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Pelo presente Termo de Securitizayao de Creditos Imobiliarios da 7J3 Serie da 13 Emissao de 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora-(o "Termo de Securitizacao"), e na melhor 
forma de direito, 

I. Como EMISSORA: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constitufda e 
existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, nO 255, 5° andar, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda (0 "CNPJIMF") sob 0 n° 03.559.006/0001-91, neste ato 
representada nos termos de seu Estatuto Social (a "Securitizadora" ou a "Emissora"); 

II. Como AGENTE FIDUCIARIo: 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, 
instituiyao financeira devidamente constituida e existente de acoedo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Sete de Setembro, nO 99, 24° andar, inscrita no CNPJIMF sob 0 n° 15.227.994/0001-50, neste ato 
representada nos termos de seu Contrato Social (0 "Agente Fiduci!irio" ou a "Instituicao 
Custodiante", confonne 0 caso); 

E ainda, 

III. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., sociedade por ac;:oes devidamente constiturda e 
existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Canabarro, nO 500, 6° e 11° andar (parte), 12° 
ao 16° andares, inscrita no CNPJflvfF sob 0 nO 34.274.233/0001-02, neste ato representada nos 
termos de seu Estatuto Social (a "BR"). 

A Emissora, 0 Agente Fiduci!irio e a BR sao doravante denominados em conjunto as "Partes", ou 
individualmente, a "Parte". 
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CONSIDERANDO QUE: 

Com relayao a Expansao Lubrax Parcela C (conforme definido nos Considerandos 1 a 9 
abaixo): 

I. 

2. 

3. 

A BR e ° FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILlARIO FCM, devidamente 
constituldo e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, 
registrado na Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM") sob 0 nO CVM!106-6, 
inscrito no CNPJIMF sob 0 n° 08.417.532/0001·30, administrado pela Rio Bravo 
Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltcla., sociedade lirnitada 
devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do 
Brasil, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Chedid 
Jafet, n° 222, bleeD B, 3° andar, inscrita no CNPJIMF sob 0 nO 72.600.026/0001-81, 
oeste ato representada nos terrnos de seu Contrato Social (a "RBDTVM" e 0 "FII", 
respectivamcnte) celebraram, em 20 de outubro de 2009, urn Contrato de Loca~ao (0 
"Contrato de Locacao Lubrax"), por meio do qual 0 FII Iocou it BR detenninados 
lotes das quadras 25, 26, 34, 35 e 36, tendo par objeto a desenvolvimento da fabrica 
lubrax (confonne descrita no Anexo I-A deste Termo de Securitiza~ao) (a "Unidade 
Lubrax"); 

Com a objetivo de obter recursos para desenvolver, construir e instalar as Edificas:6cs 
(confonne definidas no item 1.4.1(i) deste Termo de Securitizayao) nas quadras da 
Unidade Lubrax, a BR e 0 FH aditaram a Contrato de Locayao - Lubrax, em 15 de 
agosto de 2011, de forma a: (i) alterar detenninadas condiyoes (respeitados os tennos do 
Contrato de Locayao - Lubrax re1acionados aos CRI - Lubrax, confonne definido no 
Contrato de Locayao - Lubrax) e (ii) aumentar 0 respectivo Valor Locatfcio, no sentido 
de criar uma parcela adicional do Valor Locaticio, a qual correspondeni a Parcela C, nos 
terrnos do primeiro aditivo ao Contrato de Locayao - Lubrax; 

A BR, par meio de processos licitatorios rcalizados nos tennos do (i) Convite 
GCONT/GCSERV/GEI nO 80003I004907-DELMA, de 26 de outubro de 2010, escolheu 
a Skanska Brasil Ltda., com sede estahelecida na Rua Verbo Divino, nO 1.207, bloco B, 
CI 11 e 12, bairra Chacara Santo Antonio, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 
Paulo, inscrita no CNPJIMF sob 0 nO 02.154.943/0001-02 (a "Skanska") e com ela 
celebrou, em 17 de mar90 de 2011, 0 Contrato de Prestal,fao de ScrviyoS na Modalidade 
EPC Tum-key n° 4600117690 (0 "Contra to de EPC - Expansao Lubrax Parcela C"), 0 
qual tern como escopo, dentre outras atividades, a execus:ao das Edifical,foes para 
ampliayao c modcmizas:ao da fabrica de gra'<as da Gerencia Industrial da BR (a "GEl"), 
e (ii) do Convite GCONT/GCSERV/GEI n° 800031004640, de 2S de fevereiro de 2010, 
escolheu a empresa de engenharia Atnas Engenharia Ltda., com sede na Rua Mariz e 
Barros, n° 383, Icarai, Cidade de Niter6i, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPIIMF 
sob 0 nO 01.847.705/0001-01, registrada no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agranomia (CREA) sob 0 nO 1997200176 (a "Atnas" e, conjuntamente 
com a Skanska, as "Construtoras Expansao Lubrax Parcela C") e com cia cclebrou, crtf---~-, 
31 de mar,o de 2011, ° Contrato de Presta,ao de Scrvi,os de Ge4.JITIento e / 
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Fiscalizayao do Projeto de Ampliayao da Planta de Lubrificantes da GEl nO 4600100867 
(0 "Contrato da Fiscalizacao - Expansao Lubrax Parce1a C"), bern como podeni celebrar 
outros contratos necessarios a construyao civil, desenvolvimento e instalayao das 
Edificayoes, os quais, tuna vez celebrados, serao incorporados ao Anexo 2 do Contrato 
de Locayao - Lubrax, conforme aditado (tais contratos, inclusive 0 Contrato do EPC -
Expansao Lubrax Parcela Ceo Contrato da Fiscalizayao - Expansao Lubrax Parcela C, 
conjuntamente denominados os "Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C"); 

4. Nos terrnos do item 12.2 do Contrato de Fiscalizayao, a Atnas podeni ceder parcialmente 
o escopo de seus creditos e os creditos corresponclentes em valor maximo de 40% 
(quarenta por cento) do valor do referido contrato. Ap6s expressa e previa analise e 
concordancia da BR, a Atnas cedeu a Accenture do Brasil Ltda., sociedade com sede na 
Avenida Republica do Chile, n° 500, 17° e 18° andares, Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJIMF sob 0 n° 96.534.094/0002-39 (a "Accenture"), 
em 14 de julho de 2010, parcialmente, direitos e obrigayoes oriundos do Contrato de 
Fiscalizayao, referentes aos serviyos de consultoria para implementayao, transfonnayao e 
modernizaltao da gerencia industrial da BR, 0 qual se inc1ui nos Serviyos de Integrayao 
Operacional previsto no Anexo II - A do Contrato de Fiscalizayao, nos tennos do 
Instrumento de Cessao Parcial do Contrato nO 4600100867 pela Atnas em favor da 
Accenture, celebrado entre a Atnas, a Accenture e a BR, como interveniente-anuente (0 
"lnstnunento de Cessao Parcial do Conteato de FiscaJizacao"); 

5. A BR cedeu ao FII, em 15 de agosto de 2011, seu interesse indiviso sobre todos os 
direitos e obrigayoes ariundos dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C, nos 
termos do lnstrumento Particular de Cessao de Direitos e Assunyao de Obrigayoes, 
celebrado entre a BR e 0 FII (0 "lnstrumento Particular de Cessao - Expansao Lubrax 
Parcela C"); 

6. 0 FII, na condiyao de cessiomirio da BR nos termos do Instrumento Particular de Cessao 
- Expansao Lubrax Parcela C, desenvolveni, construira e instalara as Edificac;:oes, 
confonne abaixo definidas, as quais compreendem todas e quaisquer benfeitorias ou 
acessoes fisicas construidas sabre detenninados lotes das quadras da Unidade Lubrax, 
nos moldes encomendados pela BR, segundo os termos e condiyoes dos Contratos do 
EPC - Expansao Lubrax Parcela C; 

7. Por meio do Contrato de Gerenciamento da Construyao - Expansao Lubrax Parcela C, 
celebrado, em 15 de agoslO de 2011, entre a BR e 0 FII (0 "Contrato de Gerenciamento 
da Construcao - Expansao Lubrax Parcela COO), a BR e 0 FII e1egeram a BR para 
administrar, gerenciar, coordenar e fiscalizar as obras de engenharia, construyao e 
instalayao das Edificayoes sobre delenninadas quadras da Unidade Lubrax, nos tennos 
dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C, de forma a assegurar que)iS 
Edificayoes atendam as necessidades de uso c gozo da BR; : ~. 
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8. 0 FIr obteni os recwsos necessarios ao desenvolvimento, construyao e instalayao das 
Edificayoes, par meio da Opcrayao de Securitizayao, que tera., no ambito da Expansao 
Lubrax Parcela C, substancialmente, as seguintes caracteristicas: 

(a) A BR, a Pavarini e a RBDTVM, na qualidade de adrninistradora do FII (as 
"Ouotistas"), celebraram, em 20 de outubro de 2006, urn Acoedo de Quotistas, 
cujo primeiro aditivo foi celebrado em 20 de outubro de 2009, 0 segundo 
aditivo foi celebrado em 31 dejaneiro de 2011 eo terceiro aditivo [oi celebrado 
em 15 de agosto de 2011 (0 "Terceiro Aditivo ao Acordo de Ouotistas" e 0 

"Acordo de Ouotistas", respectivamente); 

(b) 0 FIr desenvolvera e construira as Edificayoes sobre a Unidade Lubrax locada, 
nos moldes encomendados pela BR, nos termos do Contrato de Locayao -
Lubrax; 

(c) 0 FIr, por meio do Instnuncnto Particular de Emissao Privada de CCI -
Expansao Lubrax Parcela C (0 "Instrumento Particular de Emissao de CCI -
Expansao Lubrax Parcela C") emitiu, em 15 de agosto de 2011, uma cedula de 
credito imobilifuio (a "cel Expansao Lubrax Parcela C") que representa as 
Creditos Irnobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C detidos pelo FIJ contra a 
BR (melhor deseritos e definidos no item 1.7.3 deste Termo de Securitizayao) 
do Valor Loeaticio devido pc1a BR ao FII nos termos do Contrato de Locayao
Lubrax, confonne aditado; 

(d) 0 FIr cedeu a CCI - Expansao Lubrax Parcela C a Emissora, nos tennos do 
Contrato de Cessao e Transfcrencia de Cedula de Credito Imobiliario -
Expansao Lubrax Parcela C c Outras Avenrras ce1ebrado entre a Emissora, a BR 
e 0 FIr, em 15 de agosto de 2011 (0 "Contrato de Cessao de CCI Expansao 
Lubrax Parcela C"); e 

(e) Ap6s a cessao da CCI - Expansao Lubrax Parcela C, a Emissora tomou-se 
(mica e legftima titular, em regime fiduciacio, da eCI - Expansao Lubrax 
Parcela C c par meio enos termos deste Termo de Seewitizarrao emile os 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios (os "CRI Expansao-Sul" au as "CRI"), 
para oferta publica no mereado de capitais brasileiro, com lastro na CCI -
Expansao Lubrax Parcela e e em na CCI - Base Cruzeiro do Sui, conforme 
definidas nos Considerandos abaixo, das quais tambcm c titular (as "CCI 
Expansao-Sul" au as "eel"). 

As Edificayoes serao desenvolvidas, conslruidas e instaladas sobre a Unidade Lubrax 
locada a BR, com os recwsos obtidos na Operayao de Securitizayao, cujas caracteristicas 
basicas estao acima definidas (a "Expansao Lubrax Parcela C"), observados as tennos e 
condiyoes dos seguintes documcntos (as "Documentos da Expansao Lubrax Parcela C,,):.,..---.. , 
(a) a Contrato de Locayao - Lubrax, confonne aditado, (b) 0 Contralo de EPC -
Expansao Lubrax Parcela e, (c) 0 Contrato de Fisealizayao - Expansao Lubrax Parcela ./ 
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C, Cd) 0 Instrumento de Cessao Parcial do Contrato de Fiscalizayao, (e) a Instrumento 
Particular de Cessao - Expansao Lubrax Parcela C, (f) 0 Contrato de Gerenciamento cia 
Construyao - Expansao Lubrax Parcela C, (g) 0 Acordo de Quotistas do FIr, conforme 
aditado; (h) 0 Instrumento de Emissao de eel - Expansao Lubrax Parcela C; (i) 0 

Contrato de Cessao de eel - Expansao Lubrax Parcela C; G) este Termo de 
Securitizayao e (k) 0 Regulamento do FIr. 

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

10. 

II. 

12. 

13. 

o FII deseja desenvolver, construir e instalar edificayoes que compreendem todas e 
quaisquer benfeitorias e acess5es fisicas construidas (a "Unidade Base Cruzeiro do SuI") 
sabre a cirea descrita no Anexo I-B deste Termo de Securitizaya.o (a "Area da Base 
Cruzeiro do SuI"), para loca.yao nos moldes encomendados pela BR, nos terrnos do 
Contrato de Locayao sob Encomenda da Unidade Base Cruzeiro Sui firrnado, em 31 de 
janeiro de 20 II, entre a BR e 0 FII e aditado em 15 de agosto de 2011 (0 "Contrato de 
Locacao Base Cruzeiro Sui" e, conjuntamente com 0 Contrato de Locayao - Lubrax, 
os "Contratos de Locacao"); 

A BR firrnou, em 31 de janeiro de 2011, com os antigos proprietarios da Area da Base 
Cruzeiro do SuI, 0 Instrumento de Promessa de Compra e Venda, lavrado no 1° 
Tabelionato de Notas e Cartorio de Registro Civil e Pessoas Naturais de Cruzeiro do Sui, 
no Livro 008, fis. I 66FIl67V e registrado, em 02 de fevereiro de 2011, junto ao Cartorio 
de Registro de Imoveis, Titulos c Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de 
Cruzeiro do Sui, Estado do Acre (0 <ORO! de Cruzeiro do SuI'') sob 0 R-5 da matrieula 
n.o 5.917 (0 "Instrumento de Promessa de Compra e Venda"), referente a parte de wn 
irnovel loealizado na Cidade de Cruzeiro do SuI, Estado do Acre, a ser desmembrado 
mediante eriayao de uma nova matricula, conforme imovel registrado na matricula n° 
5.917 do RGI de Cruzeiro do SuI, legitimanda-se possuidora da Area da Base Cruzeiro 
do SuI e viabilizanda a transferencia do direito real de usa do referido imovcl ao FII; 

A Area da Base Cruzeiro do SuI foi transferida pela BR ao FII pOI meio e na fonna do 
Contrato de Concessao de Direito Real de Uso celebrado, em 31 de janeiro de 2011 e 
aditado em 15 de agosto de 2011 (0 "Contrato de Concessao de Uso - Base Cruzeiro 
Sui"), eonforme 0 Anexo I-B deste Tenno de Securitizayao; 

A BR adquiriu de forma definitiva a Area da Base Cruzeiro do Sui, em 08 de abril de 
2011, por meio da celebrayao da Escritura Definitiva de Compra e Venda de Im6vel, 
Iavrada no 10 Tabelionato de Notas e Cartorio de Registro Civil e Pessoas Naturais de 
Cruzeiro do Sui, no Livro 008, fis. 199F1200V e registrada, em 08 de abril de 2011, 
junto ao RGI de Cruzeiro do Sui sob 0 R-3 da matricula n.O 6.016 (a "Escritura de 
Compra e Venda"), em continuidade ao ncgocio juridico de promessa de compr~ 
venda. con forme expos!o acima; cSiJ / 
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14. A Area da Base Cruzeiro do Sui corresponde. atualmente, ao imovel descrito na nova 
matricula n° 6.016 perante 0 RGJ de Cruzeiro do Sui, resultante do desmembramento do 
irnovel descrito na matricula nO 5.917 perante 0 referido cartorio, objeto da Escritura de 
Compra e Venda; 

15. A BR, par meio de processo licitatorio, realizado nos termos do Convite n° 
GCONT/GCSERV/GESMS/GPE - 800031005141, e,co1heu a construtora UTC 
Engenharia (a "Construtora - Base Cruzeiro do Sui") e com ela celebrou a Contrato de 
Coostruyao SAP nO 4600109942; bern como podeni celebrar outros contratos necessarios 
a construyao da Unidade Base Cruzeiro do SuI, os quais, uma vez celebrados, serao 
incorporados no Anexo II do Contrato de Locas:ao - Base Cruzeiro do Sui (tais contratos 
conjuntamente denominados os "Contratos da Construcao - Base Cruzeiro do Sui"); 

16. A BR cedeu ao FII seu interesse indiviso sobre todos os direitos e obrigayoes oriundos 
dos Contratos da Constru~ao - Base Cruzeiro do Sui, nos tennos do Instrumento 
Particular de Cessao de Direitos e Assun~ao de Obriga~Oes, celebrado entre a BR e 0 

FII, em 31 de janeiro de 2011 (0 "Instrumento Particular de Cessao - Base Cruzeiro do 
Sui"); 

17. Por mcio do Contrato de Gerenciamento da Constru~ao - Base Cruzeiro do Sui, 
celebrado entre a BR e 0 FII, em 31 de janeiro de 2011 (0 "Contrato de Gerenciamento 
da Construcao - Base Cruzeiro do Sui"), a BR e 0 FII e1egeram a BR para administrar, 
gerenciar, coordenar e fiscalizar as obras de engenharia, construrrao e instalayao da 
Unidade Base Cruzeiro do Sui sobre a Area da Base Cruzeiro do SuI, nos tennos dos 
Contratos da Constru~ao - Base Cruzeiro do SuI, de forma a assegurar que a Unidade 
Base Cruzeiro do Sui atenda as neccssidades de uso e gozo da SR, oa forma do disposto 
no referido contrato; 

18. 0 FII obteni os recursos necessarios ao desenvolvimento, construrrao e instalar;80 da 
Unidade Base Cruzeiro do Sui, segundo os Contratos da Construrrao - Base Cruzeiro do 
Sui, por meio de uma ou mais operarroes financeiras de securitizar;ao de recebiveis 
imobilicirios, que poder.1io ter, substanciaitnente, as seguintes caracteristicas: 

(a) 0 FlI tern por objetivo captar recursos necessarios para 0 desenvolvimento, 
eonstru~ao e instalar;ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui para locarrao a BR, e, 
por isso, as Quotistas celebraram 0 Terceiro Aditivo ao Acordo de Quotistas do 
Fll; 

(b) 0 FII Ioeou a Unidade Base Cruzeiro do Sui a BR nos termos do Contrato de 
Locar;ao - Base Cruzeiro do SuI; 

(c) 0 FII cedeu as creditos imobiliarios oriundos da Parcela B e de eertos valores 
relativos a referida Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sul---~ 
devidos pela BR ao FII nos lermos do Contralo de Loear;ao - Base Cruzeiro do 
Sui il Emissora, no, tenno, do Contrato de Cessao c Tran'fC4j de Credito, 
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Imobilifu-ios - Base Cruzeiro do Sui e Outras A vens:as, celebrado, em 31 de 
janeiro de 2011, entre a Emissora e 0 FII, com a interveniencia anuencia da BR., 
e aditado em 15 de agosto de 20 II, (0 "Contrato de Cessao de Creditos Base 
Cruzeiro do Sui", em conjunto com 0 Contrato de Cessao de CCI - Expansao 
Lubrax Parcela C, os "Contratos de Cessao"). 

(c.I) Nos teernos do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do SuI, a 
Emissora deve pagar 0 preyo da cessao dos Creditos Imobiliarios - Base 
Cruzeiro do SuI (0 "Preeo de Cessao") ao FII ate 31 de janeiro de 2012 (0 
"Frazo do Fagamento do Freeo de Cessao"), observadas as condiyoes do 
referido instrumento. No entanto, a tim de viabilizar os investimentos iniciais 
na Unidade Base Cruzeiro do SuI, 0 FII tern interesse em receber parte do Preyo 
de Cessao em prazo inferior ao Prazo do Pagamento do Preyo de Cessao. Para 
tanto, a Ernissora podeni, a seu exclusivo criterio, antecipar, parte do Preyo de 
Cessao ao FII ate 0 Prazo do Pagamento do Preyo de Cessao (a(s) 
"Antecipacao(oes) do Preeo de Cessao"), sendo que, nessa hipotese, a BR 
devera antecipar, total ou parcial mente, confOlme 0 caso, o(s) percentual(is) das 
parcelas da Parcela B do Valor Locaticio (a(s) "Antecipacao(oes) da Parcela 
f!"), de forma que o(s) referido(s) montanle(s) does) percentual(is) da(s) 
parcela(s) antecipada(s) seja(rn) pago(s), cada wn, no 2520 (ducentesimo 
quinquagesimo segundo) Dia Util, contados da data do pagamento da(s) 
respectiva(s) Antecipas:ao(oes) do Preyo de Cessao pela Emissora ao FII (a(s) 
"Data(s) de Vencimento da Antecipadio da Parcela B"), na fonna do disposto 
no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui; 

(d) A Emissora se lornOli (mica e legitima titular dos creditos objeto do Contrato de 
Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui e emitiu e/ou emitini Cedula(s) de 
Credito Imobilifuio representativa(s) dos referidos recebiveis, conforme o(s) 
respectivo(s) Instrumento(s) Particular(cs) de Emissao de CCI - Base Cruzeiro 
do SuI (o(s) "Instrumento(s) de Emissao de CCI Base Cruzeiro do SuI" ou 
o(s) "Instrumento(s) de Emissao de CCI") e/ou Certificado(s) de Recebivel(is) 
Irnobiliario(s) inclusive os CRI Expansao-Sul, para oferta no mercado de 
capitais brasileiro, laslreados diretamente nos Credilos Imobiliarios ou na CCI
Base Cruzeiro do Sui e, sc for 0 caso, conjuntamcntc com a CCtExpansao-SuI, 
conforme respectivo(s) Termo(s) de Securilizayao; 

(e) Nos tennos do item 4.02 e seguintes do Contrato de Cessao de Creditos - Base 
Cruzeiro do SuI e item 4.01.1 e seguintes do Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do Sul, a Emissora antccipou parte do Prelfo de Cessao ao FII, sendo a 
prirneira Antccipayao da Parcela B no valor total de R$30.663.969,84 (trinta 
rnilhoes, seiscentos e sessenta c tres mil, novecentos e sessenta e nove reais e 
oilenta e quatro centavos) (a "} a Antecipacao do Preeo de Cessao") e a segunda 
no valor de R$61.249.621,80 (scsscnta e urn milh5es, duzentos e quarenta e 
nove mil, seiscentos c vintc e um reais e oitcnta centavos) (a "2a AnteciDaea~ , , 
do Pre<o de Cessiio"). Em contrapartida as refcridas antcci~es. a BR dyve ,/ 
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antecipar determinados percentuais das parcelas da Parcela B do Valor 
Locaticio, sendo que ala antecipa'Yao da Parcela B corresponde ao montante de 
R$31.283.844,20 (trinta e urn milhoes, duzentos e oitenta e tres mil, oitocentos 
e quarenta e quatro reais e vinte centavos), em 7 de fevereiro de 2011, 
equivalente a 14,80% (quatorze inteiros e oitenta centesimos por cento) de cada 
parcela da Parcela B do Valor Locatkio (a "la Antecipacao da Parcela 8") e a 
23 antecipa9ao da Parcela B corresponde ao montante de R$61.249.621,80 
(sessenta e wn milhoes, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e run 
reais e oitenta centavos), em 15 de junho de 2011, equivalente a 28,96% (vinte 
oito inteiros e noventa e seis centesimos por cento) de cada parcela da Parcela B 
do Valor Locaticio (a "23 Antecipacao da Parcela B")" nos termos dos referidos 
contratos e de acordo com as notifica90es de antecipa9a.O do Pre90 de Cessao, 
enviada pela Emissora a SR e ao FII, em 02 de fevereiro de 2011 e em lOde 
junho de 2011, respectivamente, na fOlma do disposto no Contrato de Loca9a.0 
- Base Cruzeiro do Sui; 

(f) Por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos 
Imobilianos - Base Cruzeiro do Sui de Titularidade da RB Capital 
Securitizadora S.A, celebrado entre a Emissora e a Pentagono S.A 
Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, em 31 de janeiro de 2011, a 
Emissora, na qualidade de titular da 1a Antecipa9ao da Parcela S, ernitiu Cedula 
de Credito Imobiliario representativa dos creditos oriundos do pagamento da F
Antecipa9a.O da Parcela 8, com valor nominal de R$ 31.283.844,20 (trinta e urn 
milh6es, duzentos e oitenta e tres mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e 
vinte centavos), a qual serviu de lastro para a emissao de Certificados de 
Recebfveis Imobiliacios - CRl da 65a Sene da l a Emissao da Emissora, para 
distribui9a.O com esfor90s restritos, nos termos do artigo go da Lei n° 9.514, de 
20 de novembro de 1997, e da Instru9ao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 
2004 e confonne Tenno de Securitiza~ao de CrCditos Imobiliarios da 65" Serie 
da 1 a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, 
celebrado entre a Emissora e a Pentagono S.A. Dislribuidora de Tftulos e 
Valores Mobiliarios (0 "Tenno de Securitizacao da 65a Serie"); 

(g) Por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui de Titularidade da RB Capital 
Securitizadora SA., celebrado entre a Emissora e a RB Capital Dislribuidora 
de Titulos e Valores Mobili<irios Ltda., sociedade empres<iria lirnilada, com 
sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, nO 255, 5° andar, 
parte, Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO 89.960.09010001-76 (a 
"RB Capital DTVM"), em 15 de junho de 2011, a Emissora, na qualidade de 
titular da 2a Anlecipa~ao da Parcela S, emitiu 200 (duzentas) Cedulas de 
Credito Imobiliario representativas dos creditos oriundos do pagamento da 2a 

Antecipa'Yao da Parcela B, com valor nominal de R$ 61.249.621,80 (sessenla 
e urn milhoes, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinle e urn reais e0\ 
oilenta centavos) a qual serviu de lastro para a emissao de Certificados de' 
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Recebiveis Imobiliarios - CRI da 773 Serie da 1" Emissao da Emissora, para 
distribui~ao com esforyos restritos, nos termos do artigo go da Lei nO 9.514, de 
20 de novembro de 1997, e da Instruyao CVM nO 414, de 30 de dezembro de 
2004 e conforme Termo de Securitizayao de Creditos Imobilicirios da 773 

Serie da 1" Emissao de Certificados de Recebiveis Imobilicirios da Emissora, 
celebrado entre a Emissora e a RB Capital DTVM (0 <CTermo de Securitizacao 
da 7r Serie"); 

(h) A Emissora, por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula 
de Credito Imobilicirio - Base Cruzeiro do Sui, celebrado, em 15 de agosto de 
2011, entre a Emissora e a Institui~ao Custodiante (0 "Instrumento Particular 
de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sul"), emitiu uma cedula de credito 
imobilicirio (a "CCI - Base Cruzeiro do Sui") representativa de parcela dos 
creditos imobiliarios (melhor descritos e definidos no item 2.02 do 
Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sui), a qual, 
com a CCI - Expansao Lubrax Parcela C, todas de titularidade da Emissora, 
servirao de lastro para a emissao dos CRI Expansao~Sul conforme este Termo 
de Securitiza~ao, para oferta no mercado de capitais brasileiro. 

19. A Unidade Base Cruzeiro do Sui sera desenvolvida, construfda e instalada com os 
rccursos obtidos na(s) operayao(oes) de securitizayao, no ambito do Projeto Base 
Cruzeiro do SuI, cujas caracteristicas basicas estao acima definidas, para locayao a BR 
(0 "Projeto Base Cruzeiro do Sui"), observados os termos e condiyoes dos seguintes 
documentos (os "Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sul"): (a) 0 Contrato de 
Locayao ~ Base Cruzeiro do SuI; (b) 0 Contrato de Concessao de Uso - Base Cruzeiro 
do Sui; (c) os Contratos da Constru~ao ~ Base Cruzeiro do Sui; (d) 0 Instrumento 
Particular de Cessao ~ Base Cruzeiro do SuI; (e) 0 Contrato de Gerenciamento da 
Conslru~ao ~ Base Cruzeiro do Sui; (f) 0 lnstrumento de Emissao de CCI - Base 
Cruzeiro do Sui (g) 0 Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui; (h) 0 

Regulamento do FII; (i) 0 Acordo de Quotistas do fII e seus aditivos e G) este Termo de 
Securilizayao. 

Com relayao a Expansao Lubrax Parcela C e ao Projeto Base Cruzeiro do Sui: 

20. A Emissora ini emitir os CRI Expansao-Sul para oferta publica no mercado de capitais 
brasileira com lastra nas eCI Expansao-Sul (a "Operacao de Securitizacao"). 

As Partes firmam 0 presente Termo de Securitizayao, de acordo com a Lei n° 9.514, de 20 de 
novembra de 1997, confonne alterada (a "Lei nD 9.514"), a Instruyao CVM nD 414, de 30 de 
dezembro de 2004, conforme alterada (a "Instrucao CVM nO 414"), a Instruyiio CYM nD 400, de 
29 de dezembro de 2003, eonfonne alterada (a "Inslcucao CYM nD 400") e a Lei nD 10.931, de 2 
de agosto de 2004, conforrne alterada (a "Lei n° 10.931 "), para formalizar a securitiza~ao da CCI 
- Expansao Lubrax Parcela C e da CCI - Base Cruzeiro do Sui e a correspondente emissao dos 
CRI Expansao~Sul pela Emissora, com lastra nas CCI Expansiio~SuJ, para oferta publica no 
mereado de eapitais brasi!eiro, eonfonne as clausu!as e condi,6es abaixo, e Ob2(00S os temlOS 
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e condi~5es dos Documentos da Expansao Lubrax Parcela C e dos Documentos do Projeto Base 
Cruzeiro do Sui (os "Documentos da Expansao Lubrax Parcela C e do Projeto Base Cruzeiro do 
SuI"), para viabiIizar a execu9ao da Expansao Lubrax Parcela C e do Projeto Base Cruzeiro do 
Sui (a "Expansao" e 0 "Projeto", respectivarnente). 

CLAuSULA PRIMElRA - DOS CREDITOS IMOBILIAruos 

1.1. Origem das eCI e Outras Caracteristicas 

1.1.1 Ao presente Tenno de Securitiza9ao sao vinculadas 2 (duas) CCI, a saber: (i) eCI -
Expansao Lubrax Parcela C e (ii) CCI - Base Cruzeiro do Sui, sendo que 0 direito de 
recebimento dos Creditos Imobilieirios (confonne definidos no item 1.7.3 abaixo), decorrc dos 
Contratos de Loca9ao que tern por objeto a ioca9ao pelo PH a BR do uso e gozo, 
respectivamente, (i) das Edifica90es da Unidade Lubrax e (ii) da Unidade Base Cruzeiro do Sui. 
Todas as edifica90es e unidade objeto dos Contratos de LoCa9aO serao construidas para 0 

atendimento das necessidades da BR e de acordo com as especifica90es detenninadas par esta, 
sob a fonna de locat;oes sob encomenda. 

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

SUMARIO DOS PRAZOS E VALORES LOCATIcIOS 

Expansao/Projcto Prazo de Vcncimento Parcela do Valor Locaticio 
Final vinculada ao CRI 

Expansaa Lubrax Parccla C 31 de janeiro de 2024 Parcela C: 10 (dez) parcelas anuais 
no valor de R$ 34.465.475,55 (trinta 
e quatro milhOes, quatrocentos e 
sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
sctenta e cinco reais e cinqiienta e 
cinco centavos)cada uma, na data-
base de 15 de agosto de 2011, 
devidas no dia 15 de fevereiro de 
cada ana, vencendo-sc a pnrneJra 
em 15 de fevereiro de 2014. 

A Parcela C do Valor Locaticio sera 
reajustada na forma do Contrato de 
Locayao - Lubrax. 

Projeto Base Cruzeiro do Sui 31 de janeiro de 2024 Parccla B: 10 (dez) parcel as anuais 
de R$34.557.703,12 (trinta e qualro 
milhoes, quinhcntos c cinquenta e 
sete mil, setecenlos e lres reais e 
doze centavos) cada uma, na data-



base de 31 de janeiro de 2011, pagas 
todo dia 15 do mes de fevereiro de 
cada ano, sendo a primeira em 15 de 
fevereiro de 2014. 

A Parcela B do Valor Locaticio seni 
reajustada na fonna do Contrato de 
Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui. 

1.2.1 Expansao Lubrax Parcela C. 0 Contrato de Loca9ao - Lubrax pennaneceni em vigor ate 31 
de janeiro de 2024, exceto se terrninado antecipadamente ou rescindido, conforme previsto na 
Clausula 13 do Contrato de Loca9ao - Lubrax, sendo a Parcela C do Valor Locaticio devida a 
partir da data prevista no item 1.2.1.6 abaixo, observado 0 disposto no item 1.2.1.5 deste Termo 
de Securitiza9aO. 

1.2.1.1 A BR, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos servi90s relacionados a 
constru9ao das Edifica90es, na fonna do Contrato de Gerenciamento da Constru9ao - Expansao 
Lubrax Parcela C, obrigou-se a 8ssegurar que as Edifica90es sejam entregues ao FII para uso nos 
terrnos do Contrato de Loea9ao - Lubrax em 31 de janeiro de 2014 (a "Data de lnteio da 
Disponibilizacao"). Desde que nao configure, represente au caracterize qualquer ilegalidade ou 
impedimento legal, a nao obten9ao de aulorizayoes e demais providencias descritas no item 
1.2.1.2 a seguir nao inviabilizara 0 Inicio da Disponibiliz8yao. 

1.2.1.2 A BR e 0 FI! reconhecerarn, no Contrato de Locayao - Lubrax, que as Edificayoes 
somente poderao ser entregues ao FII para usa apos a obtenyao das autorizayoes e adoyao das 
providencias a seguir: 

(i) obtenyao de todas as autorizayoes e licenyas previas e por escrilo necessarias dos 
competentes orgaos govemamentais, bern como realizayao das Anotayoes de 
Responsabilidade Tccnica (as "ART") no CREA relativas aos Contratos do EPC -
Expansao Lubrax Parcela C, antes do inicio das obras e serviyos relacionados a 
constru9ao das Edificayoes; 

(ii) obtenyao de licenyas de obra junto a Prefeitura Municipal de Duque de Caxi3S e 
outros orgaos competentes; 

(iii) obtenyao dos alvaras de construyao das Edificayocs c avcrba.-;:ao das constru.-;:oes no 
competentc eartorio de Rcgistro de Imoveis; 

(iv) obtenyao de autorizayoes e iiccn.-;:as da Agencia Nacional do Petroleo- ANP, se for 0 

caso; 

(v) reaiizayao satisfatoria da vistoria previa do Corpo de Bombeiros; 
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(vi) assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das Edificatyoes, conforme defmido 
no Contrato de EPC - Expansao Lubrax Parcela C; e 

(vii) obtentyao da licentya de operatyao e das licenyas ambientais necessarias (ou a Termo de 
Compromisso e Ajustamento de Conduta - TAC), de acordo com a legislayao 
ambiental aplicavel, bern como de quaisquer outras licenyas, estudos, autorizayoes e 
aprovayoes exigiveis nos termos da legisla.yao aplicavel e dos Contratos do EPC -
Expansao Lubrax Parcela C. 

1.2.1.3. Caso 0 FII disponha das Edificatyoes para uso antes da Data de Inicio da 
Disponibilizatyao, a BR podera, imediatamente, mediante simples comunicayao par escrito ao FII 
com antecedencia de 5 (cinco) Dias Uteis, utilizar de forma plena e irrestrita as Edificayoes, nao 
sendo devido ao FII qualquer compensatyao adicional, incremento au antecipayao da Parcela C do 
Valor Locatfcio (conforme definida no item 1.2.1.6 abaixo) pela utilizatyao plena e irrestrita das 
Edificatyoes em data anterior a Data da Disponibilizatyao. Neste caso, 0 cronograma de pagamento 
da Parcela C do Valor Locatfcio nao sera alterado, sendo as respectivos pagamentos devidos na 
forma e nas datas previstas no item 1.2.1.6. 

1.2.1.4 Na hip6tese de as Edificatyoes nao serem entregues, por qualquer motivo (inclusive em 
virtude de caso fortuito ou fortya maior) ate a Data de Infcio da Disponibilizac;:ao, a BR devera 
enviar notificac;:ao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis apos a Data de Inicio da Disponibilizatyao, 
comunicando a assUlltyao da administrac;:ao da obra de construtyao e instalatyao das Edificac;:oes 
para continuidade dos servityos executados, arcando, caso nao haja recursos disponiveis na conta 
descrita no item 1.2.1.8 abaixo, com a totalidade dos custos e despesas necesscirias a construtyao, 
desenvolvimento e instalayao das Edificatyoes, inclusive aqueles de responsabilidade das 
Construtoras - Expansao Lubrax Parcela C, independentemente da executyao de quaisquer 
garantias previstas nos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C, e, se for a caso, com a 
substituic;:ao das Construtoras - Expansao Lubrax Parcela C, independentemente de autorizatyao 
previa do FII, nos teernos dos Contratos do EPC - Expansao Lubrax Parcela C e do Contrato de 
Gerenciamento da Construtyao - Expansao Lubrax Parcela C, com a finalidade de disponibilizar 
para uso as Edificatyoes ao FII nos tenTIOS do Contrato de Locac;:ao - Lubrax em ate 360 (trezentos 
e sessenta dias) da Data de Inicio da Disponibilizatyao, prorrogaveis par igual perfodo, a 
exclusivo criterio da BR, sendo devido ao FII, durante este prazo (a partir da Data de Inicio da 
Disponibilizatyao), 0 pagamento de multa compensat6ria desdc ja prefixada em valor 
correspondente a Parcela C do Valor Locaticio (conforme definida no item 1.2.1.6 abaixo) em 
virtude do referido alcaso no inicio da disponibilizayao das Edificatyoes para usc, a ser calculada 
nos tennos do item 1.2.1.5 abaixo, valor cste necessario ao cumprimento das obrigac;:oes advindas 
da Operac;:ao de Securitizac;:ao estruturada pelo FII para viabilizar a constcutyao das Edificatyoes 
que forem devidas no perfodo, confoerne demonstrado pelo FII a BR. 0 valor da multa 
compensat6ria sera pago pela BR ao FII nas Datas de Pagamento dos Valores Locaticios f1J 
(confonne definida no item 1.2.1.6 abaixo) subsequente a Data de Inicio da Disponibilizatyao. 
Neste caso, a BR se subrogara em todos os direitos do FII decorrentes dos Contratos do EPe -
Expansao Lubrax Parcela C. "'l 
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1.2.1.5 Na hipotese de as Edifical(oes nao serem entregues, por qualquer motivo (inclusive caso 
fertuito ou fOfl(a maior) ate a Data de Inicie da Disponibilizal(ao, e a BR opte pela assUllyao da 
administral(ao da obra de construl(ao e instalal(ao das Edifical(oes, conforme previsto no item 
1.2.1.4 acima, a BR e 0 FlI acordaram, no Contrato de Locacyao - Lubrax, que, quando da efetiva 
entrega e disponibilizacyao das Edificalfoes pelo FIT it BR, para uso nos termos do Contrato de 
Local(ao - Lubrax, sera apurado pro rata die, da quantia paga pela BR, nos termos do mesmo 
item 1.2.1.4 acima: (i) 0 montante pago a titulo de multa compensatoria devida em virtude do 
referido atraso na Data de Inicio da Disponibilizacy3.o; e (ii) 0 montante pago a titulo de 
pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, ficando quitados todos os valores recebidos pelo FII 
nos tennos dos itens (i) e Oi) deste item 1.2.1.5, pennanecendo inalteradas e devidas somente as 
parcelas vincendas da Parcela C do Valor Locaticio, na forma do Anexo 3 do Contrato de 
Local(ao - Lubrax. 

1.2.1.5.1 Caso (a) a BR nao envie a notificacyao prevista no item 1.2.1.5 acima ao FlI, na fonna e 
no prazo ali estabelecido; ou (b) as Edificayoes na~ sejam entregues para usa no prazo adicional 
estabelecido no item 1.2.1.5, 0 Contrato de Localfao - Lubrax pennaneceni em vigor, exceto: (i) 
pelas obrigalfoes relacionadas ao pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, (ii) pelas 
ebrigayoes aplicaveis estritamente a construyao das Edifica90es, e (iii) no que couber, as 
disposi90es aplicaveis it Expansao Lubrax Parcela C. Neste caso, tomar-se-ao, tais disposiyoes 
scm efeito, devendo a BR pagar ao FlI a indenizalfao por perdas e danos prevista no item 1.5.1.6 
deste Tenno de Securitizayao. 

1.2.1.6 0 valor locaticio e composto pelas Parcelas A, B e C (0 "Valor Locatfcio"), confonne 
abaixo descrito, de forma que a Parcela C, vinculada aos CRI Expansao-Sul, sera definida na 
Data de Emissao, nos termos do Contrato de Localfao - Lubrax: 

(i) Parcela A: composta por: (i) 10 (dez) parcelas no valor de R$5.000,00 (cinco mil 
reais) cada uma, na data-base de 20 de outubro de 2009 (a "Data-Base Lubrax"), 
devidas no dia 15 de abril de cada ano, a primeira devida em 15 de abriI de 20 I 0; e 
(ii) 10 (dez) parcelas no valor de R$107.000,OO (cento e sete mil reais cada uma, na 
Data-Base Lubrax, devidas no dia 15 de outubro de cada ano, a primeira devida em 
15 de outubro de 2010 (cada wna a "Parcela A do Valor Locaticio"). A Parcela A 
deve ser depositada em conta corrente a ser especificada, par escrito, pelo FlI. 

(ii) 

(iii) 

Parcela B: composta por 10 (dez) parcelas anuais no valor de R$15.554.635,40 
(quinzc milhoes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais 
e quarenta centavos) cada uma, na Data-Base Lubrax, devidas no dia 15 de outubro 
de cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 2010 (cada uma a "Parcela 
B do Valor Locaticio"). A Parce1a B deve ser depositada em conta COrrente a ser 
especificada, por escrito, pelo FII, ou por cessioD<rrio dos Cn!ditos lmobiliarios -
Lubrax, nos termos do item 10.02 do Contrato de Locacrao - Lubrax; e 

Parcela C: 10 (dez) parcelas anuais no valor de R$ 34.465.475,55 (trinta e quatro 
milh5es, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

cinqUenta e cinco centavos)cada urna, na data_bas" ye) de 15 de QO de 2~lli (a 
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"Data-Base Expansao Lubrax Parcela C"), devidas no dia 15 de fevereiro de cada 
ana, vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de 2014 (cada uma, a "Parcela C do 
Valor Locatfcio"). Os pagamentos da Parcela C do Valor Locaticio representada pela 
CCI - Expansao Lubrax Parcela C serao depositados na Conta Centralizadora, 
designada pela Emissora, na qualidade de cessiomiria da CCI - Expansao Lubrax 
Parcela C, nos tennos do item 1O.04(b) do Contrata de Locayao - Lubrax. 

1.2.1.7 0 pagamento do Valor Locaticio sent efetuado pela BR nas datas estipuladas no item 
1.2.1.6 acima (cada uma destas datas, a "Data de Pagamento do Valor Locaticio" ou; 
conjuntamente denominadas de as "Datas de Pagamento dos Valores Locatfcios"). 

1.2.1.8 0 FII constituini. uma conta especffica para a Expansao Lubrax Parcela C, com a objetivo 
de segregar dos demais recursos do FII, as valores a serem destinados especificamente a 
construyao e desenvolvimento das Edificayoes da Unidade Lubrax, confonne descrito no item 
8.02 do Acordo de Quotistas. 

1.2.2 Projeto Base Cruzeiro do Sui. 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI permaneceni 
em vigor ate 31 de janeiro de 2024, exceto se tenninado antecipadamente au rescindido, 
conforme previsto na Clausula 14 do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, sendo a Valor 
Locaticio devido a partir da data prevista no item 1.2.2.6 abaixo, observado a disposto no item 
1.2.2.4 (ii) destc Termo de Securitizayao, bern como a Considerando 18 (c.l) e demais 
disposicyoes previstas no Contrato de Locacyao - Base Cruzeiro do SuI acerca da Antecipacyao da 
Parcela. 

1.2.2.1 A BR, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos serviyos de construyao da 
Unidade Base Cruzeiro do SuI (na fonna do Contrato de Oerenciamento da Construcyao - Base 
Cruzeiro do Sui), obrigou-se a assegurar que a Unidade Base Cruzeiro do Sui seja entregue peIo 
FII a BR para locacyao, no dia 31 de janeiro de 2014 (a "Data de Inieio da Locacao"), com 0 

consequente pagamento da fracyao da Parcela B do Valor Locatlcio, em 15 de fevereiro de 2014 
(excetuados os percentuais antecipados da(s) parcela(s) da Parcela B do Valor Locatfcio), com a 
devida obtenyao das autorizayoes e adoyao das providencias descritas no item 1.2.2.2 abaixo, 
observado que a nao obtencyao integral de tais providencias ate a Data de Inicio da Locayao, desde 
que nao configure, represente ou car<!-cterize qualquer ilegalidade ou impedimento legal, nao 
inviabilizani. 0 inicio da locayao. 

1.2.2.2 A BR e a FII reconheceram, no Contrato de Locacyao - Base Cruzeiro do Sui, que a 
Unidade Base Cruzeiro do SuI somente podeni. ser entregue pelo FII a BR para locacyao apos a 
obtenyao das autorizacyoes e adoyao das providencias a seguir: 

(i) celebrayao, fonnalizayao e registro do lnstrumento de Promcssa dc Compra e Venda 
descrito no Anexo I do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, no Registro 
Ocral de Imoveis compctcntc; celebrayao e formalizayao do Contrato de Conccssao 
de Uso cntre a BR e 0 FIl, de forma que a posse da Area da Base Cruzeiro do SuI sej~ 
transferida para a FII; , 

40· j 
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(ii) assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme defmido no Contrato da 
Constru,ao SAP nO 4600109942; 

(iii) obtentyao das liceoyas de instalatyao junto a ANP - Agencia Nacional do Petr6leo, se 
aplicavel; 

(iv) realizatyao satisfat6ria da vistoria previa do Corpo de Bombeiros; 

(v) obtentyao dos autos de conclusao da Unidade (0 "Habite-se"); 

(vi) obtentyao da liceoya de operayao e das licentyas ambientais oecessarias (ou 0 Termo de 
Compromisso e Ajustamento de Conduta - TAC), de acordo com a legislayao 
ambiental aplicavel, bern como de quaisquer outras licenyas, estudos, autorizayoes e 
aprovayoes exigiveis nos tennos da legislatyao aplicavel e do Contrato da Construtyao 
- Base Cruzeiro do Sui; e 

(vii) obtentyao de todas as autorizayoes e licentyas previas e por escrito necessanas dos 
competentes 6rgaos govemamentais, bern como realizarrao das Anotatyoes de 
Responsabilidade Tecrnca (as "ART") no CREA relativas aos Contratos da 
Coostrutyao antes do inicio das obras e serviyos relacionados a construtyao da Unidade 
Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.3 Caso 0 FII disponha da Unidade Base Cruzeiro do Sui em locatyao antes da Data de lnicio 
da Locatyao, a BR podera, imediatamente, mediante simples comunicayao par escrito ao FII com 
antecedencia de 5 (cinco) Dias Uteis, utilizar de fonna plena e irrestrita a Unidade Base Cruzeiro 
do SuI, oao seodo devido ao FII qualquer compeosayao adicional ou incremento do Valor 
Locaticio pela utilizarrao plena e irrestrita da Unidade Base Cruzeiro do Sui em data anterior a 
Data de lnicio da Locatyao. Neste caso, 0 cronograma de pagamento do Valor Localicio nao sen\. 
alterado, sendo os respectivos pagamentos devidos na fonna e nas datas previstas no item 1.2.2.6. 

1.2.2.4 Na hipotese de a Unidadc Base Cruzeiro do Sui Dao ser entregue, por qualquer motivo 
(inclusive caso fortuito ou forya maior) ate a Data de Iofcio da Locatyao, a BR devera enviar 
notificayao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a Data de Infcio da Locarrao comunicando: 

(i) a rescisao do Contrato de Locatyao - Base Cruzeiro do SuI, nos termos do item 14.02 
do Contrato de Locarrao - Base Cruzeiro do SuI, mediante 0 pagamento do Valor 
Indenizatorio e Premio descrilo no item 1.5.2.1 abaixo; ou 

(ii) a assuntyao da administrayao da obra de constrUl;:ao e instalayao da Unidade Base 
Cruzeiro do Sui para continuidade dos servityos executados, arcando, caso nao haja 
recursos disponiveis na conta descrita no item 1.2.2.8 abaixo com a totalidade dos 
custos e despesas necessarias a construyao, desenvolvimenlo e instalayao da Unidade 
Base Cruzeiro do SuI, inclusive aqueles de responsabilidade da Conslrutora - Base 
Cruzeiro do Sui e independentemcnte da cxecuyao de quaisquer garantias previstas 

nos Contratos da Constru~ao - Base Cruzeiro dar' e, se f(;it~.~~" ~, ~ 



substituiifao da Construtora - Base Cruzeiro do SuI ou qualquer outra contratada, 
independentemente de autorizayao previa do FII, nos termos dos Contratos da 
Construyao - Base Cruzeiro do SuI e do Contrato de Gerenciamento da Construt;:ao -
Base Cruzeiro do Sui, sem a interrupl(ao do exercicio da concessao do direito de uso e 
do Contrato de Concessao de Uso - Base Cruzeiro do Sui, com a finalidade de 
entregar a Unidade Base Cruzeiro do SuI ao FH para locat;:ao nos termos do Contrato 
de Locayao - Base Cruzeiro do Sui em ate 360 (trezentos e sessenta) dias apos a Data 
de Inicio da Locat;:ao, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da BR., sendo devido 
ao FII, durante este prazo (a partir da Data de Inicio da Locat;:ao), 0 pagamento de 
multa compensatoria desde ja prefixada em valor correspondente ao Valor Locaticio 
(conforme deflllido no item 1.2.2.6 abaixo) que 0 FII deixar de receber em virtude de 
referido atraso no inicio da locayao, a ser calculada nos termos do item 1.2.2.5 
abaixo, valor este necessario ao cumprimento das obrigayoes advindas da(s) 
operayao(oes) de securitizayao, confonne 0 caso, estruturada(s) pelo FII para 
viabilizar a construt;:ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui que forem devidas no 
periodo, confonne demonstrado pelo FII it BR. 0 valor da multa compensatoria sera 
pago peJa BR ao FII nas Datas de Pagamento dos Valores Locaticios (conforme 
definido no item 1.2.2.6 abaixo e confonne fixadas no Anexo IV do Contrato de 
Locat;:ao - Base Cruzeiro do SuI) subsequente it Data de Inicio da Locayao. Caso a 
BR exert;:a a opr;ao prevista neste item (ii), ela se subrogara em todos os direitos do 
FII decorrentes dos Contratos da Construrrao - Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.5 Na hip6tese de a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao ser entregue, por qualquer motivo 
(inclusive caso [ortuito ou forya maior) ate a Data de Inicio da Locayao, e a BR opte pela 
assunyao da administrayao da obra de construyao e instalarrao da Unidade Base Cruzeiro do Sui, 
conforme previsto do item 1.2.2.4 (ii) acima, as partes do Contrato de Locat;:ao Base Cruzeiro do 
Sui acordam que, quando da efetiva entrega e disponibilizayao da Unidade Base Cruzeiro do SuI 
pelo FII it BR para locar;ao, sera apurado pro rata die, da quantia paga pela BR nos termos do 
mesmo item 1.2.2.4 (ii): (i) 0 montante pago a titulo de multa compensatoria devida em virtude 
do referido atraso na Data de Inicio da Locat;:ao; e (ii) 0 montante pago a titulo de pagamento da 
Parcela B do Valor Locaticio, ficando quitados todos os valores recebidos pelo FII nos termos 
dos itens (i) e (ii) deste item 1.2.2.5, pennanecendo inalteradas e devidas somente as parcelas 
vincendas da Parcela B do Valor Locaticio, na fonna do Anexo IV do Contrato de Locat;:ao -
Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.60 valor locaticio seni composto pelas Parcclas A e B (0 "Valor Locaticio") conforme 
definido na Data de Emissao, nos termos do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, sendo 
que: 

(i) Parcela A: sera composta por 20 (vinte) parcelas, pagas semestralmente, sendo: (a) 
R$70.000,OO (setenta mil reais) cada uma na data-base de 31 de janeiro de 2011, 
pagas todo dia 15 de fevereiro de cada ana, sendo a primeira em 15 de fevereiro de 
2014; e (b) R$35.000,OO (trinta e cinco mil reais) todo dia 15 de agosto de cada ano, 
sendo a primeira em 15 de agosto de 2014 (a "Parcela A"). A Parcela A sera 
depositada na Conta A Base Cruzeiro do Sui, especialmente aberta para esta 
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finalidade, a ser designada por escrito pelo FII com antecedencia de, no minimo, 10 
(dez) dias da correspondente data de pagamento; e 

(ii) Parcela B: sera composta por 10 (dez) parcelas pagas anualmente de 
R$34.S57.703,12 (trinta e quatro milhoes, quinhentos e cinquenta e sete mil, 
setecentos e tres reais e doze centavos) cada uma, na data-base de 31 de janeiro de 
2011, pagas todo dia 15 do mes de fevereiro de cada ano, sendo a primeira em 15 de 
fevereiro de 2014 (a "Parcela B"). a percentual das parcelas da Parce1a B do Valor 
Locaticio representada pe1a CCI - Base Cruzeiro do SuI sera depositada na Conta 
Centralizadora, designada peJa Emissora, na qualidade de cessionfuia Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, nos termos do item 9.03(b) do Contrato de 
Loca.yao - Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.7. a pagamento do Valor Locaticio sera efetuado pela BR nas datas estipuladas no item 
1.2.2.6 acima (cada uma destas datas, a "Data de Pagamento do Valor Locaticio" ou; 
conjuntamente denominadas de as "Datas de Pagamento dos Valores Locatfcios"). 

1.2.2.8 a FII constituira uma conta especifica para 0 Projeto Base Cruzeiro do SuI, com 0 

objetivo de segregar dos demais recursos do FII, os valores a serem destinados especificamente a 
constru.yao e desenvolvimento da Unidade Base Cruzeiro do Sui, conforme descrito no item 8.02 
do Acordo de Quotistas. 

1.3. Reajuste e Revisao dos Valores Locaticios 

SUMARIO DOS REAJUSTES DAS PARCELAS DOS VALORES LOCATiclOS VlNCULADOS AO eRI 
Exp ANSAO-SUL 

ExpansaolProjeto Reajustes Formulas de Reajustc 

Ex!;!ansao Lubrax Parcela C- Anual com base na Vide item 1.3.1.5 deste Termo de 
Parcela C varia.yao percentual do Securitiza.yao. 

[PCAlIBGE a partir da 
Data de Emissao 

Projeto Base Cruzeiro do Sui Anual com base na Vide item 1.3.2.4 deste Termo de 
Parcela B varia.yao percentual do Securitizar;:ao. 

[PCAlIBGE a partir da 
Data de Emissao 

1.3.1 Ex!;!ansao Lubrax Parcela C. A Parcela C do Valor Locatfcio sera atualizada 
monetariamente, anualmente, a partir da Data de Emissao, com base na variar;:ao pcrccntual do 
fndicc de Pre.yos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografi~. 
Estatistica (0 "IPCNIBGE"), nos termos do item 1.3.1.5 abaixo. ( 



1.3.1.1. No que tange a Parcela C do Valor Locaticio, no ambito dos CRl Expansao-Sul, na 
hipotese de extin~ao do IPCAlIBGE, ou caso 0 mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, em 
razao de proibi~ao ou restriyao legal de seu uso para fins de atualizat;ao monetaria, sera utilizado 
o indice Geral de Pre~os - Mercado, divulgado pela FlUlda~ao Gerolio Vargas (0 "IGP-MlFGV"). 
Na impossibilidade de utiliza~ao do IGP-MlFGV para a defini~ao de novo indice de atualiza~ao 
monetaria dos CRI Expansao-Sul e da Parcela C do Valor Locaticio, sera utilizado 0 mesmo 
indice a ser adotado para atualiza~ao monetana dos CRI Expansao-Sul. conforme detenninado no 
item 2.11 abaixo. 

l.3.1.2. No que tange a Parcela C do Valor Locaticio, no ambito dos CRI Expansao-SuI, em 
havendo a ado~ao de indice substitutivo, a Parcela C do Valor Locatfcio sera reajustada pelo 
IPCAlIBGE ate 0 Ultimo dia do mes em que este indice for publicado. Este valor passara a sec 
corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

1.3.1.3 A aplica~ao dos reajustes estabelecidos no Contrato de Loca~ao - Lubrax e automatica, 
sendo dispensada qualquer tipo de comunica~ao a SR. 

1.3.1.4 A Parcela C sera reajustada todo dia 15 de fevereiro de cada ana, sendo tais datas 
denominadas como as "Datas de Ajuste Anual". 

1.3.1.5 A Parcela C sera reajustada, anualmente, nas respectivas Datas de Ajuste Anual, confonne 
formulas a seguir: 

Onde: 

~ = Valor Nominal atualizado da i-esima parcela da Loca~ao, calculado com 2 (duas) 
casas decimais, sem arredondamento; 

Lo = R$ 34.465.475,55 (trinta e quatro rnilhoes, quatrocenlos e sessenta e cinco mil, 
quatrocentos e selenta e cinco reais e cinqiienla e cinco centavos)], para a Parcela C 
do Valor Locatfcio; 

C = Fator da varia~ao acumulada do fndice de pre<;os IPCAlIBGE, calculado com 8 
(oito) casas decimais, sem arrcdondarnento, apurado da seguinte forma: 

Onde: 



n = nu.mero total de indices considerados na atualizayao, sendo "n" urn nu.mero 
inteiro; 

NIk = em data anterior ou na propria Data de Aniversano do Contrato de Locayao -
Lubrax, atualizayao peto valor do nfunero indice do IPCAlIBGE do mes anterior. 
Apos a Data de Aniversano, 0 valor do nfunero-indice do mes de atualizacrao; 

NIk_1 = valor do niimero indice do IPCAlIBGE do mes anterior ao mes uk"; 

dup = nfunero de Dias Uteis entre (i) a Data de Emissao, para 0 primeiro mes de 
atualizayao, ou (ii) a Data de Aniversano anterior, para as demais meses, e a data de 
calculo, sendo "dup" urn llfunero inteiro; e 

dut = nt'unero de Dias Uteis contidos entre (i) a Data de Emissao, para 0 primeiro mes 
de atualizayao, ou (U) a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a 
proxima Data de Aniversario, sendo "dut" urn numero inteiro. 

(dUP) Os fatores resultantes das expressoes -
dut 

sao considerados com 9 (nove) casas .. 
decimais, sem arredondamento e os resultantes das express6es (~k,);;; sao 
considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e 
executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais 
remotos. 

Obscrvaftoes: 

a) Considera-se a data de aniversario do Contrato de Loca<;ao - Lubrax 0 dia 15 de 
cada mes ou 0 prirneiro Dia Util posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia Util (a "Data de 
Aniversano"). 

b) Caso, se ate a Data de Anivcrsario do Contrato de Locayao - Lubrax, 0 numero
fndice do IPCNIBGE refereotc ao mes de atualiza<;ao nao esteja disponfvel, devera 
ser utilizado urn nlimero-indice projetado, calculado com base na ultima proje<;ao 
disponfvel (0 "Nurnero-indice Projetado" e a "Projecao", respectivamente), divulgada 
pela Associayao BrasiIeira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (a 
"ANBlMA") da variac;:ao pcrcentuai do IPCAlIBGE, conforme fOrmula a seguir: 

Oode: 

I. -

Nhp = NIk x (I + Projeyao) 



NIkp = Nfunero-fndice Projetado do IPCAlIBGE para 0 mes de atualiza~o, calculado 
com 2 casas decimais, com arredondamento; 

NIk = em data anterior ou na propria Data de Aniversano do Contrato de Locayao -
Lubrax, atualizayao pelo valor do nfunero indice do IPCAlIBGE do mes anterior. 
Apos a Data de Aniversano, 0 valor do nfunero-fndice do mes de atualizayao; 

Projeyao = variayao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de 
atualizayao. 

o NUmero-fndice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto flao houver 
sido divulgado 0 nUmero-indice correspondente ao mes de atualizayao, nao sendo, 
porem, devida nenhuma compensayao entre a BR e 0 FII, quando da divulgayao 
posterior do IPCAlIBGE que seria aplicaveI. 

o nfunero-indice do IPCAlIBGE, bern como as projeyoes de sua variayao, deverao 
ser utilizados considerando identico nfunero de casas decimais divulgado pelo orgao 
responsavel por seu calculo/apurayao. 

1.3.1.6 A partir do cumprimento das Condiyoes Precedentes, confonne descritas no Contrato de 
Locayao - Lubrax, a BR e 0 FII poderao anualmente rever 0 valor da Parcela A do Valor 
Locaticio, considerando as despesas do FII e as obrigayoes do FII incorridas no ano anterior, em 
ambos os casos desde que vinculadas it Fabrica Lubrax, conforme definido no Contrato de 
Locayao - Lubrax, e/ou it Expansao Lubrax Parcela C, conforme constantes de documentos 
contabeis auditados pelos auditores independentes do FII e 0 valor estimado das despesas do FII e 
das obrigayoes do FII para 0 perfodo anua! subsequente, confonnc informado e justificado pelo 
FII. 

1.3.1.7 A mora da BR no cumprimento das obrigayoes pecuniarias assumidas no Contralo de 
Locayao - Lubrax acarretani a incidencia dos seguintes encargos moratorios: 

(i) alualizayao monetciria, de acordo com as criterios previslos no Contralo de Locayao -
Lubrax e calculada pro rata temporis; 

Oi) multa moratoria de 2% (dois par cento) sabre 0 valor das prestayoes vencidas e nao 
pagas, atualizado monetariarnente; e 

(iii) juros de mora de 12% (doze par cento) ao ano, ou frayao, ca1culados dia a dia, que 
incidirao sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nao pagas, atualizado 
monetariamente e acrescido de multa moratoria. 

1.3.2 Projeto Base Cruzeiro do SuI. 0 Valor Locaticio sera atualizado monetariamentc, 
anualmenle, com base na variat:;:ao percentual do IPCNIBGE, nos tennos do item 1.3.2.4. ,r-,,\ 
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1.3.2.1 A aplicayao dos reajustes estabelecidos no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI e 
automatica, sendo dispensada qualquer tipo de comunica.yao a BR. 

1.3.2.2 Na hipotese de extin~ao do IPCA/IBGE, ou caso 0 mesmo deixe de ser divulgado, ou 
ainda, em razao de proibiyao ou restriyao legal de seu uso para fins de atualiza.yao monetaria, sera 
utilizado a IGP-MlFGV. Na impossibilidade de utilizayao do IGP-MlFGV para a defmiyao de 
novo indice de atualizayao monetaria dos CRl Expansao-Sul ou do Valor Locaticio referente a 
Parcela B, sera utilizado 0 mesmo indice a ser adotado para atualiza.yao monetaria dos CRI 
Expansao-Sul, confoIIDe detenninado no item 2.11 abaixo. 

1.3.2.3 Em havendo a ado~ao de indice substitutivo, 0 Valor Locaticio referente a Parcela B, sera 
reajustado pelo IPCAlIBGE ate 0 ultimo dia do mes em que este indice for publicado. Este valor 
passara a ser corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

1.3.2.4 A data dos reajustes anuais das Parcelas A e B do Valor Locaticio eo dia 15 de fevereiro 
de cada ana, sendo tais datas denominadas como as "Datas de Ajuste Anual", calculadas 
confonne fOIIDulas a seguir: 

Li Lo x C 

Onde: 

Li = Valor Nominal atualizado da i-esima parcela da Loca~ao, calculado com 2 (duas) 
casas decimais, scm arredondamento; 

Lo = R$70.000,00 (setenta mil reais) ou R$ 35.000,00 (mnta e cinco mil reais), para a 
Parcela A do Valor Localicio, ou 

Lo = R$34.557.703,12 (trinta e quatro milh5es, quinhentos e cinquenta e sete mil, 
sctecentos e tres reais e doze centavos), para a Parcela B do Valor Locaticio; 

C = Fator da variayao acumulada do indice de pre.yos IPCAlIBGE, calculado com 8 (oito) 
casas decirnais, sem arredondamento, apurado da seguinte fonna: 

Onde: 

n = numero lotal de indices considerados na alualizar;:ao, sendo "n" urn numero inleiro; 



NIk = em data anterior ou na propria Data de Aniversano do Contrato de Loca930 - Base 
Cruzeiro do SuI, atualiza930 pelo valor do nfunero indice do IPCAJIBGE do mes anterior. 
Ap6s a Data de Aniversano, 0 valor do nfunero-indice do mes de atualiza930; 

NIk-l = valor do nfunero indice do IPCAlIBGE do mes anterior ao mes "k"; 

dup = nfunero de Dias Uteis entre (i) 31 de janeiro de 2011, para 0 primeiro mes de 
atualizay30, ou (ii) a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a data de 
ca1culo, sendo "dup" urn numero inteiro; e 

dut = nUmero de Dias Uteis contidos entre (i) 31 de janeiro de 2011, para 0 primeiro mes 
de atualizayao, ou (ii) a Data de Aniversario anterior, para os demais meses, e a pr6xima 
Data de Aniversano, sendo "dut" lin nfunero inteiro. 

(dUP) 
Os fatores resultantes das expressoes dut sao considerados com 9 (nove) casas 

decimais, sem arredondamento e os resultantes 

(NI ):: 

das expressoes l NIk.~J sao 

considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondarnento. 0 produtorio e executado 

a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. 

Obscrvas:ocs: 

a) Considera-se a data de aniversano do Contra to de Locayao - Base Cruzeiro do SuI 0 
dia 15 de cada mes ou 0 primeiro Dia Util posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia Util (a 
"Data de Aniversario"). 

b) Caso, se ate a Data de Aniversario do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, 0 
Numero-indice Projetado referente ao mes de atualizayao nao esteja disponiveI, devera ser 
utilizado wn numero-indice projetado, calculado com base na ultima Projey3o disponivel, 
divulgada pela ANBIMA da variayao perccntual do IPCAlIBGE, conforme formula a 
segUlr: 

Nlkp ~ Nlk x (l + Projel'iio) 

~. 
" 

Onde: 

4J) ,~ 
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NIkp = Nfunero-indice Projetado do IPCAlIBGE para 0 mes de atualizayao, calculado 

com 2 casas dccimais, com arredondamento; 

NIk = em data anterior ou na pr6pria Data de Aniversano do Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do SuI, atualizayao peio valor do nfunero indice do IPCAlIBGE do mes anterior. 

Ap6s a Data de Aniversano, 0 valor do numero-fndice do mes de atualizayao; 

Projeyao = variayao percentuai projetada pela ANBlMA referente ao mes de atualizayao. 

o Nu.mero-fndice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver sido 
divulgado 0 nu.mcro-indice correspondente ao mes de atualizayao, nao sendo, porern, 
devida nenhuma compensayao entre a BR e 0 FII, quando da divulgayao posterior do 
IPCAlIBGE que seria aplicavel. 

o nu.mero-indice do IPCAlIBGE, bern como as projeyoes de sua variayao, deverao ser 
utilizados considerando identico nUmero de casas decimais divulgado pelo 6rgao 
responsavel por seu d.lculo/apurayao. 

1.3.2.5 Independentemente do reajuste previsto nos itens acima, em cada Data de Ajuste Anual, a 
BR e 0 FII poderao rever para mais ou para menos a Parcela A do Valor Locaticio enta~ vigente. 
A revisao devera considerar (i) as despesas e ohrigayoes do FII previstas no artigo 33 do 
Regulamento, na Clausula 5 do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do SuI, atem das 
despesas e obrigayoes decon-entes da administrayao da Unidade Base Cruzeiro do Sui 
efetivamente incorridas no ano anterior, confonne constantes de documentos contabeis auditados 
pelos auditores independentes do FII; (ii) 0 valor justificadamente estimado das despesas e 
obrigayoes do FII para 0 periodo anual subsequente; e (iii) os creditos e outras disponibilidades 
do FII. Durante 0 ano, 0 valor estabelecido no plano de contas podera sofrer acrescimos e 
diminuiyoes, as quais serao, confonne 0 caso, acrescidas ou diminuidas da Parcela A do Valor 
Locatfcio do semestre ou ana seguinte, confonne 0 caso. 

1.3.2.6 A mora da SR no cumprimento das obrigayoes pecunifu-ias assumidas no Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do Sui acarretani a incidcncia dos seguintes encargos morat6rios: 

0) 

(;;) 

(iii) 

atualiza9ao monetaria, de acordo com os criterios previstos no Contrato de Locayao -
Base Cruzeiro do Sui e calculada pro rata temporis; 

multa moratoria de 2% (dois par cento) sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nao 
pagas, atualizado monetariamente; e 

juros de mora de 12% (doze par cento) ao ano, ou [cayao, calculados dia a dia, que 
incidirao sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nao pagas, atualizad~ 
monetariamente e acrescido de multa moratoria. ) 

{y~7 
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1.4. Carater Personalissimo das ReJalj!ocs Juridicas Advindas da Celebra'r8o dos 
Contratos de Localj!30 

lA.l Expansao Lubrax Parcela C. Dada a atipicidade das Edificayoes encomendadas pela BR, na 
forma do disposto no item 2.01.1 do Contrato de Locayao - Lubrax, que constitui negocio 
juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR e 0 FII reconheceram, no Contrato de 
Locayao - Lubrax, que: 

(i) 0 Valor Locaticio foi alterado para contemplar a nova parcela (a "Parcela C"), 
referente ao valor necessario para a construyao, desenvolvimento e instalayao de 
edificayoes, que compreendem todas e quaisquer benfeitorias e acessoes fisicas 
construidas sobre os Iotes das quadras da Unidade Lubrax, as quais passarao a 
integrar a Unidade Lubrax (as "Edificacoes"); 

(ii) a locac;ao, em razao do disposto no item 2.01.1 do Contrato de Locac;ao - Lubrax, 
passou a ser acordada, por meio do primeiro tenno aditivo ao Contrato de Locac;ao -
Lubrax, em caniter intuitu personae, em regime de "locac;ao sob encomenda", sendo 
as Edificac;oes construidas sobre lotes das quadras da Unidade Lubrax de acordo com 
as especificac;oes e visando ao atendimento das nccessidades de uso da BR; 

(iii) 0 calculo da Parcela C do Valor Locaticio levou em conta as seguintes caracteristicas: 
(i) os custos estimados, na data de assinatura, para a construyao das Edificac;oes; (ii) 0 

nivel de especificidade da construc;ao das Edificac;oes, que visa atender as 
necessidades peculiares da BR; (iii) 0 prazo de vigencia do Contrato de Locayao -
Lubrax; (iv) que a CCI - Expansao Lubrax Parcela C, representativa dos Creditos 
Imobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C servira de lastro a Operac;ao de 
Securitizayao, e sera, conjuntamente com a outra CCI Expansao-Sul, suficiente para 
satisfazer as obrigac;ocs decorrentes dos CRI Expansao-Sul; e 

(iv) a estrutura da Parcela C do Valor Locaticio e os prazos de pagamento pactuados no 
Contrato de Locac;ao - Lubrax sao esscnciais para a celebratyao do Contrato de 
Locac;ao - Lubrax e para a realizac;ao dos investimentos dele decorrentes e foram 
estabclecidos pelo FII e pela BR com 0 objetivo de (i) viabilizar a realizac;ao da 
Expansao Lubrax Parcela C e os investimentos realizados pelo FII; e (ii) evitar 
qualquer descontinuidade no fluxo dos Creditos Imobiliarios - Expansao Lubrax 
Parccla C. 

1.4.1.1 Tendo vista 0 disposto no item IA.l (iii) acima, a BR e 0 FII reconheceram, no Contrato 
de Locatyao - Lubrax, que 0 Valor Locaticio podera ser alterado, mediante aditivo ao Contrato de 
Locac;ao - Lubrax, em func;ao de alterac;ao do custo estimado da conslrutyao das Edificalj:ocs, jj/~ 
novas expansoes e/ou futuras construc;oes na Unidade Lubrax, de forma a contemplar nova(s) ~ tf....) 
parcclas(s), correspondcntes ao valor necessario para a conclusao da conslruc;ao,,,,, 
descnvolvimento e instalatyao das Edificac;oes e/ou novas expansoes au fuluras construc;oes na:' " 
Unidade Lubrax, desde que: (i) aprovadas pelo cessionario da CCI - Expansao ~x par~e~ C ~ 
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e da CCl - Lubrax, confonne definida no Contrato de Locacyao - Lubrax, e (ii) que nao 
comprometa quaisquer valores relacionados a CCI - Expansao Lubrax Parcela C e a CCI -
Lubrax. 

1.4.1.2 Em razao desta diversidade de rela'Yoes juridicas, a Parcela C do Valor Locaticio deve ser 
considerada como contrapresta'Yao e retorno dos investimentos realizados pelo FH para a 
viabiliza'Yao da Expansao Lubrax Parcela C de interesse da BR. 

1.4.2 Proieto Base Cruzeiro do SuI. Dada a atipicidade do Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro 
do Sui, que constitui neg6cio juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR e 0 FH 
reconheceram, no Contrato de Locacyao - Base Cruzeiro do SuI, que: 

(i) a 10ca'Yao foi acordada em carater intuitu personae, tendo a Construtora - Base 
Cruzeiro do SuI sido originalmente contratada pela BR par meio do Contrato da 
Constru<;ao - Base Cruzeiro do Sui (cedido ao FlI nos tennos do Instrumento 
Particular de Cessao - Base Cruzeiro do Sui), em regime de "loca<;ao sob 
encomenda", sendo a Unidade Base Cruzeiro do SuI construida de acordo com as 
especifica<;oes e visando ao atendimento das necessidades de uso da BR; 

(ii) a cilculo do Valor Locaticio levou em conta as seguintes caracterfsticas: (i) os custos 
estimados, na data de assinatura, para a constru<;ao da Unidade Base Cruzeiro do SuI, 
nos moldes detenninados pela BR; Oi) a nivel de especificidade da constru<;ao da 
Unidade Base Cruzeiro do SuI, que visa atender as necessidades peculiares da BR; 
(iii) 0 prazo de vigencia do Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro do SuI; e (iv) que os 
creditos objeto do Contrato de Cessao de Cn!ditos - Base Cruzeiro do SuI servirao de 
lastro a(s) operayao(oes) de securitiza<;ao e deverao ser suficientes para satisfazer as 
obriga<;oes decorrentes das CCI, confonne definidas no Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do Sui, e/ou, isoladamente ou conjuntamente com outras cedulas 
representativas de credito imobiliario de titularidade da Emissora, e/ou does) CRl, 
confonne 0 caso; e (v) a custo estimado de capta<;ao dos CR1; e 

(iii) a estrutura do Valor Locaticio e os prazos de pagamento pactuados no Contrato de 
Locacyao - Base Cruzeiro do SuI (inclusive em caso de Antecipa'Yao da Parce1a B) sao 
essenciais para a celebracyao do Contrato de Locacyao - Base Cruzeiro do Sui e para a 
realizacyao dos investimcntos dele decorrentes e foram estabelecidos pela BR e pelo 
FII com 0 objetivo de (i) viabilizar a realizayao do Projeto Base Cruzeiro do SuI e as 
investimentos realizados pelo FH e (ii) evitar qualquer descontinuidade no fluxo dos 
Creditos Imobilifuios - Base Cruzeiro do SuI. 

1.4.2.1 Tendo vista do disposto no item 1.04.2 (i) acima, a BR e 0 FH reconheceram, no Contralo 
de Loea<;30 - Base Cruzeiro do Sui, que 0 referido contrato paden! ser alterado V. 
excepcionalmente, em funyao de alterayao do custo estimado da construcyao, c/ou eventuais 1'1 '-J 

expansaes ou futuras constru'Yocs na Unidade Base Cruzeiro do Sui de forma a criar nova(s) r 
parcelas(s), correspondentes ao valor necessaria para a conclusao da construyao; "\ 
desenvolvimento e instalac;ao da Unidade Base Cruzeiro do SuI e/.ou eventu;IDis .... ansa,e

f
, ou 
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futuras constru~oes na Unidade Base Cruzeiro do SuI, desde que: (i) aprovadas pelo cessiommo 
dos creditos objeto do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui; e (ii) que nao 
comprometa quaisquer valores objeto do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do SuI. 

1.4.2.1.1 A altera~ao do Valor Locaticio sera realizada exclusivamente para as novas emissoes de 
certificados de recebiveis imobiliarios, sendo, neste caso, obrigat6rio para 0 FH e para a BR 
aumentar 0 Valor Locaticio em valor suficiente para cobertura dos custos com 0 resgate 
antecipado dos CRl emitidos com iastro noes) percentualCis) antecipado(s) da(s) parce1a(s) do 
Valor Locaticio. 

1.4.2.2 Em raza:o desta diversidade de rela~oes juridicas, 0 Valor Locaticio deve ser considerado 
como contrapresta~ao e retorno dos investimentos reaiizados pelo FII para a viabilizayao do 
Projeto Base Cruzeiro do SuI de interesse da BR. 

1.5. Rcscisao e ResolUl;ao dos Contratos de Loca~ao 

1.5.1. Expansao Lubrax Parceia C. 0 Contrato de Locayao - Lubrax sera resolvido de pleno 
direito, independentemente de qualquer comunicayao ou notificayao judicial ou extrajudicial, na 
ocorrencia dos seguintes eventos: 

(i) nulidade, termino antecipado, rescisao, resiiicyao ou resoiuyao de quaiquer urn dos 
Documentos da Fabrica Lubrax, conforme definidos no Contrato de Locayao, por 
qualquer fazaO; 

(ii) nao pagamento, pela BR, de qualquer Parcela A e/ou B do Valor Locaticio no 
respectivo vencimento, scm que tal inadimplemento nao tcnha sido remediado dentro 
de ate 15 dias eontados da data originalmente prevista para pagamento (scm prejuizo 
da incidencia de encargos morat6rios acima descritos); 

(iii) inadimplemento pela BR de qualquer outra obrigayOes prevista no Contrato de 
Locayao - Lubrax ou nos demais Documentos da Fabrica Lubrax, conforme definidos 
no Contrato de Locayao - Lubrax, que nao seja remediado no prazo de ate 60 
(sessenta) dias ap6s do recebimento de nolificayao para cumprimento enviada por 
escrito pelo FII; 

(iv) vencimento antecipado dos CRI - Lubrax, conforme definido no Contrato de Loca~ao 
- Lubrax; e 

(v) a BR nao cumpra a obrigayao prevista no item 2.06 do Instrumento Particular de 
Promessa de Compra e Venda Lubrax, confonnc definido no Contrato de Locayao
Lubrax, dentro do prazo nc1a previsto ou qualqucr uma das Condiyoes Preeedentes, 
conforme definidas no Contrato de Locayao - Lubrax, nao tenha sido implemcntada 
ate a Data-Limite. 



1.5.1.1 Na ocorrencia de wn dos eventos previstos acima, 0 Contrato de Locayao - Lubrax sera 
resolvido de pleno direito, independentemente de qualquer comunicay8o ou notifical(80 judicial 
ou extrajudicial (a "Resolucao Antecipada"). 

1.5.1.2 Ressalvadas as hipoteses de resolul(ao dispostas no item 1.5.1 acima, a BR e 0 FII 
convencionaram, no Contrato de Local(ao - Lubrax, como condiyao de negocio, que (a) 0 FII nao 
podeni reaver a Unidade Lubrax locada antes de findo 0 prazo de locayao de 10 (dez) anos, nos 
tennos ajustados no Contrato de Locacyao - Lubrax; (b) a BR nao podeni devolver a Unidade 
Lubrax antes do tennino desse mesmo periodo; e (c) 0 prazo da local(ao pactuado entre a BR e 0 

FII corresponde ao periodo de permanencia minima obrigatorio da BR na Unidade Lubrax, 
renunciando a BR a qualquer direito de rescisao, nos termos do Contrato de Locayao - Lubrax. 

1.5.1.3 Em caso de Resolul(8.o Antecipada do Contrato de Locayao - Lubrax, ou devoluy8.o da 
Unidade Lubrax pela BR em violayao ao disposto acima, a BR sujeitar-se-a ao pagamento de: 

(i) indenizay8.o por perdas e danos prefixados, no valor correspondente ao resultado da 
multiplicayao do (i) nUmero de anos inteiros faltantes para 0 tennino do prazo do 
Contrato de Local(ao - Lubrax, acrescido de urn ano; pelo (ii) numero que resultar do 
somatorio das parcelas da Parcela B do Valor Locatfcio, calculado com base no Valor 
Locaticio vigente a epoea da Resoh.lI(ao Antecipada. Esta indenizal(ao devera ser paga 
pela BR ao FII em ate 10 dias contados da data da Resoluyao Antecipada, sendo 
considerada devida e exequivel, independentemente de qualquer notificay8.o previa ou 
outra formalidade, observado os termos do item 5.03.2 do Contrato de Cessao de CCI 
- Lubrax. 

(ii) Valor Indenizatorio e Premio Expansao Lubrax Parcela C, conforme previsto e 
apurado no disposto no item 1.5.1.6, exceto nas hipoleses previstas nos ilens 1.5.1.7 e 
1.5.1.8. 

1.5.1A As indenizayoes previstas no item 1.5.1.3 acima deverao ser pagas pela BR a Emissora 
para que esta utilize tais recursos para restituiyao dos respectivos Preyos de Aquisil(ao, nos 
valores suficientes para assegurar a pagamento integral das obrigay5es decorrentes dos CRI -
Lubrax, conforme definidos no Contrato de Locayao - Lubrax, e dos CRI Expans8.o-S~a 
proporl(ao da Parcela C. ./ '\ 



1.5.1.5 A BR e 0 FII acordaram, no Contrato de Local(ao - Lubrax, que na ocorrencia de 
quaisquer das hip6teses previstas abaixo, deixariio de permanecer em vigor: (i) as obrigayoes 
relacionadas ao pagamento da Parcela C do Valar Locaticio, (ii) as ohrigal(oes aplicaveis 
estritamente a cOIlStrul(ao das Edifical(oes, e, no que couber, (iii) as disposil(oes aplicaveis a 
Expansao Lubrax Parcela C (os "Eventos de Inadimplemento Expans8.o Lubrax Parcela C"): 

(i) nulidade, tennino antecipado, rescisao, resilil(ao ou resolul(ao de qualquer wn dos 
Documentos da Expansao Lubrax Parcela C por qualquer razao (exceto 0 Contrato de 
Loca9ao - Lubrax); 

(ii) nao pagarnento, pela BR, de qualquer parcela da Parcela C do Valor Locaticio no 
respectivo vencimento ou da multa compensatoria prevista no item 4.01.4 do 
Contrato de LoCa98.0 - Lubrax na correspondente Data de Pagamento do Valor 
Locaticio, sem que tal inadimplemento seja sanado em ate 15 (quinze) Dias lJteis 
contados de tal data, sem prejuizo da incidencia de encargos moratorios previstos no 
item 5.05 do Contrato de Local(8.o - Lubrax durante tal periodo; 

(iii) inadimplemento pela BR de qualquer outra obrigal(ao prevista nos Docurnentos da 
Expansao Lubrax Parcela C, sem que tal inadimplemento seja sanado em ate 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento de notifical(aa por escrito substancialmente 
na forma do Anexo V do Contrato de Loca9ao - Lubrax (a "Notificacao de 
Inadirnplemento"); 

(iv) caso (a) a BR nao envie a notifica<;ao descrita no item 4.01.4 do Contrato de Loca<;ao 
- Lubrax na forma e no prazo nela estipulados, au (b) as Edifica<;oes nao sejam 
entregues para usa no prazo adicional estabelecido no item 4.01.4, do Contrato de 
Loca<;ao - Lubrax; ou 

(v) vencimento antecipado dos CRI Expansao-Sul. 

1.5.1.5.1 Na ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento Expansao Lubrax Parcela 
C, 0 Contrato de LoCa9aO - Luhrax DaO sera rescindido e, portanto, DaO serao aplicaveis as 
disposi90es relacionadas a Condi9ao Resolutiva e Resolu<;ao Antecipada, descritas nos itens 
acirna, bern como inaplicaveI e nao devida a indeniza<;ao descrita no item 1.5.1.3 acima. 

1.5.1.6 Na ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento Expansao Luhrax Parcela C, 
a BR devera pagar ao FII, a lftulo de indeniza<;ao por perdas e danos prefixados, tendo em vista a 
natureza personalfssima do Contrato de Locayao - Lubrax e a singularidade de seus terrnos e 
condi90es, a quantia equivalente ao valor indenizatorio acrescido de premio, apurada nos termos 
da formula abaixo (0 "Valor Indenizatorio e Premio Expansao Lubrax Parcela C"): 

VIE ~ VNl + P, Dnde 

VIE: Valor Indenizatorio 



VNI: resultado do somatorio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela C do Valor 
Locaticio, atualizadas pelo indice de correyao monetaria na fonna deste contrato, e 
trazidas a valor presente por "i" conforme definido abaixo, de forma pro rata die, 
desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apura9ao, conforme 
abaixo defmida. 

P=Mciximo 0; 
( 

i )~ 1+-
100 

1 xVNI 

( 
y )~ 1+-

100 

Onde: 

P: valor do premio 

1: 6,84% a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos par cento aa ana); 

Y: taxa de rcmunerayao (cupam sabre 0 IPCA/IBGE) da Nrn-B de praza medio de 
vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da 
Parcela C, definida na data de pagamento do Valor Indenizatorio Expansao Lubrax 
Parcela C (a "Data de Apuracao"). A NTN-B devera ser deduzida da aliquota de 
imposto de renda vigente a epoca para investimentos de pessaas fisicas em 
certificados de recebiveis imobili<irios com prazo de vencimenta cquivalente ao 
praza de vencimento da ultima parcela da Parcela C vincenda. Sera utilizada a 
menor taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na 
Data de Apuratyao; ou (b) taxa media de referencia praticada por pelo menos 3 
(lres) institui95es financeiras de primeira linha na Data de Apurayao; 

Du: prazo remanescente, em Dias (rteis, entre a Data de Apurayao e a data de 
vencimento da ultima parcela vincenda da Parcela C do Valor Locaticio. 

1.5.1.7 No caso de desapropria9ao total ou parcial da Unidade Lubrax (no caso de dcsapropriatyao 
parcial, desde que tal desapropriayao parcial inviabilize a utiliza9ao das Edificayoes e/ou da 
Unidade Lubrax na forma e para os fins previstos nos Documentos da Expansao Lubrax Parcela 
C), seja em momenta anterior ou posterior ao terminG da construyao das Edificayoes; sera devido 
o pagamento pela BR ao FH da Indenizatyao por Perdas e Danos referida no item 1.5.1.9 abaixo. 
Apos a realizayao de tal pagamento, 0 Contrato de Locayao - Lubrax pennaneceni em vigor, 
exceto: (i) pelas obrigay5es relacionadas ao pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, (ii) pel as 
obrigayoes aplicaveis eslrilamcnte it construtyao das Edificayoes, e (iii) no que couber, as 
disposiyoes aplicaveis a Expansao Lubrax Parcela C; bern como a BR se sub-rogani em todos os 
direitos deste relativos ao recebimento de indenizal'ao em virtude da dcsaproprial'aO~ ~ 
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1.5.1.8. Se ocorrer desapropria'rao parcial da Unidade Lubrax que nao inviabilize a utiliza'rao das 
Edifica'roes e/ou da Unidade Lubrax na fonna e para as fins previstos nos Documentos da 
Expansao Lubrax Parcela C, em virtude da atipicidade do Contrato de Loca'rao - Lubrax, que 
constitui negocio juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR estara obrigada a 
permanecer com a loca'rao nos termos e condi90es pactuadas no Contrato de Loca9ao - Lubrax, 
sem qualquer redu'rao do Valor Locaticio, suspensao, revisao, (exceto com rela'rao a Parcela A e 
ao disposto nos itens 5.03 e 5.07.1 do Contrato de Loca'rao - Lubrax), atraso au diferimento do 
pagamento do Valor Locaticio; ficando-lhe, ainda, facultada ao pagamento ao FII da Indeniza'rao 
por Perdas e Danos referida no item 1.5.1.9 abaixo, mediante comunica9ao par escrito ao FII. 
Ap6s a realiza'r80 de tal pagamento ao FIl, 0 Contrato de Loca'rao - Lubrax pennaneceni em 
vigor, exceto: (i) pelas obrigalj:oes re1acionadas ao pagamento da Parcela C do Valor Locaticio, 
(ii) pelas obriga'r0es aplicaveis estritarnente a constru'rao das Edifica90es, e (iii) no que couber, 
as disposi'roes aplicaveis a Expansao Lubrax Parcela C; bern com a BR se subrogani em todos as 
direitos do FII relativos ao recebimento de indeniza'rao em virtude da desaproprialj:ao. 

1.5.1.9. Nas hipoteses de desapropria'rao previstas nos itens 1.5.1.7 e 1.5.1.8 acima, a BR devera 
pagar ao PH indeniza9ao por perdas e danos prefixados, apurada pelo resultado do somatorio de 
cada uma das ioca'roes vincendas da Parcela C, atualizadas pelo indice de correlj:ao monetma na 
forma do Contrato de Loca9ao - Lubrax, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 6,84% 
a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ana) expressa em dul252 Dias tJteis, 
conforme definido acima, desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apuratyao (a 
"Indenizacao por Perdas e Danos"). 

1.5.2. Proieto Base Cruzeiro do SuI. 0 Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI podeni ser 
declarado antecipadamente tenninado ou rescindido, ficando a BR sujeita ao pagamento do Valor 
Indenizatorio e Premio estabelecido no item 1.5.2.1 abaixo, nos seguintes casas (0 "Termino 
Antecipado" au a "Rescisao"): 

(i) rescisao a criterio da BR, mediante envio de notifica9ao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias 
llteis apos a Data de lnicio da Loca9ao, na hipotese de a Unidade Base Cruzeiro do 
Sui nao ser entregue, por qualquer motivo (inclusive em virtude de caso fortuito ou 
for9a maior) ate essa data; 

(ii) automaticamente, independentemente do envio de quaJquer notifica9ao judicial ou 
extrajudicial, caso (a) a BR nao envie a notificayao dcscrita no item 3.04.1 do 
Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI na [anna e no prazo ncla estipulados; au 
(b) apos a BR assumir a administra9ao da obra de constru'rao e instalatyao da Unidade 
Base Cruzeiro do Sui para continuidadc dos servi90s exccutados, e, se for 0 caso, com 
a substituityao da Construtora - Base Cruzeiro do Sui ou qualquer outra contratada, 
nos tcnnos dos Contratos da Constru9ao - Base Cruzeiro do Sui e do Contrato de 
Gerenciamento da Constru9ao - Base Cruzeiro do SuI, sem a interruP9ao do exercicio 
da concessao do direito de uso e do Conlrato de Concessao de Usa - Base Cruzeiro 
do Sui, na [onna do item 3.04(b) do Conlrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, a 
Unidade Base Cruzeiro do Sui nao seja en(regue para loca,iio no p~icional 
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estabelecido no Contrato de Locatyao - Base Cruzeiro do SuI; ou (c) a BR nao aceite a 
Unidade Base Cruzeiro do SuI em locatyao nos termos do item 3.04.1 do Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do SuI. 

(iii) caso ocorra qualquer urn dos seguintes eventos de inadimplemento (os "Eventos de 
Inadimplemento"), sem que 0 correspondente inadimplemento tenha sido sanado nos 
prazos estabelecidos no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui; 

(a) faH~ncia, insolvencia, apresentayao de requerimento de recuperatyao judicial 
ou propositura de plano de recuperayao extrajudicial ou procedimento 
equivalente, formulado pela BR ou por qualquer credor da BR, que nao seja 
extinto ou rejeitado dentro de ate 90 (noventa) dias contados da data da sua 
propositura, dissolutyao, liquidayao ou extintyao de qualquer das partes do 
Contrato de Locatyao - Base Cruzeiro do SuI; 

(b) inadimplemento pela BR no pagamento do Valor Locaticio, inclusive as 
Antecipayoes da Parcela B, ou da multa compensat6ria pe(os prejufzos 
sofridos pela FII em virtude do nao recebimento do Valor Locaticio 
resultante de indisponibilidade da Unidade Base Cruzeiro do SuI na Data de 
Inicio da Locayao na correspondente Data de Pagamento do Valor Locaticio 
ou na(s) Data(s) de Vencimento da Antecipatyao da Parcela B, conforme 0 

caso, desde que a Emissora nao tenha postergado esta(s) Data(s) de 
Vencimento da Antecipayao da Parcela B, e sem que tal inadimplemento 
seja sanado em ate 15 (quinze) Dias Dteis contados de tal data, sem prejufzo 
da incidencia de encargos moratorios previstos no Contrato de Locayao -
Base Cruzeiro do Sui durante tal perfodo; ou 

(e) inadimplemento pela BR do cumprimento de qualquer outra de suas 
obrigayoes deeorrentes do Contralo de Locayao - Base Cruzeiro do Sui ou 
dos Doeumentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI, sem que tal 
inadimplemento seja sanado em ate 60 (sessenta) dias; ou 

(iv) a exclusivo criterio da BR, unilateral mente, a qualquer tempo, mediante comunicayao 
ao FII com antecedencia de 60 (sessenta) dias; 

(v) 

(vi) 

caso oeorra a desapropriatyao total ou parcial da Area da Base Cruzeiro do Sui (nesle 
segundo caso, desde que tal desapropriayao parcial inviabilize a utilizayao do Direito 
de Uso, conforme definido no Contrato de Concessao de Uso - Base Cruzeiro do SuI, 
e/ou da Unidade Base Cruzeiro do SuI na forma e para os fins prcvistos nos 
Documentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI), seja em momenta anterior ou 
posterior ao tennino da eonstru<;:ao da Unidade Base Cruzeiro do Sui; 

a criterio da BR, caso oeorra a desapropriayao parcial da Area da Base Cruzeiro do 
SuI que nao inviabilize a utilizayao do Direito de Uso e/ou da Unidade Base Cruzeiro 
do Sui na forma e para os fins previstos nos Docurnentos do Projeto Base Cruzeiro do 
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Sui; 

(vii) extinyao, por qualquer motivo, do Direito de Uso, extinyao ou nao forrnalizayao da 
Escritura de Compra e Venda da Area da Base Cruzeiro do Sui no prazo enos tennos 
do Contrato de Concessao de Uso; nao obtenyao das aprovayoes societarias 
necessarias na forma do estatuto social da BR para a aquisiyao pela BR da Area Base 
Cruzeiro do SuI, conforme descrito no Anexo I do Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do Sui; e conclusao do registro de seu titulo aquisitivo junto a matricula do 
imovel descrito no Anexo I do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui; no 
Registro Geral de Imoveis competente; e/ou anulayao ou declarayao de nulidade da 
Contrato de Concessao de Uso: 

(viii) constituiyao de qualquer tipo de onus e/ou gravame sobre a Area da Base Cruzeiro do 
Sui, alem daqueles descritos nos Documentos Projeto Base Cruzeiro do Sui; 

(ix) a mudanya da titularidade de qualquer das quotas do FII, exceto se a transferencia das 
quotas do FII ocorrer para entidade devidamente habilitada agindo na qualidade de 
agente fiduciario de emissao dos CRI Expansao-SuI, tendo lastro em creditos 
imobiliarios devidos pela BR ou por qualquer entidade por eia controlada ou 
subsidiarias; 

(x) nulidade, termino antecipado, rescisao, resiliyao ou resoluyao de qualquer urn dos 
Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui, por qualquer razao; e 

(xi) declarayao do vencimento antecipado dos CRI emitidos no ambito do Projeto Base 
Cruzeiro do SuI, inclusive os CRI Expansao-Sul. 

1.5.2.1 Caso 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui seja terrninado antecipadamente ou 
rescindido nos termos dos subitens (i) a (iv), (vii) a (xi) acima, a BR devera pagar ao FII, a titulo 
de indenizayao por perdas e danos prefixados, tendo em vista a natureza personalissima do 
Conlrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui e a singularidade de seus terrnos e condi~5es, 
quantia correspondente: (i) ao valor equivalente aos percentuais da(s) parcela(s) da Parcela 8 
objeto de Antecipayao da Parcela B, em caso de Anlecipayao do Pre~o de Cessao, devidamente 
acrescido da Remunerayao da(s) Antecipayao(6es) do Pre~o de Cessao (0 "Valor Indenizatorio da 
Antecipacao") erOll caso sejam devidas, ou (ii) a quantia, equivalente ao valor indenizatorio 
acrescido de premio, apurada nos termos da formula abaixo (0 "Valor Indenizatorio e Premio"): 

VIE ~ VNI + P, onde 

VIE: Valor Indenizatorio 

VNl: resultado do somatorio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B do Valor 
Locatfcio, atualizadas pelo indice de correyao m netaria na forma deste contralo, e 
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Onde: 

trazidas a valor presente por "i" confonne defmido abaixo, de fonna pro rata die, 
desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apura~ao, conforme 
abaixo definida. 

P :: Maximo 0; 
( 

i )~; 
1+-

100 -1 

( 
Y )~; 1+-

100 

xVNl 

P: valor do premio 

1: 6,84% a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ano); 

Y: taxa de remunera~ao (cupom sobre 0 IPCAlIBGE) da NTN-B de prazo medio de 
vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da 
Parcela B do Valor Locaticio, definida na data de pagamento do Valor 
Indenizatorio ("Data de Apuracao"). A NTN-B devera ser deduzida da aliquota de 
imposto de renda vigente a epoca para investimentos de pessoas fisicas em 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios com prazo de vencimento equivaiente ao 
prazo de vencimento da ultima parcela da Parcela B do Valor Locatfcio vincenda. 
Sent utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela 
ANBIMA na Data de Apura~ao; ou (b) taxa media de referencia praticada por pelo 
menos 3 (lres) instituicyoes financeiras de prirneira linha na Data de Apuracyao; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apura~ao e a data de 
vencimento da ultima parceJa vincenda da Parcela B do Valor Locaticio. 

1.5.2.1.1. 0 Valor Indenizatorio de Antccipac;:ao somente podeni ser devido enquanto esliver em 
circulatyao dos CRI vinculados ao referido Termo de Securitizac;:ao da 6Y Serie e dos CRI 
vinculados ao Tenno de Securitizacyao da 77~ Serie, na ausencia does) seu(s) respectivo(s) resgate 
antecipado au vencimento antecipado. 

1.5.2.2. Caso 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI seja tcnninado antecipadamente nos 
terrnos do item 1.5.2 (iii) acima, ao Valor Indenizatorio e Premio sera acrescida: 

(i) a multa prcvista no item 12.01 do Contrato de Loca~ao - Base Cruzeiro do SuI, na tP 
hipotese do Evento de Inadimplemento decorrente do evenlo dcscrito no subitem (c)~ 
Oll . 



(ii) a mulla previsla no item 4.8 do Contralo de Localfao - Base Cruzeiro do Sui, na 
h.ip6tese do Evento de Inadimplemento decorrente do evento descrito no subitem (b). 

1.5.2.3. Nas hip61eses de Termino Antecipado do Contrato de Loca~ao - Base Cruzeiro do Sui 
previstas nos subitens (v) e (vi) do item 1.5.2 acima, a BR deverti pagar ao FrI indenizsliiIo por 
perdas e danos preflxados, apuracla pelo resultado do somatorio de cada urna das parcelas 
vincendas da Parcela S, atuaJizadas pelo indice de carrClfao monetana na fonna do Cantrato de 
Loca~ao - Base Cruzeiro do Sui, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 6,84% a.a. (seis 
inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ana) expressa em dU/252 Dias Uteis, conforme 
defmido acim~ desde a data de seu respectivo vencimento ate a Dala de Apura~ao (a 
"Indenizacao por Perdas e Danos"). 

1.5.2.4. 0 FH e a BR acordam que ns ocorrencia de quaisquer das hip6teses de Termine 
Antecipado do Contrato de Loc8yao - Base Cruzeiro do Sui relacionada ao inadimplemento pela 
BR no pagamento cIa(s) Antecipse;:ao(aes) da Parcela B e/ou vencimento antecipado dos eRI 
emitidos no ambito da I D. Antecipae;:ao da Parc~la B e da 2D AntecipayiJo da Parcela B 0 Contrato 
de LOC8yao - Base Cruzeiro do SuI nao sera rescindido, sendo devida, neste case, a valor prcvisto 
no item 1.5.2.1 acima, a ser utilizada para quitar as obrigat;:Cies decorrentes dos referidos CRI. 

1.5.2.5 Na hipotese do item 1.5.2.4 acima, deixarao de permanecer em vigor, automaticamente: 
(I) as obrigayoes rclacionaclas 80 pagamento da la Antecipae;:ao da Parcela B e da 2~ Anlecipsyiio 
da Parcela B do Valor Locaticio, e (il) todas as obriga~oes e disposicyoes apliciveis estrifamente 
as Antecipa<;oes da Parcela B, permam:cendo inaltcrados os perccntuais dos cre-ditos imobilianos 
relacionados aos CRI Expansao-Sul. 

1.6. Revisao Judicial dos Valorcs Loca.tfcios 

1.6. I Dada a atipicidade do Contrato dc Loca9a.o - Lubrax e do Contralo de LOC8cyao - Base 
Cruzeiro do Sui, que conslituem neg6cios juridicos complexes e de conteudo personalissimo, 
tanto 0 FII como a BR reconheceram, nos respectivos contratos, a inaplicabilidade de qualquer 
alcga~§o de adequayiJo dos Valercs Localicios, conforme definido em cada Contralo de Loca9ao, 
a valores de mercado para fins de ayao revisional de alugueJ c rcnunciaram, em cornum acoedo, 
naqueles contratos, aos seus respectivos direitos de pleitear revisiio judicial do Valor Loceticio, 
nos tcnnes do artigo 19 da Lei nD 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

1.7. Caractcrfsticas dos Creditos Imobiliarios e das eel Vinculadas B: SecuritizuIYiio 

1.7.1 Nlimero do Termo de Securitizu£ao: CRJ 7312011. 

1.7.2 Valor Total Nominal dos Crcditos Imobiliarios Vinculatlos 
R$350.000.000,OO (Irezentos e cinquenta milhOes dc reais). 

Tenno de Sccurili7.aC~O: 

1.7.3 Creditos Imobiliarios Vinculados a Operas:.il.o de Sccuritizaciio: Creditos imobilianos, 
represcn[ados pelas eel que lastrciam a emissiio dos eRI, que sao: (i) no caso da Expansao 

(J 
Lubrax Parcel a C, uma cooula representativa dos cr,dito, imobiliarios 0 ·undos d~cela:;,: ~ 
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Valor Locaticio do Contrato de Loca.yao - Lubrax, que compreende: (a 1) a Parcela C do Valor 
Locaticio; (b 1) 0 direito ao recebimento dos valores referentes a indenizacroes, pn3mios, multas e 
penalidades (pro rata em rela.yao a Parcela C do Valor Locaticio) devidos pela BR nos termos do 
Contrato de Loca.yao - Lubrax; e (c 1) os direitos estabelecidos na Chlusula 13 do Contrato de 
Loca.yao - Lubrax, no tocante aos direitos e creditos mencionados nos itens (a 1) e (b I), a fim de 
que esses direitos e creditos sejam utilizados como lastro da Opera.yao de Securitizacrao (os 
"Creditos Imobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C"); e (ii) no caso do Projeto Base Cruzeiro do 
Sui, uma cedula representativa dos creditos imobiliarios oriundos da Parcela B do Valor 
Locaticio do Contrato de Loca~ao - Base Cruzeiro do Sui, que compreende: (a 2) 56,24% 
(cinquenta e seis inteiros e vinte e quatro centesimos por cento) das parcelas da Parcela B do 
Valor Locaticio do Contrato de Loca~ao - Base Cruzeiro do Sui (equivalente ao montante 
resultante da subtracr80 da 1" Antecipa~ao da Parcela B e da 23 Antecipacrao da Parcela B); (b 2) 0 
direito ao recebimento dos valores referentes a indenizacroes, premios, multas, valores devidos a 
titulo de seguro e penalidades (pro rata em relacriio a 56,24% (cinquenta e seis inteiros e vinte e 
quatro centesimos por cento) da(s) parceJa(s) da Parcela B do Valor Locatfcio) devidas pela BR 
nos tennos do Contrato de Locacrao - Base Cruzeiro do Sui; e (c 2) os direitos estabelecidos nas 
Chiusulas 14 e 15 do referido Contrato de Locacrao - Base Cruzeiro do SuI, no tocante aos 
direitos e creditos mencionados nos itens (a 2) e (b 2) acima, a fim de que esses direitos e creditos 
sejam utilizados como lastro da Operacrao de Securitizacrao (os "Creditos ImobiIicirios Base 
Cruzeiro do Sui" e, conjuntamente com os Creditos Imobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C, 
os "Creditos Imobiliarios"). 

1.7.4 Ouantidade, Individualizacao e Valor Nominal das CCI Expansao-Sul: Creditos 

Imobiliarios devidos pela BR, oriundos dos Contratos de Locacrao, representados por duas CCI 

emitidas, sendo uma pelo FII e wna pela Emissora, todas registradas na Camara de Custodia e 

Liquidacrao (a "CETIP") e na BM&FBovespa S.A. - Boisa de VaIores, Mercadorias e Futuros (a 

"BM&FBovespa"), sendo estas 0 !astro para os CRI ora emitidos. 

1.7.4.1 As CCI individualizam os Creditos Imobiliarios oriundos da locayao das Edificayoes e da 

Unidade Base Cruzeiro do Sui, a serem desenvolvidas e construidas nos imoveis descritos no 

Anexo I-A e I-B deste Termo de Securitizacrao, respectivamente. 

1.7.4.20 valor total da emissao, na Data da Emissao, (i) da CCI - Expansao Lubra'{ Parcela C e 
de R$ 344.654.755,52 (trezentos e quarenta e quatro milhoes, seiscentos e cinqucnta e quatro mil, 

setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde ao somat6rio 

dos Creditos Imobiliarios - Expansao Lubrax Parcela C; e (ii) da eCI - Base Cruzeiro do SuI e 

de R$ 201.417.649,23 (duzentos e urn milhoes, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e 

quarenta e nove reais e vinte e tres 

Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui. 

centavos), que corresponde ao somat6rio dos CrediloS--····, 

Q~ 
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1.7.4.3 As CCI [oram emitidas em sene Wilca e pennanecerao custodiadas pela Pavarini 
Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA (a "Instituieao Custodiante"). 

1.8. Cessio e Transferencia da CCI - Expansio Lubrax Parcela C e dos Crt'iditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI 

1.8.1 Expansao Lubrax Parcela C. 0 FlI, por meio do Contrato de Cessao de CCI - Expansao 
Lubrax Parcela C, cedeu e transferiu a Emissora, que por sua vez adquiriu do FII, observados os 
tennos e condic;:oes do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C, a CCI -
Expansao Lubrax Parcela C e todos os direitos e eventuais garantias a ela inerentes, a qual sera 
utilizada como lastro para a emissao dos CRl Expansao-Sul (a "Cessao de CCI Expansao 
Lubrax Parcela C"). 

1.8.1.1 Pela Cessao de cel - Expansao Lubrax Parcela C, descrita no item 1.8.1 acima, a 
Emissora pagara ao FlI 0 valor certo e ajustado de R$ 220.903.241,73 (duzentos e vinte milhoes, 
novecentos e tres mil, duzentos e quarenta e lUll rems e setenta e tres centavos) (0 "Preeo de 
Aquisicao"), calculado para a data de 15 de agosto de 2011, a ser pago em moeda corrente 
nacional, de fonna integral em uma (mica parcela, deduzindo-se, na proporc;:ao pro rata referente 
aos custos devidos na Expansao Lubrax Parcela C: (i) os valores relativos a remunerac;:ao e 
despesas devidas a Emissora pela emissao e estruturac;:ao dos CRl Expansao-Sul, nos tennos do 
Contrato de Locac;:ao - Lubrax; e (ii) todas as despesas de responsabilidade da Emissora na fonna 
estabelecida neste Tenno de Securitizac;:ao. 0 Prec;:o de Aquisic;:ao podera sofrer alterayoes de 
forma, que somado conjuntamente com 0 valor do prec;:o correspondente a cessao dos Creditos 
lmobilicirios - Base Cruzeiro do Sui, possa refletir 0 prec;:o de subscric;:ao, confonne item 2.9 deste 
Tenno de Securitizayao, e apos as respcctivas dedu90es, sera pago pela Emissora ao FII no prazo 
de 2 (dois) Dias Uteis da data da liquidayao financeira da colocayao dos CRl Expansao-Sul, 
mediante deposito em conta corrente a ser indicadu por escrito pelo FII. 

1.8.1.2 Nos tennos do Contrato de Cessao de eCI - Expansao Lubrax Parcela C, 0 FII: 

(i) responsabilizou-se solidariarnente it BR pela existencia, legalidade, veracidade, 
legitimidade, regularidade e boa formayao da CCI - Expansao Lubrax Parcela C, bern 
como dos creditos que sao 0 lastro da cel - Expansao Lubrax Parcela C; 

(ii) reconheccu expressamente que 0 Prec;:o de Aquisiyao a ser pago pela Emissora tern 
por base 0 valor economico da CCI - Expansao Lubrax Parcela e, 0 qual foi 
cal cui ado com base nos terrnos e condic;;5es atuais do eontrato de Locayao - Lubrax e 
do Inslrumento de Emissao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C, e a expectativa de 
recebimento integral e tempestivo dos Creditos Imobiliarios - Expansao Lubrax 
Parcela C na quantia nccessaria para, em conjunto com os Creditos Imobiliarios -
Base Cruzeiro do SuI, satisfazer integralmente as obcigayoes da Emissora decoITcntes ~ 

(iii) 

do Termo de Sccuritizac;;ao; e v 

obrigou-se, de [onna irrevogavcl e irretratavel, nos terrnos do Contrato de Cessao de !~ 
eel - Expans.o Lubrax Parcela e, a pagar a Emissora todo 0 valor nec~ para W 
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restituir a totalidade do Pre~o de Aquisi~ao, na hipotese de resoluyao do Contrato de 
Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C por qualquer motivo. As partes do 
referido contrato acordaram que 0 valor a ser restituido pelo FII devera, em qualquer 
hipotese, ser suficiente, somado ao valor equivalente ao prevo correspondente a 
cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui (subtraidos os valores 
referentes as Antecipayoes do Preyo de Cessao realizadas), garantir a Emissora a 
integral satisfac;:ao dos credores dos CRI Expansao-Sul, sendo certo que 0 FII 
obrigou-se integralmente e de forma irrevogavel e irretratcivel neste sentido. 

1.8.1.3 Quaisquer valores recebidos pela Emissora relacionados a cessao da CCI - Expansao 
Lubrax Parcela C que, somados ao valor equivalente ao prevo correspondente a cessao dos 
Creditos Imobilianos - Base Cruzeiro do Sui, excedam os montantes necessarios para satisfazer 
integralmente as obrigayoes decorrcntes dos CRI Expansao-Sul nao integram 0 valor economico 
da CCI - Expansao Lubrax Parcela C refletido no Pre~o de Aquisiyao e devedio ser retomados 
pela Emissora ao FII no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo recebimento. 

1.8.1.4 Qualquer pagamento devido pelo FII na fonna deste item 1.8_1 sera aplicado Unica e 
exclusivamente no pagamento dos CRl Expansao-Sul e devera ser efetuado em dinheiro mediante 
deposito na conta corrente estabelecida no item 4.04 do Contrato de Cessao de CCI - Expansao 
Lubrax Parcela C, dentro de 10 (dez) Dias lJteis apos 0 recebimento de comunicac;:ao por escrito 
da Emissora, indicando 0 montante a ser pago (acompanhado da respectiva memoria de calculo). 

1.8.1.5 Sao condiyoes resolutivas do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C, 
nos tennos ali estipulados: 

0) indeferimento, pcla CYM, do pedido de registro de oferta publica de distribuiyao dos 
CRI Expansao-Sul; ou 

Oi) inadimplemento, pela Emissora, da obrigayao de pagar 0 Prevo de Aquisiyao no prazo 
previsto no item 1.8.1.1 acima. 

1.8.2 Proicto Base Cruzeiro do SuI. 0 FlI, por mcio do Contrato de Cessao de Creditos 
Imobiliario - Base Cruzeiro do Sui, cedeu e transferiu a Emissora, observados os termos e 
condiyOes do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, creditos 
imobiliarios relativos a Parcela B do Valor Locaticio e todos os direitos e eventuais garantias a 
eles inerentes (a "Contrato de Cessao de Creditos Base Cruzeiro do Sui"). 

1.8.2.1 Pelo cessao descrita no item 1.8.2 acima, a Emissora pagara ao FIl 0 valor certo e 
ajustado de R$ 204.407.752,57 (duzentos e quatro milhoes, quatrocentos e sete mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), (0 "Preeo de Ccssao dos Cn!ditos 
Imobiliarios" ou 0 "Preeo de Cessao"), calculado para a data de 31 de janeiro de 2011,0 qual .r_.)' 
reflete a valor nominal dos creditos imobiliarios objeto do Contrato de Cessao de Creditos - Base ~ 
Cruzeiro do Sui, acrcscidos dos valores estimados dos custos da(s) operayao(oes) de securitizayao 
(conformc definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI), incluindo os juros,\ 
rcmuneratorios previstos nos ccrtificados de reccbfveis imobiliarios, a ser pago ao ~te 0 \ : 

t:JJ ~ 
. ;~_"" ",on" ,,,~,40 ,~ 



encerramento do Prazo do Pagamento do Pre~o de Cessao, em moeda corrente nacional, 
devidamente atualizado peia varia~ao acumulada do IPCAlIBGE, de fonna integral em uma 
(mica parcela, exceto pelo exposto no item 4.02 do Contrato de Cessao de Creditos - Base 
Cruzeiro do Sui, deduzindo-se: (i) os valores relativos a remunerayao e despesas devidas a 
Emissora pela estrutura~ao da(s) operayao(oes) de securitizayao (confonnc definidas nos 
Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui) e (ii) todas as despesas de responsabilidade da 
Emissora nos termos dos documentos da(s) opera~ao(oes) de securitizayao (conforme definidas 
nos Docwnentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui), observados os termos e condiyoes do 
Contrato de Cessao de Cn!ditos - Base Cruzeiro do SuI. 0 Preyo de Cessao dos Creditos 
Imobilianos - Base Cruzeiro do Sui, apcs as respectivas dedu~oes, inclusive a Remunera~ao 
da(s) Antecipa~ao(oes) do Preyo de Cessao, nos termos do Contrato de Cessao de Creditos -
Base Cruzeiro do Sui, deve ser pago ate 31 de janeiro de 2012 (0 "Prazo do Pagamento do Preeo 
de Cessao"). 

1.8.2.2 A fim de viabilizar os investimentos iniciais na Unidade Base Cruzeiro do Sui, 0 FII teve 
interesse em receber, eonforme pennitido no Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do 
Sui, parte do Pre~o de Cessao em prazo inferior ao Prazo do Pagamento do Preyo de Cessao. Para 
tanto, nos termos do item 4.02 e seguintes do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do 
Sui e do item 4.01.1 e seguintes do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, a Emissora 
eoneordou em realizar ala Anteeipayao do Preyo de Cessao e a 23 Anteeipa~ao do Pre~o de 
Cessao, e, em contrapartida as referidas antecipayoes, a BR devera realizar a 1 a Anteeipa~ao da 
Pareela B e a 2n Antecipa~ao da Pareela B, em ate 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias lJteis 
eontados das datas da 13 Anteeipavao do Prevo de Cessao e da 23 Antecipayao do Prevo de 
Cessao, ou seja, 07 de fevereiro de 2012 e 15 de junho de 2012 (a "Data de Veneimento da 13 

ParceIa Antecipada" e a "Data de Vencimento da 23 Pareela Antecipada", respeetivamente), no 
valor equivalente a 1 n Anteeipa~iio do Prelj:o de Cessiio e a 23 Anteeipavao do Preyo de Cessao 
aerescidas da Remunerayao dos Creditos das Parcelas Antecipadas (conforme prevista no 
Contrato de Cessao de Credito - Base Cruzeiro do SuI), de acordo com as Notifiea~oes de 
Antecipayao do Preyo de Cessao (a "Notificacao de In Antecipaciio" e a "Notificacao da 28 

Antecipacao"), enviadas peIa Emissora a BR e ao FII, em 02 de fevereiro de 2011 e em 10 de 
junho de 2011 respcctivamente, na forma do disposto no Contrato de Locavao - Base Cruzeiro do 
SuI. 

1.8.2.3 Nos termos do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui de Titularidade da RB Capital Securilizadora S.A., celebrado 
entre a Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliacios, em 31 de 
janeiro de 2011, a Emissora, na qualidade de titular da In Antecipayao da Parcela B, emitiu 
Cedula de Credilo Imobiliacio representativa dos creditos oriundos do pagamento da 1 a 

Antecipa~ao da Parcela B, com valor nominal de R$ 31.283.844,20, (trinta e urn milhoes, 
duzentos e oitenta e tres mil, oitoeentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a qual serviu 
de lastro para a emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios - CRr da 65° Serie da 13 kl/0 
Emissao da Emissora, para distribui~ao com esforyos restritos, nos termos do artigo 8° da Lei n° - ~ " 
9.514, e da Instruvao CVM nO 414 e con forme Tenno de Securitizayao de Creditos Imobiliarios, '\ 
celebrado entre a Emissora e a Pentagono SA Distribuidora de Titulos e Valores ~ar~ J--
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1.8.2.4 Por rneio do Instrumento Particular de Emissao Privada de C6dula de Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui de Titularidade da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado 
entre a Emissora e a RB Capital DTVM, em 15 de junho de 2011, a Emissora, na qualidade de 
titular da 23 Antecipayao da Parcela B, emitiu 200 (duzentas) C6dulas de Credito Imobiliario 
representativas dos creditos oriundos do pagamento da 23 Antecipayao da Parcela B, com valor 
nominal de R$61.249.621,80 (sessenta e lUll milhoes, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos 
e vinte e wn reais e oitenta centavos), a qual serviu de lastro para a emissao de Certificados de 
Recebiveis Imobilianos - CRI da 773 Serie da 13 Emissao da Emissora, para distribuiyao com 
esforyos restritos, nos termos do artigo go da Lei nO 9.514, de 20 de novembro de 1997, e da 
Instruyao CVM nO 414, de 30 de dezembro de 2004 e conforme 0 Termo de Securitizayao da 773 

Serie. 

1.8.2.5 Nos termos do Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do SuI, a 
Emissora emitiu a CCI - Base Cruzeiro do SuI, representativa dos Creditos Imobiliarios - Base 
Cruzeiro do Sui melhor descritos e definidos no item 2.02 do Instrumento Particular de Emissao 
de CCI - Base Cruzeiro do Sui, para, juntamente com a CCI - Expansao Lubrax Parcela C, todas 
de titularidade da Emissora, servir de lastro a emissao dos CRI Expansao-Sul conforrne este 
Termo de Securitizayao. A CCI - Base Cruzeiro do Sui representa, nos termos do referido 
contrato, os Creditos Imobili<irios - Base Cruzeiro do Sui, que sao parte dos creditos imobilianos, 
cedidos it Emissora por meio e na forma do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do 
SuI. 

1.8.2.6 Nos tennos do Contrato de Cessao de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do SuI, 0 FII: 

(i) responsabilizou-se solidariamente a BR pela existencia, legalidade, veracidade, 
legitimidade, adimplencia, regularidade e boa formayao dos Creditos Imobiliarios -
Base Cruzeiro do SuI; 

(ii) reconheceu expressamente que 0 Preyo de Cessao (apos deduzidos os valores da 13 

e da 23 Antecipayao do Preyo de Cessao) a ser pago pela Securitizadora tern por 
base 0 valor econ6mico dos creditos imobili<irios objeto do Contrato de Cessao de 
Cn!dito - Base Cruzeiro do Sui, 0 qual foi calculado com base nos tennos e 
condiyoes atuais do Contrato de Locayao, e na expectativa de recebimento integral e 
tempestivo dos creditos imobiliarios na quantia necessaria para, em conjunto com os 
valores equivalentes ao prcyo correspondente a cessao da CCI - Expansao Lubrax 
Parcela C, satisfazer integralmente as obrigayoes da Emissora decorrentes deste 
Tenno de Securitizayao; 

(iii) obrigou-se, de forma irrevogavel e irretratavel, nos terrnos do Contrato de Cessao de 
Creditos - Base Cruzeiro do SuI, a pagar a Emissora todo 0 valor necessario para 
restituir 0 Prcyo de Cessao, na hipotese de resoluyao do referido contrato por Cl'" 
qualquer motivo. As partes desse contrato acordaram que 0 valor a ser restituido l1v 
pdo FII devera, em qualquer hipotese, ser suficiente, para, ainda que descontados os ~ 
val ores vinculados as Antecipu90es do Preyo de Cessao e somado aos demais'" . \ 
valores equivalentes ao preyo eorrespondente it cessao da CCI -E~ LUbrax~ 
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Parcel a C, garantir a Securitizadora a integral satisfayao dos credores dos CRJ 
Expansao-Sul, sendo certo que 0 FH obriga-se integralmente e de forma irrevogavel 
e irretratavel neste sentido; 

(iv) obrigou-se, de forma irrevogavel e irretratavel, a imediatamente indenizar a 
Emissora, caso, por qualquer razao, os w!ditos imobilianos que representada pela 
CCI - Base Cruzeiro do Sui, emitida no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sul e 
que lastreia 0 CRJ Expansao - Sui, nao correspondam aos valores, conteudo, termos 
e a forma por ela descrita e declarada na CCI - Base Cruzeiro do Sui e no 
Instrumento de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do SuI; 

(v) exceto pelo disposto no item 5.02.1 do Contrato de Cessao de Creciitos - Base 
Cruzeiro do SuI, obrigou-se, ainda, a assumir a obrigaej:ao de efetuar, perante a parte 
demand ante, na qualidade de principal e Unico pagador, as devoluej:oes porventura 
impostas it Emissora, sem direito de regresso do FII contra esta, na hipotese de a 
Emissora vir a ser compel ida, por qualquer razao, com base em fundadas razoes, 
jUdicial ou extrajudicialmente, a efetuar a devoluej:ao de qualquer valor recebido em 
razao da titularidade dos creditos imobilianos oriundos do Contrato de Locaej:ao -
Base Cruzeiro do Sui, a titulo de principal, juros, multa, demais encargos ou 
correej:ao monet<iria, inclusive eventuais residuos inflaciomirios e verbas rescisorias, 
se devidos; e 

(vi) se obrigou a: (i) pagar a Emissora as despesas e remuneraej:ao a serem previstas noes) 
Termo(s) de Securitizaej:ao a ser(em) finnado(s) para emissao does) CRJ, desde tais 
despesas e remuneraej:ao tenham side mutuamente acordadas pela Emissora, 0 FH e a 
BR, bern como (ii) a indenizar a Emissora por toda e qualquer despesa extraordimiria, 
que nao tenha sido contemplada neste Tenno de Securitizaej:ao, mas venha a ser 
devida diretamente em decorrcncia da(s) CCI, emitidas no ambito do Projeto Base 
Cruzeiro do SuI, does) Certificado(s) de Recebivel(is) Imobiliano(s), ou dos 
Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui (exceto nos casos de dolo ou culpa da 
Emissora) ou, ainda, de mudanej:as na legisIaej:ao brasileira e esteja diretamente 
relacionada it emissao da(s) CCI, emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do 
Sui, does) Certificado(s) de Recebivel(is) Imobiliario(s), ou ao cumprimento das 
obrigaej:oes decorrentes dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI, podendo 
ou nao decorrer de tributos, emolumentos, taxas ou custos de qualquer natureza, 
incluindo, mas scm limitaej:ao, as despesas com terceiros especialistas, advogados, 
auditores ou fiscais, bern como as despesas com procedimentos legais ou gastos com 
honorarios advocatfcios e terceiros, depositos, custas e taxas judiciais, nas aej:oes 
proposlas pela Emissora au contra ela intentadas, desde que para resguardar os C . . / .. , 
Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui e que sejam devidamente comprovadas (fJ 
e absolutamente necessarias e razoaveis, conforme previsto item 3.02 do Acordo de 
Quotistas. Para se evitar quaisquer duvidas, as obrigayoes do FII nos termos deste 
item nao incluem despesas ou custos incorridos pela Emissora em virtude de ou -----...\ 
relativas a outras securitiza90es realizadas por esta. 
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1.8.2.7 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que, excedam as montantes necessarios para 
satisfazer integralmente as obrigayoes decorrentes dos certificados de recebiveis imobilianos, 
emitidos no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI, inclusive dos CRl Expansao-Sul, nao 
integram 0 valor economico dos creditos imobiliarios referentes as cedulas de credito imobiliano, 
emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI (inclusive a emitida no ambito do Projeto 
Base Cruzeiro do Sui, que lastreia 0 CRI Expansao-Sul) refletido no Pretj:o de Cessao e deverao 
ser retomados pela Emissora ao FH no prazo de 5 (cinco) Dias Dteis contados do respectivo 
recebimento. 

1.8.2.8 Qualquer pagamento devido pelo FH na fonna deste item 1.8.2 sera aplicado imica e 
exclusivamente no pagamento dos certificados de recebiveis imobiliarios, emitidos no ambito do 
Projeto Base Cruzeiro do SuI, inclusive dos CRl Expansao-Sul, confonne previsto neste Tenno 
de Securitizatj:ao, e devera ser efetuado em dinheiro mediante deposito nas contas correntes 
estabelecidas no item 4.07 do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, conforme 
o caso, dentro de 10 (dez) Dias Dteis apos a recebimento de comunicatj:ao por escrito da 
Securitizadora, indicando 0 montante a ser pago (acompanhado da respectiva memoria de 
cAlculo). 

1.8.2.9 A Emissora, nos tennos do Contrato de Cessao de Cessao de Cn!ditos - Base Cruzeiro do 
SuI, declarou que os creditos imobilianos representados pelas CCI que serviram de lastro para a 
emissao dos CRl da 6Y Serie da 1 a Emissao da Emissora e emissao dos CRI da 77il. Serie da 1 a 

Emissao da Emissora sao diversos e nao se confundem com os creditos imobiliarios 
representados pelas CCI que servidio de lastro para as CRl Expansao-Sul, sendo certo que nao ha 
duplicidade nos creditos imobiliarios que lastreiam as 3 (tres) emissoes ora referidas. A Emissora 
responsabilizou-se par quaisquer custos, despesas, perdas, danos e/ou prejuizos decorrentes da 
inveracidade e inconsistencia desta declaratj:ao. 

1.8.2.10 Sao conditj:oes resolutivas do Contrato de Cessao de Credilos - Base Cruzeiro do Sui, 
nos tennos ali estipulados: 

(i) indeferimento, pela CVM, do registro definitivo da(s) oferta publica(s) de 
distribuitj:ao do(s) CRI, se for a caso; e 

(ii) inadimplemento, pela Emissora, par qualquer mati va, da obrigatj:ao de pagar 0 Pretj:o 
de Cessao dos Creditos Imobilhirios ate 0 encerramento do Prazo do Pagamento do 
Pretj:o de Cessao. 

1.9. Pagamentos da Emissora 

1.9.1 A Emissora sera responsavei pelo pagamento de (i) todas as despesas com a obtenyao e 
manutentj:ao, nos prazos legalmente exigi dos, de todas e quaisquer licentj:85, aprovatj:oes, 
autorizatj:oes e alvanis legalmente exigidos para a regular funcionamento da Emissora; (ii) 
honorarios do Agente Fiduciario, previstos neste Tenno de Securitizayao; (iii) remuneratj:ao e 
todas as despesas incorridas pelos Coordenadores da Oferta c que sejam de responsabilidade da 'I 
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(iv) comissoes de coordena~o, colocac;:ao e garantia finne de subscric;:ao dos CRI Expansao-Sul, 
per ocasiao de sua distribuiyao publica, e demais valores devidos nos terrnos do "Instrumento 
Particular de Contrato de Coordenac;:ao, Distribuiyao e Colocac;:ao Publica de Certificados de 
Recebiveis Imobiliarios, em Regime de Garantia Finne, da 7J3 Serie da la Emissao da RB Capital 
Securitizadora S.A.", celebrado entre a Emissora, 0 Banco Itau BBA S.A., 0 Banif Banco de 
Investimento (Brasil) S.A. em 15 de agosto de 2011 (0 "Contralo de Colocacao"); (v) despesas da 
Emissora com a CETIP e/ou com a BM&FBovespa; (vi) eventuais despesas Com registros 
perante a CVM, Juntas Comerciais e Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos e de 
Registro de Im6veis, conforme 0 caso, da documentac;:ao societaria da Emissora e deste Termo de 
Securitizac;:ao, bern como dos demais docwnentos e contratos relacionados com a emissao dos 
CRI Expansao-Sul; (vii) honorarios e despesas com a contratayao dos assessores juridicos 
extemos; (viii) despesas com publicac;:ao de atas de assembleias gerais e de reuniOes do conselho 
de administrac;:ao da Emissora, bern como de anlincios de inicio e de encerramento de distribuiyao 
publica dos CRI Expansao-Sul, se for 0 caso; (ix) despesas com confecc;:ao de prospectos para a 
emissao dos CRI Expansao-SuJ, se for 0 caso; (x) hononirios da Empresa de Auditoria defmida 
no item 5.I(iii) abaixo; e (xi) remunerayao da empresa de avaliayao das Edificac;:oes e da Unidade 
Base Cruzeiro do SuI (as "Despesas"), observados os tennos da Clausula 5 do Contrato de Cessao 
de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e da Clallsula 5 do Contralo de Cessao de Creditos - Base 
Cruzeiro do SuI. 

1.9.2 Os titulares dos CRI deverao arcar com eventuais despesas e laxas relativas a custodia dos 
CRI Expansao-Sul nao compreendidas no item 1.9.1, bern como aquelas observadas na Clausuia 
Oitava deste Termo de Securitizayao. 

CLAuSULA SECUNDA - DAS CARACTEJUSTICAS DA EMISSAO 

A emissao dos CRI observant as seguintes condic;:oes e caracterfsticas: 

2.1. Niimero de Ordem 

Esta e a 73 J Serie da I a Emissao de CRI da Emissora (a "Emissao"). 

2.2. Data e Local de Emissao 

Para todos os efeitos legais, a data de emissao dos CRI sera 15 de agosto de 20 II (a "Data de 
Emissao") e 0 local da Emissao sera a Cidade Sao Paulo, Estado de Sao Paulo (0 "Local da 
Ernissao"). 

2.3. Quantidade e Valor Nominal 

Serao emitidos 1.166 (urn mil, cento c scssenta e seis) CR!, com valor nominal unitario de R$ 
300.171,52 (trezentos mil, cento e setenla c urn reais e cinquenta e dois centavos), na Data de 
Emissao (0 "Valor Nominal Unitlirio"). Ap6s a Desdobramcnto Previamente J\provado definido 
no item 2.24.1 abaixo c observados as requisitos nele dispostos, a numero de CRI sera alterado 
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de l. 166 (urn mi~ eento e sessenta e seis) e 0 seu valor nom inal uniMrio tambem sera alterado. 

2.4. Valor Total da Emissiio 

R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhoes de reais), na Data de Emissao. 

2.5. Serie 

A presente Oferta de eRr sera em urna unics serie. 

2.6. Prazo e Data de Vencimento 

2.6.1 Os CRI COnlBrBO com urn Perroda de esrencia que terminara em 15 de fevereiro de 20J4, 
conforme definido no item 2.13.1 abaixo. 

2.6.2 Os CRl [erllo prazo de 13& (cento e trin!a e aito) meses c 2 dias contadas a partir da Data de 
Emissaa e, partanto, vencedio em 17 de feverciro de 2023, ressalvadas as hip6tescs de 
vencimento antecipado previSlas neste Termo de Seeuritiza.y.lio. 

2.7. Forma 

Os CRl serllo da forma nominativa cscrilural. Para todos os fins de direito, a titularidade dos CRI 
sera comprovada pclo exlrato emitido pel a Instituitr.iio Custodlanre, CETIP e/ou 
BM&FBQVESPA. 

2.8. Proccdimento de ColocB9ao 

2.&.1 A dislribuiyao prima ria dos CRI sera publica, sob regime de garantia firme nilo solidliria, 
com intermedia9ao do lJaneo lIau BBA S.A. (0 "Coordenador Udcr") do Banif Banco de 
Investimenlo (Brasil) S.A. (0 "Coordenador" conjun!amenle, com a Coordcnador L1dcr, os 
"Coordcnadares da Oferta"), conforme previsto nO paragrafo 30 do artigo 33 da Instru9ao CVM 
nO 400, de 29 de dezembro de 2003, con forme altcrada (a "lnstruciia CVM n° 400"), observa.dos 
os termas e condiydcs estipulados no Contralo de Coloeatr8o, os quais se encontram descritos no 
prospecto da Emissao (0 "Prospceto"). 

2.8.2 Os CRI poderaa ser colocades junto ao publica samcnte ap6s a cancessao do registro da 
Emissao, nos h:rmos da Ins(rutrao CVM n0 414, de 30 de dezembro de 2004, con forme allerada (a 
"lnslmeao CVM 414") c do Contrato de Coloca.;:ao, sendo necessaria B comprovntr~o pela 
Bmissofa do seu registTo de companhia aOOna arualizado. 

2,8.30 prazo de encerramcnto da distribuitrao publica dos CRl e de no maximo de 6 (seis) mcscs 
a conlar da data em que for pubJicado 0 anllncie de jnjcio de distribuitj:8o, nos tt:rmos do artigo 
10, paragrafo unico da Instruyao CVM nD 414. 
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2.8.4 Os CRl serno registrados para colocayao no mercado primario e negociayao no mercado 
secundano, (i) no Sistema CETIP 21 (0 "CETIP 21"), administrado e operacionalizado pela 
CETlP, sendo a integralizayao dos CR!, neste caso, liquidada por meio da CETIP e Oi) no DDA
Sistema de Distribuiyao de Ativos (0 "DDA") e no Sistema BOVESPAFIX (arnbiente de 
negociayao de ativos e renda fixa) (0 "BOVESPAFIX"), administrados e operacionalizados pela 
BM&FBOVESPA, sendo neste caso processadas pela BM&FBOVESPA a liquidayao financeira 
da Oferta e a custodia e negociayao dos CRI. 

2.9. Pre~o de Subscri~ao e Forma de [ntegraIiza~ao 

o preyo de subscriyao dos CRI sera 0 seu Valor Nominal Unitano, (i) atualizado pela variayao 
acumulada do IPCAlIBGE, a partir da Data de Emissao, ate data da efetiva subscriyao, na fonna 
do disposto no item 2.11 abaixo e (ii) aerescido da remunerayao disposta no item 2.12 abaixo, a 
partir da Data de Emissao ate a data da efetiva subseriyao (0 "Preeo de Subsericao"), sendo 0 

valor final truncado com 2 casas decimais. A integraliza(fao sera a vista, em moeda corrente 
naeional, no ate da subscri(fao e devera ser depositada na eonta-corrente nO 12038-3, da ageneia 
0912 do Banco Itau Unibaneo S.A. (a "Conta Centralizadora"). A subscri(fao sera efetuada por 
meio dos proeedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA. 

2.10. Regime Fiduciario 

Os CRl contarao com a institui(fao de regime fiducia.rio sobre as cel que lastreiarn a presente 
Emissao, nos tennos da Clausula Terceira abaixo. 

2.11 Atualiza~ao Monetaria 

2.11.1 0 Valor Nominal Unitfu-io dos CRI sera atualizado monetariamente a partir da Dala de 
Emissao, pela varia(fao do IPCNIBGE, com base na seguinte f6nnula: 

Onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondarnento; 

VNb = Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitfu-io apes incorporayaO de 
jUfOS ou ap6s cada amortiza(fao, referenciados a Data de Emissao, calculadoslinfonnados 
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamcnto; 

C = Fator da variayao acumulada do IPCAlIBGE calculado com 8 (oito) casas deeim~ 
sem arrcdondamcnto, apurado da seguinte [ornm: : ' 
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Onde: 

k = niimero de ordem de NIk, variando de 1 ate n; 

n = niimero total de nfuneros indices considerados na atualiza9ao, sendo "n" urn numero 
inteiTo; 

NIk = em data anterior all na propria Data de Aniversario dos CRr, atualizaryao pelQ valor 
do numero fndice do IPCAlIBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversano, 0 valor do 
numero-fndice do mes de atualiza<;ao; 

Nh_l = valor do llllinero indice do IPCAlIBGE do mes anterior ao mes NIk; 

dup = nUmero de Dias (Jteis entre (i) a Data de Emissao, au seja 15 de agosto de 2011, 
para 0 primeiro mes de atuaiizaryao, au (ii) a Data de Aniversano imediatamente anterior, 
para as demais meses, e a data de dJculo, sendo "dup" urn filimero inteiro; e 

dut = numero de Dias llteis cantidos entre (i) a Data de Emissao, au seja, 15 de agosto de 
2011, para a primeiro mes de atualizayao, au (ii) a Data de Aniversario imediatamente 
anterior, para as demais meses, e a proxima Data de Aniversario, sendo "dut" urn numero 
inteiro. 

Os fatores resultantes das expressoes (dUP) 
dut 

sao considerados com 9 (nove) casas 

( 
NI )::: 

decimais, sem arredondamento e os resullantes das expressoes NI t : 1 sao 
considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondarnento. 0 produtorio e executado 
a partir do fator mais recenle, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. 

ObservalYoes: 

a) Considera-se a data de aniversario dos CRI 0 dia 15 de cada mes au a primeiro Dia 0til 
posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia 0til (a "Data de Aniversario"). 

b) Caso, se ale a Data de Aniversario dos CRI, 0 Numero-indice Projetado referente ao 
mes de atualizayao nao cstcja disponfvel, devcra ser utilizado urn numero indice 

\Q~ 
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projetado, calculado com base na ultima Projeyao disponivel, divulgada pela ANBIMA da 
variayao percentual do IPCNIBGE, conforme formula a seguir: 

Nlkp ~ Nh x (I + Proje~ao) 

Onde: 

Nlkp = Nfunero Indice Projetado do IPCAlIBGE para 0 mes de atualizayao, calculado com 
2 casas decimais, com arredondamento; 

Nlk = em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, atualizayao pelo 
valor do nfunero fndice do IPCNIBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario, 0 

valor do niunero-fndice do mes de atualiz8yao; e 

Projefiio = vari8yao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de atualizayao. 

o Numero Indice Projetado sera utilizaclo, provisoriamente, enquanto nao houver sido 
divulgado 0 nfunero-indice correspondente ao mes de atualizayao, nao sendo, porem, 
devida nenhuma compensayao entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da 
divulgayao posterior do IPCNIBGE que seria aplicavel. 

o ntimero Indice do IPCNIBGE, bern como as projeyoes de sua variayao, deverao ser 
utilizados considerando identico nllinero de casas decimais divulgado pelo orgao 
responsavel por seu calculo/apurayao. 

c) Para a detenninayao dos valores de pagamento das amortizayoes, a fator "C" sera 
calculado ate a Data de Aniversario no respectivo mes de pagamento. 

2.11.2 Na hipotese de extinyao do IPCNIBGE ou caso 0 mesmo deixe de ser divulgado, ou 
ainda, em razao de proibiyao ou restriyao legal de seu usa para fms de atualizayao monetaria dos 
CRI au dos Valores Locaticios devidos pela BR ao FII na forma dos Contratos de Locayao, sera 
utilizado 0 IGP-MlFGY. 

2.11.2.1 Na impossibilidade de uti1izayao do IGP-MlFGV para a definiyao de novo Indice de 
atua1izayao monetci.ria do Valor Locatfcio devido pela BR ao FII na forma do Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do SuI, bern como da Parcela C do Valor Locaticio na forma do 
Contrato de Locayao - Lubrax, o(s) indice(s) altemativo(s) a ser(em) proposto(s) peJa Emissora 
sera(ao) estabelecido(s) em assembleia geral dos titulares dos CRl, devidamente convocada pela 
Emissora para esse tim. 

2.11.3 Caso a BR ou 0 FI! nao aceitem nenhum dos indices propostos pela Emissora na forma 
prevista no item 2.11.2.1 acima, sera facultado aos titulares dos CRI declarar antecipadamente 
vencidas todas as obrigayoes da Emissora previstas no presente Termo de Securitizayao, de 
acordo com a disposto no item 2.14 abaixo, hipotese em que sera replicado 0 ultimo fndice 



utilizado para correyao do saldo devedor dos CR!, desde a data da ultima atualizayao ate a data de 
pagamento dos CRr. 

2.12. Remunera~ao 

2.12.1 A partir da Data de Emissao, sobre 0 Valor Nominal Unitario dos CR!, atualizado 
conforme disposto acima, incidirao juros remunerat6rios, correspandentes a taxa de 6,84% (seis 
inteiros e oitenta e quatro centesimos por cento ao ana), a qual foi definida em Procedimento de 
Bookhuilding. 

Os valores relativos aos Juras Remuneratorios, calculados conforme formula abaixo, deverao ser 
pagos anualmente, juntarnente com a amortizayao programada descrita abaixo. 

J = VNax(FatorJuros-/) 

onde: 

J valor dos juros remuneratorios devidos no final de cada Pedodo de 
Capitalizayao, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento; 

VNa Valor Nominal Unitario atualizado dos CR!, calculado com 6 (seis) casas 
decimais, sem arredondamento; 

Fater Juros Fater de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento; 

onde: 

taxa 

DP 

taxa de juros, definida do Procedimento de Bookhui/ding, na fanna 
percentual ao ana, informada com 4 (quatro) casas decimais; 

e a nfunero de Dias Uteis entre a Data de Emissao ou a data de pagamento, 
indicada na tabela constante do item 2.13.2.1 (a "Data de Pagamcnto") no 
mes de pagamento da Remunerayao dos CRI imediatamente anterior e a 
data atual ou Data de Pagamento no mes de pagamento da Remuneracrao 
dos CRI, sendo "DP" urn numero inteiro. 

Para fins de calculo da remunerayao dos eRI define-se "Perfodo de Capitalizaciio" como 
o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissao, no caso do primeiro Pedodo de 
Capitalizayiio, ou na Data de Pagamento no mes de pagamento da Remunerayao dos eRr 
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imediatamente anterior. no caso des demais Periodos de Capitalizac;a:o, e termina na Data 
de Pagamenta no mes do proximo pagamento da RemunemyB.o dos CR!. 

Para a delerminayao dos valores de pagamento da Rernunera¢o 0 "Fator Juras" sera 
calculado ale a Dala de AniversArio no respectivQ mes de pagamento. 

2.12.2. Em 18 de fevereiro de 2014 parte dos juros devidos naquela data equivaienles a 
2,478046543% do Valor Nominal Unitmo sera incorporada aD Valor Nominal Unitario 
conforme demonstrado na Tabela do item 2.13.2.1 'J de lal modo que naquela data somente haven! 
pagamcnto de juras, deduzidos da parcela incorporada ao Valor Nominal Unitario. 

2.13. Amortiza~ao Programada e Amortiza~ao Extraordinaria Parcial 

2.13.1. Os CRr contar.ilo com urn periodo de car~ncia que terminerl. em 15 de fevereiro de 2014, 
para amortizwrao de principal e pagamcnto da Remunera.-;:ao a cantar da Dala da Emissao (0 
"Pedodo de Carencia"), sendo que os pagamentos acaI1crao nas datas cstabelecidas nB. tabela 
canstante do item 2.1 3.2. labaixa e confarme Formula a seguir: 

AM, =[ VN, X(;:O)]onde: 
AM, = Valor unitano da j~esima parcela de amortizaciio. Valor em reais, calculado COm 8 
(oito) casas decimais, scm arredondamenlo; 

VNo = confanne definido acima; 

TA; = Taxa fixa definida para amartizac~o, expressa em pcrccntual, com 4 (qualra) Casas 
decimais, scm arredondamcnto, de aeorda com a labela de Amortizayao. 

2.13.2. Amortizacao Programada 

2.13.2.1 Ap6s 0 Periodo de CarCncia, os CRl serao amortizados anual e sucessivamcnle, de 
aeorda com as valores e do.tac; indicadas na labela a seguir (a "Amortizacao Programada"). Os 
valorcs indicados na label a a seguir serae a(ualizados manelariamente de acordo com 0 item 2.11 
aeima. dcsde a Data de Emissao ate 0. data de pagamento. Os valores da labela a seguir foram 
apuradas ulili7.anda-se a taxa de juros de 6,84% a.a. (scis inleiros e oitenta e quatro centesimos 
par cenlo ao ana), calculada cenfonnc definido no Praccdimenta de Bookbuilding_ 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

18.02.2014 633 63.280.403,38 54.607.240,48 

19.02.2015 252 8,384791293% 24.533.244,34 54.607.240,48 

17.02.2016 248 9,890335806% 32.499.561,05 22.107.679,42 54.607.240,48 

17.02.2017 255 261.994.850,23 34.104.755,49 20.502.484,99 54.607.240,48 

19.02.2018 247 224.940.841,99 143029225% 37.054.008,24 

19.02.2019 252 185.719.555,11 39.221.286,88 15.385.953,59 

18.02.2020 252 143.815.532,20 41.904.022,91 12.703.217,57 

18.02.2021 249 98.924.298, I 0 4454664% 44.891.234,10 9.71 

17.02.2022 253 51.1 1 1.232,19 48,332984744% 47.813.065,91 6.794.174,57 54.607.240,48 

17.02.2023 252 0,00 100,000000000% 5 I.l 1 1.232, 19 3.496.008,28 54.607.240,48 

2.13.2.2 A BR tern Clencra e esta de acordo com a Amortizac;:ao Prograrnada descrita e 
caracterizada acima e cumprini as suas obrigac;oes nos Documentos da Expansao Lubrax Parcela 
C e do Projeto Base Cruzeiro do Sui, de forma a viabilizar tal programa9ao. 

2.13.3 As datas referentes ao pagamento de qualquer ohrigac;:ao prevista neste Termo de 
SecuritizaC;:iIo que naD [oeem Dias Uteis ficarao prorrogadas ate 0 primeiro Dia Util subsequente, 
sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagas, ressalvados as casas em que a pagamento 
deva ser realizado pela BM&FBOVESPA e/ou CETIP, hip6tese em que somentc haveni 
prorrogayao quando a data de pagamento coincidir com feriados nacionais, sabados au domingos. 

2.13.4 Os prazos de pagamento de quaisquer obrigayoes referentes aos CR!, devidas no mes em 
questao, serao prorrogados pelo numero de dias necessarios para assegurar que entre a data de 
recebimento do Valor Locaticio pela Emissora e a data de pagamento de suas obrigayoes 
referentes aos CR! sempre decorra 2 (dois) Dias Uteis. 

2.13.5 A prorrogayao prevista no item 2.13.4 acima sc justifica em virtude da necessidade de 
haver wn intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Uteis entre a recebimento do Valor LocatIcia e a 
repasse dos recursos aos titulares dos CRI. 

2.13.6 Amortizacao Extraordinaria Parcial 
2.13.6.1 Considerando que os CRI Expansao-Sul passuem duas CCI vinculadas a dais projetos 
diferentes, com caracterfsticas proprias e particulares, nao se justificaria 0 vencimento antecipado 
integral dos CRl Expansao-Sul em virtude da ocorrencia de alguma hipotese de vencimento 
antecipado apenas do Projeto Base Cruzeiro do Sui au da Expansao Lubrax Parcela C. Nesse 
sentido, ocorrendo 0 vencimento antecipado do Projeto Base Cruzeiro do Sui au da Expansao 
Lubrax Parcela C, a Amortizal'iio Extraordinaria Parcial leni par finalidade efelivar ~cimeT 
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antecipado do Projeto Base Cruzeiro do Sui ou da Expansao Lubrax Parcela C, mantendo-se os 
CRI Expansao-SuI com 0 Projeto Base Cruzeiro do Sui ou com a Expansao Lubrax Parcela C, 
conforrne 0 caso, nao vencido antecipadamente. Dessa forma, a Emissora devera pro ceder a 
Amortizacyao Extraordimma Parcial dos CRI, na ocorrencia de qualquer Evento de Amortizaryao 
Extraordimiria Parcial, conforme abaixo descrito, devendo 0 Agente Fiduciano exigir 0 imediato 
pagamento pela Emissora do montante descrito nos itens 2.13.6.4 e 2.13.6.5, mediante 
notificaryao por escrito a Emissora na forma do item 2.13.6.2, de forma que devera, ao menos 0 

Projeto Base Cruzeiro do SuI ou a Expansao Lubrax Parcela C, conforme 0 caso, remanescer 
vinculado aos CRI Expansao-Sul. 

2.13.6.2 0 Agente Fiduciario devera enviar comunicado a Emissora acerca da Amortizaryao 
Extraordinana Parcial dos CRI vinculados a este Terrno de Securitizaryao com, pelo menos, 5 
(cinco) dias corridos de antecedencia da data da Amortiza.yao Extraordimiria Parcial, contendo 0 

(i) Evento de Amortizaryao Extraordimiria Parcial; (ii) a data da Amortizaryao Extraordinana 
Parcial; (iii) 0 valor da Amortiza.yao Extraordimiria Parcial; e (iv) 0 montante a ser utilizado para 
operacionalizayao da Amortizacyao Extraordinana Parcial (a "Notificadio de Amortizacao 
Extraordinana Parcial"). 

2.13.6.3 A ocorrencia de qualquer hip6tese de termino antecipado, resoiu.yao ou rescisao do 
Contrato de Locayao - Lubrax e/ou do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI sera 
considerado como urn Evento de Amortizayao Extraordimma (os "Eventos de Amortizacao 
Extraordimiria"). 

2.13.6.4 Se 0 Evento de Amortizayao Extraordinana decorrer de hip6tese de tennino antecipado, 
resolu.yao ou rescisao dos Contratos de Locayao previstas nos itens 13.08 e 13.09 do Contrato de 
Loca.yao - Lubrax e itens to.Ol e 10.02 do Contrato de Loca.yao - Base Cruzeiro do Sui, a BR 
pagara a Emissora, a titulo de indeniza.yao, 0 valor calculado conforme a fonnula abaixo: 

RP=VNaxQ 

Onde, 

RP: valor do pagamento devido a titulo de restituiyao do Preyo de Aquisi.yao ou do 
Pre.yo de Cessao, confonne 0 caso (a "Restituieao do Pree~"); 

VNa: Valor Nominal Unitano dos CRI, atualizado ate a data de pagamento do RP; 

Q: niimero de CRI em Circulayao da 73 a Serie da 13 Emissao da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

2.13.6.5 Se 0 Evento de Arnortizayao Extraordimiria decorrer de hipotese de tennino antecipado, 
resolu.yao au rescisao dos Contratos de Loca.yao previstas nos itens 13.01, 13.02, 13.03, 13.06 e 
13.07 do Contrato de Locayao - Lubrax e itens 14.01 e 14.02 do Contrato de Loca.yao - Base 
Cruzeiro do SuI, a BR pagara a Emissora, a titulo de indenizayao, 0 valor da Restituiyao do 
Preyo, confonne definido acima, acrescido do Premia, conforme definido abaixo: 



P=Maximo 0; D. 1 xVNaxQ 

( Y)'" 1+-
100 

Dnde, 

P: Pn!mio; 

r: taxa de remunerm;ao dos CRI (cupom sobre 0 IPCAJIBGE); 

Y: taxa de remunera~ao (cupom sobre 0 IPCNIBGE) da Nota do Tesouro Nacional
Serie B ("NTN-B") de prazo medio de vencimento (duration) mais proximo ao 
prazo medio remanescente dos CRI na data da ocorrencia do Evento de 
Amortiza~ao Extraordimlria, conforme 0 caso, Iiquida da aliquota de impasto de 
renda vigente a epoca para investimentos de pessoas fisicas nesse titulo. Sera 
utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela 
ANBIMA na data da ocorrencia do Evento de Amortiza~ao Extraordinaria; ou (b) 
taxa media de referencia praticada por pelo menos 3 (tres) instituic;:oes financeiras 
de primeira linha na data da ocorrencia do Evento de Amortiza~ao Extraordimlria; 

Du: prazo remanescentc, em Dias Uteis, entrc a data da ocorrencia da resolu~ao, 
rescisao ou temlino antecipado de qualquer urn dos Conlratos de Loca~ao e a data 
de vencimcnto final dos CRI. 

2.13.6.6 Nao obstante as [offilas de calculo do valor a ser pago it Emissora previslas nos itens 
2.13.6.4 e 2.13.6.5 acima, as Partes acordam que 0 valor a ser pago pcla BR devera, em qualquer 
hipotcse, ser suficiente para garantir a Emissora a integral salisfa~ao dos credores dos CRI, scndo 
certo que a BR obriga-sc integralmente e dc forma irrcvogavel e irretratavel neste sentido. 

2.13.6.7 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que excedam os montantes necessarios para 
sati5fazer integralmcnte as obrigal;:ocs decorrentcs dos CRI e arcar com os custos e despesas 
prcvis(Qs neste itcm nao integram 0 valor cconomico das CCI e dos Cn!ditos Imobiliarios 
rcfletido no Prevo de Aquisiyao c no Prec;:o de Cessao, respectivamente, e deverao ser rctornados 
pcla Emissora a BR no prazo de 5 (cinco) Dias llteis eontados do respectivo reccbimcnto. 

2.13.6.8 Qualquer pagamcnto devido pcla BR na forma deste item 2.13.6 sera aplicado L'mica e 
exclusivamcnte no pagamento dos CRI e clevera scr efetuado em dinhciro dentro de 10 (dez) Dins 
Uteis ap6s 0 recebirncnto de cOll1unicac;:ao por cscrito da Emissora indicando a Illontante a ser 
paga (acompanhado da respcctiva memoria dc c{liculo). 
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2.13.6.9 A Amortizayao Extraordinaria Parcial sera efetuada sob a supervlsao do Agente 
Fiduciario e alcanyar~ indistintamente, todos os CRr em Circulayao, sendo que a Amortizayao 
Extraordimiria Parcial seni realizada sempre de forma proporcional ao valor unitario dos CRI em 
Circulayao na data do evento. 

2.13.6.10 Fica estabelecido que, em ate 2 (dois) Dias (Jteis contados da data da Amortizayao 
Extraordinaria Parcial dos CRr, a Emissora devera pagar aos titulares dos CRl 0 valor previsto no 
item 2.13.6.4, eonfonne 0 easo. 

2.14. Vencimcnto Antecipado 

2.14.1. 0 Agente Fiduciario poded declarar antecipadamente vencidas todas as obrigayoes 
constantes deste Termo de Securitizayao e exigir 0 imediato pagamento pela Emissora do saldo 
devedor dos CRI em Circulayao, acrescido da atualizayao monetaria, Remunerayao, multas e 
premios previstos neste Terrno de Securitizayao enos Contratos de Loca<;ao, desde a data da 
declarayao do vencimento antecipado ate a data do efetivo pagamento, mediante notifica<;ao por 
escrito Ii Emissora, na ocorrencia de qualquer dos eventos de vencimento antecipado listados 
abaixo (os "Eventos de Vencimento Antecipado"): 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

inadimplemento de quaisquer das obrigayoes pecuniarias previstas neste Termo de 
Securitizayao, desde que 0 mesmo perdure por mais de 15 (quinze) dias contados a 
partir da data prevista para os respectivos pagamentos, sem prejuizo da incidencia dos 
cncargos moratorios previstos neste Termo de Securitizayao; 

inadimplemento, pela Emissora, de qualquer das obriga<;oes nao pecunianas previstas 
neste Termo de Seeuritizayao, desde que nao sanadas em 3 (tres) Dias Uteis contados 
de aviso por cscrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciario; 

nulidade, terminG antecipado, rescisao, resiliyao e/ou resoluyao de todos os Contratos 
de Locayao ou de todos os Contratos dc Cessao, ou ainda quaisquer outros que digam 
respcito a totalidade dos Documentos da Expansao Lubrax Parcela C e dos 
Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui; 

falencia, insolvencia, apresentayao de requerimento de recuperayao judicial ou 
propositura de plano de recuperayao extrajudicial, forrnulado pela Emissora ou por 
qualquer credor da Emissora, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 30 
(trinta) dias contados da data de sua propositura, dissolucyao, liquidayao ou extincyao 
da Emissora; 

(v) aiteracyao de contrale, cisao ou incorporayao da Emissora, sem anuencia previa das cA 
outras Partes; (~ 

(vi) falencia, insolvencia, 
propositura de plano 

apresentayao de requerimento de recuperayao judicial ou 
de recuperacyao extrajudicial, formulado pela BR au par 
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qualquer credor da BR, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 30 (trinta) dias 
contados da data de sua propositur~ dissolw;ao, liquida~ao ou extin~ao da BR; 

(vii) veneimento antecipado de uma ou mais obriga~oes da BR cujo valor considerado em 
conjWlto seja igual ou superior ao valor equivalente em rnoeda corrente nacional a 
US$100.000.000,00 (cern rnilhoes de d61ares dos Estados Unidos da America), 
exceto se este vencimento antccipado ocorrer em razao da incapacidade ou 
impossibilidade da BR de converter Reais em dalares dos Estados Unidos da America 
ou outra rnoeda estrangeira para satisfazer essas obriga~oes, nao sendo consideradas 
hip6teses de vencimento antecipado das obriga~i5es aqui previstas 0 pre-pagamento 
no instrumento evidenciando tal obriga~ao, por op~ao da BR; 

(viii) nao pagamento pela SR, na respeetiva data de vencirnento, de uma ou rnais dividas 
Jiquidas e certas, inclusive aquelas oriundas de cwnprimento de garantias, cujo valor 
considerado em conjunto seja igual ou superior ao valor equivalente a US$ 
100.000.000,00 (cern milhoes de d61ares dos Estados Unidos da America), exceto se 
esse inadimplemento oeorrer em razao da incapacidade ou impossibilidade da BR de 
converter Reais em dalares dos Estados Unidos da America ou outras moedas 
estrangeiras para satisfazer suas obriga~aes; ou 

(ix) 0 somat6rio total de quaisquer (a) a~oes judiciais e/ou administrativas rnovidas em 
face da Emissora, e (b) passiv~s ou poteneiais passiv~s, em ambos os casos, (a) e (b), 
de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista seja superior a 15% (quinze por 
cento) do somatorio (I) do patrimonio liquido da Emissora, e (2) do saldo devedor da 
totalidade dos recebiveis objeto de lastro de toda e qualquer ernissao de certifieados 
de reeebfvcis irnobiliarios rcalizada pela Emissora que estejam em Circula~ao, em 
ambos os casos (1) c (2), calculados com base na mesma data de encerramento de 
cada perfodo de revisao trimestral, desde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
da data de divulgayao da revisao trimestral pela Empresa de Auditoria, nao tenha sido 
constituida (x) provisao pela Emissora no montante integral reportados pela Empresa 
de Auditoria, ou, conforme 0 caso (y) efetuada a integralliquida~ao dos passivos e/ou 
das obriga~aes em questao, em ambos os caos (x) e (y), sern qualquer redu~ao do 
Patrimonio Separado. 

2.14.2 Na ocorrencia de qualquer Evento de Vencimcnto Antecipado, 0 Agente Fidueiario devera 
convocar uma assembleia geral dos titulares dos CR!, ern prazo maximo de 15 (quinze) dias 
contados da ocorrencia do evento, para deliberar sobre a declara~ao do vencimento antecipado 
dos CRl. Caso 0 Agente Fiduciario deixe de convocar a assembleia geral aqui referida, a mesma 
podera ser convoeada por titulares dos CRI que representem no minima 5% (cinco por cento) do 
total dos CRI em Circula~ao. 

2.14.3 A assembleia dos titulares dos CRr mcncionada no item 2.14.2 aClma, sera instalada 
observado 0 quorum prcvisto no item abaixo e, no caso dos Eventos de Vencimento Antccipado 
descritos nos itens (i) a (iv) c (vi) a (ix), podeni dcliberar pela nao declara~ao do vencimento 
antecipado dos CRI desde que os titulares de CRr que representem peIo 
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estabelecidos no item 2.14.3.1 abaixo tenham votado contra a declarayao de vencimento 
antecipado. Caso (i) referida remlncia nao seja aprovada, ou (ii) a referida assembleia geral nao 
seja realizada par qualquer motivo dentro de ate 30 (trinta) dias apos a caracterizaryao do Evento 
de Vencimento Antecipado, 0 Agente Fiduciano declarara antecipadamente vencidas todas as 
obrigayoes constantes do presente Tenno de Securitizayao e exigira a imediato pagamento pela 
Emissora do valor nominal global dos CR! em Circulayao, acrescidos da atualizaryao monetaria, 
juros, premios e multas previstos neste Termo de Securitizayao, mediante notificaryao 
extrajudicial a Emissora, salvo pelo disposto no item 2.14.1 (i) acima. 

2.14.3.1 A nao declararyao do vencimento antecipado dos CRI nas hip6teses previstas nos itens (i) 
a (iv) e (vi) a (ix) do item 2.14.1 acima dependera da aprovayao de titulares dos CRI que 
representem, pelo menos, 50% (cinquenta par cento) da totalidade dos CRI em Circulayao. 

2.14.4 Ocorrido a Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 2.14.1(v), a assembleia dos 
titulares dos CRl mencionada no item 2.14.2 acima sera convocada e instalada, observado 0 

quorum previsto no item 9.3 abaixo, para deliberar sobre a declarayao do Vencimento Antecipado 
dos CR!. Caso os titulares dos CRl presentes votem pela declaras:ao do vencimento antecipado, 0 

Agente Fiduciario declarara antecipadamente vencidas todas as obrigaryoes constantes do presente 
Termo de Secwitizaryao e exigira 0 imediato pagamento pela Emissora do valor nominal global 
dos CRl em Circuiaryao, acrescidos da atualizayao monet,hia, juros, premios e multas previstos 
neste Termo de Securitizas:ao, mediante notificaryao extrajudicial Ii Emissora. 

2.14.4.1 A declararyao do vencimento antecipado dos CRI no caso do Evento de Vencirnento 
Antecipado previsto no item 2.14.1(v) dependera da aprovayao de titulares dos CRI que 
representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circularyao. 

2.14.5 A Emissora, na condiyao de credora fiduciaria do Patrimonio Separado, devera exigir 0 

pagamento de todos as valores devidos pela BR, na qualidade de cessionaria da CCI - Expansao 
Lubrax Parcela C e dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, laslro dos CRI (principal 
acrescido da atualizaryao monetaria, Remunerayao, multas e premios), no prazo de 1 (urn) Dia 
Util a contar da data em que for realizada a assembleia a que se refere a item 2.14.2 acima. Caso 
referido pagamento nao seja efetuado no prazo acima indicado, a criteria dos titulares dos CRJ, a 
Emissora podera ser destituida da funs:ao de adminislradora do Patrimonio Separado e 0 Agente 
Fiduciario assurnir.i imediatamente a custodia e a administrayaa dos creditos integrantes do 
Patrimonio Separado desta Emissao. Na assembleia de que lrata 0 item 2.14.2 acima, os tilulares 
dos CRI deverao deliberar sobre as novas normas de administraryao do Patrimonio Separado, 
inclusive para fins de recebimento dos creditos diretamente do FII, ou poderao optar pela 
liquidayao do Patrimonio Separado, nestes casos mediante quorum de maioria simples da 
totalidade dos titulares dos CRI em Circulayao. 

2.14.6 Na hipolese de as titulares dos CRI deliberarem novas normas de administrayao do 
Patrimonio Separado, podera ser acordado, inclusive, a transferencia dos creditos a entidade que 
opere no Sistema de Financiamento Imabiliario, nos tennos do paragrafo 1°, do art. 14, da Lei nO ~ 

9.514. t 4U ~ 3' 
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2.1S Resgate Antecipado 

2.15.1 Oferta de Resgate Antecipado 

2.15.1.1 0 FH, na qualidade de cedente da CCI - Expansao Lubrax Parcela C e dos Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, podeni, a seu exclusivo criterio, solicitar it Emissora que 
efetive 0 resgate antecipado parcial ou total dos CRt (0 "Resgate Antecipado"), a qualquer 
tempo, mediante oferta aos titulares dos CR!. 0 FH, neste caso e na forma do item 5.03.1 do 
Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e do item 6.01.2 do Contrato de Cessao 
de Creditos - Base Cruzeiro do SuI. devera garantir os montantes necessarios para a Emissora 
realizar 0 referido resgate antecipado, bern como para pagar pelas despesas incorridas pela 
mesma com 0 procedimento para aproval,fao de tal res gate, devendo satisfazer, integralmente: 

(i) a restituil,fao do respectivo Prel,fo de Aquisil,fao e/ou Prel,fo de Cessao (conforme 0 

caso); 

(ii) 0 pagamento de premio (canforme 0 caso); e 

(iii) 0 reembolso de despesas. 

2.15.1.2 0 Resgate Antecipado sen! operacionalizado da seguinte forma: 

(i) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias ap6s 0 recebimento de solicital,fao por escrito 
do FIl, realizani oferta para Resgate Antccipado aos litulares dos CR!, por meio de 
publical,fao de anuncia, devendo tal convocal,fao descrever (i) as condil,foes da oferta 
de resgate, (ii) a definil,fao de eventual premio de resgate; (iii) demais infonna~aes 
necessarias para tomada de decisao dos detentares de CRr; e (iv) a data efetiva para 0 

resgate dos CRI, quando sera [eito 0 pagamento destes; 

(ii) a Emissora, conforme solicita~ao do FII, podera condicionar a oferta de resgate a urn 
percentual minimo de aceital,fao por parte dos detentores de CRr; 

(iii) no caso de Resgate Antecipado da totalidade dos CRl, casa 2/3 (dois ter~os) ou mais 
dos detentores de CRI optem por aceitar a oferta de res gate, a Emissora podera, 
confonne oriental,fao do FII, resgatar antecipadamente a totalidade dos CRI em 
Circulal,fao, independente da rnanifesta~ao dos demais titulares dos CRI; 

(iv) no caso de Resgate Anlecipado parcial dos CRI, casa 2/3 (dois ler~os) ou rnais dos 
detentorcs de CRl optem por aceitar a oferta de resgate, a Emissora podera, conforme 
orienta~ao do FII, resgatar antecipadamente parte dos CRr em Circula~ao, observado r~ /) 
o disposto no item 2.15.1.4 abaixo; e ytrv 

(v) 0 valor a ser pago aos litlIlares de CRI a titulo de Resgate Anlecipado sera 
equivalente ao Valor Nominal Unitario do eRr ajustado pel a atualiza~ao monet<iria e "\. 
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ambos calculados na fonna deste Termo de Securitizayao, acrescido de eventual 
premio de resgate, que nao podeni ser negativo, a ser oferecido pela Emissora aos 
titulares dos CRr, conforme determinado peIo FII. 

2.15.1.3 Os CRr resgatados, total ou parcialmente, serao cancelados pela Emissora. 

2.15.1.4 No caso de Resgate Antecipado parcial, conforme inciso (iv) do item 2.15.1.2 acima, 0 

valor do Resgate Antecipado devera corresponder a, no minimo, 1 (uma) CCL 

2.15.2 Resgate Antecipado Compulsorio 

2.15.2.1 Apos 3 (tres) anos contados da Data de Emissao, 0 FII na qualidade de cedente da CCl
Expansao Lubrax Parcela C e dos Cn!ditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, podera, a seu 
exclusivo criterio, solicitar a Emissora que efetive 0 resgate antecipado compulsorio, parcial ou 
total, dos CRr (0 "Resgate Antecipado Compulsorio"). 0 FII, neste caso e na forma do item 
5.03.1 do Contrato de Cessao de CCl - Expansao Lubrax Parcela C e do item 6.01.2 do Contrato 
de Cessao de Cn!ditas - Base Cruzeiro do SuI, devera garantir os mantantes necessarias para a 
Emissora realizar 0 referido Resgate Antecipada Compulsoria, bern como para pagar pelas 
despesas incarridas pela mesma com 0 procedimenta para aprovayao de tal Resgate Antecipado 
Compulsorio, devendo satisfazer, integraImente: 

(i) restituiyao do respectivo Preyo de Aquisic;:ao e Prec;:o de Cessao (confonne 0 casa); 

(ii) pagamento de premio descrito abaixo (confonne 0 casa); 

(iii) reembolso de despesas. 

2.15.2.2 0 Resgate Antecipado Compulsorio sera operacionalizado da seguinte fonna: 

(i) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias apos 0 recebimenla de solicitac;:ao por escrito 
do FII, comunicara as tilulares dos CRI acerca da intenc;:ao de promover 0 Resgate 
Antecipado Compulsorio, por meio de publicayao de anilncio, devendo tal 
comunicayao descrever os tennos em que sera realizado 0 Resgate Antecipado 
Compulsorio, inclusive 0 preyo e premio de resgate (descritos no item 2.15.2.3 
abaixo) e a data efetiva para 0 resgate dos CRI, quando sera [eito 0 pagamento destes; 

(ii) 

(iii) 

na data do Resgate Antecipado Compulsorio, a Emissora devera resgatar 
antecipadamente a totalidade ou parte, confonne detenninado peIo FII, dos CRI em 
Circulac;:ao, independente da manifestac;:ao dos titulares dos CRI; e 

o valor a ser pago aos titulares de CRl a titulo de Resgate Antecipado Compulsorio 
sera equivalente ao Valor Nominal Unitario do CRI ajustado pela atualizayao 
monetaria e acrescido peJa Remuncrac;:ao devida e ainda mio paga ate a data de 
Resgate Antecipado Compulsorio dos CR!, ambos calculados na fonna deste Termo 
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de Securitiza~ao, acrescido do premio de resgate, conforme determinado no item 
2.15.2.3 abaixo. 

2.15.2.3 0 premio de Resgate Antecipado Compuls6rio a ser pago pela Emissora aos titulares dos 
CRI sera calculado de acordo com a seguinte formula: 

D. 

P=Mio:imo 
( i)'" 1+-

O· 100 -1 
, D. xVNaxQ 

( Y )'" 1+-
100 Oode: 

I: taxa de remunera~ao dos CRI (cupom sobre oIPCAlIBGE); 

Y: taxa de remunera~ao (cupom sobre 0 IPCAlIBGE) da NTN-B de prazo medio de 
vencimento (duration) mais proximo ao prazo medio remanescente dos CRI na 
data da ocorrencia da condi~ao resolutiva do respectivo Contrato de Cessao de 
CCL Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divuIgada 
pela ANBIMA na data da ocorrencia da condi~a.o resolutiva do respectivo 
Contrato de Cessao; ou (b) taxa media de referencia praticada por pelo menos 3 
(tres) institui~6es financeiras de primeira linha na data da ocorrencia da condiyao 
resolutiva do respectivo Contralo de Cessao; 

Du: prazo remanescente, em Dias tJteis, entre a data da ocorrencia da condiyao 
resolutiva do respectivo Contrato de Cessao e a data efetiva para 0 resgale dos 
CRt 

VNa: conforme definido no item 2.13.6.4 acima. 

Q: confonne definido no item 2.13.6.4 acima. 

2.15.2.4 No caso do Resgate Antecipado Compulsorio de parcialidade dos CR!, 0 valor do 
Resgate Antecipado Compulsorio devera corresponder a, no minimo, 1 (uma) CCI 

2.15.2.5 Os CRl resgatados, total ou parcialmente, serao cancelados pe1a Emissora. 

2.15.2.6 No Rcsgate Antecipado Compulsorio, Resgate Antecipado, Amortiza~ao Prograrnada ou 
Amortizayao Extraordimiria Parcial, descritos na forma neste Tenno de Securitiza~ao, a CCI deve 
ser resgatada ou amortizada, conforme ° caso, pelo seu valor integral. 

2.16 Amortjza~ao e Pagamento de Premia aos CRl 

I 
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2.16.1 Todos os valores recebidos pela Emissora par fonya do disposto no item 2.13.6, serao 
utilizados por esta na amortizayao do valor nominal de todos os titulares dos CRI. 

2.16.2 Todo premio recebido pela Emissora por forya do disposto no item 2.13.6.5 ou qualquer 
outro dispositivo do presente Termo de Securitizayao sera adicionado ao montante da 
amortizayao devida aos titulares dos CRl e sera pago a todos os titulares dos CRI, de forma 
proporcional. 

2.16.3 Todos os pagamentos por forya do disposto neste item 2.16 deverao ser realizados pela 
Emissora no prazo de 2 (dois) Dias Uteis contados do recebimento por esta dos valores 
correspondentes devidos pelo FIr. 

2.17. Negocia.;ao 

Os CRI serao registrados para colocayao no mercado primano e negociayao no mercado 
secundario, (i) CETIP 21, sendo a integralizayao dos CRl neste caso liquidada por meio da 
CETIP e (ii) no DDA e no Sistema BOVESPAFIX, sendo ncste caso processadas pela 
BM&FBOVESPA a liquidayao financcira da Oferta e a custodia e negociayao dos CRI. 

2.18. Juros Morat6rios 

2.18.1 Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia dcvida aos titulares dos cru, os 
debitos em atraso, vencidos e nao pagos pela Emissora, ficarao sujeitos aos seguintes encargos 
moratorios: 

(i) atualizaryao moneta ria de acardo com os criterios previstos neste Tenno de Securitizayao 
e calculada pro rata temporis; 

(ii) multa moratoria de 2% (dais por eento) sobre 0 valor das prestaryoes vencidas e nao 
pagas, atualizado monetariamente; e 

(iii) juros de mora de 12% (doze par eento) ao ano, ou fraetao, ealculados dia a dia, que 
incidirao sobre 0 valor das prestaryoes vencidas e nao pagas, atualizado monetariamente e 
acrescido de multa moratoria. 

2.18.2 Os encargos moratorios previstos no item 2.18.1 acima incidirao desde a data do 
inadimplemento e serao devidos na mesma data em que for efetuado 0 pagamento dos valores cujo 
atraso no pagamento acarretaram a sua incideneia. 

2.19. Decadencia dos Direitos aos Acrescimos 

o nao comparecimento do(s) titular(es) do(s) CRl para receber 0 valor correspondente a qualquer das 
obrigaryoes pecuniarias da Emissora, nas datas previstas neste Termo de Sccuritizaryao, nao Ihe dara 
direito ao recebimento de quaisquer acrescimos ao valor devido, no pcriodo compreendido entre a 
data do vencimento e a do efetivo recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos 

ate a data do rcspcctivo vcncimcmo. \ • ~ 
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2.20. Local de Pagamento 

Os pagamentos referentes a Amortiza~ao Programada, a Amortizac;ao Extraordimiria Parcial, Resgate 
Antecipado Compulsorio, Resgate Antecipado e a Remunera~ao, ou quaisquer outros valores a que 
fazem jus os titulares dos CRI, serao efetuados pela Emissora utilizando-se os procedimentos 
adotados pela BM&FBOVESPA e/ou CETIP, conforme 0 local onde os CRI estejam custodiados. 

2.21. Dcstina~ao dos Recursos 

2.21.1 Os recursos obtidos com a distribuiyao dos CRI serao utilizados pela Emissora para 
pagamento ao FII pela (i) cessao da ccr - Expansao Lubrax Parcela C e Oi) dos Cf(!ditos Imobiliarios 
- Base Cruzeiro do Sui, cujo valor atualizado e de R$350.000.000,OO (trezentos e cinquenta milhoes 
de reais). 

2.21.2 Os recursos provenientes da venda da CCI - Expansao Lubrax Parcela C e da cessao dos 
Creditos Imobilianos - Base Cruzeiro do Sui pelo FII serao utilizados para desenvolvimento, 
construc;ao e instalac;ao das Edifica~6es na Unidade Lubrax e da Unidade Base Cruzeiro do Sui, 
bern como para 0 desenvolvimento, construc;ao e instalac;ao de outro(s) projeto(s) imobiliario(s) 
enquadrado(s) na politica de investimento do FII, no limite de ate 20% (vinte por cento) destes 
recursos. 

2.21.3 A Emissora devera, em ate 2 (do is) Dias Uteis apos 0 pagamento do respectiv~ Pre~o de 
Aquisiyao e Prec;o de Cessao, confonne 0 caso, encaminhar ao Agente Fiduciario 0 comprovante 
de quitayao dos val ores devidos ao FII. 

2.22. Publicidadc 

2.22.1. Todos os atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer fonna, vierem a 
envolver interesses does) titular(es) does) CRl devedio ser veiculados, na fonna de aviso, nos 
jornais de grande circula'Yao onde a Emissora nonnalmente publica seus avisos, devendo a 
Emissora avisar 0 Agente Fiduciario da realizac;ao de qualquer publicayao ale 5 (cinco) Dias 
Uteis antes da sua ocorrencia. 

2.23 Distribuil;ao junto ao Publico 

2.23.1 Os CRl poderao ser colocados junto ao publico apos a concessao do registro definitivo da 
Emissao, pela CVM, nos termos da Instruyao CVM n° 414 e do Contrato de Colocac;ao, sendo 
necessaria a comprovayao peJa Emissora do seu registro de companhia aberta atualizado. 

2.23.2 0 prazo de enccrramento da distribuic;:ao publica dos CRr e de no maximo 6 (seis) meses 
a contar da data em quc for publicado 0 anuncio de inicio de distribuic;:ao, nos termos do artigo 
10, paragrafo Gnico da Instruc;:ao CVM nO 414. 
2.24. Dcsdobramcnto dos CRI 



2.24..1 Ao subscrever os CR,I no mercado primario ou adquirir as CRI no mercado secund3.rio, os 
titulares dos eRl estan10 aprovando automatica, volunlaria, incondicional, irretratavel e 
irrevogavelmente, independeotemente da realizayao de qualquer assembleia geral dos titulares 
dos CRJ, inclusive para os efeitos do artigo 16 da 1nstruyao CVM nO 414, a implementa."ao de 
quaisquer opcrayijcs de desdobramento dos CRl com 0 objetivo de reduzir 0 Valor Nominal 
Unitirio dos CRl, DB data que venha a ser determinada pcla Emissora, ap6s decorrido 0 prazo 
previsto na Jegislay9:o em vigor exigido para 0 desdobramento dos CRI (0 "Desdobramento 
Previarnente Aprovado") desde que, cwnulativamente, sejarn atendidos os seguintes requisitos: 

Ci) nao haja inadimplemenlo fmanceiro perante os titulares dos CRl; 

(ii) tenham sido cumpridos os requisitos do art.. 6° da Instruyao CVM n° 414; 

(iii) tenham side emitidos, desde a Data de Emissao, relata rio de classificayao de risco 
atnbuido 80S CRl. elaborado par agencia classificadora de risco, confonne item 2.25 
abaixo, atualizado, no mInimo, anualmente; e 

(iv) a Emissora esteja regular com seu registro de companhia aberta. 

2.24.1.1 0 Desdobramento Previamente Aprovado lent como consequencia 0 8Urnento do numero 
de 1. 1 66 (urn mil, cento e sessenta e seis) CR], em funr;ao do desdobramento de cada unidade de 
CRI em novas llnidades de CRl gerando, portanto, 0 aumento proporcional do nfunero de CRI de 
litularidade de eada inveslidor. e nilo alterando, de nenhwna fonna, 0 valor total do investimcnto 
de cada titular de CRl. 

2.24.2 A Emissora infonnara 0 Agenle Fiduciario e as titulares dos CRI, com anteeedencia 
minima de 30 (lrinta) dies, por meio de aviso publicado nos teernos do item 2.22, 0 

desdobramento dos CRr que preencher os requisitos do item 2.24.1 Bcirna, bern como a data a 
partir da qual as mesmos passarao a tcr 0 novo valor nominal unltario. Na data da publicayao de 
refcrido aviso, a Emissora encaminhani ao Agente FidliCicirio todos os documcntos que 
evidcnciem a satisfac;ao dos requisitos elencados no item 2.24.1. 

2.24.3 Para fins do disposto no item 2.2.4 do Anexo III da rnstruyao CVM nO 414, as Edificatj:oes 
e a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao possuem "habife-se" haja vista encontrarem-se em fsse de 
eonSlruyao. 

2.2S. Classificas:ao de Risco 

2.25.1 A Emissao dos CRl foi submclida it 8precinifi'lo das agcncias de c1assific8pla de risco SR 
Raling e Fitch Ratings (em conjunlo, as "Agencias de Classificacao de Risco"). 

2.25.2 As c1assificar;oes atribuidas par cada uma das Agencias de Classific8ifao de Risco 
cncoolrar-se-;i'o descritss no Prospccto. 



2.25.3 Ambas as classificayoes de risco serao objeto de atualizayao nos tennos da legislac;:ao em 
vigor, observada a periodicidade exigida para 0 caso de Desdobramento Previamente Aprovado, 
pelas Agencias de Classificayao de Risco, ou outra(s) agencia(s) que vier(em) a ser indicada(s) 
pela Emissora, sendo disponibilizados pelo Agente Fiduciario os respectivos relatorios, no prazo 
de ate 5 (cinco) Dias Dteis contados da data de seu recebimento, de acordo com 0 item 5.l(ii), (f) 
da Cl<iusula Quinta do presente Termo de Securitizayao. 

2.25.4 As avaliac;:oes realizadas pelas Agencias de Classificayao de Risco nao poderao ser 
interrompidas durante 0 periodo em que os CRI estiverem em circulac;:ao. 

CLAUSULA TERCElRA - DO REGIME FIDUCIAruO 

3.1. Vinculo das eel it Emissao dos eRI 

As CCI sao expressamente vinculadas it Emissao dos CRI descrita na Chiusula Segunda acima. 

3.2. IDstitui-rao do Regime Fiduciario sobre as eel 

3.2.l.Nos termos dos artigos 90 e 100 da Lei nO 9.514, a Emissora institui, em carater irrevogavel 
e irretratavel, regime fiduciario sobre as CCI, 0 qual esm submetido as seguintes condiyoes: 

(i) as CCI destacam-se do patrimonio da Emissora e constitui patrimonio separado (0 
"Patrimonio Separado"), destinando-se especificamente a liquidac;:ao dos CRI; 

(ii) as CCI sao afetadas neste ato como lastro da emissao dos CRI descrita na Clausula 
Segunda acima; 

(iii) 0 agente fiduciario do Patrimonio Separado sera a Agente Fiduciario, acima 
qualificado, e o(s) beneficiario(s) do Patrimonio Separado sera(a.o) o(s) titular(es) dos 
CRI; 

(iv) os deveres, responsabilidades, fonna de atuayao, remunerac;:ao, condic;:oes e forma de 
destituic;:ao ou substituiyao do Agente Fiduciario esUio descritos na Chiusula Setima 
abaixo; e 

(v) 0 Patrimonio Separado sera liquidado na forma prevista na Clausula Quarta deste 
Tenno de Securitizayao. 

3.2.2. As cel objeto do regime fiduciario, ressalvadas as hipoteses previstas em lei: 

(i) constituem Patrimonio Separado que nao se confunde com 0 palrimonio da Emissora; 

(ii) manter-se-ao apactadas do patrimonio da Emissora ate que complete a res gate da 
totalidade dos CRI objeto da prcsente Emissao; 

\ 
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(iii) destinam-se exclusivamente a liquidar;ao dos CRI; 

(iv) estao isentas de qualquer ac;:clo au execu.yao promovida por credores da Emissora; 

(v) nao sao passlveis de constituic;:ao de garantias ou de excussao par quaisquer credores 
da Ernissora; e 

(vi) s6 responderao pelas obrigac;:oes inerentes aos CRI a que estao afetadas. 

CLAuSULA QUARTA - DO PATRIMONIO SEPARADO 

4.1. Administra~30 do Patrimooio Separado 

4.1.1.0 Patrimonio Separado sen! administrado pela Emissora e sera objeto de registro contabil 
proprio e independente. A Emissora devera elabarar e publicar suas demonstrar;oes financeiras, 
destacando 0 Patrim6nio Separado em notas explicativas ao seu balanc;:o ou conforme criterio a 
ser regulamentado pelos orgaos competentes. 

4.1.1.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instruc;:ao CVM nO 414, a Emissora 
declara que: 

(i) 0 controle e distribuiC;:30 dos recursos decorrentes da arrecadar;ao dos Creditos 
Imobiliarios serao realizados pela Emissora; 

(ii) a arrecadac;:ao e a cobranc;:a dos Creditos Imobiliarios serao realizadas pela propria 
Emissora ou por terceiros par ela contratados, e distriburdos aos titulares dos CRl, 
na proporc;:ao que detiverem dos referidos titulos; 

(iii) os pagamentos relativos as CCI serao depositados na Conta Centralizadora, de 
titularidade da Emissora e vinculada exclusivamente aos CRI, nos termos do 
Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e do Contrato de Cessao 
de Creditos Imobilicirios - Base Cruzeiro do Sui, 

(iv) a custodia das CCI sera realizada pela Instituic;:ao Custodiante. 

4. 1.2. Na hipotese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, 0 Agente 
Fiduciario assumini imediatamente a administrac;:ao das CCI que integrem a Patrimonio Separado 
e convocara assembleia geral do(s) titular(es) dos CRI para dcliberar sobre a nova fonna de 
administrac;:ao das CCI. 

4.1.2.1 Na hipotese de a Emissora rcceber os valores devidas pela BR nos prazos estipuladas nos r:h 
respectivos Contratos de Locayaa e, em ate 2 (dois) Dias Vteis, nao repassa-Ios ao titulares dos W 
CRI, a Agente Fiducicirio assumira imediatamente a custodia e administrac;:ao das CCI que integra 
o Patrimonio Separado e convocani assembleia geral dos titularcs dos CRI para delibcrar sabre a 0., 
nova fonna de adrninistra,iio das CCI e/ou sobre a liquida,iio 0 Patrirnonio ~. Para 
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todos os ftns as Partes estabelecem que as provisoes deste item 4.1.2.1 aplicar-se-ao sem prejuizo 
e independentemente das disposi~oes acerca da incidencia dos encargos moratorios previstos 
neste Tenno de Securitiza~ao. 

4.1.3.Na hipotese de os titular(es) dos CRI deliberar(em) novas nonnas de administrayao do 
Patrimonio Separado, na fonna dos itens 4.1.2 e 4.2.2 deste Tenno de Securitizayao, podeni ser 
acordado, inclusive, a transferencia das CCI a entidade que opere no sistema de financiamento 
imobiiicirio, nos tennos do paragrafo 1° do artigo 14 da Lei nO 9.514. 

4.2. Insuficiencia dos Bens do PatrimBnio Separado 

4.2.l.A insuftciencia dos bens do Patrimonio Separado nao dara causa a declarayao de sua 
quebra. 

4.2.2. Na hipotese de insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado, 0 Agente Fiduciario 
convocani assembleia gera! do(s) titular(es) dos CRI para deliberar sobre a forma de 
administra~ao ou liquidayao do Patrimonio Separado, bern como a nomea~ao do liquidante. 

4.3. Rcsponsabilidadc c Insolvencia da Emissora 

4.3.l.A totalidade do patrim6nio da Emissora respondera pelos prejufzos que esta causar par 
descumprimento de quaisquer obriga~oes previstas neste Tenno de Securitizayao ou em 
disposi~ao legal au regulamentar, por negligencia ou administrayao temeraria, ou ainda por 
desvio da finalidade do Patrim6nio Separado. 

4.3.2. A insolvencia da Emissora nao afetara 0 Patrimonio Separado aqui constitufdo. 

4.3.3.0s pagamentos das CCI e do Creditos Imobiliarios necessarios a viabilizayao da 
amortizayao c/ou remunera~ao dos investidores, sob regime fiduciario em Patrim6nio Separado, 
conforme descrito neste Termo de Securitizayao, nao contam com nenhuma especie de garantia 
nem coobrigayao da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Emissora, excetuando as casas 
de negligencia ou gestao temeraria, esta limitada ao Patrim6nio Separado. 

4.4. Liquidayao do Patrimonio Separado 

4.4.1.0 Palrimonio Separado sera liquidado na forma que segue: 

(i) automaticamente, quando do resgate integral dos CRI na data de vencimento 
pactuada, au, a qualquer tempo, na hipotese de resgate antecipado dos CRI; 

(ii) apos a data de vencimento dos CRI (seja 0 vencimento ora pactuado seja 0 

vencimento antecipado em funyao da ocorrencia de urn Evento de Vencirnento 
Antecipado), na hip6tese de naD pagamento pela Emissora de suas obrigayoes 
principais ou acess6rias sobre os mesmos, e, se for 0 caso, apos delibera~ao da 
assembleia de litular(cs) dos CRI convocada nos tennos da lei, mediante transfercncia 
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das CCI integrantes do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciano, na qualidade de 
representante dos beneficiarios do Patrimonio Separado; neste caso, as eel 
integrantes do Patrimonio Separado serao transferidas imediatamente, em datyao em 
pagamento, para fins de extintyao de toda e qualquer obrigaryao da Emissora sobre os 
CRl, cabendo ao Agente Fiduci8.rio ou a terceiro, conforme 0 caso, apos deliberayao 
does) titular(es) does) CRl, (a) administrar as eel que integravam 0 Patrim6nio 
Separado, (b) esgotar todes os recursos judieiais e extrajudiciais para a realizayao dos 
creditos oriundos das eCI que Ihe [oram transferidas, (c) ratear os recursos obtidos 
entre o(s) titular(es) dos CRI na proporyao de eRT detidos, e (d) transferir os creditos 
oriundos das eCI eventualmente nao realizados aos titulares dos CRl, na proporyao 
de CRT deti dos, au 

(iii) na hipotese de de1iberayao para a liquidaryao do Patrim6nio Separado da assembleia 
de titulares dos CRI convocada nos terrnos e em decorreneia das disposiyoes do item 
4.1.2.1 acima. 

4.4.2 Quando 0 Patrimonio Separado for liquidado, ficara extinto 0 regime fiduciario aqUi 
instituido. 

4.4.3. 0 Agente Fiduciario devera [omeeer a Emissora, no prazo de 3 (tres) Dias (heis, a partir 
da extinyao do regime fiduciano a que estao submetidas as eCI, termo de quilayao, que servira 
para baixa, nos competentes registros de imoveis e junto a instituiyao financeira custodiante das 
CCI, das averbac;:ocs que tenham instituido tal regime fiduciano, se for 0 caso. Tal ato importara, 
no caso de cxtintyao do Patrim6nio Separado nos termos do item 4.4.1 (i) acima, na reintegratyao 
ao patrirnonio com urn da Emissora dos eventuais creditos que sobejarern. Na hipotese de extinyao 
do Patrim6nio Separado nos termos do item 4.4.1(ii) acima, o(s) titular(es) dos cru receberao a 
totalidade dos creditos oriundos das eCI do Patrim6nio Separado em daryao em pagamento pela 
divida sobre os CRI, obrigando-se 0 Agente Fiducicirio ou tereeiro, conforme 0 caso, a restituir a 
Emissora de eventuais creditos que sobejarem a totalidade dos valores devidos ao(s) titular(es) 
dos CRl, eujo montante ja devera estar acrescido dos custos e despcsas que tiverem side 
incorridas pelo Agente Fidueiario ou terceiro com relac;:ao a cobranc;:a dos referidos creditos 
derivados das CCL 

4.5. Dcspcsas do Patrimonio Scparado 

4.5.1 Sao despesas de responsabilidade do Patrim6nio Separado: 

(i) 

(ii) 

despesas com a gestao, cobranc;:a, realizatyao, administrac;:ao, custodia e liquidayao do 
Patrim6nio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para oulra companhia 
Emissora de cn!ditos imobiliarios, na hipotese do Agente Fiduciario vir a assumir a 
sua gestao; e 

despesas com as Agencias de Classificayao de Risco, na hipotese de desdobramento 
dos CRL 
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4.5.2 O(s) titular(es) dos CRl serao responsaveis peIos impostos diretos e indiretos descritos no 
Anexo 5 deste Termo de Securitiza<;:ao. 

CLAuSULA QUINTA - DAS OBRIGAC;:OES ADICIONAIS DA EMISSORA 

5.1. Sem prejuizo das obriga<;oes decorrentes da lei ou das normas da CVM, assim como das 
demais obriga<;:oes asswnidas neste Termo de Securitiza<;ao, a Emissora, em carMer irrevogavel e 
irretratavel, obriga-se, adicionalmente, a: 

(i) administrar 0 Patrimonio Separado, mantendo para 0 mesmo registro contibil proprio, 
independente de suas demonstra<;oes financeiras; 

(ii) fomecer ao Agente Fiduciano os seguintes documentos e informa<;:oes: 

(a) c6pias de todas as infonnayoes peri6dicas e eventuais (incluindo as exigidas 
nos termos das Instruyoes CVM nOs 480 e 358, de 07 dezembro de 2009 e 3 de 
janeiro de 2002, respectivamente, conforme alteradas, nos prazos ali previstos), 
relat6rios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues it 
CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio, aquela 
autarquia, somente quando referentes a Emissao; 

(b) ate 0 15° dia do mes subsequente ao dia de pagamento dos CRI, relatorio 
mensal dos CRl incluindo as seguintes inforrnayoes: 

(c) 

(d) 

(i) Data de Emissao dos CR1; 
(ii) saldo devedor dos CRI; 
(iii) criterio de correyao dos CRI; 
(iv) valor pago ao(s) titular(es) dos CRI no periodo; 
(v) data de vencimento final dos CRl. 
(vi) valor recebido da BR; e 
(vii) saldo devedor dos Creditos Imobiliarios. 

dentro de 10 (dez) Dias Uteis, qualquer infonnayao ou copia de quaisquer 
documentos que razoavelmente Ihe sejam solicitados, pennitindo que 0 Agente 
Fiduciario (ou 0 auditor indepcndente por este contratado), par meio de seus 
representantes legalmente constituidos e previamente indicados, tenham acesso 
aos seus livros e registros contabeis, bern como aos respectivos registros e 
relatorios de gestao e posi.yao financeira referentes ao Patrimonio Separado, 
referente it Emissao; 

capia de todos as documentos e infonma,oes que a Emissora, nos termos, ~ 
prazos e condlyoes prevlstos neste Termo de SecuntIzayao, comprometeu-se a 
enviar ao Agente Fiduciario; ~ f'\ 
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(e) na mesma data em que forem publicados, capias dos avisos de fatos relevantes 
e atas de assembleias, reunioes do conselho de administrat;:ao e da diretoria que, 
de algwna fonn~ envolvam 0 interesse does) titular(es) dos CRI; 

(f) anualmente e, apos 0 Desdobramento Previamente Aprovado, trimestralmente, 
a revisao e avalia.yao da c1assificat;:ao de risco da Emissao dos CRI, elaborada 
pelas Agencias de Classificat;:ao de Risco, disponibilizando copia das revisoes 
que vierem a ser emitidas por estas, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis 
contados da data de seu recebimento; 

(g) c6pia de qualqucr notificat;:ao judicial, extrajudicial ou administrntiva recebida 
pela Emissor~ no maximo, em 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de seu 
recebimento. 

(iii) submeter, na forma da lei, suas contas e balant;:os, inclusive aqueIes relacionados ao 
Patrim6nio Separado, a exarne por empresa de auditoria independente, regislrada na 
CVM e intemacionalmente reconhecida (a "Empresa de Auditoria"), cujo relatorio 
devera (a) identificar e discriminar quaisquer at;:oes judiciais e/ou administrativas 
movidas em face da Emissora, os valores envolvidos nas respectivas at;:oes, bern 
como quaisquer passivos e/ou potenciais passivos de natureza fiscal, trabalhista e/ou 
previdenciaria; e (b) confirmar que todos os tributos devidos pela Emissora foram 
corretamente calculados e pagos; 

(iv) informar 0 Agente Fiduciario, tempestivamente, da ocorrencia de qualquer 
descumprimento ao presente Termo de Securitizat;:ao; 

(v) efetuar, em ate 5 (cinco) Dias llteis contados da apresentat;:ao de cobrant;:a pelo 
Agente Fiduciario, 0 pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e 
comprovadas peIo Agente Fiduciario que sejam necessarias para proteger os direilos e 
interesses does) titular(es) dos CRI ou para reaiiza.yao de seu credito decorrentes das 
CCI, observados os tennos da Clausula Oitava abaixo, sendo que as despesas em 
questao nao poderao ser pagas com ativos que integrem 0 Patrim6nio Separado. As 
despesas autorizadas pela Emissora, incorridas e comprovadas pelo Agente 
Fiduciario, que nao sejam pagas no prazo previsto neste item, serao acrescidas a 
divida da Emissora e sobre as mesmas incidirao os mesmos encargos previstos para 
os CRl ate que sejam pagas. As despesas a que se refere este item compreenderao, 
inclusive, as despesas relacionadas com: 

(a) publica.yao de reiatorios, avisos e notificat;:oes previstos neste Termo de 
Securitizat;:ao, e outras exigidas, ou que Vlerem a ser exigidas, par lei e 
regulamentos aplicaveis; 

(b) extrat;:ao de certidoes; (~ 
~ 
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(c) eventuais auditorias au levantamentos penClaIS que venham a ser 
imprescindiveis em caso de omissoes e/ou obscuridades nas infonnayoes 
devidas pela Emissora nos tennos do presente Termo de Securitizayao au da 
legislayao aplicavel; 

(vi) providenciar a retenyao e a recolhimento dos tributos incidentes sabre as quantias 
pagas ao(s) titular(es) dos CR!, na forma da lei e demais disposiyoes aplicaveis; 

(vii) manter sempre atualizado 0 registro de companma aberta na CVM; 

(viii) nao praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social au com este Tenno de 
Securitizayao, em especial as que possarn, direta au indiretamente, comprometer a 
pontual e integral cumprimento das obrigayoes assumidas neste Terrno de 
Securitizayao; 

(ix) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, par meio de notificayao, e, ato 
continuo, o(s) titular(es) dos CRl, mediante publicayao de aviso, observado a 
disposto no item 2.22 da CIausula Segunda acima, a ocorrencia de quaisquer eventos 
e/ou situayoes que possam, no juizo razoavel do homem ativo e probo, colocar em 
risco 0 exercicio, pela Emissora, de seus direitos, prerrogativas, privilegios e 
garantias decorrentes dos Contratos de Locayao, do Contrato de Cessao de CCI -
Expansao Lubrax Parcela C e/ou do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro 
do SuI que possam, direta au indiretamente, afetar negalivamentc as interesses da 
comunhao does) titular(es) dos CR! conforrne disposto no presente Terrno de 
Securitizayao; 

(x) manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contratayao de prestador de 
servilYo especializado, a tim de atender as exigencias contabeis impostas pela CVM as 
companhias abertas, bern como efetuar os respectivos registros de acordo com os 
"Principios Fundamentais da Contabilidade do Brasil," perrnitindo ao Agente 
Fiduciario 0 acesso irrestrito aos livros e demais registros contabeis da Emissora; 

(xi) manter: 

(a) validos e regulares todos os alvaras, licenyas, autorizayoes ou aprovayoes 
necessarias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer 
pagamento necessaria para tanto; 

(b) na fanna cxigida pcla Lei nD 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das 
Sociedadcs par Aeoes") e aJterac;:oes posteriores, da legislac;:ao tributaria e 
demais nonnas regulamentares, em local adequado e em perfeila ordem, seus 
livros contabcis c societarios regulannente abertos e registrados na Junta 
Comercial; e 
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(c) em dia 0 pagamento de todos os tributos devidos as Fazendas Federal, Estadual 
ou Municipal; 

(xii) contratar instituiyao financeira habilitada para prestaryao dos serviryos de banco 
liquidante dos CRl, na hip6tese de rescisao do contrato com 0 Banco hau Unibanco 
S.A., comunicando imediatamente 0 Agente Fiduciario sobre tal contrataryao; 

(xiii) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento urn servi~o de 
atendimento ao(s) titular(es) dos CRl ou contratar instituiryao financeira para a 
presta~ao desse serviryo; 

(xiv) na mesma data em que forem publicados, enviar it BM&FBOVESPA e it CETIP 
c6pias dos avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reunioes do 
conselho de administra~ao e da diretoria que, de alguma forma, envolvam 0 interesse 
does) titular(es) dos CRI ou infonnaryoes de interesse do mercado; 

(xv) convocar, sempre que necessario, a Empresa de Auditoria, as Agencia de 
Classifica~ao de Risco, se for 0 caso, ou com quaisquer terceiros para prestar 
esclarecimentos ao(s) titular(es) dos CRI; 

(xvi) convocar assembleia geral de titular(es) dos CRI mediante 0 recebimento de 
solicitayao por escrito da BR contendo as maU:rias de interesse does) titular(es) dos 
CRl a serem discutidas em referida asscmbleia; 

(xvii) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, par meio de notificayao, a eventual 
ocorrencia dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nos subitens 0), (ii), 
(iv), (v), (vi), (vii), (viii) e (ix) do item 2.14.1 aeima; 

(xviii) tentar fazer cumprir que 0 Pre~o de Aquisiyao e/ou 0 Pre~o de Cessao, confonne 0 

caso, seja pago ao FII pela Emissora, seja alocado em titulos da divida publica federal 
de renda fixa e/ou em quotas de fundo de investimento exclusivo que invista 
exclusivamente nos referidos ativos, observada a politica de investimentos do FII; e 

(xix) assegurar a legalidade e a ausencia de vicios da Emissao e a veracidade, consistencia 
e correyao e suficiencia das informayocs prestadas no Prospecto e no presente Tenno 
de Sccuritizayao. 

5.2 Alcm das obrigayoes elencadas no item 5.1 acima, a Emissora obriga-se a gerir as CCI 
vinculadas ao presente Termo de Securilizayao, por si ou por seus prepostos, na qualidade de 
titular das meSmas, adquiridas por meio do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax 
Parcela C e emitida em razao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, promovendo as 
diligencias necessirias a manutenyao de sua regularidade, notadamente ados fluxos de 
pagamento das pareelas de amortiza,'o, juros e demais eneargos e aeessorios.,\ "i() 
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5.2.1 Salvo a disposto no item 1.8.2.2 acima, em caso de pagamento antecipado total ou parcial 
das CCI a qualquer titulo, incluindo em caso de reajuste do Pre<;o de Aquisi«3o das CCI na forma 
do Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e/ou de Pre<;o de Cessao, na forma 
do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, tais recursos serao utilizados pela 
Emissora para a imediata amortiza<;ao parcial dos CRI e, em caso cia impossibilidade operacional 
de se fazer imediatamente a amortiza<;ao prevista, seroo geridos pela Emissora ate a possibilidade 
desta amortiza<;ao, junto a fundos de investimento financeiro, sem qualquer tipo de garantia de 
rentabilidade. 

5.3 Os Creditos Imobiliarios estao representados pelas CCI, as quais serao custodiada perante a 
Institui~ao Custodiante. 

5.4 Sao obriga<;oes da Institui<;ao Custodiante: 

6.1. 

(i) manter a prestayao de servi<;o de custodia, de fonna a assegurar a Emissora acesso as 
informa<;oes sobre a registro das CCI; 

(ii) responsabilizar-se, na data do regislro das CCI, peJa adequayao, exigibilidade, 
validade, existencia e formalizayao das CCI; 

(iii) solicitar 0 registro das CCI na CETIP e na BM&FBOVESPA, conforme 0 caso, de 
acordo com os procedimentos definidos por esta; 

(iv) prestar 0 serviyo de registro e custodia das eCI, que inclui 0 acompanhamento do 
registro das eel, suas condiyoes, titularidade, transferencia, bloqueio, retirada e 
quitayao, de acordo com os inslrumentos contratuais que derem origem aos Creditos 
Imobiliarios representados pc1as CCI; 

(v) conservar em boa guarda toda a escriturayao, correspondencia e demais documentos 
relacionados com 0 exercicio de suas ftmyoes; e 

(vi) na forma do artigo 23 da Lei nO 10.931, registrar 0 regime fiduciario, previsto neste 
Tenno de Securitizayao, na Instituiyao Custodiante, mencionando 0 patrimonio 
separado a que estao afetados, conforme dec1arayao deste registro constante do Anexo 
4 a este Termo. 

CLAuSULA SEXTA - DA ALOCA(:AO DE RECURSOS ;;-1\ 
Pagamentos aos Titulares dos CRI C l..\fi~ 
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A partir da Data de Emissao ate 0 pagamento de todos os CRI, a Emissora obriga-se a utilizar os 
recursos decorrentes das cel exclusivamente para 0 pagamento dos valores devidos ao(s) 
titular(es) dos CRJ. 

6.2 Aplica'rao dos Recursos Remanescentes 

Caso nao sejam devidos quaisquer dos pagamentos referidos no item 6.1 desta CIausula, a 
Emissora obriga-se a investir os recursos recebidos e que nao estejam sujeitos a devolucyao a BR 
por forya do: (i) Contrato de Cessao de CCI - Expansao Lubrax Parcela C e do (ii) Contrato de 
Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui em Htulos da divida publica federal de renda fixa, 
diretamente ou por meio de fundos de investimento financeiro, quando operacionalmente for 0 

caso, de fonna a que esses investimentos se vencyam em datas compativeis com as datas de 
pagamento das exigibilidades referidas no item 6.1 desta Chiusula. 

CLAuSULA SETIMA - DO AGENTE FIDUCrARIO 

7.1. Obriga.yoes do Agcntc Fiduciario 

Por meio do presente Termo de Securitizacyao, a Emissora nomeia e constitui 0 Agente Fiduciario 
qualificado no prefunbulo, que expressamente aceita a nomeacyao e assina 0 presente na qualidade 
de representante da comunhao dos titulares dos CRI, incumbindo-Ihe: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

zelar pela protecyao dos direitos e interesses does) titular(es) dos CRI, empregando no 
exercicio da funcyao 0 cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo emprega 
na administracyao dos proprios bens, acompanhando a atuacyao da Emissora na 
administracyao do Patrim6nio Separado; 

colocar os re1atorios de que trata 0 item 5.1, item (ii), subitem (b) deste Termo de 
Securitizacyao a disposicyao does) titular(es) dos CRI no prazo maximo de 2 (dois) Dias 
(Jteis contados do recebimento de tais relatorios, ao menos no escritorio principal do 
Agente Fiduciario, na Rua Sete de Setembro, n° 99, 24° andar, cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessacias a defesa dos interesses does) 
titu!ar(es) dos CRI, bern como a realizacyao das CCl afetadas a presente Emissao dos 
CRI e integrante do Patrim6nio Separado, caso a Emissora nao 0 fa~a; 

exercer, na hipotese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimcnto 
Antecipado, a custodia e administra~ao das CCI integrantes do Patrim6nio Separado; 

promovcr a liquida~ao do Patrimonio Separado, na fonna prevista neste Termo de 
Securitizacyao e nas delibera~oes da assembleia gera! does) titular(es) dos CRI; 

receber e dar quita~ao de quaisqucr debitos da Emissora em favor does) titular(es) dos {~ 
CRI; b

U 
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(vii) renunciar a funyao, na hipotese de superveniencia de confiito de interesses ou de 
qualquer outra modalidade de inaptidao; 

(viii) conservar em boa guarda toda a escriturayao, correspondencia, inclusive aquelas 
enviadas por meio magnetico, e documentos em geral relacionados ao exercicio de 
suas funyoes recebidos da Emissora; 

(ix) notificar os titulares dos CRr, por meio de aviso publicado nos tennos do item 2.22, 
no prazo de 3 (tres) Dias tJteis, eontados a partir da ciencia de sua ocorrencia, de 
eventual inadimplemento de quaisquer obrigayoes relacionadas ao presente Tenno de 
Securitizayao; 

(x) aeompanhar a observancia da periodieidade na prestayao das infonnayoes 
obrigatorias por parte da Emissora, inclusive aquelas relativas a manutenyao do seu 
registro de companhia aberta perante a CVM, infonnando-a em caso de qualquer 
descumprimento; 

(xi) solicitar, quando considerar necessarIa, auditoria extraordimiria na Emissora, 
justificando as razoes de tal solicitac;ao; 

(xii) comparecer a assembleia dos titulares dos eRI, a tim de prestar as informay6es que 
lhe forem solicitadas; 

(xiii) calcular, diariamente, 0 valor uniwio de eada CRI, disponibilizando-o ao(s) 
titular(es) dos CRl, a Emissora e aos participantes do mercado, atraves da central de 
atendimento do Agente Fiduciario e/ou do site na internet: www.pavarini.eom.br; 

(xiv) fornecer, no prazo de 3 (lres) Dias Uteis, a partir da extinyao do regime fiducicirio a 
que estao submetidas as CCI, tenno de quitayao a Emissora, que servin'l para baixa, 
nos competentes registros de im6veis, das averbalj:oes que tenham institufdo tal 
regime fiduciario; 

(xv) convocar assembleia geral dos titulares dos CRI, nas hipoteses previstas nos itens 
4.1.2 e 4.2.2 deste Tenno de Seeuritizac;ao; 

(xvi) verifiear as datas em que devam ser liquidados, 0 integral e pontual pagamento dos 
valores devidos ao(s) titular(es) dos CRI conforme estipulado no presente Tenno de 
Securitizayao; 

(xvii) infonnar as Agencia de Classificac;ao de Risco ou quem as suceder no cxcrcicio de 
suas funyoes, tao logo tome conhecimento, a ocorrencia dos seguintes eventos: 

<al substitui~ao da Empresa de Auditoria, au dos prestadores de servi,os.i) 
contratados pela Emissora ou pelo Agente Fiduciario que possam ~r o~vel \~ 

TC<I..IUOI )<)917,"1 !1~&'1l74 

v~ 



de seguran~a e credibilidade atribuidos (l) aos controles de mecanismos de 
acompanhamento da consecu~ao do objeto social da Emissora;- ou (2) a 
Emissao; 

(b) omissao de fatos e jnfonna~oes relevantes, bern como de dados relativos a 
Emissora, e/ou a BR, enquanto a Emissao estiver sob avalia~ao das Agencias de 
Classifica~ao de Risco; 

(c) qualquer Evento de Vencirnento Antecipado; 

(d) qualquer descumprimento pela Emissora do presente Tenno de Securitiza~ao, 
nao sanado dentro dos prazos previstos no presente Tenno de Securitiza~ao; 

(e) quaisquer outros eventos que, a jufzo do Agente Fiduciillia, passam alterar 0 

nivel de seguran~a e credibilidade atribuidos aos controles de mecanismos de 
acompanhamento da consecu~ao do objeto social da Emissora ou a Emissao, 
assim como a capacidade de solvencia da Emissora, nao sanados dentro dos 
prazos solicitados peIo Agente Fiduciario, sendo certo que tais prazos nao 
poderao ser inferiores a 5 (cinco) Dias lIteis; 

(f) celebra~ao de aditamentos de quaisquer dos Documcntos da Expansao Lubrax 
Parcela C e dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui analisados 
quando da cIassifica~ao de risco dos CRI; 

(xviii) disponibilizar as Agencias de Classjfica~ao de Risco todos os relat6rios e informa~6es 
reeebidas nos tennos do item 5.1 (ii); 

(xix) verificar 0 cumprimento pela Emissara das exigencias contabeis impostas peIa CVM 
as companhias abertas e da observancia dos Princfpios Fundamentais da 
Contabilidade do Brasil, conforme disposto no item 5.1 (x) deste Termo de 
Securitiza~ao, por meio dos pareceres dos auditores independentes da Emissora; 

(xx) observar e cumprir os teernos do Acardo de Quotistas do FII.; e 

(xxi) assegurar que a Emissora cumpra sua obriga~ao de manter contratadas as Agencias de 
Classifica~ao de Risco para atua1iza~ao do relat6rio de classifica~ao de risco. 

7.2. Rcsponsabilidadc do Agcntc Fiduciario 

o Agente Fiduciario respondeni pelos prejuizos que causar par descumprimento de disposi~ao 
legal au regulamentar, par negligencia au administra~aa temeniria. 

\ 



7.3. Declaratyoes do Agcote Fiduciario 

o Agente Fiduciario, nomeado no presente Terrno de Securitiza9ao, declara: 

(i) sob as penas de lei, nao ter qualquer impedimenta legal, conforrne dispoe a artigo 66, 
paragrafo 3°, da Lei das Sociedades por A~oes, para exercer a fun9ao que !he e 
conferida; 

(ii) aceitar a fun~ao que the e conferida, asswnindo integralmente as deveres e 
atribui~oes previstos na legisla~ao especifica e no presente Terrno de Securitiza9ao; 

(iii) aceitar integralmente 0 presente Terrno de Securitiza9ao, todas as suas clausulas e 
condi9oes; 

(iv) nao se encontrar em nenhuma das situa90es de conflito de interesses previstas no 
artigo 10 da Inslru980 CVM nO 28, de 23 de novembro de 1983; 

(v) ter verificado a lastro dos Creditos Imobilifuios, a regularidade da constitui9ao do 
regime fiduciario sabre as CCI, bern como sua suficiencia e exequibilidade; e 

(vi) ter verificado a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem da veracidade, 
consistencia, corre9ao e suficiencia das infonna90cs prestadas pela Emissora no 
presente Tenno de Securitiza9ao. 

7.4. Periodo de Exercicio das Fuo.;oes do Agcnte Fiduciario 

o Agente Fiduciario iniciara 0 exercicio de suas fun90es a partir da data da assinatura do presente 
Tenno de Securitiza9ao, devendo pennanecer no exercicio de suas furwoes ate a posse do seu 
sucessor e/ou resgate integral dos CRl objeto da presente Emissao. 

7.5. Rcmuncrac;ao do Agcntc Fiduciario 

7.5.1 0 Agente Fiduciario, ou seu eventual substituto, recebera da Emissora, pelo desempenho 
dos deveres e atribuis:oes que the competem, nos terrnos da lei e deste Terrno de Securitiza9ao. 
Esta remunera9ao e de R$15.000,OO (quinze mil reais), a serem pagos anualmenle sendo: (i) a 
primeira parceJa, devida em ate 5 (cinco) Dias llteis apos a data da liquidas:ao financeira da 
coloca~ao dos CRl, e (ii) as demais parcelas, no mesmo dia dos anos seguinles, e ate 0 

vencimento final dos CRl. Incluem-se entre as despesas de custodia das cel Expansao-Sul, a 
remunera~ao da Inslitui980 Custodiante pela presta~ao dos servi~os de custodia das eel 
Expansao-Sul, a titulo de hononlrios pelo desempenho dos deveres e atribui~oes que Ihe 
competem, a ser paga da seguinte forma: 

(a) A titulo de implanta,'o, valor correspondente ao percenlual de 0,01% (um centesimo ) 

por cenlo) do valor dos Creditos Imobiliarios 1 Expansao L~ parcl C -' __ 1"Q~'_ 
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representados pela CCI - Expansao Lubrax Parcela C e do valor dos Cn~ditos 

Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI representados pela CCI - Base Cruzeiro do SuI, a 

ser pago no 10° (decimo) dia util apos do respectivo registro; e 

(b) A titulo de custodia das CCI Expansao-Sul, parcelas anuais de R$ 2.000,00 (dais mil 

reais) para cada uma das Cel, a serem pagas nas mesmas datas da remunera~ao 

definida na alinea "a" acima, sendo que 0 primeiro pagamento sera efetuado ate a 10° 

(decimo) dia util apos 0 registro da CCI- Expansao Lubrax Parcel a C e da CCI - Base 

Cruzeiro do SuI. 

7.5.1.1 A remunera~ao prevista no item 7.5.1 acima sera devida mesmo apos a vencimento dos 
CRI, caso 0 Agente Fiduciacio ainda esteja atuando na cobranya de inadimplencias nao sanadas 
pela Emissora. 

7.5.1.2 A remunera~ao definida no item 7.5.1 acima sera atualizada, anualmente, a partir da Data 
de Emissao, pelo mesmo indice que vier a corrigir as Valores Locaticios referentes ao Contrato 
de Loca~ao - Base Cruzeiro do Sui e a Parcela C do Valor Locatfcio previsto no Contrato de 
Locayao - Lubrax 

7.5.1.3 A remunerac;:ao de que trata 0 item 7.5.1 acima nao inclui as despesas incorridas pelo 
Agente Fiduciario com publicac;:oes, transportes, alimentac;:ao, viagens e estadias, bern como 
despesas com especialistas, caso sejam necessarios, tais como auditoria e/ou assessoria legal it 
Emissora, que somente serao reembolsadas pela Emissora, observada a Clausuia Oitava abaixo, 
mediante apresenta~ao dos respectivos comprovantes e desde que sejam razmiveis e estritamente 
necessarias ao exercicio das func;:oes e ao cumprimento dos deveres do Agente Fiduciario. 

7.5.1.4 Em caso de mora no pagamento da remunerac;:ao do Agente Fiduciario e das suas despesas 
reembolsaveis, os debitos em atraso ticarao sujeitos it multa de 2% (dois por cento) e juros de 
mara de 1% (urn par cento) ao mes, sobre os valores em atraso, sem prejuizo da atualizac;:ao 
monetaria, calculados pro rata lemporis ate a data do efetivo pagamento. 

7.5.1.5 A remuneray80 prevista no item 7.5.1 acima sera acrescida dos seguintes tributos: ISS 
(Imposto sobre Servi.yos de Qualquer Natureza), PIS (Contribui.yao ao Programa de Integrac;:ao 
Social), Cotins (Contribui.yao para a Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros 
impostos que venham a incidir sabre a remunerac;:ao do Agente Fiduciario, excetuando-se 0 

Impasto de Renda e ContribuiC;:80 Social sobre 0 Lucro, nas aliquotas vigentes nas datas de cada 
pagamento. 

7.5.2 0 pagamento da remunerac;:ao do Agente Fiduciario sera feito mediante credito em conta 
corrente indicada pelo mesmo, por escrito, com pelo menos 2 (dois) Dias lIteis de antecedencia. 

I') 
7.6. Substituil;ao do Agcnte Fiduciario ,t(;;j I' 
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7.6.1 Nas hipoteses de ausencia, impedimento temponmo, renUncia, decretayao de falencia, 
insolvencia, apresentayao de requerimento de recuperacyao judicial ou propositura de plano de 
recuperayao extraj udicial, voluntcirio ou involuntario, dissoluyao, liquidayao, extinyao ou 
qualquer outro caso de vacancia do Agente Fiduciario, sera realizada., dentro do prazo maximo de 
30 (tcinta) dias, contados do evento que a detenninar, assembleia does) titular(es) dos CRI para a 
escolha do novo agente fiduciario. 

7.6.2 A assembleia does) titular(es) dos CRl de que trata 0 item 7.6.1 acima podera ser convocada 
pelo Agente Fiduciario a ser substituido, pela Emissora, por titular(es) de CRl que representem 
no minimo 5% (cinco por cento) doCs) CRI em Circulayao, ou ainda, pela CVM, observados os 
requisitos constantes do presente Tenno de Securitizayao. 

7.6.3 Na hip6tese de 0 Agente Fiduciario nao poder continuar a exercer as funyoes por 
circunstancias supervenientes, devera comunicar imediatamente 0 fato ao(s) titular(es) dos CRl, 
pedindo sua substituiyao, que devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, denteo do qual 
devera ser realizada assembleia does) titular(es) dos CRI para a escolha do novo agentc fiduciario. 

7.6.4 Ao(s) titular(es) dos CRI e facultado proceder ii substituiyao do Agente Fiduciario e a 
indicayao de seu eventual substituto, em assembleia does) titular(es) dos CR1, especialmente 
convocada para esse tim. A deliberayao acerca da materia referida neste item 7.6.4 devera 
obedecer ao quorum de aprovayao previsto no item 9.3.2 deste Tenno de Securitizayao. 

7.6.5 A substituiyao do Agente Fiducicirio fica sujeita a comunicayao previa a CVM e a sua 
manifestayao acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 8° da Instruyao CVM nO 
28, de 23 de novembro de 1983, e eventuais outras nonnas aplicaveis. 

7.6.6 A substituiyao, em carater permanente, do Agente Fiduciitrio devera ser objeto de 
aditamento ao presente Termo de Securitizayao, que sera averbado no registro competente, se for 
o caso. 

7.6.7 Em caso de remincia, 0 Agente Fiducicirio devera pennanecer no exercicio de suas funyoes 
ate que (i) uma instituiyao substituta seja indicada pela Emissora e aprovada pelo(s) titular(es) 
dos CRT, e (ii) a instituiyao substituta assuma efetivamente as funyoes do Agente FiduciiLrio, 
confonne definido no presente Tenno de Securitizayao. 

7.6.8 Em caso de renuncia, 0 Agente Fiduciario se obriga a restituir, no prazo de 1 (urn) Dia Uti I 
da efetivayao da renuncia, a parcela da remunerayao correspondente ao periodo entre a data da 
efetivayao da renuncia e a data do proximo pagamento, cujo valor sera calculado pro rata 
temporis com base em urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

CLAUSULA OlTA V A - DOS CUSTOS REFERENTES A COBRANC;A DOS A TIVOS DA n 
,\j EMISSORA 4P ~ , , 

\ 
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8.1 Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas does) 
tituJar(es) dos CR! sao de inteira responsabilidade does) titular(es) dos CR!, sendo tais despesas 
discriminadas como: (i) as despesas com contratayao de servilYos de auditoria, assessoria legal, 
fiscal, conffibil e de outros especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, 
honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais 
propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os creditos oriundos das CCI; (iii) 
despesas com viagens e estadias inconidas pelos administradores da Emissora e/ou pelos 
prestadores de servilYos eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas 
judiciais e/ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou cobranlYa dos creditos 
oriundos das CCl; (iv) eventuais indenizayoes, multas, despesas e custas incorridas em 
decorrencia de eventuais condenalYoes (incluindo verbas de sucwnbencia) em ayoes judiciais 
propostas pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia previa does) titular(es) dos CRI 
para cobertura do risco da sucumbencia, e (v) a remunerayao e as despesas reembolsaveis do 
Agente Fiduciario (as "Despesas doCs) Titulare(s) dos CRI"). 

8.2 No caso de destituiyao da Ernissora, nos tennos previstos neste instnunento, os recursos 
necessarios para cobill as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessfuias a 
salvaguarda dos direitos e prerrogativas does) titular(es) dos CR! deverao ser previamente 
aprovadas em assembleia does) titular(es) dos CR!, e adiantadas ao Agente Fiduciario, na 
proporyao de CRI detidos, na data da respectiva aprovayao. 

8.3 Em razao do disposto no item 8.1 acima, as despesas a serem adiantadas pelo(s) titular(es) 
dos CRI, pela Emissora, na defesa dos interesses does) titular(es) dos CR!, incluem as Despesas 
does) Titular(es) dos CRJ. 

8.4 Em virtude da securitizayao das CCI, bern como diante do disposto na Lei nO 9.514 enos atos 
e instrulYoes da CVM, que estabelecem as obrigayoes da Emissora, seni devido a Emissora 
durante 0 periodo de vigencia dos CRl, taxa de administrayao de R$ 114.00S,98(cento e quatorze 
mil e cinco reais e noventa e oito centavos) ao ano, atualizada nos mesmos prazos e condiyoes 
dos Contratos de Locayao, a qual seni paga a Emissora nos termos do Contrato de Cessao de CCI 
- Expansao Lubrax Parcela C e do Contrato de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, na 
proporlYao de cada projeto (a "Taxa de Administracao"). 

8.5 A Taxa de Administrayao descrita no item 8.4 nao esta compreendida nas despesas descritas 
no item 8.3 aeima. 

CLA.USULA NONA - DA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DOS CRJ 

9.1. Asscmbleia dos Titulares dos cru 

O(s) titular(es) dos CRI desta Emissao podeni(ao), a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, a ~ 
tim de deliberar(em) sabre a materia de interesse da comunhao does) tilular(es) d04UCR j ( ) 

. \ 
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9.2. Convoca~ao c Instala~ao das Asscmbleias 

9.2.1 A assembleia does) titular(es) dos CRl podera ser convocada (i) pelo Agente Fiduciario. (ii) 
pela Emissora, (iii) por titular(es) dos CRl que represente(m), no minimo. 5% (cinco par cento) 
dos CRl em Circula~ao ou (iv) pela CVM. 

9.2.2 Consideram-se como "CRI em Circulacao" todos os CRl subscritos, excluidos aqueles 
rnantidos em tesouraria pela Emissora e os de titularidade de (i) controlada(s) da Emissora au da 
BR; (ii) coligadas da Emissora ou da BR; (iii) controladoras da Emissora ou da BR (ou grupo de 
controle da Emissora ou da BR ou controladas); (iv) administradores da Emissora, da BR ou das 
respectivas controladas au controladoras; (v) funcionarios da Emissora au da BR au das 
respectivas controladas ou controladoras; e (vi) parentes de segundo grau das pessoas 
mencionadas nos itens (iv) e (v) acima. 

9.2.3 A assembleia sera convocada mediante edital publicado par 3 (tres) vezes, com 
antecedencia de 20 (vinte) dias, nos jomais de grande circula~ao onde a Emissora nonnalmente 
publica seus avisos e se instalara, ern primeira convoca~ao, com a presen~a does) titular(es) dos 
CRl que representem, no minima, 2/3 (dois ter'ros) do valor global dos CRI em Circuia'rao e, em 
segunda convoca'rao, com qualquer numero de presen'ra. 

9.2.4 A presidencia da assembleia cabeni, de acordo com quem a tenha convocado (i) ao 
presidente do conselho de administra~ao da Emissora, se a assembleia for convocada pelo Agente 
Fiduciario ou pela Emissora; (ii) ao titular dos CRI eleito pelos titulares dos CRI presentes, se 
convocada por titulares de CRI, ou (iii) it. pessoa designada pela CVM, se convocada peJa CVM. 

9.2.5 Scm prejuizo do disposto no item 9.2.6 abaixo, a Emissora e/ou o(s) titular(es) dos CRI 
podeni(ao) convocar representantes da Emissora, da Empresa de Auditoria e/ou das Agencias de 
Classifica~a:o de Risco ou quaisquer terceiros, para participar das assembleias, scmpre que a 
presen'ra de qualquer dcssas pessoas for relevante para a deliberayao da ordem do dia. 

9.2.60 Agente Fiducicirio devera comparecer a todas as assembleias e prestar ao(s) titular(es) dos 
CRI as infonna'roes que the forem solicitadas. 

9.2.7 Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitizayao, sera 
considerada regular a assembleia does) titular(es) dos CRI a que comparecerem o(s) titular(es) de 
todos os CRI em Circulayao. 

9.3. Quorum de Dclibera~ao 

9.3.1 Observado 0 disposto no item 9.2.2 desta Clausula, cada CRI corrcspondera urn volo, sendo 
admitida a co~stituiyao de _mandata~os, observadas as disposiyoes dos paragrafos primeiro e _~ 
segundo do arttgo 126 da LeI das Socledadcs par Ayoes. ;' \ 
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9.3.2 Toda e qualquer materia submetida a delibera~ao does) tituIar(es) dos CRI devera ser 
aprovada pelos votos favor.iveis de, no minima, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI em 
CircuIalYao detido(s) pelos presentes, salvo se outro quorum for exigido par este Termo de 
Securitiza~ao. 

9.3.3 Estarao sujeitas a aprova~ao dos titulares dos CRI: 

(i) que representem, no mlnimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRl em CircuIa~ao, a 
nao dec1ara~ao do vencimento antecipado das obriga~oes constantes do presente 
Termo de Securitiza~ao nas hipoteses previstas nos itens (i) a (iv) e (vi) a (ix) do item 
2.14.1 acima; e 

(ii) que representem, no minimo, 85% (oitenta e cinco por cento) dos CRl em Circulac;:ao: 

(a) alterayao de quaisquer condi~oes ou prazos de pagamento dos CRI; 

(b) alterac;:ao da Remuneratyao; e 

(c) alterac;:ao do item 9.3 deste Termo de Securitizac;:ao. 

(iii) que representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos CRl em CircuIac;:ao, a 
dec1arac;:ao do vencimento antecipado dos CRI no caso do Evento de Vencimento 
Antecipado previsto no item 2.14.1(v). 

9.3.4 As deliberac;:oes tomadas pelo(s) titular(es) dos CRl, observados os quoruns estabelecidos 
neste Terrno de SecuritizaC;:3o, serao existentes, vaIidas e cfieazes perante a Emissora e obrigarao 
a todos os titulares dos CRl em Circulatyao, independentemente de terem eomparecido a 
assembleia ou do voto proferido na respeetiva assembleia does) titular(es) dos CRI. 

CLAuSULA DECIMA - DISPOSI<;:(IES GERAIS 

10.1. Autonomia das Disposi~oes 

Caso qualquer das disposiyoes Ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, invalida ou inefieaz, 
prevaleeerao todas as demais disposic;:6es nao afetadas par tal julgamento, eomprometendo·se as 
Partes, em boa-fe, a substituirem as disposi~6es afetadas por outras que, oa medida do possivel, 
produzam a mesmo efeito. 

10.2. Modifica'roes 

Qualquer modificac;:ao ao presente Termo de Securitizac;:ao someote sera valida se realizada por 
escrito e com a concordaneia de todas as Partes que assinam 0 prcsente. 

10.3. NotificlH;oes 



10.3.1 Todos os documentos e as comunicayoes, sempre [eitos por escrito, assim como os meios 
fisicos que contenham documentos ou comtmicayoes, a serem enviados para qualquer das Partes, 
sobre 0 presente Terrno de Securitizayao deveriio ser encaminhadas para os seguintes endereyos: 

(i) para a Emissora: 

(ii) 

RB CAPlT AL SECURITIZADORA SA 
Rua Arnauri, nO 255 - 5° andar - Jardim Europa 
01448-000 - Sao Paulo, SP 
Tel.: (21) 3127-2850 
Fax: (21) 3127-2708 
E-mail: glauber.santos@rbcapital.com.br 
At.: Glauber da Cunha Santos 

para 0 Agente Fiduciario: 
PA V ARINI DISTRIBUlDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILiARIOS LTDA. 
Rua Sete de Setembro, nO 99, 24° andar 
20.050-005 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 2507-1949 
Fax: (21) 2507-1949 
E-mail: bacha@pavarini.com.brerinaldo@pavarini.com.br 
At.: Sr. Carlos Alberto Bacha e Sr. Rinaldo Rabello Ferreira 

(iii) para a BR: 
PETROBRAS DISTRIBUlDORA SA 
Rua General Canabarro, n° 500, 12° andar 
20271-900 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 3876-0885 
Fax: (21) 3876-5925 
E-mail: fm@br-petrobras.com.br 
At.: Sr. Fernando Pinto de Matos 

10.3.2 Os documentos e as comunicayoes, assim como as meios fisicos que contenham 
documentos ou comunicac;oes, serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo au 
com "Aviso de Recebirnento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos au par 
telegrama nos enderec;os acima. 

10.4. Reniincias aos Direitos decorrentes do Termo de Securitiza~ao 

Nao se presume renuncia a quaJquer dos direitos decorrentes do presente Tenno de Securitizat;:ao. 
Desta fonna, ncnhum atraso em exercer ou omissao no exercicio de qualquer direito, faculdade 
au remedio que caiba ao(s) tituJar(es) dos CRI em razao de qualquer inadimplemento das 
obrigac;oes da Emissora prejudicani tais direitos, faculdades ou remedios ou s:r:)"rp~ado 
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como renUncia aos mesmos ou concordancia com tal inadimplemento, nem constituira novac;ao 
ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

10.5. Rcgistro do Termo de Sccuritiza~ao 

Em consonancia com 0 disposto no artigo 23, panigrafo Unico, da Lei nO 10.931, a Emissora 
levant 0 presente Termo de Securitizac;ao a registro na instituic;ao custodiante, para fins de 
registro do regime fiduciario previsto neste mesmo Termo de Securitizac;ao, dentro de 10 (dez) 
Dias tJteis, ficando a Emissora dispensada da averbac;ao do presente Tenno de Securitizac;ao no 
Registro Geral de Im6veis. 

10.6. Foro 

Fica eleito 0 foro central da comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirirnir 
quaisquer questoes oriundas do presente Termo de Securitizac;ao, com exclusao de qualquer 
outro, par mais privilegiado que seja. 

[RESTANTE DA pAGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO] 
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E. por estarem assim justas e contratadas, as Partes finnam 0 presente Terrno de Securitiza~ao, 
em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, na presen~a de 2 (duas) testemunhas. 

No e: 
Cargo: 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. 

URITIZADORA S.A. 

Yun Santana 
: . 8.476-6 (SSPISP) 

CPFIMF: 303.075.738-26 
Nome: 
Cargo: 

Paula Daniela Oal MoOn 
RG: 43.762.418-3 (SSPISP) 

CPF: 333.728.368-39 

PA VARINI ISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILrAruos LTDA 

Nome: 
Cargo: relit Venlclu6 B.dl Rocha. 

PF' 961.101.807-00 
Dlntlor 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

NESTOR CUNAT CERVERO 
Oiretol Finonceiro 

~ Car . 

Nome: . JOSE ZONIS 
C 

. I Dlretor de Oper~6es e Iilgisika 
argo. . --.-



ANEXOI-A 
AO TERMO DE SECURITIZAC;:AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 73' SERlE DA 
I" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILrARIOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DESCRIC;:AO DA UNIDADE LUBRAX 

QUADRAN" 25 
Late de Terreno nO 1 - medindo 35,00 metros de frente para a Rua 12,27,50 metros para Rua 74, 
14,00 metros de esquina das mas 12 e 74, referidas; nos fundos mede 44,00 metros confrontando 
com as Iotes nO 02 e 66, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 
Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estanda ainda 0 referida 
lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referida lote do imovel encontra-se 
registrado no Registro de Im6veis da 13 Circunscriy30 da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, 
livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 1 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 2 - medindo 20,00 
metros de frente para a Rua 12, 10,00 metros de frente para a Rua 11, 24,50 metros nos fundos, 
com 0 lote n° 66, 39,00 metros de extensao pelo lade direito, com 0 lote nO 03 e 23,00 metros de 
extensao pelo lado esquerdo, com 0 lote nO 01, situado no loteamento denominado Parque dos 
Campos Elfseos, no 2° Distri to do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1:1 Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 30.066, livro n° 3-AG, tIs. 232, datada de 01 de jtmho de 1973; Late de Terreno n° 3 
- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 11, 15,00 metros nos fundos, 39,00 metros de 
extensao pelo lado direito, com 0 lote n° 04 e 39,00 metros de extensao peIo lade esquerdo, com 
o lote n° 02, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1:1 Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente dcscrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro nO 3-AG, 
tIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 4 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua II, 15,00 metros nos fundos, 39,00 metros de extensao pelo lado direito, com 0 Iote n° 
05 e 39,00 metros de extensao pelo Iado esquerdo, com a lote n° 03, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda a referido late livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra-sc registrado no Registro de Imoveis da I a 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matdcula nO 30.066, livro nO 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno n° 5 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 12, 15,00 metros na 
linha dos fundos com 0 Iote n° 64, 39,00 metros de extensao pelo lade direito com a lote nO 06 e 
39,00 metros de extensao pelo lado esquerdo com 0 late n° 04, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora ~ 
do pedrnetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e deser,nbarat:;ado de todo e qualquer onus! ) 
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reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a 
Circtulscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro nO 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno n° 6 - medindo 15,00 metros de [rente para a Rua 11, 15,00 metros nos 
fundos, 39,50 metros de extensao pelo lado direito e 39,00 metros de extensao pelo lade 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e 
desembarayado de todD e qualquer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da la Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula nO 30.066, livro n° 3-AG, 
fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 7 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 11, 15,00 metros nos fundos, 40,00 metros de extensao pelo lade direito e 39,50 
metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do mtulicipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscricyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.066, livro nO 3-AG, fIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 8 
medindo 16,00 metros de frente para as Ruas 11 e 09 em curva, 25,00 metros para a Rua 09 em 
reta, 7,00 metros nos fundos, com 0 lote nO 63, 23,00 metros de extensao pelo lade direito, com 0 

late nO 09 e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, com 0 lote n° 07, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembararyado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 13 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro nO 3-AG, fIs. 232, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 9 - medindo 26,00 metros de [rente para a Rua 09, 25,50 metros nos 
fundos, 23,50 metros de extensao pelo lade direito e 23,00 metros de extensao pelo lado 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e 
desembararyado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente deserito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.067, livro n° 3-AG, 
fIs. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 10 - medindo 26,00 metros de frente 
para a Rua 09, 25,50 metros nos fundos, 24,00 metros de extensao pelo lado direito e 23,50 
metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Ca'{ias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o rcferido late livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel 
encontra-se registrado no Registro de Im6vcis da 1:1 Circunscriryao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrilo, confrontado e caracterizado na matricula 
n° 30.067, livro nO 3-AO, fis. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 11 -
medindo 23,00 metros de frente para a Rua 09, 22,00 metros nos fundos, com 0 lote nO 31, 27,00 
metros de extcnsao pelo lade direito, com 0 lote n° 12 e 24,00 metros de extensao pelo lade !~ 
esquerdo, com 0 lote nO 10, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° \ 
Dislrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perfmelro urbano, estando ainda 0 referido " C\? -\\ 
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lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se 
registrado no Registro de Imoveis da 1" CircWlScris:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, 
livro nO 3-AG, tIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 12 - medindo 12,00 
metros de frente para a Rua 09,12,00 metros na esquina das ruas 09 e 18, 18,50 metros na linha 
dos fundos com 0 lote nO 13, 23,00 metros de extensao pelo lade direito com a rua 18 e 27,00 
metros de extensao pelo lade esquerdo com 0 lote nO 11, situado no loteamento denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do munidpio de Duque de Caxias, fora do perimetro 
urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 
referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1" Circunscris:ao da 
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 
caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote 
de Terreno nO 13 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos 
fundos, 40,50 metros de extensao pelo lado direito e 40,50 metros de extensao pelo lade 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido Iote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1" Circunscris:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, 
fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 14 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos fundos, 40,50 melros de extensao pelo lado direito e 
40,50 metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1" Circunscris:ao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 
l2.....- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos fundos, 40,50 
metros de extensao pelo lado direito e 40,50 metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no 
loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembaras:ado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
I" Circunscris:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula n° 30.065, livro n° 3-AG, fis. 231, datada de 01 
de junho de 1973; Lote de Terreno nO 16 - mcdindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 
metros na linha dos [undos, 40,50 metros de extensao pelo lado direito e 40,50 metros de 
extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 
2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido ~ 
lote livre e desembaras:ado de todo e qualquer onus reais. 0 refcrido lote do imovel encontra-se 
registrado no Registro de Imoveis da 1" Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na malricula nO 30.065, 
livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno nO 17 medindo 15,00 
metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos [undos, 40,50 metros de extensao pelo lade ,~ 
direito e 40,50 metros de extcnsao pelo lado esquerdo, siluado no 10leamento denominado Parque 
dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias. fora do perimetro urbano, \ 
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estanda ainda 0 feferida late livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 feferida lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Irnoveis da 1:l Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 30.066, livro n° 3-AG, fIs. 232, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno nO 
ll- medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 metros de 
extensao pelD lado direito e 40,50 metros de extensao pelD lado esquerdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estanda ainda 0 feferida lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a 
Circunscritj:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro nO 3-AG, fis. 232, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 19 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros 
nos fundos, 40,50 metros de extensao peIo lade dircito e 40,50 metros de extensao pelo lade 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido Iote livre e 
desembaratj:ado de todo e qualquer onus reais. 0 refcrido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da P CircWlscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, ESlado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro nO 3-AG, 
fIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 20 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos, 40,50 metros de extensao pelo lade direito e 40,50 
metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o rcferido lote livre e desembaratj:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6ve1 
encontra-se registrado no Rcgistro de Im6veis da 13 Circunscritj:ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.066, livro n° 3-AG, fis. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 21 -
medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos funclos, 40,50 metros de 
cxtensao pelo lado direito e 40,50 metros de extensao pelo lado esqucrdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lotc livre e descmbarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro dc Im6veis da III 
Circunscritj:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro nO 3-AG, fis. 232, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno n° 22 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na 
linha dos fundos, 40,50 metros de extensao pelo lado dircito e 40,50 metros dc extensao pelo lade 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do peri metro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da In Circunscritj:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de (" i 
Janeiro, dcvidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula nO 30.065, livro n° 3-AG, 1\~ 
fis. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno nO 23 - medindo 15,00 metros de [rente ~ 
para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos fundos, 40,50 metros de extensao peIo lado direito e 
40,50 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos ,1\ 
Campos Eliscos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, , 
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do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da I" Circunscri~ao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Late de Terreno nO 
24 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros na linha dos funclos, 40,50 
metros de extensao pelo lado direito e 40,50 metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no 
lotearnento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, fora do perimetro urbano, estanda ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 
1" Circunscri'Yao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fis. 231, datada de 01 
de junho de 1973; Lote de Terreno nO 25 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 
metros nos fundos com 0 late nO 54, 40,50 metros de extensao pelo lade direito e 40,50 metros de 
extensao peto lado esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 
2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda a referido 
lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6ve1 encontra-se 
registrado no Registro de Im6veis da In Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, 
Iivro nO 3-AG, fls. 232, datada de 0 I de junho de 1973; Lote de Terreno nO 26 - medindo 15,00 
metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros nos fundos com a late n° 54, 40,50 metros de 
extensiio pelo lade direito e 40,50 metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 feferido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da I a 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro nO 3-AG, fls. 232, datada de 01 dejunho 
de 1973; Lote de Terreno nO 27 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18 Projetada, igual 
largura na linha dos fundos, por 40,50 metros de gente aos fundos de ambos os lados, com area 
de 607,50 m2, situado no lugar denominado Parque dos Campos EHseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imove1 encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 1 n Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e earaeterizado na matrieula nO 679, livro nO 2-B, fls. 
79, datada de 01 de outubro de 1976; Lote de Terreno n° 28 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 18 Projetada, iguallargura na linha dos fundos, por 40,50 metros de gente aos fundos 
de ambos os lados, com area de 607,50 m2, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, denlro do peri metro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do 
im6vel eneontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 n Cireunseriyao da Comarca de Duque 
de Caxias, ESlado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matrieula n° 679, livro nO 2-B, fls. 79, datada de 01 de outubro de 1976; Lote de Terreno nO 29 - Q\ 
medindo 15,00 metros de [rente para a Rua 18, 16,00 mctros na linha dos fundos com 0 lote nO / IrJ 
41,35,00 metros de extensao pelo lado direito com os lotes nO 30 e 38 e 68,00 metros de exlensao 
pelo lade esquerdo com os lotes n° 28 e 53, situado no loteamento denominado Parque dos ~ 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, '-. ) 
estando ainda 0 referido lote livre e desembara,ado de todo e qualquer 5nus reais. 0 re~re ¥ 
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do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri.yao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 
30 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 17,00 metros nos fundos com 0 late nO 38, 
66,00 metros de extensao pelo lade direito com os lotes n° 31 e 37 e 59,00 metros de extensao 
pelo lado esquerdo com 0 lote nO 29, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembara.yado de todo e qualquer onus reOOs. 0 referido lote do im6vel 
encantra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri.yao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.066, livro nO 3-AG, fIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 31 -
medinda 15,00 metros de frente para Rua 18, 17,00 metros nos fundos com a lote nO 37, 41,00 
metros de extensao pelo lade direito e 32,50 metros de extensao pelo lade esquerdo cam 0 late nO 
30, situado no loteamento denaminada Parque dos Campos Eliseas, no. 2° Distrita do. municipio. 
de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estanda ainda a referida lote livre e 
desembarac;:ada de toda e qualquer onus reais. 0 referida late do. im6vel encontra-se registrado no 
Registra de Im6veis da 1 a Circunscri.yaa da Comarca de Duque de Caxias, Estada do. Rio de 
Janeiro, devidamente descrita, confrontado e caracterizada na matricula n° 30.066, livra nO 3-AG, 
fis. 232, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terrena nO 32 - medinda 15,00 metras de frente 
para Rua 18 Projetada, 48,00 metros de extensaa pela lada direito, 41,00 metros de extensao pela 
lado esquerdo, 17,00 metras na linha dos fundos, cam area de 667,50 m2

, canfrantando a direita 
com 0 lote n° 33, a esquerda com parte do. lote n° 31 enos fundos com parte do. lote nO 36, situada 
no lateamenta denaminado Parque dos Campas Eliseas, no. 2° Distrito do. municipio. de Duque de 
Caxias, fora do perimetro urbana, estanda ainda a referido lote livre e desembara.yado de toda e 
qualquer onus reais. 0 referida latc do im6vel encontra-se registrado no. Registra de Im6veis da 
1 a Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estada do. Ria de Janeiro, devidamente 
deserito, canfrantado e caracterizada na matricula nO 26.336, livro n° 3-AD, fls. 133, datada de 24 
dejulha de 1969; Lote de Terreno nO 33 - medinda 15,00 metros de frente para Rua 18 Projetada, 
56,00 metras de extensao pcla lada direita, 48,00 metras de extensao pelo lada esquerda, 17,50 
metras na linha dos fundos, com area de 780 m2

, confrantanda a direita cam as lates nO 34 e 35, a 
esquerda com a late nO 32 enos fundos cam parte do lote nO 36, situada no. lateamenta 
denaminado Parque das Campas Eliseos, no 2° Distrito do. municipio de Duque de Caxias, fora 
do peri metra urbano, estanda ainda a referida late livre e desembara.yada de tada e qualquer onus 
reais. 0 referida late do imovel encontra-se registrada no. Registra de Im6veis da 13 

Circunscri.yaa da Camarca de Duque de Caxias, Estada do Rio de Janeiro., devidamente descrita, 
confrantado e caraeterizado na matricula nO 26.336, livro nO 3-AD, fIs. 133, datada de 24 de julha 
de 1969; Lote de Terrena n° 34 - medinda 25,00 metras de frente para Rua 16, 19,00 metros na 
curva da esquina das ruas 16 e 18, 13,00 metros para Rua 18, 37,00 metros de extensao pela lado 
direita com a late nO 35 e 28,00 metros de extensao pela lade esquerdo cam 0 late nO 33, situado 
no loteamento denaminado Parque das Campos Eliseos, nos 2° Distrita do. municipio. de Duque 
de Caxias, fara do. perimetro urbano, estando ainda 0 referida late livre e desembarac;:ada de todo 
e qualquer onus reais. 0 referida late do imovel encanlra-se registrado no Rcgistro de Im6veis da 
1 ~ Circunscric;:aa da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, canfrontada e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AO, fls. 231, datada de 01 
de junha de 1973; Late de Terreno n° 35 - medinda 18,00 metras de frente em cueva para a Rua 
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16, 21,00 metros para a Rua 21, 28,00 metros nos fundos com 0 lote nO 33, 27,00 metros de 
extensao pelo lade direito com 0 lote nO 37 e 37,00 metros de extensao pelo lado esquerdo com 0 

lote nO 34, situado no loteamento denominado Parque dos Campos EHseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e 
desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 13 Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, Iivro nO 3-AG, 
fIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 36 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 07 projetad~ iguallargura na linha dos fundos, por 53,00 metros de frente aos fundos 
pelo lado direito, 61,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, com area de 855 m2

, 

confrontando pelo lado direito com 0 lote nO 37, e pelo lade esquerdo com os lotes nO 35, 32 e 33 
enos fundos com parte do lote n° 31, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, 
no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 

referido lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscricrao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
n° 628, livro nO 2-B, fIs. 28, datada de 24 de setembro de 1976; Lote de Terreno nO 37 - medindo 
15,00 metros de frente para a Rua 07,16,00 metros nos fundos com 0 lote nO 30,79,00 metros de 
extensao pelo lado direito com 0 lote nO 38 e 70,00 metros de extensao pelo lade esquerdo com os 
lotes nO 36 e 31, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eh'seos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 1 a Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confTontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro nO 3-AG, 
fls. 232, datada de 0 I de junho de 1973; Lote de Terreno nO 38 medindo 15,00 metros de Crente 
para a Rua 07, 16,00 metros na linha dos fundos com 0 lote n° 29,72,00 metros de extensao pelo 
lade direito com as lotes nO 39, 40 e 41 e 79,00 metros de extensao pelo lado esquerdo com as 
lotes nO 37 e 30, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e 
desembara~ado de todo e qualquer onus rea is. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 13 Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro n° 3-AG, 
fis. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 39 - medindo 19,00 metros de frente 
para a Rua 12, 14,00 metros na esquina das ruas 7 e 12, 12,00 metros para a rua 07, 43,50 melros 
de extensao pelo lado direito com 0 lote nO 40 e 47,00 metros de extensao pelo lade esquerdo com 
o lote nO 38, terminando nos fundos em angulo agudo, situado no loteamento denominado Parque 
dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na rD 
matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fis. 231, datada dc 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno nO 
40 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 12, 18,00 metros na linha dos fundos com a late 
n° 38, 54,00 metros de extensao pelo lado direito com a late nO 41 e 43,50 melros de extensao 2-
pelo lade esquerdo com 0 lote n° 39, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2" Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, es~ ainda , ' 
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o referido lote livre e desembaracrado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de 1m6veis da I a Circunscri~ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, livro nO 3-AG, tIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 41 -
medindo 15,00 metros de frente para a Rua 12, 23,00 metros na linha dos fundos com os lotes n° 
38 e 29, 60,00 metros de extensao pelo lade direito com os lotes nO 42 e 52 e 54,00 metros de 
extensao pelo lado esquerdo com 0 Iote n° 40, situado no loteamento denominado Parque dos 
Campos Elfseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembaracrado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 30.065, livro nO 3-AG, fls. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno n° 
42 - medindo 30,00 metros de frente para a Rua 12, 29,00 metros na linha dos fundos corn 0 lote 
n° 52, 25,00 metros de extensao pelo lado direito com 0 lote nO 43 e 25,00 metros de extensao 
pelo lado esquerdo com 0 lote n° 41, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Im6veis da In Circunscriyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, livro nO 3-AG, fis. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 43 -
medindo 30,00 metros de frente para a Rua 12, 25,00 metros nos fundos, 24,00 metros de 
extensao pelo lade direito e 25,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 refendo lote do imove1 encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a 

Circunscricrao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.067, livro nO 3-AG, fis. 233, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 44 - medindo 20,00 metros de frente para a Rua 12, 21,00 metros 
nos fundos, 29,00 metros de extensao pelo lado direito e 24,00 metros de extensao pelo lade 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Dislrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimelro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembaracrado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra~se regislrado no 
Registro de Imoveis da In Circunscricrao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidarnente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.067, livro n° 3~AG, 
tIs. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 45 - medindo 20,00 metros de frente 
para a Rua 12, 21.00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 29,00 
metros de extensao pelo lade esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus rea is. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da In Circunscriyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
n° 30.067, livro nO 3-AG, fls. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 46 -
medindo 32,00 metros de frente para a Rua 74, 10,00 metros na curva da esquina das Ruas 12 e 
74, 6,00 metros para a Rua 12, 36,00 metros de extensao pelo lado direito e 32,00 metros de 
cxtensao pelo lade esquerdo, terminando nos fundos em angulo, confrontando a direita com os 
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Iotes 47 e 48, a esquerda com 0 late nO 45, situado no loteamento denominado Parque dos 
Campos EHseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estanda ainda 0 feferida lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reOOs. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da I" CircWlscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 30.065, livre nO 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno nO 
47 - medindo 23,00 metros de frente para a Rua 75, 15,00 metros nos fundos com a lote nO 46, 
35,50 metros de extensao pelo lado direito com 0 lote n° 48 e 37,00 metros de extensao pelo lade 
esquerdo com 0 lote nO 74, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido 
lote livre e desembara'Yado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se 
registrado no Registro de Imoveis da 10 Circunscri'Yao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, 
livro nO 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 48 - medindo 21,50 
metros de frente para a Rua 75, 21,00 metros nos fundos com 0 lote nO 46, 35,50 metros de 
extensao pelo lado direito com 0 lote n° 49 e 35,50 metros de extensao peIo lade esquerdo com 0 

lote n° 47, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perfmetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara'Yado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 13 Circunscri'Yao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na mamcula nO 30.065, livro nO 3-AG, 
fIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 49 - medindo 20,00 metros de frente 
para a Rua 75, 21,00 metros nos fundos com 0 lote nO 45, 35,50 metros de extensao peIo lade 
direito com 0 lote nO 50 e 35,50 metros de extensao peIo lado esquerdo com 0 lote n° 48, situado 
no loteamento denominado Parque dos Campos Elfseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, fora do peri metro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara/Yado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
13 Circunscri/Yao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na ma1ricula nO 30.066,livro nO 3-AG, fIs. 232, datada de 01 
de junho de 1973; Lote de Terreno nO 50 - medindo 21,00 metros de frente para a Rua 75,21,00 
metros nos fundos com 0 late nO 44, 35,00 metros de extensao pelo lade direito com 0 late n° 51 e 
35,00 metros de extensao pelo lade esquerdo com 0 lote n° 49, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do munidpio de Duque de Caxias, fora 
do perfmetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lotc do imovel encontra-se registrado no Registro de lmoveis da In 
Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matrfcula nO 30.065, livro nO 3-AG, fis. 231, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 51 - medindo 08,00 metros de frente para a Rua 75, 23,00 metros 
por uma curva que da para uma praya; 29,00 metros nos fundos com 0 lote nO 43, 15,00 metros de 
extensao pelo lade direito com 0 lote n° 52 e 35,00 metros de extensao pelo lade esquerdo com 0 

lote nO 50, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do d 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimctro urbano, estando ainda 0 referido lote livre c Il,J
desembara'Yado de todo e qualqucr onus reais. 0 refcrido late do im6vel cncontra-se registrado no 
Rcgistro de Im6veis da 13 Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n' 30,065, Iivro ~G' 
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fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 52 - medindo 22,00 metros de frente 
_para linha curva para a pra~a existente no final da Rua 74, 44,00 metros nos ftmdos onde confina 
com 0 lote nO 41, 22,50 metros de extensao pelo lade direito, com 0 lote nO 53 e 29,00 metros de 
extensao pelo lado esquerdo com 0 lote nO 42, situado no loteamento denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscri~ao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 30.067, livro nO 3-AG, fls. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 
53 - medindo 16,00 metros de frente para linha curva para pra~a existente, 30,00 metros nos 
fundos, para os lotes nO 27 e 28 , 32,50 metros de extensao pel0 lado direito, com 0 lote nO 54 e 
50,00 metros de extensao pelo lade esquerdo em dois segmentos, urn com 22,50 metros para 0 

lote n° 52 e 0 outro com 27,50 metros para 0 lote nO 29, situado no loteamento denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro 
urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembaralYado de todo e qualquer onus reais. 0 
refendo lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1" CircunscrilYao da 
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 
caracterizado na matricula n° 30.067, livro nO 3-AG, fls. 233, datada de 01 de junho de 1973; Lote 
de Terreno nO 54 - medindo 29,00 metros de frente para a Rua 75, igual largura na linha dos 
fundos, por 32,00 metros de frente aos fundos peIo lado direito, 30,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo, com area de 944 m2

, confrontando pelo lado direito com lote nO 55, e pelo lado 
esquerdo com 0 lote nO 53 enos fundos com os lotes nO 26 e 25, situado no tugar denominado 
Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembaralYado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1:1. 
Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matrfcula nO 629, livro n° 2-B, fls. 29, datada de 24 de setembro de 
1976; Late de Terreno nO 55 medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros nos 
fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 32,00 metros de extensao peIo lade 
esquerdo, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do irn6vel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 13 Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro n° 3-AG, 
tIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 56 - medindo 20,00 metros de frente 
para a rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 32,00 melros 
de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamenlo denorninado Parque dos Campos EHseos, 
no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perfmetro urbano, estando ainda 0 

referido lote livre e desembara<;ado de todo c qualquer Onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 13 Circunscritj:ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidarnente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, livro n° 3-AG, fls. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 57 -
medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de 
extensao pelo lado direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Elfscos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
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do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a 
Circunscric;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 58 - medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros 
nos ftmdos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 32,00 metros de extensao pelo lade 
esquerdo, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda a referido lotc livre e 
desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1 B Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula nO 30.065, livro nO 3-AG, 
fIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 59 - medindo 20,00 metros de frente 
para a rea 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lade direito e 32,00 metros 
de extensao pelo lade esquerdo, situado no 10teamento denominado Parque dos Campos Eliseos, 
no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 

referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1" Circunscri~ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 60-
medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 20,00 metros nos fundos, 32,00 metros de 
extensao pelo Iado direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do per[metro urbano, estando ainda 0 referido late livre e desembara~ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 n 

Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na malricula nO 30.065, livro n° 3-AG, fIs. 231, datada de 0 I de junho 
de 1973; Late de Terreno nO 61 - medindo 42,00 metros de frente para a practa existente na 
junc;ao das ruas 74 e 75, 2,00 metros para a Rua 75, 60,00 metros nos fundos com os lotes nO 13 a 
16, 37,00 metros de extensao pelo lade direito com 0 lote nO 62 e 32,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo com 0 late nO 60, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, 
no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 

referido lote livre e desembaratj:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1" Circunscritj:ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, livre n° 3-AG, fIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 62-
medindo 16,00 metros de frente para a prac;a que da para as ruas 74 e 75, 51,00 metros nos 
fundos com os lotes nO 09 e 10, 35,00 metros de extensao pelo lado direito com 0 lote n° 63 e 
37,00 metros de extensao pelo lado esquerdo com 0 lote nO 61, siluado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda a referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-sc regislrado no Registro de Im6veis da l a 

Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamcnte descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro n° 3-AG, fIs. 232, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 63 - medindo 21,00 metros de frente em curva para a practa que da 
para as ruas 74 e 75, 37,00 metros nos fundos com os loles n° 06, 07 e 08, 28,00 metros de 
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extensao pelo lade direito com 0 lote nO 64 e 33,00 metros de extensao pelo lade esquerdo com 0 

lote nO 62, situado no Ioteamento denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do 
mWlicipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembaralj:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.066, livro nO 3-AG, 
fIs. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 64 - medindo 26,00 metros de frente 
em curva para a pra<;a que da para as ruas 74 e 75, 25,00 metros nos fundos com os Iotcs nO 04 e 
05, 38,00 metros de extensao pelo lado direito com 0 Iote nO 65 e 28,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo com 0 late nO 63, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, 
no 2° Distrito do mWlicipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 

referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do imovel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da la Circunscri<;ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.066, livro nO 3-AG, fls. 232, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno nO 65 -
medindo 24,00 metros de frente para a Rua 74, 22,50 metros nos fundos onde confronta com os 
lotes nO 03 e 04, 32,00 metros de extensao pelo lado direito confrontando com 0 late nO 66, 38,00 
metros de extcnsao pelo lade esquerdo, confrontando com 0 lote n° 64, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos EHseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da la 
Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.067, livro nO 3-AO, fIs. 233, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 66 - medindo 20,00 metros de frente para a Rua 75, 24,50 metros 
nos fundos com 0 late nO 02, 22,00 metros de extensao pelo lade direito com 0 late nO 01 e 32,00 
metros de extensao pelo lado esquerdo com 0 lote nO 65, situado no loteamento denominado 
Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimctro 
urbano, estando ainda a referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer Onus reais. 0 
referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscri<;ao da 
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 
caracterizado na matricula nO 30.066, livro n° 3-AG, fls. 232, datada de 01 dejunho de 1973. 

QUADRAN"26 

Lote de Tercena nO 1 - medindo 47,00 metros de frente para a Rua 11 e 12,00 metros em cueva 
para as ruas 11 e 12,47,00 metros do lado da Rua 12, 42,00 metros nos fundos, em dois 
segmentos urn com 21,00 metros para 0 lote nO 19, outro com 21,00 metros para 0 lotc n° 02, 
situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 
Duque de Caxias, fora do pcrimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado 
de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Imoveis da P Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamentc descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.066, livro nO 3-AG, fis. 232, 
datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 2 - medindo 25,00 metros de frente para a 
Rua 12, 24,50 metros nos fundos, 30,00 metros de extensao pelo lade direito e 21,00 metros de 
extensao pelo lade esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os lotes ~e 01 



enos fundos com 0 lote nO 19, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, 
no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estanda ainda 0 

feferida late livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referida late do imovel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a CircWlscriyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.066, livro nO 3-AG, fis. 232, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno n° 3 -
medindo 20,00 metros de frente para a Rua 12, 21,50 metros nos fundos, por 37,00 metros de 
extensao pelo lado direito e 30,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos 
lados direito, esquerdo e fundo com as lotes n" 04, 02 e 18, situado no loteamento denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro 
urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembararyado de todo e qualquer onus reais. 0 
referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscriryao da 
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 
caracterizado na matricula n° 30.065, livro n° 3-AG, fIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late 
de Terreno n° 4 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 12, 15,50 metros nos fundos, 42,00 
metros de extensao pelo lado direito e 37,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, 
confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com as lotes n° 05, 03 e 17, situado no 
loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, fora do perfmetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembararyado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
1 a Circunscriryao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 
de junho de 1973; Lote de Terreno nO 5 - medindo 16,00 metros de frente para a Rua 12, 16,50 
metros nos fundos, 48,00 metros de extensao pelo lado direito e 42,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo, confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com os lotes nO 06, 04 e 16, 
situado no loteamento denominado Parque dos Campos Elfseos, no 20 Distrito do municipio de 
Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e desembararyado 
de todo e qualquer onus reais. 0 referido lotc do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Im6veis da 1 a Circunscriryao da Cornarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, 
datada dc 01 dejunho de 1973; Late de Terreno nO 6 - medindo 16,00 metros de frente para a 
Rua 12, 17,50 metros nos fundos, 40,00 metros de extensao pelo lade direito e 48,00 metros de 
extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os lotes n° 07 e 05 
enos fundos com os lotes n° 12 ell, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembararyado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Rcgistro de Im6veis da 13 Circunscriryao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na malricula 
nO 30.065, livro nO 3-AG, fis. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 7-
medindo 19,00 metros de frente para a Rua 12, 23,60 metros nos fundos, 31,00 metros dc 
cxtensao pelo lado direito e 40,00 metros de extensao pelo lade esquerdo, confrontando pelos 61) 
lados direito e csquerdo com os lotes nO 08 e 06 enos fundos com 0 lotc nO 11, situado no I V 
loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Dlstrito do municipio de Duque de 
Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembararyado de todo e n 
qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de & da ~ 
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1 a Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 
de junho de 1973; Lote de Terreno nO 8 - medindo 25,00 metros de frente para a Rua 12, 27,00 
metros nos ftmdos, 20,00 metros de extensao pelo lado direito e 31,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os lotes nO 09, 07 enos fundos 
com 0 lote nO 10, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 13 Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 630, livro nO 2-B, fIs. 
30, datada de 24 de setembro de 1976; Late de Terreno nO 10 medindo 24,50 metros de frente 
para a Rua 07, 27,00 metros nos fundos, 32,00 metros de extensao pelo lado direito e 29,00 
metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com as lotes 
nO 11 e 09 enos ftmdos com 0 lote nO 08, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido late livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do imovel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscri~ao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 de junho de 1973; Late de Terreno nO 11 -
medindo 21,00 metros de frente para a Rua 07, 23,60 metros nos ftmdos, 43,50 metros de 
extensao pelo lado direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos 
lados direito e esquerdo com os lotes n° 12 e 10 enos fundos com os lotes nO 06 e 16, situado no 
loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembararyado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lotc do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
I a Circunscriryao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 30.065,livro nO 3-AG, fIs. 231, datada de 01 
de junho de 1973; Lote de Terreno n° 12 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 07, 15,00 
metros nos [undos, 51,00 metros de extensao pdo lado direito e 43,50 metros de extensao pelo 
lado esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os Iotes n° 13 ell enos fundos 
com 0 lote n° 16, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito 
do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarac;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1 il Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro n° 3-AG, 
fIs. 231, datada de 01 dejunho de 1973; Lote de Terreno n° 13 - medindo de forma irregular 
15,00 metros de frente para a Rua 07 projetada, 51,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, 
16,50 metros de fundos, com area de 803,25 m2

, confrontando a direita com os lotes nO 14 e 15, e 
pelo lade dos ftmdos com parte do lote n° 16, situado no loteamento denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetra urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembarac;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late 
do imovel encontra-se regislrado no Regislro de Imoveis da 13 Circunscriryao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 26.334, livro n° 3-AD, fls. 132, datada de 24 dejulho de 1969; Late de Terreno nO 14 
- medindo 57,00 metros de [rente para as ruas 07 ell, 32,00 met s de fundos do lade direito, e 
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26.00 metros do lade esquerdo, confrontando pelo lado direito COm 0 lote n° 1 S. pelo lado 
esquerdo com parte do lote nO 13, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus rerus. 0 referido lote do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 26.334, livro nO 3-AD, fls.132, datada de 24 de julho de 1969; Lote de Terreno n° IS -
medindo 15,00 metros de frente para a rua 11, 15.00 metros nos fundos, 31,00 metros de extensao 
pelo lado direito e 32,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelos lados direito 
e esquerdo com os lotes nO 16 e 14 enos fundos com 0 lote n° 13, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando runda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
rerus. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, fis. 231, datada de 01 de junho 
de 1973; Lote de Terreno nO 16 - medindo 16,00 metros de frente para a Rua 11 Projetada, 42,00 
metros de extensao pelo lado direito, 47,50 metros de extensao pelo lado esquerdo e 16,50 metros 
de largura na linha dos fundos, com area de 716,00 ml, confrontando a direita com 0 lote nO 17 e 
esquerda com os lotes nO IS e 13, enos fundos com 0 lote nO OS, situado no loteamento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 n 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 26.335, livro nO 3-AD, fis.l33, datada de 24 de julho 
de 1969; Lote de Terreno nO 17 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 11, 15,60 metros 
nos fundos, 37,00 metros de extensao pelo lado direito e 42,00 metros de extensao pelo lade 
esquerdo, confrontando pelos lados direito e esqucrdo com os lotes n° 18 e 16 enos fundos com 0 

lote nO 14, situado no loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1" Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, 
fls. 231, datada de 01 de jtulho de 1973; Lote de Terreno nO 18 - medindo 20,00 metros de frente 
para a Rua II, 21,50 metros nos fundos, 30,00 metros de extensaa pelo lade direito e 37,00 
metros de extensao pelo lade esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os lotes 
n° 19 e 17 enos fundos com 0 lote n° 03, situado no loteamento denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 
o referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 30.065, Iivro nO 3-AG, fis. 231, datada de 01 de junho de 1973; Lote de Terreno n° 19-
medindo 25,00 metros de frente para a Rua 11, 21,50 metros nos fundos, 21,00 metros de 
extensao pelo lado direito e 30,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confTontando pelos 
lados direito e esquerdo com os lotes n° 0 I e 18 enos fundos com 0 lote nO 02, situado no 
loteamento denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2' Di~trito do municipio de ~ de 
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Caxias, fora do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e 
qualquer onus rems. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 
1" Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 30.065, livro nO 3-AG, £Is. 231, datada de 01 
dejunho de 1973. 

QUADRAN'34 

Lote de Terreno n° I - medindo 05,00 metros de frente para a Rua 09, mais 12,00 metros, 24,00 
metros nos fundos, 35,00 metros de extensao pelo lade direito e 40,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo, confrontando pelos lados direito e esquerdo com a Rua 21 e 0 lote nO 08 enos 
fundos com os lotes nO 10 e II, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 
Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido 
lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. a feferido lote do im6vel encontra-se 
registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula nO 3.143, livro 
n° 2-J, fls. 143, datada de 24 de setembro de 1976,;, Lote de Terreno n° 2 - medindo 15,00 metros 
de frente para a Rua 09, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo lado 
direito e 40,00 metros de extensao pelo lade esquerdo, com area total de 600 m2

, situado no lugar 
denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do mWlicipio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1" 
Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula n° 1.690, livro nO 2-E, fls. 190, datada de 27 de maio de 
1977,;, Lote de Terreno n° 3 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na 
linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo lade direito e 40,00 metros de extensao pelo 
lado esquerdo, com area total de 600 m2, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. a referido lote do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da I" Circunscriyao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
malricula n° 1.690, livro n° 2-E, fls. 190, datada de 27 de maio 1977,;, Lote de Terreno nO 4 -
medindo 15,00 metros de frente para a Rua 09, igual largura na linha dos fundos, par 40,00 
metros de extensao pelo lado direito e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, com area 
total de 600 m\ confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundos com os Iotes n° 05, 03 e 16, 
situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque 
de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarar.;:ado de 
todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Imoveis da I" Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente dcscrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 1.368, livro n° 2-D, fls. 168, 
datada de 08 de julho de 1977; Lote de Terreno n° 5 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 
09, igual largura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em 
ambos os lados, com area de 600 m2, confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundos com as 
lotes nO 06, 04 e 15, respectivamente, situado no lugar denominado Parque dos Campos Elfseos, 
no 2' DiSlrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do Pjrimetro urbano, estando~a 0 

T<-<l_RlOl JU917"1 ~1'6f)1 100 

I 
V 



feferida lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referida late do imovel 
encontra~se registrado no Registro de Im6veis da 1 a CircWlscri93.0 da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
nO 3.308, livro nO 2-L, fis. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Late de Terreno nO 6 - medindo 
15,00 metros de frente para a Rua 09, igual largura na linha dos fundos, por 40,00 metros de 
extensao da frente aDs fundos em ambos os ladas, com area de 600 ro2, confrontando a direita, 
esquerda e fundos com as lotes n° 07, 05 e 14, respectivamente, situado no lugar denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estanda ainda 0 feferida lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro nO 2-L, tIs. 08, datada de 05 de setembro 
de 1990; Late de Terreno nO 7 - mede 15,00 metros de frente para a Rua 09, iguallargura na linha 
dos ftmdos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos as lados, corn area de 
600 ml, confrontando a direita, esquerda e fundos com as lotes nO 08, 06 e 13, respectivamente, 
situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque 
de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e desembarayado de 
todo e q ualq uer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Imoveis da 1 a Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro nO 2-L, fls. 08, 
datada de 05 de setembro de 1990; Lote de Terreno n° 8 - mede 15,00 metros de frente para a 
Rua 09, iguallargura na linha dos fundos, par 40,00 metros de extensao cia frente aos fundos em 
ambos os lados, com area de 600 ml, confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes nO 
09, 07 e 12, respectivamente, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido 
lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. a referido lote do imovel encontra-se 
registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidarnente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 3.308, livro 
nO 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote de Terreno nO 9 - mede 17,00 metros de 
frente para as ruas 09 e 21, 24,00 metros nos fundos, par 35,00 metros pelo lado direito e 40,00 
pelo lado esquerdo, corn area de 670 rol, confrontando a direita com a Rua 21, com a qual faz 
esquina, pel a lado esquerdo e fundos com os lotes n° 08, 11 e 10, respectivamente, situado no 
lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 
dentro do perimetro urbano, estando ainda a referido late livre e desembarayado de todo e 
qualquer onus reais. a referido late do iroovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
1:1 Circunscri9ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 3.308, livro nO 2-L, fls. 08, datada de 05 de 
setembro de 1990; Late de Terreno n° 10 - mede 24,00 metros de frente para as ruas 13 e 21, 
9,00 metros nos fundos, par 37,00 metros pelo lade direito, 40,00 pelo lado esquerdo, com area 
de 610 ml, confrontando a direita e fundos com as lotes n° II e 09, respectivarnente, pelo lado ts:I-J esquerdo com a Rua 21, com a qual faz esquina, situado no lugar denominado Parque dos { l--
Campos Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e dcsembara9ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late :) 
do imovel encontra-se registrado no Regislro de Imoveis da 1:1. Circunscri9ao da Comarca de i 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente deserito, eonfrontado e earaet@ na ~ 
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matricula n° 3.308, livro nO 2-L, fIs. 08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote de Terreno nO 11 
- mede_ 15,00 metros de frente para a Rua 13, igual Jargura nos fundos, por 40,00 metros de 
extensao da frente aos fundos em ambos os ladas, com area de 600 m2, confrontando a direita, 
esquerda e ftmdos com os Iotes nO 12, 10 e 09, respectivamente, situado no lugar denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da I a 
Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 3.308, livro nO 2-L, fls. 08, datada de 05 de setembro 
de 1990; Lote de Terreno nO 12 - mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na 
linha dos ftmdos, par 40,00 metros de extensao da frente aos ftmdos em ambos os lados, com area 
de 600 m2, confrontando a direita, esquerda e ftmdos com os lotes nO 13, II e 08, 
respectivamente, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
mWlicfpio de Duque de Caxias, dentro do perimelro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido Iote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de 1m6veis da 1"- Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro nO 2-L, fis. 
08, datada de 05 de setembro de 1990; Lote de Terreno nO 13 - mede 15,00 metros de frente para 
a Rua 13, igual largura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos 
em ambos os lados, com area de 600 m2, confrontando pelo lado direito, esquerdo e fundos com 
os lotes n° 14, 12 e 07, respectivamente, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
EIiseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus rea is. 0 referido lote do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 ~ Circunscriyao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 3.308, livro nO 2-L, fis. 08, datada de 05 de selembro de 1990; Lote de Terreno nO 14 
- mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos [undos, por 40,00 metros 
de extensao da [rente aos ftmdos em ambos os lad os, com area de 600 m2, confrontando a direita, 
esquerda e fundos com os lotes n° 15, 13 e 06, respectivamente, situado no Iugar denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Dislrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra~se registrado no Registro de Im6veis da In 
Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula n° 3.308, livro n° 2-L, fis. 08, datada de 05 de setembro 
de 1990; Lote de Terreno nO 15 - mede 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura nos 
fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos em ambos os lados, com area de 600 
m2, confrontando a direita, esquerda e fundos com os lotes n° 16, 14 e OS, respectivamente, 
situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque 
de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de 
todo e qualquer onus reais. 0 rcferido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Imoveis da I a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente descrito, confrontado e caracterizado na malrfcula n° 3.308, livro nO 2-L, fls. 08, 
datada de 05 de setembro de 1990; Lote de Terreno nO 16 - medindo 15,00 metros de frente para 
a Rua 13, igual Iargura na linha dos [undos, por 40,00 metros de extensao pelo lado direito e 
40,00 metros de exlensao pelo lado esquerdo, com area total de 600 m:!, confrontando pelos lados 

,~@",,~L 102 



direito, esquerdo e fundo com os lotes nO 17, 15 e 04, situado no fugar denominado Parque dos 
Campos EUseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 II Circunscri~ao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 9.169, livro nO 2-AD impar, fIs. 85, datada de 15 de dezembro de 1980; Late de 
Terreno nO 17 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, 
por 40,00 metros de extensao pelo lado direito e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo , 
com area de 600 ml, confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com os lotes nO 18, 16 e 
03, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de 
Duque de Caxias, dentro do perfmetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1" Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.375, livro nO 2-D, 
fls. 175, datada de 08 de julho de 1977; Lote de Terreno nO 18 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao pelo lado direito e 
40,00 metros de extensao pelo lade esquerdo, com area de 600 ml, confrontando pelos lados 
direito, esquerdo e fundo com os lotes nO 19,17 e 02, situado no lugar denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro LUbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1" Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 1.375,livro nO 2-D, fis. 175, datada de 08 dejulho de 1977; Lote de Terreno nO 19-
medindo 23,00 metros de frente para a Rua 13, mais 8,00 metros em curva na confluencia das 
ruas 13 e 18, 20,00 metros de largura na linha dos fundos, por 36,00 metros de extensao pelo lado 
direito e 40,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, confrontando pelo lado direito com a rua 
18, pelo lado esquerdo e fundo com os lotes n° 18 e 01, situado no lugar denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembaratyado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrilo, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 5.735, livro n° 2-T, fis. 19, datada de 01 de agosto de 1979. 

QUADRAN"35 

Lote de Terreno nO I - medindo 54,00 metros de [rente para as ruas 18 e 13, 39,50 metros pelo 
lado direito, 24,00 metros pelo lado esquerdo, enos fundos com angulo agudo, com area total de 
780 ml, siluado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Dislrito do municipio de 
Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara~ado de todo e qualquer onus rea is. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1 n Circunscrityao da Comarea de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.693, liVIO nO 2-E, fls. 
193, datada de 27 de maio de 1977; Lote de Terreno n° 2 - medindo 15,00 metros de frente para a 
Rua 13, iguallargura na linha dos [undos, por 39,50 metros pelo lade direito, 39,50 metros pelo 
lado csquerdo, com area total de 592,50 m', situado no lugar denominado parQu

4J 
Campos 

If om"" ,,,"',, ,~ 103 

I 



Eliseos, no 2° Distrito do mW1icipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembaraiYado de todo e qualquer anus reais. 0 referido lote do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscriyao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 1.693, livro n° 2-E, fls. 193, datada de 27 de maio de 1977; Lote de Terreno nO 3-
medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, igual largura na linha dos fundos, par 39,50 
metros pelo lado direito, 39,50 metros peIo lado esquerdo, com area total de 592,50 ml, situado 
no lugar denominado Parque dos Campos EUseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembaraiYado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lore do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
13 CircW1seri'Yao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
deserito, confrontado e caracterizado na matricula nO 1.693, livro nO 2-E, fls. 193, datada de 27 de 
maio de 1977; Lote de Terreno n° 4 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, igual 
largura na linha dos fundos, por 39,50 metros peIo lado direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, 
com area total de 592,50 ml, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 
Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido 
lote livre e desembaraiYado de todo e qualquer anus reais. 0 referido lote do imoveI encontra-se 
registrado no Registro de !moveis da 13 CircunscriiYao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.693, livro 
nO 2-E, fis. 193, datada de 27 de maio de 1977; Lote de Terreno nO 5 - medindo 15,00 metros de 
frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, por 39,50 metros pdo lado direito, 39,50 
metros pelo lade esquerdo, com area total de 592,50 ml, confrontando pelos lados direito, 
esquerdo e fundo com os lotes n° 06, 04 e 21, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscri'Yao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 2.655, livro n° 2-H, fls. 255, datada de 14 de novembro de 1977; Lote de Terreno nO 
Q - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha dos fundos, por 39,50 
metros pelo lade direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, com area total de 592,50 ml, 
confrontando pclos lados direito e esquerdo com os lotes n° 07 e OS, situado no lugar denominado 
Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembaraC(ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel enconlra-se registrado no Registro de !moveis da 13 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 1.700, livro nO 2-E, fls. 200, datada de 27 de maio de 
1977; Lote de Terreno n° 7 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 13, iguallargura na linha 
dos fundos, por 39,50 metros pelo lado direito, 39,50 melros peIo lado esquerdo, com area tolal 
de 592,50 m2

, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os lotes nO 08 e 06, situado no 
lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 
dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara'Yado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lote do imoveI encontra-se registrado no Rcgistro de Imoveis da 
13 Circunscri(fao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.700, livro nO 2-E, fis. 200, datada de 27 de 
maio de 1977; Lote de Terreno nO 8 - medindo 13,00 metros de frente para a Rua 13, igual 

""~"" :~:L 



n , , 

largura na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo lade direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, 
com area total de 592,50 ml, confrontando pelo lado direito com 0 lote nO 09, pelo lado esquerdo 
com 0 lote nO 07 e no fundo com 0 lote nO 18, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda a referido lote livre e desembara!j:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do 
im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 ~ Circunscri~ao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 2.651, livro n° 2-H, fIs. 251, datada de 14 de novembro de 1977; Late de Terreno nO 
.2. - situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de 
Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente e fundos, par 
39,50 metros de extensao em ambos os lados, com cirea de 592,50 m2

, confrontando pelo lade 
direito com 0 late n° 10, pelo lado esquerdo com 0 lote nO 08 enos fundos com 0 lote n° 17, 
distante 35,00 metros do inicio da cueva de concordancia desta com a Rua 21, pelo lade direito, 
estando ainda 0 referido lote livre e desembara!j:ado de todo e qualquer onus feais. 0 referido lote 
do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscri!j:ao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confi"ontado e caracterizado na 
matricula nO 14.320, datada de 04 de dezembro de 1986; Late de Terreno nO 10 - situado na Rua 
13 no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de 
Caxias, dentro do perimetro urbano medindo 15,00 metros de fi"ente e de fundos, por 40,00 
metros de extcnsao da frente aos fundos,e de ambos os lados, com area de 600 ml, confrontando 
pelo lado direito com 0 lote n° 11, pelo lado esquerdo com 0 lote nO 09 enos fundos com 0 lote nO 
16, estando ainda 0 referido lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido 
lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamentc descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 29.514, datada de 04 de agosto de 2005; Lote de Terreno nO 11 - medindo 15,00 
metros de frente para a Rua 13, igual largura na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo lade 
direito, 39,50 metros pelo lado csquerdo, com area total de 592,50 ml, confrontando pelos lados 
direito, esquerdo e fundo com as Iotes n° 12, 10 e IS, situado no lugar denominado Parque dos 
Campos Elfseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 
estando ainda 0 referido Iote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote 
do imovel encOntra-se registrado no Registro de Im6veis da 13 Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 3.347, livro nO 2-L, fls. 47, datada de 14 de fevereiro de 1978; Lote de Tercena n° 12 
- medindo 51,00 metros de frente para a Rua 13, por 25,00 metros pelo lado direito, 39,50 metros 
pelo lado esquerdo, com area total 508,50 ml, confrontando pelo lado direito com as lotes n° 13 c 
14, pelo lado esquerdo com 0 lotc nO 11 e no fundo em angulo reto, situado no lugar denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara9ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da la 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matrfcula nO 3.348, livro n° 2-L, fls. 48, datada de 14 de fevereiro 
de 1978; Lote de Terceno nO 13 - situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 

Distrito do muniCipio de Duque de Caxias, medindo 61,00 metros de frente, 39,50 metros de 
extensao pelo lado direito e 10,00 metros de extensao pelo lado esquerdo, com area de 665 ml, 
confrontando pelo lado dircito com 0 late nD 14, pelo lado esquerdo com 0 late nO 12 enos fundos 
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em urn angulo reto, e 0 lote e de fonna irregular, de esquina, da frente para as ruas 21 e 14 
projetadas e a seu lade esquerdo estci distante 40,00 metros do cruzamento do alinhamento da 
Rua 21 projetada com 0 da Rua 13 projetada que fica mais proxima do lade esquerdo do terreno, 
estando ainda 0 referido late livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late 
do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da I II Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 29.509, datada de 04 de agosto de 2005; Lote de Terreno nO 14 - situado a Rua 14 no 
loteamento Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do Municipio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente, igual largura na linha dos fundos, por 
39,50 metros de extensao de ambos os lados, com area de 592,50 m2, confrontando pelo lade 
direito com 0 lote nO 15, pelo lado esquerdo com 0 lote nO 13 enos fundos com parte do lote nO 
12, distante 18,00 metros pelo lade esquerdo, do cruzamento do inicio da curva de concordancia 
da Rua 21, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 
referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da III Circunscriyao da 
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 
caracterizado na matricula n° 13.487, datada de 19 de julho de 2005; Lote de Terreno n° 16-
medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, igual largura na linha dos fundos, por 39,50 
metros pelo lado direito, 39,50 metros pelo lade esquerdo, com area total de 592,50 m2, 

confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com os lotes n° 18, 15 e 10, situado no Jugar 
denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2" Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado oa matricula n" 1 1.052, livro n° 2-AG par, fIs. 123, datada de 24 de 
maryo de 1982; Late de Terreno nO 17 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, igual 
largura na linha dos fundos, por 39,50 metros pelo lade direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, 
com area total de 592,50 m2, confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com os lotes nO 
18, 16 e 09, situado no lugar denominado Parque dos Campos EUseos, no 2° Distrito do 
mwticipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio dc 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 1.367, livro nO 2~D, 
fis. 167, datada de 08 de maryo de 1977; Lote de Terreno n° 18 - medindo 15,00 metros de frente 
para a Rua 14, iguallargura na linha dos fundos, par 39,50 metros pelo lado direito, 39,50 metros 
pelo lade esquerdo, com area total de 592,50 m2

, confrontando pelos lados direito, esquerdo e 
fundo com as lotes n"19, 17 e 08, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 
2" Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perfmetro urbano, estando ainda 0 

referido lote livre e desembarayado de todo c qualquer onus reais. 0 referido lotc do imovel 
encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula 
n° 11.125, livro nO 2-AG impar, fis. 164, datada de 22 de abril de 1982; Lote de Terreno nO 19 -
medindo 15,00 metros de [rente para a Rua 14, igual largura na linha dos fundos, por 39,50 
metros pelo lado direito, 39,50 metros pel a lado esquerdo, com area lotal de 592,50 m2, 

confrontando pelos lados direito c esquerdo as lotes n° 20 e 18, situado no lugar dcnominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrilo do municipio de Duque de Ca'(ias, denlro do 
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perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarac;ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da P 
Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 1.415, livro nO 2-D, fis. 215, datada de 16 de maryO 
de 1977; Late de Terreno nO 20 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na 
linha dos fundos, par 39,50 metros pelo lado direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, com area 
total de 592,50 m", confrontando pelos lados direito e esquerdo os 10tes nO 21 e 19, situado no 
Jugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, 
dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 
1;J. Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 1.415, livro nO 2-D, fls. 215, datada de 16 de 
maryO de 1977; Lote de Terreno nO 21 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, igual 
largura na Iinha dos fundos, par 39,50 metros pelo lado direito, 39,50 metros pelo lade esquerdo, 
com area total de 592,50 ml, confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com as lotes nO 
22, 20 e 05, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido late livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1;J. Circunscril,fao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 2.655, livro nO 2-H, 
fIs. 255, datada de 14 de novembro de 1977; Lote de Terreno nO 22 - situado na Rua 14, no lugar 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano medindo 15,00 metros de frente e fundos, por 39,50 de extensao em ambos 
os lados, com area de 592,50 rnl, confrontando pelo lado direito com a late n° 23, pelo lado 
esquerdo com 0 late nO 21 enos fundos com 0 lote nO 04, distante 58,00 metros da esquina 
formada com a rua 18, peto lado direito, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de 
todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Im6veis da 13 Circunscril,fao da Cornarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente descrito, confrontado e caractcrizado na matricula nO 18.326, datada de 22 de 
dezembro de 1986; Lote de Terreno nO 23 - situado na Rua 14 no lugar denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perfmetro urbano, 
medindo 15,00 metros de frente e fundos, por 39,50 de extensao em ambos os lados, com area de 
592,50 m 2, confrontando pelo lado direito com 0 lote nO 24, pelo lado esquerdo com 0 late n° 22 e 
nos fundos com 0 lote n° 03, distante 43,00 metros da esquina fonnada com a Rua 18, pdo lado 
direito, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 
referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 13 Circunscriyao da 
Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e 
caracterizado na matricula n° 18.327, datada de 22 de dezembro de 1986; Lote de Terreno n° 24 -
medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, igual largura na linha dos fundos, par 39,50 
metros pelo lade direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo, com area total de 592,50 ml, 
confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com os lotcs nO 06, 04 e 21, situado no lugar 
denorninado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 
do per(metro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da jil 

Cireunseri~ao da Comarea de Duque de Caxias, ESlado do Ri~ de Janeiro, deVid~e d~rito, 

T",,_RIOI J'l~n"1 ~1<onJ 107 



confrontado e caracterizado na matricula nO 3.349, livro nO 2-L, fIs. 49, datada de 14 de fevereiro 
de 1978; Late de Terreno nO 25 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 14, iguallargura na 
linha dos fundos, por 39,50 metros pelo lade direito, 39,50 metros pelo Iado esquerdo, com area 
total de 592,50 ml, confrontando pelos lados direito, esquerdo e fundo com os Iotes nO 26, 24 e 
01, situado no Iugar denominado Parque dos Campos Elfseos, no 20 Distrito do municipio de 
Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarac;:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do im6vel encontra-se registrado no 
Registro de Im6veis da 1" Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 3.350, livro n° 2-L, fIs. 
50, datada de 14 de fevereiro de 1978; Lote de Terreno n° 26 - medindo 13,00 metros de frente 
para a Rua 14, mws 8,00 metros em curva para as ruas 14 e 18,9,00 metros de largura na linha 
dos fundos, par 35,00 metros pelo lado direito, 39,50 metros pelo lado esquerdo com area total de 
550 ml, confrontando pelo lade direito com a Rua 18, pelo lade esquerdo com 0 lote nO 25 e no 
fundo com 0 late nO 01, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito 
do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre 
e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado 
no Registro de Imoveis da 1:1 Circunscric;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 3.351, livro nO 2-L, fIs. 
51, datada de 14 de fevereiro de 1978. 

QUADRAN"36 

Lote de Terreno nO 1 - medindo 36,00 metros de frente para Rua 14, 40,00 metros de largura na 
linha dos ftmdos, por 21,00 metros pelo lado direito, 18,00 metros pelo lade esquerdo, com area 
total de 650 m2, confrontando pelo lado esquerdo com a Rua 18, pelo lado direito com 0 lote n° 
02 e no fundo com 0 lote nO 22, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido 
lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se 
registrado no Registro de Im6veis da 1:1 Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 3.375, livro 
nO 2-L, fIs. 75, datada de 15 de fevereiro de 1978; Lote de Terreno nO 2 - medindo 65,00 metros 
de [rente para as ruas 14 e 19, por 40,00 metros pelo lado direito, 21,00 metros pe10 lade 
esquerdo, terrninando em angulo reto nos fundos, com area total de 990 m2

, confrontando pelo 
lado direito com 0 lote nO 03, pelo lado esquerdo com 0 lote n° 01, situado no lugar denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembarac;:ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a 
Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula n° 1.689, livre n° 2-E, fIs. 189, datada de 26 de maio de 
1977; Lote de Terreno nO 3 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, igual largura na 
linha dos fundos, por 40,00 metros pelo lade direito, 40,00 metros pelo lade esquerdo, com area 
tolal de 600 m2, confrontando pelo lado direito com 0 lote nO 04, pelo lado esquerdo com 0 lote n° 
02 enos fundos com 0 lote nO 22, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 

Dislrito do municipio de Duque de Caxias, denlro do peri metro urbano, estando ainda 0 referido 
lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus rea is. referido lote do i~ eneontra-se 
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registrado no Registro de Imoveis da 13 CirclUlscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 2.649, livro 
nO 2-H, fis. 249, datada de 14 de novembro de 1977; Lote de Terreno nO 4 - medindo 15,00 
metros de frente para a Rua 19, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo lade 
direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com area total de 600 m'-, confrontando pelo lade 
direito com 0 lote nO OS, pelo lade esquerdo com ° lote nO 03 enos fundos com 0 lote nO 21, 
situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque 
de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara<;ado de 
todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de 
Imoveis da 18 CirclUlscri<;:ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 4.456, livro nO 2-0, fIs. 157, 
datada de 05 de dezembro de 1978; Lote de Terreno nO 5 - medindo 15,00 metros de [rente para a 
Rua 19, iguallargura na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo lade direito, 40,00 metros pelo 
lado esquerdo, com area total de 600 m'", confrontando pelo lade direito com 0 lote n° 06, pelo 
lado esquerdo com 0 lote nO 04 enos fundos com 0 lote nO 20, situado no lugar denominado 
Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do 
perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara<;ado de todo e qualquer onus 
reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 

Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 4.457, livro nO 2-0, fIs. 158, datada de 05 de 
dezembro de 1978; Lote de Terreno nO 6 - situado na Rua 19 no lugar denominado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do muniCIpio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 
medindo 15,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e 
de ambos os lados, com a area de 600 m'-, confrontando pelo lado direito com 0 lote n° 07, pelo 
lado esquerdo com 0 lote nO 05 enos fundos com 0 lote nO 19, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara<;ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 1 a Circunscri<;ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 29.510, datada de 04 
de agosto de 2005; Late de Terreno nO 7 - situado na Rua 19 no lugar denorninado Parque dos 
Campos Eliseos, no 2° Distrito do municfpio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, 
medindo 15,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e 
de ambos os ladas, com a area de 600 m'", confrontando pelo lado direito com 0 lote nO 08, pelo 
lade esquerdo com 0 lote nO 06 enos fundos com 0 lote n° 18, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembara<;ado de todo e qualquer anus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imoveis da 13 Circunscri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matrfcula nO 29.511, datada de 04 
de agosto de 2005; Lote de Terreno nO 8 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, igual 
largura na linha dos [undos, par 40,00 metros pelo lade direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, 
com area total de 600 m", confTontando pelo lado direito com 0 lote nO 09, pelo lado esquerdo 
com a lote nO 07 enos fundos com 0 lote nO 17, situado no fugar denominado Parque dos Campos 
EHseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido late livre e desembara<;ado de todo e qualquer anus reais. 0 referido lote do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 13 Circunscri~ao da Comarca de Duque r\ 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na' \1 

matrlcula n° 3.897, livro n° 2-M, fls. 297, datada de 15 dejunho de 1978; Lote de Terreno n° 9-
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situado na Rua 19 Projetada no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente e de 
fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os lados, com a area de 
600 m%, confrontando pelo lado direito com 0 lote n° 10, pelo lado esquerdo com 0 lote nO 08 e 
nos fundos com 0 lote n° 16, distante 35,00 metros do eruzamento do alinhamento desta com 0 da 
Rua 10 Projetada que fica mais proxima do lado direito do terreno, estando ainda 0 referido lote 
livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se 
registrado no Registro de Imoveis da la CirelU1seri9ao da Comarea de Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente deserito, confrontado e caraeterizado na matrieula nO 30.230, 
datada de 14 de setembro de 2006; Lote de Terreno nO 10 - situado na rua 19 Projetada no lugar 
denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do municfpio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de [rente e de fundos, por 40,00 metros de extensao 
da frente aos fundos e de ambos os lados, com a area de 600 ro'l, confrontando pelo lade direito 
com 0 lote nO 11, pelo lado esquerdo com 0 lote nO 09 enos fundos com 0 lote nO 15, distante 
20,00 metros do cruzamento do alinhamento desta com 0 da Rua 16 Projetada que fica mais 
proxima do lado direito do terreno, estando ainda 0 referido lote livre e desembararyado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido Iote do imovel eneontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
I a Cireunseriyao da Comarea de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente 
descrito, eonfrontado e caraeterizado na matricula nO 30.231, datada de 14 de setembro de 2006; 
Lote de Terreno nO II - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 19, 15,00 metros de largura 
oa Iinha dos fundos, par 40,00 metros pelo lado direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com 
area total de 600 m'l, confrontando pelo lade direito com 0 lote n° 12, pelo lado esquerdo com 0 

lote n° 10 enos fundos com 0 lotc 0° 15, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembara~ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 n Circunseri~ao da Comarea de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 4.150, livro n° 2-N, fls. 251, datada de 01 de dezembro de 1978; Lote de Terreno n° 
12- medindo 46,00 metros de frente para a Rua 19, 50,00 metros de largura na linba dos fundos, 
per 23,00 metros pelo lade direito, 10,00 metros pelo lado esquerdo, com area total de 624 m'l, 
eonfrontando pelo lado direito com 0 lote nO 13, pelo lade esquerdo com a Rua 16 enos fundos 
com 0 lote nO 11, situado no lugar denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do 
municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e 
desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de lmoveis da l a Cireunseri~ao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula n° 6.528, livro nO 2-V, 
fls. 223, datada de 09 de janeiro de 1979; Lote de Terreno n° 13 - situado no lotearnento 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano, comeya no ponto 1 situado no cncontro da divisa da frente da propriedade 
para a Rua 16 com a divisa entre os lotes nO 12 e 13, daf sobre esta divisa da frente do lote e com 
distancia de 25,00 metros ate 0 ponto 2, dai, em curva com 7,00 metros ate 0 ponto 3 situado na 
divisa com a Rua 18, daf sobre a divisa com a Rua 18 e a distancia de 29,00 metros ate 0 ponto 4 
no eneontro desta divisa com a entre os Iotes nO 13 e 14, dai, sobre a divisa entre os lotes nO 13 e 
14 e com distancia de 27,50 metros ate 0 ponto 5, dai, sobre a divisa entre os lotes nO 12 e 13 e 
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m2, estanda ainda 0 referido lote livre e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 feferida 
late do im6vel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1" Circunscriyao da Comarca de 
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidarnente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula nO 22.752, datada de 03 de fevereiro de 1995; Late de Terreno nO 14 - medindo 15,00 
metros de frente para a Rua 18 Projetada, 15,00 metros de largura na linha dos fundos, por 40,00 
metros peto lade direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com area total de 600 m2, 

confrontando pelo lado direito com 0 lote nO 15, pelc lada esquerdo com as lotes nO 13 e 12 enos 
fundos com 0 lote nO 11, situado no Jugar denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito 
do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre 
e desembarayado de todo e qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado 
no Registro de Imoveis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 5.078, livro n° 2-Q, 
fIs. 280, datada de 16 de abril de 1979; Lote de Terreno nO IS - situado na Rua 18 no lugar 
denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro 
do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de frente, iguallargura na linha de fundos, par 40,00 
metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os ladas, com a area de 600 m", confrontando 
pelo lade direito, esquerdo e fundos, respectivamente, com os lotes nO 16, 14 e 10, 0 late e de 
forma irregular, da frente para a Rua 18 Projetada, e 0 seu lade esquerdo esta distante 45,00 
metros do cruzamento do alinhamento desta com 0 da Rua 16 Projetada que fica mais proxima do 
lado esquerdo do terreno, estando ainda a referido late livre e desembarayado de todo e qualquer 
onus reais. 0 referido late do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 1 a 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 17.929, datada de as de setembro de 1986; Lote de 
Terreno n° 16 - situado na Rua 18 no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 2° 
Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de 
frente, igual largura na linha dos fundos, por 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de 
ambos os lados, com a area de 600 ml, confrontando pelos fundos e lados, com os lotes nO 17, 15 
e 09 da mesma quadra 36, estando ainda 0 referido late livre e desembarayado de todo e qualquer 
onus reais. 0 referida lote do imoveI encontra-se registrado no Regislro de Imoveis da 13 

Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 21.890, datada de 20 de outubro de 1992; Lote de 
Terreno nO 17 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18 projetada, 15,00 metros de largura 
na linha dos fundos, por 40,00 metros pelo lado direito, 40,00 metros pelo lade esquerdo, com 
area total de 600 m2, confrontando pelo lade direito com 0 lote nO 18, pelo lado esquerdo com 0 

lote nO 16 enos fundos com 0 Iote nO 08, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 2° Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perfmetro urbano, estando 
ainda 0 referido lote livre e desembara(j:ado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a Circunscriyao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, dcvidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matricula n° 5.637, livro nO 2-S, fIs. 221, datada de 27 de junha de 1979; Lote de Terrena nO 18 -
situado na Rua 18 no lugar denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Dislrito do municipio 
de Duque de Caxias, dentro do perfmetro urbano, medindo 15,00 metros de [rente e de fundos, 
par 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos os lados, com a area de 600 m!, r-....... 
confrontando pelo lado direito com 0 lotc nO 19, pelo lade esquerdo com 0 late nO 17 enos [undos ( \ 
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reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 1 a 
CircWlscri¢o da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidamente descrito, 
confrontado e caracterizado na matricula nO 29.512, datada de 04 de agosto de 2005; Late de 
Terreno n° 19 - situado na Rua 18 no Iugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 

Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, medindo 15,00 metros de 
£rente e de fundos, par 40,00 metros de extensao da frente aos fundos e de ambos as ladas, com a 
area de 600 rnl, confrontando pelo lado direito com 0 late nO 20, pelo lado esquerdo com a late n° 
18 enos fundos com a late nO 06, estando ainda 0 referido late livre e desembaratyado de todo e 
qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de Imoveis da 
111 CircWlscrityao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, devidarnente 
descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 29.513, datada de 04 de agosto de 2005; 
Late de Terreno nO 20 - medindo 15,00 metros de frente para a Rua 18, 15,00 metros de largura 
na linha dos fundos, par 40,00 metros pe10 lado direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com 
area total de 600 m2, confrontando pelo lado direito com a late nO 21, pelo lado esquerdo com a 
late nO 19 enos fundos com a late nO 05, situado no lugar denominado Parque dos Campos 
Eliseos, no 20 Distrito do municipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando 
ainda 0 referido lotc livre e desembaratyado de todo e qualquer onus reais. 0 referido late do 
imovel encontra-se registrado no Registro de Im6veis da 111 Circunscrityao da Comarca de Duque 
de Caxias, Estado do Rio de J ancira, devidamente descrito, confrontado e caracterizado na 
matrrcula nO 4.151, livro n° 2-N, fls. 252, datada de 01 de setembro de 1978; Lote de Terreno n° 
21 - medindo 15,00 melros de frente para a Rua 18, 15,00 metros de largura na linha dos fundos, 
par 40,00 metros pelo lado direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com area total de 600 m2, 
confrontando pel a lado direito com 0 lote n° 22, pelo lado esquerdo com 0 late n° 20 enos fundos 
com 0 lole n° 04, situado no lugar denominado Parque dos Campos Eliseos, no 20 Distrito do 
tnWlicipio de Duque de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lotc livre e 
desembara.-;:ado de todo c qualquer onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no 
Registro de Imovcis da I" Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de 
Janeiro, devidarnente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 2.653, livro n° 2-H, 
fIs. 253, datada de 14 de novembro de 1977; Late de Terreno nO 22 - medindo 15,00 metros de 
frente para a Rua 18, 15,00 metros de largura na linha dos ftmdos, por 40,00 metros pelo lado 
direito, 40,00 metros pelo lado esquerdo, com area total de 600 m2, confrontando pelo lado 
direito com a late nO 01, pelo lado esquerdo com 0 lote nO 21 enos fundos com 0 late n° 03, 
situado no lugar denominado Parque dos Campos Elfseos, no 2° Distrito do municipio de Duque 
de Caxias, dentro do perimetro urbano, estando ainda 0 referido lote livre e desembara.-;:ado de 
todo e qualqucr onus reais. 0 referido lote do imovel encontra-se registrado no Registro de 
lmovcis da 1 ~ Circunscriyao da Comarca de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, 
devidamente descrito, confrontado e caracterizado na matricula nO 3.121, livro nO 2-J, fls. 121, 
datada de 07 dc dezembro de 1977. Os referidos Iotes e quadras citados acima, descritos nas 
certid5es incorporadas ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda na fonna do 
seu Anexo 2, juntamente com as constru.-;:oes, benfeitorias e equipamentos existentes sabre tais 
imoveis, sao doravante denominados de "Unidade Lubrax". 
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ANEXO I-B 
AO TERMO DE SECURlTIZAC;:AO DE CREDITOS IMOBIL!ARIOS DA 73' SERlE DA 
I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 

SECURlTIZADORA S.A. 

DESCRlC;:AO DA AREA DA BASE CRUZEIRO DO SUL 

• Area da Base Cruzeiro do SuI 

a) A BR, a Sra. Carem Lima Carvalho Queiroz e seu esposo 0 Sr. Cczar Correia de Queiroz 
celebraram, em 31 de janeiro de 2011, a Escritura Publica de Promessa de Compra e Venda 
(uInstrumento de Promessa de Compra e Venda"), por meio do qual, (i) a BR se ohriga a comprar 
parte do imovel (registrado na matricula n° 5.917), localizado em Cruzeiro do Sui - Acre, na 
quantidade de 350.000 m2 (trezentos e cinquenta mil metros quadrados), confonne coordenadas 
georeferenciadas constantes da Planta DE-BASUL-II-B-IOI Rev. C, anexa ao lnstrumento de 
Promessa de Compra e Venda, acrescida de 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), "ad 
mensuram" nos termos do artigo 500, do C6digo Civil, a seT definida antes da lavratura da 
escritura definitiva, totalizando a area total de 380.000 m2 (trezentos e oitenta mil metros 
quadrados), com frente total para 0 Rio Jurmi, de 450m (quatrocentos e cinquenta metros) a 
serem desmembradas mediante criacyao de nova matricula, a partir do terreno com area total 
localizada em Cruzeiro do Sui - Acre de 345,13 ha (trezentos e quarenta e cinco hectares e treze 
ares), "ad mensuram" nos tenTIOS do artigo 500, do C6digo Civil, conforme im6vel registrado na 
matricula nO 5.917 do Cart6rio de Registro de Im6veis, Titulos e Docwnentos e Pessoas Juridicas 
da Comarca de Cruzeiro do Sui, confonne descrito abaixo, e (ii) a Sra. Carem Lima Carvalho 
Queiroz e seu esposo 0 Sr. Cezar Correia de Queiroz se comprometem e se obrigam a vender lal 
area it BR, imitindo a mesma na posse da referida area, garantindo it 8R os direitos de usc, gozo e 
fruiyao; 

b) A Area da Base Cruzeiro do Sui era parte do im6vel registrado na Matricula 5.917 do 
Cart6rio de Registro de Im6veis, Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas da Comarca de 
Cruzeiro do Sui, que foi desmembrada dando origem a matricula nO 6.016 do referido cart6rio. 

c) Em 08 de abril de 2011, a BR 0 Sr. Cezar Correia de Queiroz e a Sra. Carem Lima 
Carvalho Queiroz celebraram a Escritura Definitiva de Compra e Venda de Im6vel, referente a 
nova matricula n° 6.016 perante 0 Cart6rio de Registro de Im6veis, Titulos e Documentos e 
Pessoas luridicas de Cruzeiro do Sui, Acre, a Area da Base Cruzeiro do SuI, em continuidade ao 
neg6cio juridico de promessa de compra e venda, conforme exposto acima, tomando definitiva a 
aquisj~ao pela BR da Area da Base Cruzeiro do Sut. 

d) Confonne a Certidao de Inteiro Teor da malricula 6.016, a Area da Base Cruzeiro do Sui, 
cujo 0 direilo de uso foi concedido ao FU, possui as seguintes caracteristicas: 

"R-0-6016, 03/0312011. Uma area terra urbano, conforme deciarayao de Inclusao de Area no 
Perimetro Urbano, assinada por Geraldo de Souza Ribeiro 



521712 ID, VISTO: 8022/AC, certidao do registro de ART 8207036739 - desmembrada da 
denominada "Fazenda Olivenya II" (matricula 59171, locaIizada no municipio de Cruzeiro do SuI 
- Acre, com area de 38.124655ha (381.246,55 m) (trezentos e oitenta e urn mil, duzentos e 
quarenta e seis metros e cinquenta e cinco centimetros quadrados) e perimetro de 3568,77 (tres 
mil, quinhetos e sessenta e aita metros e setecentos e setenta e sete centimetros); limites e 
confrontayoes: frente com a estrada do Porto Fluvial, Estado do Acre e Rio Jruua, fundos com 0 

Sr. Cezar Queiroz, lado esquerdo com 0 Sr. Cezar Queiros, lada direito com 0 Sr. Cezar Queiroz, 
nos tennos do memorial descritivo, expedido pelo Engenheiro Civil Geraldo de Souza Ribeiro 
Filho CREA 521712 ID, descrir.;:ao do perimetro: inicia-se com a estayao MC-l rumo ao MC-2 
definido pelo azimute 74° 27'36" e distancia de 181,llm, com as coordenadas Y -9.154.730,745 e 
X-758.972,004 e seguindo-se com MC-2 em direyao ao MC-3 com azimute de 50°53'44" e 
distancia de I98,78m, com as coordenadas Y-9.I54.910,664 e X-758.952,434 e seguindo-se do 
MC-3 em direyao ao MC-4 com azimute de 47°40'54" e distancia de 96,41m, com as 
coordenadas Y-9.155.IDl,475 e X-759.012,097 e seguindo-se do MC-4 em dire9ao ao MC-5 com 
azimute de 316°49'44" e distancia de 308,50m, com as coordenadas Y-9.155.19I,729 e X-
759.045,996 e seguindo-se do MC-5 em direyao ao MC-6 com azimute de 323°32'46" e distancia 
de 299,94m, com as coordenadas Y-9.155.079,833 e X-759.333,486 e seguindo-se do MC-6 em 
direyao ao MC-7, com azimute 319°12'11" e distancia de 443,83, com as coordenadas Y-
9.155.003,647 e X-759.623,587 e seguindo-se do MC-7 em dire9ao ao MC-8, com azimute de 
343"26'08" e distancia de 246,97m, com as coordenadas Y-9.1S4.858,616 e X-760.043,051 e 
seguindo-se do MC-8 e direyao ao MC-9, com azimute de 273°10'59" e distancia de 134,43m, 
com as coordenadas Y-9.154.880,831 e X-760.289,215 e seguindo-se do MC-9 em direyao ao 
MC-I0 com azimute de 183°10'49" e distancia de 201,17m, com as coordenadas Y-
9.154.758,943 e X-760.345,653 e seguindo-se do MC-lO em dire9ao ao MC-ll com azimute de 
176°46'19" e distancia de 117,64m, com as coordenadas Y-9.154.674,195 e X-760.163,205 e 
seguindo-se do MC-II em dire9ao ao MC-12 com azimute de 173°21 '36" e distancia de 
132,27m, com as coordenadas Y-9.154.636,934 e X-760.051,615 e seguindo-se do MC-12 em 
direy80 ao MC-13 com azimute de 82°34'10" e distancia de 122,89, com as coordenadas Y-
9.154.602,387 e X-759.923,847 e seguindo-se do MC-13 em dire980 ao MC-14 com azimule de 
176°51'26" e distancia de 58,19m, com as coordenadas Y-9.154.721,474 e X-759.893,488 c 
seguindo-se do MC-14 em dirc9ao ao MC-15 com azimute de 128°02'36" e distancia de 
247,36m, COm as coordenadas Y-9.154.702,731 e X-759.837,760 c seguindo-se do MC-15 em 
direyao ao MC-16 com azimute de 232°44'14" e distancia de 133,94m, com as coordenadas Y-
9.154.827,361 e X-759.623,976 e seguindo-se do MC-16 em dire9ao ao MC-17 com azimute de 
142°59'46" e distancia de 36,65m, com as coordenadas Y-9.154.698,304 e X-759.588,126 c 
seguindo-se do MC-I7 em direy80 ao MC-18 com azimute de 165°50'26" e a distancia de 
94,02m, com as coordenadas Y-9.154.707,902 e X-759.552, 710 e seguindo-se do MC-18 em 
dircyao ao MC-19, com azimute de 136°45'49" e a distancia de 240,36m, com as coordenadas Y-
9.154.695,510 e X-759.459,506 e seguindo-se do MC-19 em direyao ao MC-20 com azimutc de 
190°56'59" e a distiincia de 60,19m, corn as coordenadas Y-9.154.771,786 e X-759.231,595 e 
seguindo-se do MC-20 em direya.o ao MC-21 com azimute de 173"27'02" c a distancia de 
79,44m, com as coordenadas Y-9.154.739,282 e X-759.180,929 e seguindo-se do MC-21, 
fechando 0 poligono em dire9ao ao MC-l com azimute de 152°57'56" e distancia de I32,87m, 
com as coordenadas Y-9.154.718,48I e X-7S9.104,307, confonne levantamento topogr<ifico ,,(\ 
aprcsentado em Tabelionato de Notas por seu proprietario Cezar C. orreia de Qu?,\ e su~c posa. ) 
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PROPRIETARIo: CAREM LIMA CARVALHO QUEIROZ, professora, portadora da C.T.P.S. 
(carteira profissional) nO 45869, serie 00002/AC e CPFIMF nO 433.841.102-34 e CEZAR 
CORREIA DE QUEIROZ, pecuarista, portador da Cedula de Identidade RG nO 18960llSJSP/AC 
e CPFIMF nO 079.283.602-25, ambos brasileiros, casados sob 0 regime da Comunhao Parcial de 
Bens antes da lei 6.515177, residentes e domiciliados na Rua de Alagoas, nO 170, bairro do 
Colegio, Cruzeiro do SuIlAC. NUMERO DO REGISTRO ANTERIOR: 5.917. Protocolo nO 
14.689, de 24/0212011.Emo/umentos R$ 3.172,2; Fundos R$ 352,5. 0 feferida e verdade. DOll fe. 
Cruzeiro do SuI, 03 de mar~o de 2011. 0 Oficial: Rafael Ciccone Pinto. 

R-I-6016, 04/04/2011. Registra-se a Escritura Publica de retifica~ao de Escritura Publica de 
Desmembramento para que conste que a area desmembrada, origimiria da matricula nO 5.917, 
teve sua descaracterizac;ao de im6vel rural, transforrnando-se em im6vel urbano, conforrne Oficia 
nO 244/20111INCRAlSR.l4/G, expedida na Cidade de Rio Branco, em 18 de mar~o de 2011, 
assinado pelo Superintendente Regional do INCRA: loao Thawnaturgo Neto, Port. WCRA nO 
173110, a qual constou a seguinte tear: Comunicamos a v.sa a deferimento da solicita~ao 
fonnalizada pelo processo INCRAlno 54260.00024312011-77, referente a descaracteriza~ao, 
como rural, de parte do im6vel denominado "Seringal Oliven~a II", estrada do Porto Fluvial, com 
area total desmembrada de 28,1259 ha localizada no Municipio de Cruzeiro do SuIlAC, objeto da 
matricula n° 6.016, efetuada no Livro 2 de 03/03/2011 do Servi~o de Registro de Im6vel de 
Cruzeiro do SullAC, em razao do mesmo nao poder se destinar a explora~ao agricula, pecuana, 
extrativista vegetal, florestal e agroindustrial, em confonnidade com 0 Laudo Tecnico elaborado 
pela engenheira florestal Sra. Marinei Augusto Simoes, CREA 9574-D/AC. Consta ainda a 
aprova~ao de desmembramento de imovel realizada pcla Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 
Sui, comunicado atraves do Oficio nO 03120 II, de 23 de mar.yo de 20 II, finnado por Osmar 
Alves Bandeira, Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Via.yao, decreto 005/2009 e par 
Maria Aparecida Barreto Damasceno, Chefe do Departamento de Urbanismo e Regularizayao 
Fundiciria, Portaria 214/2009, 0 qual consta: Comunicamos a V.Sa 0 deferimento da solicitayao 
fonnalizada pelo processo Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sui, nO 80/2011, referente a 
aprova.yao de desmembramento de urn imovel, nao edificado, matrfcula n° R-3-5917, de 
11.01.2011, do Serviyo de Registro de Im6veis de Cruzeiro do SuIlAC, localizado na Estrada 
Porto Fluvial, sin°, Baiero Remanso, area inicial mcdindo 345,13 ha, sendo desmcmbrado 
381.246,55 m2

, conforme projeto de desmembramento, de acordo com a legislayao em vigor, 
alterayao da Lei nO 6766/79 pela Lei nO 9.785199 e, tambem de acordo com 0 Plano Diretor, Lei n° 
453/2006, de 07 de outubro de 2006 deste municipio, em rmo da area encontrar-se no perimetro 
urbano, em confonnidade com 0 laude tccnico elaborado pelo Engenheiro Civil Geraldo de 
Souza Ribeiro, CREA 521712 rD, vista 8022/AC, para efeitos legais e fiscais, as partes declaram 
e atribuem ao imovcl 0 valor de R$ 5.775.000,00 (cinco milhoes, setecentos e setenta e cinco 
reais). Protocolo n° 14.748, de 30/03/2011. Emolumenlos: registro de reli}icarriio R$ 314,20; 
auluar;tio e protocolo RS 23,00; Fundos de Fiscalizarriio e de Compensarrtio: registro de 
retijicarrtio R$ 349,90, Aluarriio e protocolo R$ 2,60; lotal 3.524. 70. a referido e verdade.Dou fe. 
Cruzeiro do Sui, 04 de abril de 2011.0 Oficial: Rafael Ciccone Pinlo. 

A V2-6016, 04/0412011. Atendendo requerimento da parte interessada procede esta averbar;ao 
para constar que 0 terreno desta matricula e rcsultante do processo de desmembramento .~ 
(desdobramcnto) do im6vcl objeto da malricula nO 5.917 tudo consoante com 0 docurnenro de 'I 
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aprovac;ao emitido pela Prefeitura Municipal deste Municipio, bern como os demais documentos 
elencados no artigo 18 da Lei Federal nO 6.766/73. Os documentos apresentados foram os 
seguintes a saber: I-Certidao Vintemiria e de Inexistencia de Quaisquer Onus Reais, Legais ou 
Convencionais do im6vel denominado "Olivenya II", matricula nO 315, as [olbas 110, do Livro nO 
2-A-C da Comarca de EiruneprYAM; 2-0ficio nO 0312011 Aprovayao do desmembramento de 
wna de 381.246,55 metros quadrados do imovel matriculado sob 0 nO 5.917 assinado por Osmar 
Alves Bandeira Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Viac;ao Decreta nO 05/2009 e por 
Maria Aparecida Barreto Damasceno, Chefe do Departamento de Urbanismo e Regularizayao 
Fundiana, Portaria 21412009; 3-Projeto de desmembramento de area para a base de distribuiyao 
de combustivel, levantamento planimetrico aprovado em 16/0312011 pelo Secretario de 
Urbanismo, Obras e Viayao 0 Engenheiro Civil Marcio Rogerio do Nascimento CREA 
5060680837; 4- Certidao de Registro de ART nO 8207036736 em datado de 03/03/2011 em 
relac;ao ao levantamento topognifico e laudo planimetrico; 5-0ficio n° 244/20111JNCRAlSR.14/G 
descaracterizayao do im6vel da matricula 6.016 como im6vel rural assinado por 10ao 
Thawnaturgo Neto Superintendente Regional Portaria INCRA nO 17311 0; 6-Certidao negativa de 
debitos ao imposto sobe a propriedade territorial rural do im6vel denominado Seringal Olivenya 
II; 6-Certidao negativa de ac;ao civil, ac;ao criminal, execw;:ao fiscal e negativa de protesto no 
perfodo dos i.'i.ltimos 10 (dez) anos em nome de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 
079.283.602-25 e do RG 189601 SJSP/AC e de Carem Lima Carvalho Queiroz portadora do CPF 
433.841.102-24 e do RG 8904002036570; 7-requerimentos dirigidos ao carl6rio de registro de 
imovel solicitando 0 registro ou averbayao de desmembramento assinado por Cezar Correia de 
Queiroz e Carem Lima Carvalho de Queiroz; 8- Certidoes Negativa de Debito da Secretaria do 
Estado e da F azenda em nome de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 
433.841.102-34 valida ate 15/04/2011 e de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 
079.283.602-25 valida ate 1510412011; 9-Certidoes negativas do Tribunal Regional Federal da la 
RegUlo de distribuic;ao de Ac;oes e Execuyoes Civeis e Criminais em nome de Carem Pereira 
Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34 e de Cezar Correia de Queiroz portador do 
CPF 079.283.602-25; 1 O-Certidoes Conjuntas e Negativas de debitos relativa aos tributos federais 
e a divida ativa da Uniao em nome de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 
433.841.102-34 e de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 observayao na 
certidao vinculada a Cezar Correi de Queiroz que 0 contribuinte apresentou os respectivos 
DARF's pagos no dia 161l1l2010, a serem confinnados oportunamente no SINAL 02; 11-
Certidoes negativas de Tributos Municipais de Cruzeiro do SuI datadas de 241l1l0211 emitida em 
nome de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 e de Carem Pereira Lima de 
Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34. Protocolo nO 14.748, de 30/03/2011. EmoJumentos: 
Averba9iio de Retijica9Cio R$ 21,00; autua9iio e protocolo R$ 23,00; Fundos de Fiscaliza9iio e 
de Compensa9iio: Averba9iio de retijica9iio R$ 2,30, Autua9Cio e protocolo R$ 2,60. a referido e 
verdade. Dou/e. Cruzeiro do SuI, 04 de abrU de 2011. a Oficial: Rafael Ciccone Pinto. 

R-3-6016, 08/04/2011. TiTULO: Escritura Publica de Compra e Venda. TRANSMITENTES: 
CAREM LIMA CARY ALHO QUEIROZ, professora, portadora da C.T.P.S. (carteira 
profissional) n° 45869, serie 00002/AC e CPFIMF n° 433.841.102-34 e respectivo conjuge 
CEZAR CORREIA DE QUEIROZ, pecuarista, portador da Cedula de Identidade RG nO 
189601/SJSP/AC e CPF/MF nO 079.283.602-25, ambos brasiieiros, casados sob 0 regime da 
Comuuhao Parcial de Bens antes da lei 6.515177, residentes e domiciliados na ~ de A
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170, baiITO do Colegio, Cruzeiro do SullAC. ADQUIRENTE: PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA SIA, pessoa juridica de direito privado, com sede e foro em rua General 
Canabarro, 500, 6" e 11" (parte), 12" a 16" andares, Maracana, Rio de Janeiro, inscrita no 
CNPJIMF sob ng 34.274.233/0001-02, neste ato, representada por seu procurador JOAD BRAGA 
CASTELO BRANCO, brasiieiro, casado, engenheiro civil, portadar da Cedula de Identidade RG. 
sob nO 175.910-SSPIPI e inscrito no CPFIMF nO 110.413.403-97, residente e domiciliado na Rua 
0, nO 133, Ap. 401, Torre Killa, Paque 10 de Novembro, Manaus-AM, conforme instnunento 
publico de PROCURA<;:AO lavrada is fls. 095, livro 9342, ato 062, 23" Oficio de Notas do 
Estado do Rio de laneirolRl. FORMA DO TiTULO: Escritura Publica de Compra e Venda 
datada de 08/0412011, lavrada no I" Tabelionato de Notas e Cartario de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Cruzeiro do SuVAC, no livro 008, fls. 199F/200V, Tabeliao: Cleber Correa. 
OBlETO: 0 im6vel desta matricula. PREeO: R$ 5.775.000,00 (cinco miihoes, setecentos e 
setenta e cinco mil reais). Apresentadas, as Certidoes Negativas de Tributos exigidos par Lei e 
recolhido a Impasto de Transmissao sabre Bens Im6veis - ITB!. Protocolo n° 14.771, de 
08/04/2011. Emolumenlos: registro R$-3.149,20; aUlua~iio e prolocolo R$-23,OO. Fundos: 
Registro R$-349,90; aUlUatriio e prolocolo R$-2,60. 0 referido e verdade. Dou [e. Cruzeiro do 
SuI, 08 de abril de 2011. 0 Oficial: Rafael Ciccone Pinto. Pagos os emolumentos no valor de R$-

28,60. ~ 

Tm)UOI H1917.1 21" J 117 



ANEX02 
AO TERMO DE SECURITIZA(:AO DE CREDITOS IMOBILIAruOS DA 73' SERlE DA 
I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIAruOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA(:AO DE CUST6DIA 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILiARiOS LTDA., 
instituicrao fmanceira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Sete de Setembro, n° 99, 24° andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJIMF sob 0 n° 
15.227.994/0001-50, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (a "Instituicao 
Custodiante" ou a "Pavarini"), na qualidade de INSTITUI(:AO CUSTODIANTE da (i) 
CEDULA DE CREDITO IMOBILrARiO - BASE CRUZEIRO DO SUL e da (ii) CEDULA DE 
CREDITO IMOBILIARlO - EXPANSAO LUBRAX PARCELA C (a "CCI - Base Cruzeiro do 
SuI" e a "CeI - Expansao Lubrax Parcela e", respectivamente), declara que em 15 de agosto de 
2011 pfocedeu, nos termos do §4° do art. 18 da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, a 
custodia do (i) INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSAO PRlV ADA DE CEDULA DE 
CREDITO IMOBILrARiO - BASE CRUZEIRO DO SUL DE TITULARlDADE DA RB 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A e do (ii) INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSAO 
PRlV ADA DE CEDULA DE CREDITO IMOBILIARlO - EXP ANSAO LUBRAX P ARCELA 
C DE TITULARlDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO FCM firmados em 15 de agosto de 
2011, sabre as eel que lastreiam a 73~ serie da I" emissao de Certificados de Recebiveis 
Imobiliarios da RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade an6nima devidamente 
constituida e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na 
Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, nO 255, 5° andar, CEP 01448-000, com seu 
estatuto social datado de 24 de maio de 2010, inscrita no CNPJ sob 0 n° 03.559.006/0001-91 (a 
"Emissao"). 

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2011. 

PA V ARiNI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTDA 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 



ANEX03-A 
AO TERMO DE SECURlTIZACAO DE CREDITOS IMOBlLlARIOS DA 73' SERlE DA 
I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILIAruos DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARACAO 
PARA FINS DO ARTIGO IS, DO ANEXO III, DA INSTRUCAO CVM N° 414/04 

BANCO IT AU BBA S.A., institui~ao financeira devidamente constituida e existente de acorda 
com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO 3400, 4° andar, inscrita no CNPJIMF sob 0 n° 
17.298.092/0001-30, neste ato representado na [anna de seu Estatuto Social (0 "Coordenador 
Lider"), na qualidade de Coordenador Lider da distribuj~ao publica de certificados de recebiveis 
imobilianos da 73(1 serie da 1" emissao da RB Capital Securitizadora S.A. (a "Oferta", as "CRI" e 
a "Emissora", respectivamente), exclusivamente para fins do processo de regislro da Oferta na 
Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM"), declara, nos termos do item 15, do anexo III, da 
Instruyao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 (a «Instmeao 414"), que tomou todas as 
cautelas e agiu com elcvados padroes de diligencia para verificar a legalidade e ausencia de 
vlcios da operayao, aiem da veracidade, consistencia, correyao e suficiencia das inforrnayoes 
prestadas pcla Emissora (i) no Tenno de Securitizas:ao de Creditos Imobiliarios da 73D Serie da 
primeira Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no ambito 
da Oferta e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, IS de agosto de 2011. 

BANCO ITAU BBA S.A. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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ANEX03-B 
AO TERMO DE SECURlTIZA(:AO DE CREDITOS IMOBILrAruos DA 73" SERlE DA 
l' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILrAruos DA RB CAPITAL 

SECURlTIZADORA S.A. 

DECLARA(:AO 
PARA FINS DO ARTIGO 15, DO ANEXO ill, DA INSTRU(:AO CVM N° 414/04 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anoruma devidamente constituida e 
existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado 
de Sao Paulo, na Rua Amauri, nO 255,5° andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no 
CNPJIMF sob 0 nO 03.559.006/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (a 
"Emissora"), na qualidade de ofertante de certificados de recebiveis imobiliarios da 733 serie da 
13 emissao (as "CRI") que serao objeto da distribuiyao publica (a "Oferta"), exclusivamente para 
fins do processQ de registro da Oferta na Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM"), declara, 
nos termos do item 15, do anexo III, da Instru~ao CVM nO 414, de 30 de dezembro de 2004 (a 
"Instrudio 414"), que tomou todas as caute1as e agiu com e1evados padroes de diligencia para 
verificar a legalidade c ausencia de vicios da operayao, alem da veracidade, consistencia, 
correyao e suficiencia das informayoes prestadas pela Emissora (i) no Termo de Securitizayao de 
Creditos Imobiliarios da 73a Serie da primeira Emissao de Certificados de Recebiveis 
Imobili<irios da Emissora, celebrado no ambito da Oferta e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, 15 de agosto de 2011. 

RB CAPITAL SECURlTIZADORA S.A. 

Nome: Glauber dos Santos 
Cargo: Diretor 

Nome: Flavia Pahl.cios 
Cargo: Diretora 
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ANEX03 -C 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIAruOS DA 73" SERIE DA 
I" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARAcAo 
PARA FINS DO ARTIGO 15, DO ANEXO III, DA INSTRUcAo CVM N" 414/04 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIAruOS LTDA., 
instituic;ao financeira dcvidamente constituida e existente de acoedo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Sete de Setembro, nO 99, 24° andar, inscrita no CNPJIMF sob 0 nO 15.227.994/0001-50, neste ato 
representada nos terrnos de seu Contrato Social (0 "Agente Fiduciario'), na qualidade de Agente 
Fiduciario da distribuir;:ao publica de certificados de recebiveis imobiliarios da 73a sene da la 
emissao da RB Capital Securitizadora S.A. (a "Dferta", os "CRl" e a "Emissora", 
respectivamente), exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta na Comissao de 
Valores Mobilianos (a "CVM"), dcclara, nos termos d 0 item 15, do anexo III, da Instruyao CVM 
nO 414, de 30 de dezembro de 2004 (a "Instrucao 414"), que tomou todas as cautelas e agiu com 
elevados padroes de diligencia para verificar a legalidade e ausencia de vfcios da operayao, alcm 
da veracidade, consistencia, correyao c suficiencia das informatyoes prestadas pela Emissora (i) 
no Tenno de Securitizatyao de Cn:ditos ImobiJifuios da 73" Serie da primeira Emissao de 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no ambito da Oferta e (ii) no 
Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, 15 de agosto de 2011. 

PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 



ANEX04 
AO TERMO DE SECURlTIZAC;:AO DE CREDITOS IMOBILrARlOS DA 73' SERIE DA 
l' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILrARlOS DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

DECLARAC;:AO DE REGISTRO 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 
instituiIYao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Sete de Setembro, nO 99, 24°andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJIMF sob 0 n° 
15.227.994/0001-50, na qualidade de INSTITUI<;:AO CUSTODlANTE DO TERMO DE 
SECURlTIZA<;AO DE CREDITOS, declara que em 15 de agosto de 2011 procedeu, nos termos 
do inciso I, paragrafo 1° do art. 7° da Instruyao 414, de 30 de dezembro de 2004, 0 registro em 
seus controles internos do REGIME FIDUCIARlO sobre 0 TERMO DE SECURlTIZA<;:AO da 
733 Serie da 13 emissao de Certificados de Recebiveis Imobilianos (as "CRl") da RB CAPITAL 
SECURITlZADORA S.A., sociedade anonima devidamente constituida e existente de acordo 
com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na 
Rua Amauri, 255, 5° andar, CEP 01448-000, com seu estatuto social datado de 24 de maio de 
2010, inscrita no CNPJ sob 0 nO 03.559.006/0001-91 (a "Emissao"). 

Sao Paulo, 15 de agosto de 20 11. 

PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILrARlOS LTDA. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 



ANEX05 
AO TERMO DE SECURITIZA<;:AO DE CREDITOS IMOBILIAruos DA 73" SERlE DA 
I" EMiSSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIAruos DA RB CAPITAL 

SECURITIZADORA S.A. 

TRA T AMENTO TRiBUTA.R10 APLICA. VEL AOS CRI 

Como regra geral, 0 tratamento fiscal dispensado aDs rendimentos e ganhos de capital relativos ao 
CRl e 0 mesma aplicado aDs titulos de renda fixa. 

imposto de reIJda 

Pcssoas fisicas 

Rendimentos nas aplicacoes em CRI: 

A partir de lOde janeiro de 2005, as rendimentos auferidos por pessoas fisicas na aplicayao em 
CRI estao isentos de impasto de renda, por [OClta do artigo 30, inciso II, da Lei n° 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, conforme alterada (a "Lei 11.033"). 

Ganhos nas alienacoes dos eRr: 

Nao hci Wliformidade de interpretayao quanta it tributayao aplicaveJ sabre eventual ganho de 
capital auferido por pessoa fisica na alienac;:ao do CRl. Existem, peto menDs, duas interpretayoes 
correntes a respeito da incidencia do impasto de renda sobre a diferem;:a positiva entre 0 valor de 
aliena~ao e 0 valor da aplicayao dos eRl, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da 
alienayao dos CRI sao tributados tais como os rendimentos de renda fixa, nos termos do artigo 
65, caput e §1°, da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, confonne alterada (a "Lei 8.981"), e 
em conforrnidade com as aliquotas regressivas previstas no artigo 1 ° da Lei 11.033, abaixo 
indicadas; e (ii) a de que as ganhos decorrentes da aliena~ao do eRl sao tributados como ganhos 
liquidos nos termos do artigo 52, §2°, da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, conforme 
alterada (a "Lei 8383") com a redayao dada pelo artigo 2° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 
1994, conforme alterada (a "Lei 8.850"), sujeitos, portanto, ao impasto de renda a ser recolhido 
pelo vendedor ate 0 ultimo Dia Util do mes subsequente ao da apurayao do ganho, a aJfquota de 
15%, estabelecida pelo inciso II do capUl do artigo 2° da Lei 11.033. 

Em virtude dessas divergencias de interpreta~ao e da inexistencia de jurisprudcncia firmada sobre 
a assunto, a Emissora e as Coordenadores recomendam aos inveslidores que consultem seus 
assessores tributarios e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRT. 
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Pessoas juridicas 

Rendimentos nas aplicacoes em CRl: 

Como regra geral, os rendimentos auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras nas aplieayoes 
em CRl estao sujeitos a incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte (0 "IRRF"), nos termos 
do artigo 65, §3°, da Lei 8.981, em confonnidade com as aliquotas regressivas previstas no artigo 
1° da Lei 11.033, tais como abaixo indicadas. 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua 
qualificayao Como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, 
instituiyao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitaiizayao, corretora de 
titulos, valores mobilianos e cambio, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade de 
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

Pessoas Juridicas nao-jinanceiras 

o IRRF retido, na fonna descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas com 
base no Iucra real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipayao do imposto de renda 
devido, gerando 0 direito a ser deduzido do Imposto de Renda da Pessoa luridica (0 "IRPJ") 
apurado em cada periodo de apurayao (artigo 76, I da Lei 8.981). 0 rendimento devera ser 
computado na base de ca1culo do IRPJ e da Contribuiyao Social sobre 0 Luera Liquido (a 
"CSLL"). 

institui~aes Financeiras, Fundos de inveslimenlo e QUIros 

Com reiayao aos investimentos em CRl realizados por instituiyoes financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, por entidades de prevideneia privada fechadas, entidades de 
previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizayao, corretoras e distribuidoras de 
titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de reten9ao do 
IRRF. 

Nao obstante a isenyao de reten9ao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRr 
por essas entidades, via de regra e a exce9ao dos fundos de investimento, serao tributados pelo 
IRPl e pela CSLL. As carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobilicirios) estao 
isentas de impasto de renda (artigo 28, § 10, da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
conforme alterada). 

Entidades IlI/unes e isenlas 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rcndimentos tributados exclusivamente na fonte, au 
scja, 0 imposto mio e compensavel (artigo 76, II, da Lei 8.981). As entidades imunes estao 
dispensadas da reten9ao do imposto na fonte desde que declarem sua condi9ao a fonte pagador~-~ 
(artigo 71 da Lei 8.981), com a redayao dada pela Lei n° 9.065, de 20 dejunho de 1995). \, 
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Ganhos nas alienacoes dos CRr: 

Nao ha uniformidade de interpretayao quanto a tributa~ao aplicavel sobre eventual ganho de 
capital auferido por pessoa fisica na aliena~ao do CRr. EXistem, pelo menos, duas interpretayoes 
correntes a respeito da incidencia do imposto de renda sobre a diferenya positiva entre 0 valor de 
alienayao e a valor da aplicayao dos CR!, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da 
alienayao dos CRI sao tributados tais como os rendimentos de renda fixa, nos termos do artigo 
65, caput e §1°, da Lei 8.981 e em conformidade com as alfquotas regressivas previstas no art. 1° 
da Lei 11.033, abaixo indicadas; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da aliena~ao do CRl sao 
tributados como ganhos liquidos nos termos do artigo 52, §2°, da Lei 8.383, com a redayao dada 
pelo artigo 2° da Lei 8.850, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor 
ate 0 ultimo dia util do mes subsequente ao da apura~ao do ganho, a alfquota de 15%, 
estabelecida peto inciso II do caput do artigo 2° da Lei 11.033. 

Aliquotas regressivas 

o IRRF sera calculado com base na aplicayao de aliquotas regressivas, de acordo com 0 prazo da 
apJicayao geradora dos rendimentos tributaveis: 

(i) 22,5%, em aplicayoes comprazo de ate 180 dias; 

(ii) 20%, ern aplica<;oes com prazo de 181 dias ate 360 dias; 

(iii) 17,5%, em aplicayoes com prazo de 361 dias ate 720 dias; 

(iv) 15%, em aplicayoes com prazo acima de 720 dias. 

o prazo de aplica~ao e contado a partir da data em que a investidor efetuou 0 investimento ate a 
data do res gate. 

Invcstidorcs rcsidentcs ou domiciliados no exterior 

Em relayao aos investidores residentes ou domiciliados no exterior, que nao em pais com 
tributayao favorecida, e que invistarn em CRI no Pais de acordo com as normas do CMN 
(Resoluyao CMN nO 2.689, de 26 de janeiro de 2000), as rendimentos estao sujeitos it incidencia 
do IRRF it aliquota de 15%. Por outro lado, as ganhos de capital auferidos por tais investidores 
em operayoes realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas naD se 
sujeitam a incidencia do IRRF. 

No caso de investidor domiciliado em pais com tributayao favorecida - assim enlendidos aqueles 
que nao tributam a renda ou que a tributam a aliquota inferior a 20% ou cuja legislayao nao 
pennita 0 acesso a infonnayoes relativas a composiyao societaria de pessoas jurldicas, a sua 
titularidade ou a identificayao do beneficiario efetivo de rendimentos atribuidos a nao residentes -
sao aplicaveis as mesmas nonnas previstas para as pessoas juridicas nao-financeiras domiciliadas 
no Brasil. Assim, os rendimentos auferidos por tais investidorcs csliio SUjCit6)Ci~Cia do 
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IRRF em conformidade com as aliquotas regressivas previstas no artigo 10 da Lei 11.033. Por 
outro lado, os ganhos de capital auferidos por tais investidores sujeitam-se it incidencia do IRRF. 
Nos mesmos termos ja expostos anteriormente, a legislayao nao e clara quanta it aplicayao da 
aliquota de 15%, ou das aliquotas regressivas acima indicadas. 

IOF 

IOFlcambio 

Via de regra, os investimentos estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais de 
acordo com as nonnas e condiyoes do CMN (Resoiuyao CMN nO 2.689, de 26 de janeiro de 
2000), inclusive por meio de operayoes simultaneas, estiio sujeitos a incidencia do IOF/Cfunbio a 
aliquota de 6% no ingresso e a aliquota zero no retorno, conforme Decreto n° 6.306, de 14 de 
dezembro de 2007 e alterayoes posteriores (0 "Decreto 6.306"). 

IOFiI'flu/os 

Conforme 0 inciso VI, do artigo 32 do Decreto 6.306 (introduzido pelo Decreto n° 7.487, de 23 
de maio de 2011), esHio sujeitas a aliquota zero de IOFffituios as operayoes corn CRl. 



ANEX06-A 

DOCUMENTOS DA EXP ANSAO LUBRAX P ARCELA C 

Anexo 6.A.I 
Contrato de LOC3'Y3.o - Lubrax 



Anexo 6.A.2 
Instrumento de Emissao de CCl - Expansao Lubrax ParceIa C 



Anexo 6.A.3 
Contrato de Cessao de eCI - Expansao Lubrax ParccIa C 
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ANEX06-B 

DOCUMENTOS DO PROJETO BASE CRUZEIRO DO SUL 

Ancxo 6.S.1 
Contrato de LOcalj:30 - Base Cruzeiro do Sui 
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Anexo 6.B.2 
Instrumento Particular de Emissao de eel - Base Cruzeiro do SuI 



Ancx.6.B.3 
Contrato de Cessao de Crcditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI 


