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TERMO DESECURITIZAÇÃODECRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

Pelo presente instrumento particular, as Partes:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP
01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social (adiante designada simplesmente como "Emissora"); e

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, n° 500, Bloco 13, Grupo 205, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (adiante

designada simplesmente como "Agente Fiduciário");

(a Emissora, o Agente Fiduciário e os investidores que vierem a subscrever ou adquirir os CRI
doravante denominados, quando em conjunto, como "Partes" e, isoladamente, como

"Parte");

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo de
Securitização"), para vincular os Créditos Imobiliários (abaixo definido) aos Certificados de
Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 89a série da 1a Emissão da Emissora, de acordo com o artigo
80 da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de
2009, da Instrução CVMn° 414, de 30 de dezembro de 2004, e as cláusulas abaixo redigidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DASDEFINiÇÕES

1.1 Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem
prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

"Alienação Fiduciária": A garantia real imobiliária de alienação fiduciária do Imóvel a ser
outorgada pela Cedente à Emissora em 17 de junho de 2013, nos
termos da Escritura de Alienação Fiduciária, a qual deverá ser
devidamente registrada em até 60 (sessenta dias) corridos
contados da data da sua outorga;

"Boletins de Subscrição": Os boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os
Investidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a
todos os termos e condições deste Termo de Securitização e da

Oferta dos CRI;

3



"Carta de Fiança": A carta de fiança a ser contratada, até a data de início da
locação, qual seja a data da assinatura do termo de entrega e
aceitação do Imóvel, pela Devedora junto à instituição financeira
de primeira linha, nos termos do Contrato de Locação, no valor
correspondente ao saldo dos alugueis devidos nos termos do
Contrato de Locação, a qual será endossada, total ou
parcialmente, à Emissora, em garantia dos Créditos Imobiliários
Cedidos, nos termos do Contrato de Cessão, até 15 de janeiro de

2014;

"CCI": As 24 (vinte e quatro) Cédulas de Crédito Imobiliário
fracionárias, emitidas pela Emissora, por meio da Escritura de
Emissão, com garantia real imobiliária, sob a forma escritural,
para representarem os Créditos Imobiliários Cedidos;

"Cedente": A GOLD SEA PARTICIPAÇOES S.A., pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Avenida Sete de Setembro, n° 4.476, conjunto 503, Bairro Batel,
CEP 80250-085, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.697.095/0001-

06;

"CETIP": A CETIP S.A. - Mercados Organizados, instituição devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de
serviços de custódia escritural de ativos e liquidação financeira,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida República do Chile, n° 230, 11° andar, CEP20031-170;

"Conta Centralizadora": A Conta corrente n° 02194-8 mantida na A gência n° 0910 do
Banco n° 341 - Itaú S.A., de titularidade da Emissora, ou outra
conta que esta venha a indicar oportunamente por escrito, na
qual os Créditos Imobiliários Cedidos serão recebidos;

"Contrato de Cessão": O Instrumento Particular de. Contrato de Cessão de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças celebrado em 07 de junho de 2013,
aditado em 21 de junho de 2013 e em 22 de julho de 2013, por
meio do qual, entre outras disposições, os Créditos Imobiliários
Cedidos foram cedidos à Emissora;

"Contrato de Distribuição": Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública dos
Cerificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores
Esforços, da 89a Série da 1a Emissão da RB Capital Companhia de
Securitização, celebrado, nesta data, entre a Emissora e/o
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Coordenador;

"Contrato de Locação": O Instrumento Particular de Contrato de Locação de Bem Imóvel
"Built to Suilt" ou "Intuitu Personae" e Outras Avença celebrado,
em 30 de abril de 2013, tendo por objeto após a aquisição, a
realização de substancial reforma, incluindo obras de adaptação
e melhorias para atender as necessidades específicas da Devedora
de criação de um centro de treinamento para seus funcionários e
distribuidores e a consequente locação do Imóvel, por meio do
qual os Créditos Locatícios são devidos pela Devedora à Cedente;

"Coordenador" : RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTOA., sociedade empresária limitada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nO
255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76;

"Créditos Imobiliários": A fração de 98% (noventa e oito por cento) dos Créditos

Imobiliários Cedidos;

"Créditos Imobiliários A fração de 81% (oitenta e um por cento) dos Créditos Locatícios,

Cedidos": conforme representados pelas CCI;

"Créditos Locatícios": A totalidade dos alugueis e demais valores e obrigações

pecuniárias e não pecuniárias, principais e acessórias, bem como

aquelas moratórias, compensatórias e indenizatórias, devidos

pela Devedora, nos termos previstos no Contrato de Locação;

"CRI": Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pela Emissora por

meio deste Termo, com lastro em fração das CCI que

representam os Créditos Imobiliários, nos termos dos artigos 6° a
8° da Lei nO9.514/97;

"Custodiante": OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do

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

Américas, nO500, Bloco 13, Grupo 205, CEP22640-100, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-91;

"CVM": A Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão": 17 de junho de 2013;
/'
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"Data de Vencimento": 17 de janeiro de 2029;

"Devedora": A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
na Estrada Marginal da Via Anchieta, km 23,5, Bairro Demarchi,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 59.104.422/0001-50;

"Dia(s) Util(eis)": Todo e qualquer dia exceto sábado, domingo ou feriado nacional;

"Documentos da Os seguintes documentos, quando referidos em conjunto: (i) o

Operacão": Contrato de Locação; (ii) o Contrato de Cessão; (Ui) a Escritura
de Emissão das CCI; (iv) a Escritura de Alienação Fiduciária; (v) o
presente Termo de Securitização; e (v) os Boletins de Subscrição
dos CRI, bem como todos os demais documentos relacionados à
emissão do CRI, dentre eles, a Carta de Fiança, quando emitida;

"Emissão" : A presente 89a série da 1a Emissão de CRI da Emissora;

"Emissora": A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO, companhia

aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP
01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22;

"Escritura de Alienacão A Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em

Fiduciária": Garantia, a ser outorgada pela Cedente à Emissora, em 17 de
junho de 2013, pela qual será constituída a Alienação Fiduciária

do Imóvel;

"Escritura de Emissão": O Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
Imobiliário Fracionárias, Com Garantia Real Imobiliária, Sob a
Forma Escritural firmado, em 07 de junho de 2013, entre a
Cedente e a Instituição Custodiante, por meio do qual as CCI
foram emitidas pela Emissora para representarem, em conjunto,
os Créditos Imobiliários Cedidos, estando as CCI sob a custódia da
Instituição Custodiante;

"Fiadores": Em conjunto, o Sr. Alexandre Henrique Caiado, brasileiro,

solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
n0 4.004.126-5 SSP-PR,inscrito no CPF/MF sob n° 857.358.689-34,
residente e domiciliado na Rua Marechal José Bernardino
Bormann, nO1.613, Bigorrilho, Curitiba-PR; e o S~ JOri~ter
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Magalhães e Silva, brasileiro, casado pelo regime de comunhão
universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
n° 01.283.761-3 SECC-RJ,inscrito no CPF/MF sob n° 334.357.077-04,
residente e domiciliado na Avenida do Pepê, n° 1.000, apto. 301,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, na qualidade de fiadores, nos
termos do Contrato de Cessão;

"Garantia de Cumprimento A garantia fidejussória assumida pela Cedente e pelos Fiadores

do Fluxo": em relação ao cumprimento da obrigação de pagamento dos
Créditos Imobiliários Cedidos, a partir da data de assinatura do
Contrato de Cessão, na forma, prazos e valores previstos no fluxo
de recebíveis constante do Contrato de Cessão, até que as Obras
do Imóvel estejam devidamente concluídas e a Devedora esteja

imitida na posse do Imóvel, passando, então, a dever a

integralidade dos Créditos Locatícios e, consequentemente, os
Créditos Imobiliários;

"Garantias": A Alienação Fiduciária, a Garantia de Cumprimento do Fluxo e a

Carta Fiança, bem como toda e qualquer outra garantia

outorgada ou a ser outorgada em favor das Obrigações Garantidas
no âmbito da Operação, quando mencionadas em conjunto;

"Imóvel": O Imóvel objeto do Contrato de Locação, localizado na Rua Ana
Guimarães, nO92, Freguesia do Engenho Novo, na Cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, melhor descrito e

caracterizado na matrícula nO126 do 1° Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro;

"Instrução CVM28": A Instrução da CVM n.° 028, de 23 de novembro de 1983,

conforme alterada;

"Instrução CVM400": A Instrução da CVM n.o 400, de 29 de dezembro de 2003,

conforme alterada;

"Instrução CVM409": A Instrução da CVM n.° 409, de 18 de agosto de 2004, conforme

alterada;

"Instrução CVM414": A Instrução da CVM n.o 414, de 30 de dezembro de 2004,

conforme alterada;

"Instrução CVMn° 472/08" Instrução CVM n° 472, editada pela CVM em 31 de :utu/'de
2008, conforme alterada;
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"Instrução CVM476": A Instrução da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada;

"Investidor(es)" ou Os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos conforme o

"Titular(es) dos CRI": presente Termo de Securitização;

"I PCA/ IBGE": O Indice de Preços ao Consumidor Amplo calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"Jornal de Publicacão": O jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, no caso de

fatos e atos relevantes da Emissora e de interesse dos

Investidores, e o jornal Valor Econômico, no caso de fatos e atos
relevantes da Emissão;

"Lei n. ° 6.404/76": A Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

"Lei n.o 9.307/96": A Lei n.o 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada;

"Lei n.o 9.514/97": A Lei n.o 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,
que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário;

"Lei n.o 10.931/04": A Lei n.o 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que
dispõe sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de

crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de

credito bancário, altera o decreto-lei 911, de 1 de outubro de
1969, as leis 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 4.728, de 14 de
julho de 1965, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras

providências;

"Obrigações Garantidas": Todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora e/ou
pela Cedente nos termos dos Documentos da Operação, o que
inclui, mas não se limita, ao pagamento dos Créditos Imobiliários

Cedidos;

"Oferta": Consiste na oferta pública dos CRI, com esforços restritos de

distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476/09;

"Operação": A operação consubstanciada na cessão dos Créditos Imobiliários,
sua vinculação às CCI e a presente vinculação destes aos CRI pela

Emissora; /
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"Patrimônio Separado": O patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário,
pelos Créditos Imobiliários, os quais são representados por fração
das CCI, e as Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, o qual
não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se
destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado,
bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração

e obrigações fiscais;

"Prazo de Colocacão": O Prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do início da Oferta

e que poderá ser renovado semestralmente, a critério do

Coordenador e nos termos da Instrução CVM n° 476/09, caso a
Oferta não esteja ainda integralmente subscrita;

"Regime Fiduciário": Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/1997, a Emissora institui
regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados

pelas CCI, e Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, com a
consequente constituição do Patrimônio Separado;

"Titular(es) dos CRI" ou Titular(es), pleno(s) ou fiduciário(s), dos CRI.

"Investiro(es)":

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E DOSCRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

2.1 A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação dos
Créditos Imobiliários aos CRI da 89a série de sua 1a emissão, conforme as características

descritas na Cláusula Terceira, abaixo.

2.2 A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os
Créditos Imobiliários, decorrentes do Contrato de Locação, com valor nominal total de
R$ 14.278.747,41 (quatorze milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e
sete reais e quarenta e um centavos), na Data de Emissão, cuja titularidade foi obtida pela
Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão.

2.3 Os Créditos Imobiliários encontram-se representados por fração das CCI, fracionárias,
emitidas pela Emissora, com garantia real imobiliária, sob a forma escritural, nos termos da

Lei n° 10.931/2004 e da Escritura de Emissão.

2.3.1 A Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto à Instituição
Custodiante, nos termos do 94° do artigo 18 da Lei n° 10.931/2004.

9



2.3.2 O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de
Securitização, será registrado na Instituição Custodiante das CCI, nos termos do artigo
23, parágrafo único, da Lei nO 10.931/2004, através da declaração cujo modelo
constitui o Anexo 11 a este Termo de Securitização ("Anexo li").

2.4 Os valores referentes ao pagamento do preço de aquisição dos Créditos Imobiliários
Cedidos serão liberados fracionadamente à Cedente, na forma prevista no Contrato de Cessão,
sendo que parte será destinada à aquisição do Imóvel pela cedente, parte ao pagamento dos
custos de registro, transferência e comissão relativos à aquisição do Imóvel, e parte para a
execução das obras a serem desenvolvidas no Imóvel, nos termos do Contrato de Locação.

2.4.1 A fração do preço a ser liberada para a execução das obras, será paga de forma
parcelada, conforme avanço das obras a ser comprovada mediante relatórios de
medições a serem elaboradas, sendo que na última medição será retido um mínimo
correspondente a 10%(dez por cento) do valor das obras, os quais serão liberados após
a efetiva entrega das obras no Imóvel, tudo nos termos do Contrato de Cessão.

2.4.2 Ainda nos termos do Contrato de Cessão, no caso de inadimplemento de
qualquer obrigação decorrentes do Contrato de Cessão, os valores retidos e ainda não
liberados poderão ser utilizados para fins de adimplemento dos Créditos Imobiliários.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA IDENTIFICAÇÃODOSCRI E DA FORMA DE DISTRIBUiÇÃO

3.1 Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários e da
fração das CCI que os representam, possuem as seguintes características:

a) Emissão: 1a;
b) Série: 89a;
c) Quantidade de CRI: 27 (vinte e sete);
d) Valor Global da Série: R$ 9.082.311,03 (nove milhões, oitenta e dois mil, trezentos

e onze reais e três centavos), na Data de Emissão;
e) Valor Nominal Unitário: R$ 336.381,89 (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e

oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), na Data de Emissão;
f) Prazo de Amortizacão: 187 (cento e oitenta e sete) meses, correspondente a 5.693

(cinco mil, seiscentos e noventa e três) dias corridos;
g) Atualizacão Monetária: Anual pela variação do IPCA/IBGE;
h) Juros Remuneratórios: 6,1700% (seis inteiros e dezessete centésimos por cento),

calculados conforme o disposto na cláusula quinta, abaixo;
i) Periodicidade de Pagamento de Amortizacão e Juros Remuneratórios: Mensal,

sendo a primeira em 17 de fevereiro de 2014, sendo certo que os Juros
Remuneratórios ocorridos desde a Data de Emissão serão incorporados em 17 de t .rI
janeiro de 2014; .J Y

j) Regime Fiduciário: Sim; Q
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k) Garantia Flutuante: Não;
l) Garantia Real: Sim;
m) Sistema de Registro. Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP;
n) Código ISIN: BRRBRACRI2B7;
o) Data de Emissão: 17 de junho de 2013;
p) Local de Emissão: São Paulo - SP;
q) Data de Vencimento: Todo dia 17 (dezessete) de cada mês;
r) Data de Vencimento Final (Resgate): 17 de janeiro de 2029;
s) Curva de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização do CRI,

constante do Anexo I ao presente Termo de Securitização; e
t) Classificação de Risco dos CRI: Não há.

3.2 Os CRI serão registrados para negociação na CETIP e distribuídos com a intermediação
do Coordenador, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos
termos do artigo 2° da Instrução CVMnO47612009, através da CETIP.

3.3 Os CRI serão ofertados publicamente, com esforços restritos de colocação, nos termos

da Instrução CVMnO476/09.

3.3.1 A distribuição pública dos CRI será realizada pelo Coordenador nos termos do

Contrato de Distribuição.

3.3.2 A Oferta é destinada apenas a investidores que atendam às características de
investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrução CVMn° 409/04, observado
que: (i) todos os fundos de investimento serão considerados investidores qualifica.dos,
mesmo que se destinem a investidores não qualificados; e (H) as pessoas naturais e
jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM n° 409/04 deverão
subscrever ou adquirir, no âmbito da Oferta, valores mobiliários no montante mínimo
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.3.3 A Oferta será concluída com a colocação da totalidade dos CRiou a exclusivo
critério da Emissora. Os CRI que não forem colocados no âmbito da Oferta serão
cancelados pela Emissora. O Coordenador não será responsável pela subscrição e
integralização dos CRI, uma vez que a distribuição pública dos CRI será realizada pelo
Coordenador em regime de melhores esforços.

3.3.4 Em conformidade com o artigo 8° da Instrução CVM nO476/09, o encerramento
da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador (ou pela Emissora, em nome do
Coordenador) à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu encerramento,
devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na
rede mundial de computadores e conter as informações indicadas nvo./ anexo I da

Instrução CVMn' 476/09. 4>
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3.3.5 Caso, em razão de impossibilidades técnicas da CVM, o acesso ao sistema
disponiqilizado pela CVM para envio de documentos por intermédio de sua página na
rede mundial de computadores não possa ser realizado, o envio do aviso sobre o
encerramento da Oferta será feito por meio de petição assinada conjuntamente pelo

Coordenador e pela Emissora.

3.3.6 Caso a Oferta não seja encerrada dentro do Prazo de Colocação, o Coordenador
Líder (ou a Emissora, em nome do Coordenador Líder) deverá realizar a comunicação
prevista no subitem 3.3.4, acima, com os dados disponíveis à época, complementando-
o semestralmente até o seu encerramento.

3.4 Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n° 476/09, os CRI da presente Oferta
serão ofertados a, no máximo, 50 (cinquenta) investidores e subscritos ou adquiridos por, no

máximo, 20 (vinte) investidores.

3.5 Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos investidores, devendo os
investidores por ocasião da subscrição fornecer, por escrito, declaração nos moldes da minuta
do Boletim de Subscrição anexa ao Contrato de Distribuição, atestando que estão cientes de

que:

a) a Oferta não foi registrada na CVM; e

b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

Instrução CVMn° 476/09.

3.6 Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta, somente poderão ser
negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90
(noventa) dias da data de subscrição ou aquisição dos CRI pelos investidores, nos termos dos

artigos 13 e 15 da Instrução CVM476/09.

3.6.1 Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre investidores
qualificados, conforme definido no subitem 3.3.2, acima, a menos que a Emissora
obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21
da Lei n° 6.385/76 e da Instrução CVM n° 40012003 e apresente prospecto da Oferta à
CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

3.7 Observado o item 3.6, acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão
organizado e não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da Instrução

CVMn° 476/09.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUBSCRiÇÃO E DA INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI



4.1 Os CRI serão subscritos e integralizados na forma do subitem 4.1.1, abaixo. O preço de
integralização de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de
Emissão, acrescido da atualização monetária e dos juros remuneratórios, conforme item 5.1 e
5.1.2. abaixo, calculados pro rata die, desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva
integralização, e reduzido de eventuais amortizações que possam vir a ocorrer durante esse
período, sendo admitido ágio ou deságio ("Preço de Integralização").

4.1.1 A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista,
pelo Preço de Integralização, conforme previsto neste Termo de Securitização.

4.2 A integralização dos CRI será realizada por meio da CETIP.

CLÁUSULA QUINTA - DO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E

AMORTIZAÇÃO

5.1 O saldo não amortizado dos CRI, acrescido da atualização monetária, será pago no
prazo de 187 (cento e oitenta e sete) meses contados da Data de Emissão, em 180 (cento e
oitenta) parcelas mensais, nos valores, datas de vencimento e demais condições especificados
no Anexo I a este Termo de Securitização, sendo que a primeira parcela será devida em 17 de

fevereiro de 2014 e a última parcela em 17 de janeiro de 2029.

5.1.1 O cálculo do saldo devedor unitário dos CRI com atualização monetária será

realizado da seguinte forma:

ViVa = \lNb X C, onde:

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

arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário na Data de Emissão dos CRiou na última Data de
Atualização, data de incorporação de juros, ou após a última amortização, se houver,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

c = Fator acumulado da variação do IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento, apurado conforme segue:

c = Nl11
Nlo; onde:

Excepcionalmente, para a primeira Data de Atualização, a qual ocorrerá em 17 de

junho de 2014: ~



Nln= número índice de Atualização Monetária referente ao mês de abril de 2014,

divulgado em maio de 2014; e

lv'lo= número índice de Atualização Monetária referente ao mês de abril de 2013,

divulgado em maio de 2013;

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

Nln= número índice de Atualização Monetária referente ao segundo mês
imediatamente anterior à Data de Atualização. Exemplificadamente, para a segunda

Data de Atualização, isto é, 17 de j unho de 2015, Nl,n. corresponde ao número índice de
Atualização Monetária referente a abril de 2015, divulgado em maio de 2015; e

N10= número índice de Atualização Monetária referente ao segundo mês imediatamente
anterior à última Data de Atualização. Exemplificadamente, para a segunda Data de

Atualização, isto é, 17 de junho de 2015,Nlo corresponde ao número índice de
Atualização Monetária referente a abril de 2014, divulgado em maio de 2014.

Observações:

(a) O termo "Número-índice" refere-se ao número-índice do IPCA/lBGE, divulgado com

todas as casas decimais.

(b) Considera-se data de atualização todo dia 17 (dezessete) do mês de junho de cada

ano ("Data de Atualização").

(c) Considera-se data de pagamento todo dia 17 (dezessete) de cada mês ("Data de

Pagamento").

5.1.1.1 Não obstante o disposto no item 5.1.1, a atualização monetária dos
CRI será calculada e realizada da mesma forma prevista para os Créditos
Locatícios, nos termos do Contrato de Locação. O índice de atualização
monetária dos CRI, atualmente o IPCA/IBGE, também será obtido e substituído
por outros índices da mesma forma prevista para os Créditos Locatícios, nos

termos do Contrato de Locação.

5.1.1.2 Se na data de vencimento de quaisquer das parcelas mensais devidas
pelo CRI não houver divulgação do IPCA/IBGE, ou índice que vier a substituí-lo
nos termos do item 5.1.1.1 acima, será aplicado para o mês que não tenha sido
divulgado a última variação divulgada, não sendo devidas quaisquer
compensações financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação

posterior do índice que seria aplicável, conforme previsto acima. """- /'
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5.1.2 Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios,
equivalentes à 6,1700% (seis inteiros e dezessete centésimos por cento) ao ano,
calculados de acordo com a fórmula descrita a seguir:

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

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

~'Na = Conforme acima definido; e

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

arredondamento, apurado conforme segue:

.. ~
Fator de Iuros = ..i[(~+ 1)ll~ae::;eSXEO]:dct

100 I , onde:

i= 6,1700;

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

dcp= número de dias corridos entre a Data de Emissão dos CRiou, conforme o caso, a

última Data de Pagamento e a data de cálculo; e

dct= número de dias corridos entre (a) a Data de Emissão dos CRI e a primeira Data de
Pagamento; ou, conforme o caso, (b) a Data de Pagamento imediatamente anterior e a

próxima Data de Pagamento.

Critérios de Precisão:
nO mesesx30

O fator resultante da expressão 360 é considerado com 9 casas decimais

sem arredondamento.
nOmesesx30

A expressão (1+ i) 360 é considerada com 9 casas decimais com arredondamento.

A expressão ( ~~) é considerada com 9 casas decimais, sem arredondamento. ~
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5.1.3 O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado mensalmente, nas
respectivas Datas de Pagamento, sendo a primeira Data de Pagamento o dia 17 de
fevereiro de 2014, conforme a fórmula descrita a seguir:

AM =VN xTa d
I a I, on e:

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima; e

Tai = Taxa de amortização, informada com 6 (seis) casas decimais, sem
arredondamento, de acordo com o Anexo 111 do presente Termo de Securitização.

5.1.4 Exclusivamente para cálculo do Saldo Devedor dos CRI, para fins de resgate
antecipado, serão utilizados as fórmulas a seguir:

ct:CPp-ro rata

SD = [i l;~1 ~M1LX~]X i[(1+ i) -!;] detpro rata
~H!)s~o ' ' , onde:

SD= Saldo Devedor do CRIna data de cálculo;

PMTi = i-ésimo valor, constante no campo "PMTi", na tabela constante no Anexo I

deste Termo de Securitização;

i = 6,1700% (seis inteiros e dezessete centésimos por cento);

n = número de dias corridos entre a Data de Pagamento anterior à data de cálculo e a
Data de Pagamento do PMTi, constante na tabela do Anexo I, com base em um ano de

360 dias;

dCPprorata = Número de dias corridos entre a Data de Pagamento anterior à data de
cálculo e a data de cálculo, com base em um ano de 365 dias;

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

Cn = Fator acumulado de atualização monetária do i-ésimo PMT, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento, apurado da forma descrita abaixo: ~
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5.2 Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer
obrigações referentes aos CRI até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento
coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

5.3 Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em
questão serão prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o
recebimento dos Créditos Imobiliários Cedidos pela Emissora e o pagamento de suas
obrigações referentes aos CRI, sempre decorra 2 (dois) dias úteis.

5.4

Para eventos de pagamentos ocorridos anteriormente ao dia de 17 de junho
imediatamente posterior à data de cálculo, caso a data de cálculo seja anterior à 17 de
junho de 2014, Cn será equivalente a 1, caso contrário:

c = Nlm~
n Nlmo; onde:

Nlme = Número índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de

Emissão;

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

Para eventos de pagamentos ocorridos em, ou após, o dia de 17 de junho

imediatamente posterior à data de cálculo:

Nlme = Número índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de

Emissão;

Nlm1 = Número índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de

Vencimento anterior à data de cálculo;

NIm,»= Número índice referente ao primeiro mês posterior ao mês considerado no
• rIl~mj;

dCP;n'Orata = conforme definição acima;

dctpro'l'aea = conforme definição acima;

Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, inc~~ os
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valores em atraso, devidamente acrescidos dos encargos financeiros pactuados, os mesmos
encargos moratórios previstos no Contrato de Locação, a saber, multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor em atraso, acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, calculado pro rata

die e atualização monetária.

CLÁUSULA SEXTA - DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA OU DO RESGATE ANTECIPADO

TOTAL

6.1 A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e independentemente de anuência ou
aceite prévio por parte dos Titulares dos CRI, a partir do 12° (décimo segundo) mês a contar
da Data de Emissão dos CRI, ou seja, a partir da data de 17 de junho de 2014,
independentemente de antecipação do fluxo dos Créditos Imobiliários, promover a
amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral total dos CRI vinculados pelo

presente Termo de Securitização.

6.1.1 A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário, por escrito, a respeito de sua
intenção de realizar a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral
total dos CRI, com antecedência mínima de 05 (cinco) Dias Úteis da data prevista para
a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos CRI.

6.2 Observado o disposto nos itens 6.1 e 6.1.1 acima, no caso da Emissora realizar a
amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado unilateral dos CRI, referida amortização
extraordinária ou o resgate antecipado será realizado independentemente da anuência ou
aceite prévio dos Titulares dos CRI, os quais desde já autorizam a Emissora, o Agente
Fiduciário e a CETIP a realizar os procedimentos necessários a efetivação da amortização
extraordinária e/ou o resgate antecipado, independente de qualquer instrução ou autorização

prévia.

6.3 A amortização extraordinária e/ou o resgate dos CRI, em decorrência das hipóteses
previstas nos itens 6.1 e 6.2 acima, será realizada pelo valor do saldo devedor devidamente
atualizado dos CRI, calculado à taxa de juros remuneratórios dos CRI, na data do evento, de
forma pro rata die, conforme disposto na Cláusula Quinta, acima. Exclusivamente na hipótese
prevista no item 6.1, desde que não haja antecipação do fluxo dos Créditos Imobiliários,
haverá incidência do prêmio de 1,0% (um por cento) sobre o saldo devedor devidamente

atualizado dos CRI.

6.4 Na hipótese de amortização extraordinária dos CRI conforme item 6.2, a Emissora
elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova curva de amortização do
CRI, recalculando, se necessário, o número e os percentuais de amortização das parcelas
futuras, na mesma conformidade das alterações que tiverem sido promovidas no cronograma
de amortização dos Créditos Imobiliários lastro da Emissão.

~1B
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6.5 Em qualquer dos casos acima, a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado
unilateral dos CRI será realizada sob a ciência do Agente Fiduciário e alcançará,
indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitário Atualizado na

data do evento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DASOBRIGAÇÕESE DASDECLARAÇÕESDA EMISSORA

7.1 A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da
própria Emissora mediante publicação na imprensa, no Jornal de Publicação, assim como
informar em até 02 (dois) Dias Úteis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de

comunicação por escrito.

7.2 A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à disposição dos
Titulares dos CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 15° (décimo quinto) dia de cada mês,
ratificando a vinculação de fração de 98% (noventa e oito por cento) das CCI aos CRI.

7.2.1 O referido relatório mensal deverá incluir:

(a) data de emissão dos CRI;
(b) saldo devedor dos CRI;
(c) critério de atualização monetária dos CRI;
(d) valor pago aos Titulares dos CRI no mês;
(e) data de vencimento final dos CRI;
(f) valor recebido das Devedoras; e,
(g) saldo devedor das CCI vinculadas à Emissão.

7.3 Tais relatórios de gestão serão preparados e fornecidos ao Agente Fiduciário pela

Emissora.

7.4 A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações prestadas, a
qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando que analisou
diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade,
veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações
disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que estes se
encontram na estrita e fiel forma e substância descritas pela Emissora neste Termo de

Securitização.

7.4.1 A Emissora declara, sob as penas da lei, que verificou a legalidade e ausência de
vícios da emissão dos CRI, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas no presente Termo de Securitização.
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7.5 A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis contados do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos
créditos imobiliários representados pelas CC!.

7.5.1 A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do
Agente Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação
fundamentada deste, a todas as informações e documentos necessários ao desempenho
de suas funções relativas aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciário, e divulgar em
seu website, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora
destinados aos Titulares dos CRI que venham a ser publicados; e, (c) informar ao
Agente Fiduciário a ocorrência de quaisquer dos eventos que sejam de seu
conhecimento, que permitam a declaração de vencimento antecipado dos Créditos
Imobiliários, previstos no Contrato de Locação, no Contrato de Cessãoe/ou nos demais
documentos da Emissão, imediatamente após sua ocorrência, não sendo considerados
para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como as medidas
extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

CLÁUSULA OITAVA - DASGARANTIAS

8.1 Estão sendo constituídas as seguintes Garantias para a presente Emissão, conforme

previsto nas respectivas definições:

a) Alienação Fiduciária do Imóvel;
b) Garantia de Cumprimento do Fluxo;
c) Carta Fiança; e
d) Regime Fiduciário e Patrimônio Separado.

8.1.1 Alienação Fiduciária de Imóvel: A Alienação Fiduciária do Imóvel em favor da
Emissora, em garantia das Obrigações Garantidas a ser outorgada nos termos da
Escritura de Alienação Fiduciária lavrada em 17 de j unho de 2013, a Cedente outorgará
a Alienação Fiduciária do Imóvel em favor da Emissora, em garantia das Obrigações
Garantidas. A Alienação Fiduciária do Imóvel, isoladamente, representa
aproximadamente 38% (trinta e oito por cento) do Valor Global da Série, na Data de
Emissão, tendo como base o preço do Imóvel, conforme Contrato de Compromisso de
Compra e Venda e Outros Pactos firmado em 20 de março de 2013.

8.1.2 Garantia de Cumprimento do Fluxo: A garantia fidejussória assumida pela
Cedente e pelos Fiadores em relação ao cumprimento da obrigação de pagamento dos
Créditos Imobiliários Cedidos, a partir da data de assinatura do Contrato de Cessão, na
forma, prazos e valores previstos no fluxo de recebíveis constante do Contrato de
Cessão, até que as Obras do Imóvel estejam devidamente concluídas e a Devedora
esteja imitida na posse do Imóvel, passando, então, a dever a integralidade-rdos f'AN'
Créditos Locatícios e. consequentemente. os Créditos Imobiliários. ~
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8.1.3 Carta Fiança: A carta de fiança a ser contratada, até a data de início da
locação, qual seja a data da assinatura do termo de entrega e aceitação do Imóvel,
pela Devedora junto à instituição financeira de primeira linha, nos termos do Contrato
de Locação, a qual será endossada, total ou parcialmente, à Emissora, em garantia dos
Créditos Imobiliários Cedidos, nos termos do Contrato de Cessão, até 15 de janeiro de

2014.

CLÁUSULA NONA - DO REGIME FIDUCIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO

SEPARADO

9.1 Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui, por meio deste Termo de
Securitização, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados por fração das
CCI, e as Garantias, com a consequente constituição do Patrimônio Separado, abaixo descrito.
O Regime Fiduciário abrange, inclusive, a Conta Centralizadora, de titularidade da Emissora,
que receberá os pagamentos relativos aos Créditos Imobiliários.

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

administração e obrigações fiscais.

9.3 Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/97, os Créditos Imobiliários representados por
fração das CCI, incluindo a Conta Centralizadora, estão isentos de qualquer ação ou execução
pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por
quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas
obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela
aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo 111 à Instrução CVM n° 414/04, a

Emissora declara que:

9.4 A Emissora, ao instituir o Regime Fiduciário constituirá o Patrimônio Separado, sendo
que o administrará ordinariamente, promovendo as diligências necessárias à manutenção de
sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do
principal, juros e demais encargos acessórios.

a)

b)

a custódia da Escritura de Emissão, em via original, será realizada pelo

Custodiante;

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

Créditos Imobiliários serão de responsabilidade da Emissora; e -6 21



c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades
que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados,
cabendo-lhes: (i) o controle da evolução do saldo devedor dos Créditos
Imobiliários; (U) a apuração e informação à Devedora e ao Agente Fiduciário dos
valores devidos pela Devedora; (W) o controle e a guarda dos recursos que
transitarão pela Conta Centralizadora; e (iv) a emissão, quando cumpridas as
condições estabelecidas, mediante anuência expressa do Agente Fiduciário, dos
respectivos termos de liberação de garantias.

9.5 A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado
em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou
administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

CLÁUSULA DEZ - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1 A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua
nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida
uma remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

10.2 Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, com todas as suas

cláusulas e condições;

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

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

6.404/1976;

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

e) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no
inciso 11, do artigo 9° e artigo 10 da Instrução CVMn° 28/1983;

f) que verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Emissora

no Termo de Securitização; e

g) com base nos documentos e informações prestadas pela Emissora neste Termo de.
Securitização, devidamente identificados na Cláusula Oitava acima e respe vas
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definições contidas na Cláusula Primeira, verificou que a Alienação Fiduciária não
é suficiente em relação ao saldo devedor dos CRI na Data de Emissão e que a
Alienação Fiduciária e a Carta de Fiança não se encontram formalmente
constituídas e exequíveis, sendo certo que, uma vez formalmente constituídas será
observada a manutenção de sua regular constituição, suficiência e exequibilidade,
nos termos do Artigo 12, item IX, da Instrução CVMn.o 28/83; e

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

10.3 Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

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

b) adotar, quando cabível, medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa
dos interesses dos Investidores, bem como à realização dos bens e direitos
afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça nas hipóteses de
substituição ou liquidação do Patrimônio Separado;

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

d) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do

Patrimônio Separado;

e) convocar, quando entender necessário e sempre que se houver verificado a ciência
da ocorrência de qualquer hipótese específica prevista na regulamentação
aplicável ou neste Termo de Securitização, a Assembleia Geral de Titulares dos
CRI, conforme prevista no Termo de Securitização, respeitadas outras regras
relacionadas às Assembleias Gerais constantes da Lei n° 6.404176, conforme

alterada;

f) no caso de renúncia de suas funções, em virtude da superveniência de conflitos de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, permanecer no exercício
dessas funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da
renúncia, devendo, ainda, fornecer à Emissora ou a quem esta indicar, em até 30
(trinta) dias da data de sua renúncia, cópia digitalizada de toda a escrituração,
correspondência e demais papéis relacionados ao exercício de suas funções;
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g) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados ao exercício de suas funções, recebidos da Emissora;

h) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas
no presente Termo de Securitização, bem como a regular constituição das
garantias, quando aplicável diligenciando no sentido de que sejam sanadas as
omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

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

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

k) notificar os Titulares dos CRI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir
da ciência da ocorrência do fato, na hipótese de eventual inadimplemento de
quaisquer obrigações atinentes a este Termo de Securitização;

I) fornecer à Emissora termo de liberação, no prazo de 05 (cinco) dias após
satisfeitos os Créditos Imobiliários e extinto o Regime Fiduciário, que servirá para
baixa, nos competentes Cartórios de Registros de Imóveis dos Créditos Imobiliários
e garantias a elas vinculadas, se for o caso;

m) manter atualizada a relação de Titulares dos CRI, conforme posição emitida pela

CETIP;

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

o) acompanhar o Valor Nominal Unitário, calculado pela Emissora, e disponibilizá-lo
aos investidores e aos participantes do mercado, através de sua central de
atendimento e/ou se seu website.

10.4 O Agente Fiduciário receberá diretamente do Patrimônio Separado, observada a
Cláusula Décima Segunda, abaixo, como remuneração pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitização, (i) parcela
única de implantação de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devida 5 (cinco) dias após a assinatura
do Termo de Securitização, e (ii) a título de honorários, parcelas semestrais de R$ 6.000,00
(seis mil reais), sendo a primeira devida 5 (cinco) dias após a assinatura do Termo de
Securitização e as demais semestralmente até a quitação total dos CRI.

10.4.1 No caso de inadimplemento no pagamento dos CRiou de reestruturação das
condições dos CRI após a emissão ou da participação em reuniões ou conferê as
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telefônicas, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$ 500,00
por hora-homem de trabalho dedicado à (i) execução das garantias, (ii)
comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou com os titulares dos CRI; e
(iii) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas 5
(cinco) dias após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de
horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das condições dos CRias eventos
relacionados a alteração (i) das garantias, (ii) prazos de pagamento e (iii) condições
relacionadas ao vencimento antecipado. Os eventos relacionados a amortização dos CRI
não são considerados reestruturação dos CRI.

10.4.2 No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização e aos
contratos de garantia da emissão, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente,
o valor de R$ 500,00 por hora-homem de trabalho dedicado a tais alterações. A
remuneração definida no item 10.4, acima, continuará sendo devida mesmo após o
vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de
inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

10.4.3 A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação
dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente
Fiduciário, exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de
convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral dos
Titulares dos CRI, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário
encontra-se à disposição etc.), notificações, extração de certidões, despesas com
viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes, conference-call, bem
como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação, as quais serão
cobertas pelo Patrimônio Separado, ou, na sua insuficiência, pelos Investidores.

10.4.2.1 A remuneração definida no item 10.4, acima, também não inclui as
despesas incorridas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros
especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as
despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação,
indenizações, depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares dos CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciário e para
realizar os Créditos Imobiliários e/ou executar a Alienação Fiduciária integrante
do Patrimônio Separado. Tais despesas incluem também os gastos com
honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações
propostas pelo Agente Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário intentadas, no
exercício de suas funções, ou ainda que lhe cause prejuízos ou riscos
financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares dos CRI, que
serão suportadas pelo Patrimônio Separado ou, na hipótese de insuficiência
deste, pelos Titulares dos CRI.
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10.4.2.2 O pagamento das despesas referidas nos itens 10.4.2 e 10.4.2.1
acima será realizado mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas
pelo Agente Fiduciário, acompanhadas dos comprovantes pertinentes, ou
mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após prévia
aprovação, se assim possível, da despesa por escrito pela Emissora, na
qualidade de administradora do Patrimônio Separado, ou, na insuficiência
deste, pelos Investidores, observando-se, neste último caso, que a Emissora será
comunicada sobre tais despesas previamente e por escrito.

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

inerente.

10.4.3 No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas no
item 9.4, acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCAlIBGE, o qual
incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die,

se necessário.

10.4.4 As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas pela variação
acumulada do IPCA/IBGE, a partir da data de assinatura deste Termo de Securitização,
ou na falta deste, pelo IPC/FIPE, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo
índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de
pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se necessário.

10.4.5 Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a
prestação desses serviços, tais como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISS, a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a constituição ao Programa de
Integração Social - PIS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS,e o Imposto de Renda, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.5 O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de vacância,
devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses
eventos, Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para que seja eleito o novo agente fiduciário.

10.6 O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

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



b) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de
qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o
voto de 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI; ou

c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quorum previsto no item 11.3,
abaixo, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei nO
9.514/97 ou das incumbências mencionadas no item 9.3, acima.

10.7 O agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos do item
9.6, acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da
legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

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

10.9 Se aprovado nos termos do item 10.6 (b), os Titulares dos CRI poderão nomear
substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

10.10 Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá

que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será

ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da

Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos

termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA ONZE - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1 Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário, conforme disposto
no item 10.3 acima, deverá realizar imediatamente a administração do Patrimônio Separado
constituído pelos Créditos Imobiliários representados por fração das CCI, e Garantias, ou
promover a liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a assembleia geral dos
Titulares dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidação.

11.2 Em até 05 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo Agente Fiduciário, do
Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos Titulares dos CRI, na
forma estabelecida na Cláusula Treze abaixo, e na Lei n° 9.514/1997.

11.3 A assembleia geral dos Titulares dos CRIdeverá deliberar pela liquidação do Patrimônio
Separado, ou pela continuidade de sua administração pelo Agente Fiduciário, fixando, neste
caso, a remuneração deste último, bem como as condições de sua viabilidade eco ~ ico-

financeira.
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11.4 Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assembleia gera l dos
Titulares dos CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção
da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou
não conforme itens 11.1 a 11.3, acima:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da
Emissora, não elidido no prazo legal;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, desde que por culpa exclusiva
e não justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure por
mais de 90 (noventa) Dias Úteis, contados da notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário; e/ou

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, desde que por culpa exclusiva
e não justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure por
mais de 90 (noventa) Dias Úteis, contados da notificação formal e
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário.

CLÁUSULA DOZE - DA ASSEMBLEIAGERAL DETITULARES DOSCRI

12.1 Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim
de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI.

12.2 A assembleia geral dos Titulares dos CRI poderá ser convocada:

a) pelo Agente Fiduciário;
b) pela CVM;
c) pela Emissora; ou
d) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10%(dez por cento) dos CRI em

circulação.

12.3 A convocação da assembleia gera l dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital
publicado por 3 (três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias, no Jornal de Publicação,
sendo que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos Titulares dos CRI que
representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação,

com qualquer número.
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12.4 À presidência da assembleia geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado,

respectivamente:

a) ao representante da Emissora;
b) ao Titular de CRIeleito pelos Titulares dos CRI presentes; ou
c) à pessoa designada pela CVM.

12.5 Sem prejuízo do disposto no item 12.6 abaixo, a Emissora e/ou os Titulares dos CRI
poderão convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das
assembleias gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a

deliberação da ordem do dia.

12.6 O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleias gerais e prestar aos
Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

12.7 Para os fins deste Termo de Securitização, as deliberações em assembleia geral serão
tomadas por Titulares de CRI representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um
dos CRIem circulação, observado o disposto no item 12.8, abaixo.

12.7.1 Cada CRI corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição de
mandatários, observadas as disposições dos 99 1° e 2° do artigo 126 da Lei nO

6.404/1976.

12.7.2. Estarão sujeitas à aprovação dos Titulares dos CRI:

(a) que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação, a não declaração do vencimento antecipado das obrigações constantes
do presente Termo de Securitização, em decorrência do vencimento antecipado

dos Créditos Imobiliários; e

(b) que representem, 85%(oitenta e cinco por cento) dos CRIem circulação:

(i) a alteração de quaisquer condições ou prazos de pagamento dos CRI;

(ii) a alteração dos Juros Remuneratórios e Atualização Monetária dos CRI; e

(iii) a alteração dos quóruns de deliberação, para fins de deliberações em
Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, conforme previsto nesta Cláusula
Décima Segunda deste Termo de Securitização.

12.8 Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação
assembleia geral dos Titulares dos CRI, serão excluídos os CRI que a Emissora eventua ente
possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emiss

29



entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente,
empresas sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou
pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também deverão
ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da assembleia geral.

12.9 As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns estabelecidos
neste Termo de Securitização, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem
como obrigarão a todos os Titulares dos CRI.

12.10 Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização,
será considerada regularmente instalada a assembleia geral dos Titulares dos CRI a que
comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os
quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

CLÁUSULA TREZE - DAS DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1 São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e
liquidação do Patrimônio Separado (inclusive das CCI), inclusive as referentes à sua
transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na
hipótese de o Agente Fiduciário ou nova securitizadora, conforme o caso, vir a
assumir a sua administração ou liquidá-lo;

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como
as despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, depósito
judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos
CRI, do Agente Fiduciário e da Emissora e realização dos Créditos Imobiliários e
Garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente
aprovadas, se assim possível, e pagas pelos mesmos titulares. Tais despesas
incluem também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas
judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou
contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no exercício de suas
funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto
representante da comunhão dos Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI, bem como
a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese da
Emissora permanecer em inadimplência por um período superior a 60 (sessenta)
dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia do Investidor para
cobertura do risco da sucumbência;

c) as despesas com publicações, notificações, transporte, alimentação, viagen,
estadias e demais mencionadas no subitem 10.4.2 acima, necessárias ao ex cício
da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos s
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razão desta, serão arcadas pelo Patrimônio Separado, desde que aprovadas
previamente por escrito pela Emissora, na qualidade de administradora do
Patrimônio Separado;

d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser
criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência
alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta
ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os
Créditos Imobiliários e Garantias;

e) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários
advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da
Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (j) forem
resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora e/ou do
Agente Fiduciário, ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes,
conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo
competente; ou (U) sejam de responsabilidade da Devedora ou puderem ser a ela
atribuídos como de sua responsabilidade;

f) as despesas previstas no item 1DA, acima, e subitens, referentes à remuneração
do Agente Fiduciário, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o
Agente Fiduciário e a Emissora venham a incorrer no decorrer da emissão
relacionada aos termos de quitação, registros e acompanhamento das Garantias;

g) as despesas incorridas pela Emissora com a manutenção do registro e custódia das
CCI, representativas dos Créditos Imobiliários, bem como aqueles relacionados à
liberação de Garantias, conforme disposto neste Termo de Securitização e nos
demais Documentos da Operação;

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

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

13.3 Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado,
nos termos da Lei n° 9.514/1997, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com
as despesas mencionadas no item 13.1 acima, tais despesas serão suportadas pelos
Investidores, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

13.4 Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.3 acima são de responsabilidade dos Titu

dos CRI:
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a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI, não
compreendidas na descrição acima; e

b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e

prerrogativas.

13.4.1 No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste Termo de
Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos
CRI deverão ser previamente aprovadas em assembleia geral dos Titulares dos CRI e
adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva

aprovação.

13.4.2 Em razão do disposto na alínea "b" do item 13.4, acima, as despesas a serem
adiantadas pelos Titulares dos CRI à Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares do
CRI, incluem: (i) as despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria
legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (U) as custas judiciais, emolumentos e
demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos procedimentos
judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar
os créditos oriundos das CCI; (m) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos
administradores da Emissora e pelos prestadores de serviços eventualmente por ela
contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à salvaguarda dos direitos ou cobrança dos créditos oriundos das CCI; (iv)
eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de
eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas
pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia prévia dos Titulares dos CRI para
cobertura do risco da sucumbência; e (v) a remuneração e as despesas reembolsáveis

do Agente Fiduciário.

CLÁUSULA QUATORZE - DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

14.1 Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos
mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as
informações contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar
seus próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titulares de

CRI:

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF:

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a
certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.

A partir de 1° de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada,
sendo estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assi ,



os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às
alíquotas de: (i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias;
(jj) 20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iH)
17,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 dias até 720 dias; e (iv)
15%quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721 dias.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização,
corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores
mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho
de capital na alienação ou cessão, detidos por Investidores pessoas físicas a partir de 1° de
janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual)
independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital estarão
sujeitos ao IRRFconforme as regras aplicáveis a Investidores pessoa física ou pessoa jurídica,

no que se refere à tributação de ganhos de capital.

Os Investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus
ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é
compensável. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde
que declarem sua condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à
tributação pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1

0

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

O IRRF pago por Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou
real é considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em

cada período de apuração.

A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários
realizada por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de
previdência complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas
técnicas e fundos), sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títul e
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valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte
e do pagamento do imposto.

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como
regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos
pelos residentes no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos
rendimentos e ganhos auferidos pelos Investidores não residentes cujos recursos adentrarem o
país de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMNn° 2.689, de 26
de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por Investidores estrangeiros
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%, ao passo que os ganhos
realizados em ambiente bursátil, como a BM&FBOVESPA,são isentos de tributação. Em relação
aos investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota
inferior a 20%, em qualquer situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25%.

(ii) IOF:

Ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o
ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na
forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 2.689, de 26 de
janeiro de 2000) a alíquota do IOF/Câmbio será igual a 0% (zero por cento), conforme
alteração estabelecida pelo Decreto nO6.983/2009 e pelo Decreto nO8.023/2013. Alertamos,
contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas
poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos ou
Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou
pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Regra geral, para as operações
cujo resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de 30 (trinta) dias contados da
data de sua aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negoclaçao na
BM&FBOVESPA,a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por
pessoas físicas ou jurídicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser
efetuada através do próprio sistema.

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não
possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas
respectivas contas pela Emissora, cabendo às instituições financeiras titulares das referidas
contas a retenção do e o recolhimento do IRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos
Investidores e o recolhimento do IRRFdeve ser realizado até o terceiro dia útil subsequen ao
decêndio de ocorrência do referido pagamento.
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(iii) Contribuição ao Programa de Integracão Social - PISe para o Financiamento da Seguridade

Social-COFINS:

A contribuição ao PIS e à COFINSincidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas,
independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para

tais receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei nO10.637,
de 30 de dezembro de 2002, desde 1° de dezembro de 2002: m a alíquota foi elevada para
1,65%; e (U) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de
custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a
alteração da sistemática da tributação da COFINSpois de acordo com a Medida Provisória n°
135, convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1° de fevereiro de 2004:
(a) a alíquota foi elevada para 7,6%; e (b) o valor do tributo apurado pode ser compensado
com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis
imobiliários aos Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui
receita financeira. Para os Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas
financeiras auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINSà alíquota zero, nos

termos do Decreto n° 5.442/2005.

No caso dos Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui
receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a
revogação do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 pela Lei n° 11.941/2009, revogado
em decorrência da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo

plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal
a exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e
entidades assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos
certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas,
estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da
legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por Investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos

referidos tributos.
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o pagamento da contribuição ao PISe da COFINSdeve ser efetuado até O vigésimo quinto dia
do mês subsequente ao de auferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou até o
vigésimo dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades

assemelhadas.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICIDADE

15.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem como as
convocações para as respectivas Assembleias Gerais, serão realizados mediante publicação
de edital no Jornal de Publicação, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

15.2 As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas
ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de envio de

Informações Periódicas e Eventuais da CVM.

CLÁUSULA DEZESSEIS- DO REGISTRODOTERMO DE SECURITIZAÇÃO

16.1 O presente Termo de Securitização será registrado na Instituição Custodiante das CCI,
nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004.

CLÁUSULA DEZESSETE- DOSFATORESDE RISCOS

17.1 O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo
potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Emissora,
Devedora, Cedente, e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O potencial investidor deve ler
cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem
como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários
antes de tomar uma decisão de investimento. Segue abaixo descrição, não exaustiva, dos
principais fatores de risco a serem considerados pelo potencial investidor, antes de subscrever

ou adquirir os CRI.

FATORESRELATIVOSAO AMBIENTEMACROECONÔMICO

Politica econômica do Governo Federal
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas
intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e

outras para influenciar a economia do Brasil.

As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas envolveram,
no passado, controle de salários e preço, desvalorização da moeda, controles no fluxo de
capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre out
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Os negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Devedora podem
ser adversamente afetados em razão de mudanças nas políticas públicas e por fatores como:
(a) variação nas taxas de câmbio; (b) controle de câmbio; (c) índices de inflação; (d)
flutuações nas taxas de juros; (e) falta de liquidez nos mercados financeiro e de capitais
brasileiros; (f) racionamento de energia elétrica; (g) instabilidade de preços; (h) mudanças na
política fiscal e no regime tributário; e (i) medidas de cunho político, social e econômico que

possam afetar o país.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as
políticas governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar
as operações e o desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a
modificações por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses
ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a
volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros
acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os
resultados operacionais da Devedora, e por consequência, o desempenho financeiro dos CRI.

Efeitos da política anti-inflacionária
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do Governo
Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle
inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica e aumentaram a volatilidade do
mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação
frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas
de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de
juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real, podem
ter um efeito material desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que

lastreiam esta Emissão.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os Créditos
Imobiliários não sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o pagamento
dos Investidores está baseado na realização destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto

pelos Investidores.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o
Governo Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante
as quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante,
controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos mais
recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do real frente ao dólar
dos Estados Unidos da América. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o
dólar dos Estados Unidos da América irá permanecer nos níveis atuais. As depreciações d eal
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frente ao dólar dos Estados Unidos da América também podem criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e a qualidade da
presente Emissão.

Efeitos da elevação súbita da taxa de juros
A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos Investidores por títulos e
valores mobiliários de companhias brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-
fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste
caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

Efeitos da retração no nivel da atividade econômica
As operações de securitização de créditos imobiliários apresentam historicamente uma
correlação direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de
atividade da economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode
acarretar a elevação no patamar de inadimplemento de pessoas jurídicas, inclusive da

Devedora.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no
balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de
captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas
de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação
brasileiros e eventual desaceleração da economia dos Estados Unidos da América podem
trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de
juros, elevando as despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de
recursos por empresas brasileiras.

FATORES RELATIVOSAO AMBIENTE MACROECONÔMICOINTERNACIONAL

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é
influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a
deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros países de
mercados emergentes, especialmente da América Latina, poderão influenciar o mercado em
relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas
nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as
reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso
no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países emergentes
afetam o desempenho econômico e financeiro do país. A economia de países desenvolvidos,
como os Estados Unidos da América, interferem consideravelmente no mercado brasileiro.
Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados
desenvolvidos em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos Estados U dos da
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América em 2008), os investidores estão mais cautelosos na realização de seus investimentos,
o que causa uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasão de
investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem
custos mais altos para captação de recursos, tanto nacional como estrangeiro, impedindo o
acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta forma, é importante ressaltar que
eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e
ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI da presente Emissão.

FATORES RELATIVOS A ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIAS

APLICÁVEISAOS CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país titulares de CRI
estão isentos de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de
pessoas físicas. Da mesma fora caso o CRI atenda ao disposto na Lei n° 12.431, de 24 de junho
de 2011 ficará reduzida a O (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do 9 20 do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%(vinte por cento).

Tais tratamentos tributários tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado
ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção,
criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou mesmo a
criação de novos tributos aplicáveis aos CRI, poderão afetar negativamente o rendimento

líquido dos CRI esperado pelos Investidores.

FATORESRELATIVOSÀ EMISSORA

Risco da não realização da carteira de ativos
A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários,
tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários através da
emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados
separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos
Imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela
Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações
decorrentes dos CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário
deverá assumir a custódia e administração dos Créditos Imobiliários e dos demais direitos e
acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em assembleia, os titulares dos CRI poderão
deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela
liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora

perante os titulares dos CRI.

Administração da Emissora
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A perda de membros da alta administração da Emissora, ou a incapacidade de atrair e manter
pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a situação
financeira e os resultados operacionais da Emissora. A capacidade da Emissora em manter sua
posição competitiva depende em larga escala dos serviços da alta administração. A Emissora
não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua
alta administração. A perda dos serviços de qualquer dos membros da alta administração ou a
sua incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la podem causar um efeito
adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Emissora.

Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora
Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o
Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos Imobiliários, eventuais
contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão
afetar tais Créditos Imobiliários, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso
país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um
conjunto de rigores e obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da
legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação
financeira, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos Investidores, inclusive
decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as disposições
contidas nos documentos desta operação.

FATORESRELATIVOSÀ EMISSÃODOSCRI

Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a
capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI
Os CRI são lastreados por fração de 98%(noventa e oito por cento) das CCI que representam os
Créditos Imobiliários. Tal fração das CCI foi vinculada aos CRI por meio deste Termo de
Securitização, pelo qual foi instituído o Regime Fiduciário e criado o Patrimônio Separado. Os
Créditos Imobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora, que
compreendem valor da promessa, atualização monetária, juros e outras eventuais taxas de
remuneração, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos
acessórios. Caso os Créditos Imobiliários não sejam suficientes para amortizar integralmente
os CRI os Titulares dos CRI sofrerão prejuízos dado que não haverão recursos adicionais para
serem utilizados na amortização integral dos CRI.

Risco da ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determi
antecipação dos pagamentos

~
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A ocorrência de qualquer evento de Pagamento Antecipado ou vencimento antecipado dos
Créditos Imobiliários, bem como de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI,
acarretará o pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, da operação, podendo gerar
dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos investidores à mesma taxa
estabelecida para os CRI. Adicionalmente, dado que os CRI poderão ser integralizados pelo
investidor com ágio, calculado em função da rentabilidade esperada pelo investidor ao longo
do prazo de amortização dos CRI originalmente programado, em caso de antecipação do
pagamento dos Créditos Imobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação serão
imputados pela Emissora na amortização extraordinária e/ou resgate antecipado dos CRI, nos
termos previstos neste Termo de Securitização, hipótese em que o valor a ser recebido pelo
Investidor poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado,
frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem
o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para
satisfação dos interesses dos investidores.

Risco relativo à inexistência de classificação de risco
Os CRI, objeto desta Emissão não serão objeto de classificação de risco por agência de rating,
não sendo disponibilizado aos Investidores, portanto, qualquer relatório de classificação de
risco ou atualização deste. Na ausência de referida classificação de risco, os investidores não
terão acesso à análise de agências classificadoras como apoio às suas decisões de

investimento.

Alienação Fiduciária do Imóvel
Os Créditos Imobiliários contarão, a partir de 17 de junho de 2013, também com a alienação
fiduciária do Imóvel nos termos da Escritura de Alienação Fiduciária. No entanto, tal Escritura
de Alienação Fiduciária, apesar de devidamente lavrada, ainda não está registrado no cartório
e registro de imóveis competente. Caso a Escritura de Alienação Fiduciária não seja registrado
a garantia representada pela alienação fiduciária do Imóvel poderá não ser eficaz em eventual
processo de cobrança dos Créditos Imobiliários, causando, assim prejuízos para os Titulares do
CRI. Adicionalmente, o valor do Imóvel poderá deteriorar-se ou diminuir por qualquer razão,
ou, ainda, tornar-se inábil ou imprópria para garantir o cumprimento das obrigações
garantidas. Não há como se assegurar que a excussão dessa garantia a ser prestada sob a
forma de alienação fiduciária do Imóvel terá como resultado a obtenção de recursos ou ativos
suficientes para o cumprimento das obrigações garantidas. A referida excussão poderá
envolver custos significativos e demandar prazo elevado para sua conclusão.

Os Titulares dos CRI não têm qualquer direito sobre o Imóvel
Ressalvado dos direitos decorrentes da eventual excussão da garantia representada pela
Escritura de Alienação Fiduciária, os CRI não asseguram aos seus titulares qualquer direito
sobre o Imóvel relacionado à Emissão.

Riscos Financeiros
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Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização
no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de
remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de
atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez.

Risco relacionado ao quorum de deliberação em Assembléia Geral de Investidores
As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais de Titulares dos CRI são aprovadas
por maioria absoluta, ressalvados os quoruns específicos estabelecidos neste Termo de
Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da
maioria, ainda que se manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória
no caso de dissidência do titular do CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação
em Assembleia Geral.

Risco de Atraso da Entrega das Obras no Imóvel
Tendo em vista que os Créditos Imobiliários são originados no Contrato de Locação, e que
passarão a ser devidos pela Devedora após a conclusão das obras a serem implementadas no
Imóvel, quando se iniciará a locação, em caso de atraso na entrega das obras do Imóvel,
haverá também atraso no pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora, sendo que,
nesse período de atraso, será executada a Garantia de Cumprimento do Fluxo ou demais
Garantias, nos termos aqui previsto.

Risco de não Constituição de Garantias
A Alienação Fiduciária de Imóvel ainda não se encontra totalmente constituída, até a data de
assinatura deste Termo de Securitização, embora já tenham sido prenotadas perante os
competentes cartórios, bem como o Contrato de Cessão não se encontra devidamente
registrado nos cartórios competentes, e a Carta de Fiança será contratada futuramente
conforme prazos previstos nos Documentos da Emissão; dessa forma, existe o risco de atrasos
ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição das Garantias.

Baixa liquidez no mercado secundário
Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil
apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado
para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir
os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar
preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

Restrição à negociação
Os CRI são objeto de esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n°
476/09, ficando sua negociação no mercado secundário sujeita ao período de vedação previsto
no artigo 13 da citada instrução. Além disso, a Oferta será concluída com a colocação da
totalidade dos CRiou a exclusivo critério da Emissora, havendo consequente risco de a Of ta
não ser concretizada e os valores integralizados terem que ser devolvidos aos Inv idor .



Credores privilegiados
A Medida Provisória nO2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76,
estabelece que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "[desta
forma] permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das
rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido
objeto de separação ou afetação."

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos deles decorrentes, não
obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,
trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da
Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,
concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada,
sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese,
é possível que os Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral
dos CRI após o pagamento daqueles credores.

RISCOS RELATIVOS À DEVEDORA E SEU SETOR DE ATUAÇÃO

A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora poderá
afetar negativamente a capacidade de recebimento dos valores constantes dos Créditos
Imobiliários pela Emissora e por conseguinte, afetar o pagamento dos CRI.

DEMAIS RISCOS

Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da Devedora, que são
afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os
CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos,
tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração
na política econômica, decisões judiciais etc.

CLÁUSULA DEZOITO - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

18.1 Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos
relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo
Securitização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.
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18.2 Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo de Securitização ser julgada
ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada por outra que, na
medida do possível, produza efeitos semelhantes.

18.3 O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade
nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer
documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões.

18.4 A atuação do Agente Fiduciário limitar-se-á ao escopo da Instrução n° 28, de 23 de
novembro de 1983 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações.

18.5 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade
para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como
aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento,
somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos

em assembleia geral.

18.6 O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a
orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos
Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a agir em conformidade com as instruções
que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário e a
Emissora não possuem qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos
jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações a eles transmitidas pelos
Titulares de CRI e reproduzidas perante a Devedora, independentemente de eventuais
prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares de CRI e/ou à

Devedora.

CLÁUSULA DEZENOVE - DAS NOTIFICAÇÕES

19.1 As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Termo de
Securitização deverão ser encaminhadas para os endereços constantes no preâmbulo deste
Termo de Securitização, ou para outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a
vigência deste Termo de Securitização.

19.2 As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com
"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
fax ou por telegrama, nos endereços mencionados neste Termo de Securitização. Os originais
dos documentos enviados por fax deverão ser encaminhados para esses endereços em até 5
(cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. Cada Parte deverá comunicar às ou s a
mudança de seu endereço.
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CLÁUSULA VINTE - DA ARBITRAGEM

21.1 Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das disposições
previstas neste Termo de Securitização serão submetidas à arbitragem, de acordo com as
regras de arbitragem para decisão definitiva do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara
de Arbitragem de Comércio Brasil - Canadá ("CA-CCBC"), em procedimento a ser administrado

pela câmara eleita.

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

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

9.307/1996.

21.1.3 O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros, sendo um nomeado
pela Emissora, o outro pelo Agente Fiduciário e o terceiro pelos dois árbitros indicados

pelas partes.

21.1.4 Na hipótese de os árbitros indicados pelas partes não chegarem a um
consenso quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de
nomeação do segundo árbitro, o terceiro árbitro será indicado pela câmara eleita, no
prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data em que se verificar o impasse.

21.1.5 A arbitragem será realizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações
levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A sentença arbitral será considerada
final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer
recurso. Não obstante, cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder
Judiciário com o objetivo de (i) assegurar a instituição da arbitragem, (ii) obter
medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem,
sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de
renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas
partes, e (ijj) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não
exclusivamente, da sentença arbitral.

21.1.6 Com exceção dos honorários dos advogados, que serão atendidos por cada
parte individualmente, as demais despesas e custos serão suportados por uma ou por
ambas as partes, como for decidido pelo Tribunal Arbitral.

21.2 Na hipótese de as partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipótes
previstas no item 22.1.5, acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comar ão
Paulo, Estado de São Paulo, será o único competente para conhecer e dirimir q lSq
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questões ou litígios, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.

o presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na
presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo-SP, 22 de julho de 2013.

(assinaturas na próxima página)

(o restante desta página foi deixado intencionalmente em branco)
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S6ma Regina Menezes
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Distr~f)uidora de Títulos e Valores Mobiliários, datado de 22 de julho de 2013).
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Mês Fator de Juros Saldo

...l.6..! ~.?/.~:l.!.1.:~~?.}!~.s.~.i..?:s.º}.?~i.s..i. }.';~:?~.s..!:~ }:.s..?~}~ ~:?3.?..'.~.~ .7..~.:.s..º?!}Q.

..;~~; 1}iPP:º~.? ..!.!~.s.Q.º;i..?.:s.º }:S..?A:?. 3..';?~}}.!:~ ~:.?~.~.!~.~ ~.:?3.?..';~.~ ~.~:.?~:S.A? .
163 17;01/2027 1.005001750 344.75 3.7651% 2.595.11 2.939.86 66.33037

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• 0.0

...~.~ }Fº~:9:ºP }.!.~~.s.~~.lJs.º}}~.i.?? J,.?~.~:~~~):.~~.}.! ~.:?3.?'.~.~?3.:.?.?.~:!~.~.
165 17/03!l027 1.005001750 318.72 4.1134% 2.621.15 2.939.87 61.101.11..................................................... : : : : : .
166 nt04/W27 1.005001750 305.61 4.3113% 2.634.25 2.939.806 58.466.86..................................................... : : : : : .

...~?L i.?i9.?:'?:QP }.,~;s.~.!.?s.Q .??~;~ ~.'.s..?~.!.!3. ~:.~};~~ ?:?:3.~.&? s..?:.~.!:?;~~.
168 17/06,2027 1.005001750 279.19 4.1666% 2.66lüS9 2.939.88 53.15833..................................................... : : ; : : : .

).?? U~~H2.:~2.:?).!QQ.s.~}.?..?.Q ???..;.~?. s.;'.ºªg2..~:? ~:.~?ª.,?.~ 2.::?.3..~.'.~.~ ?~:;~~.~;}~.
..:l..7.º ~.~iº.~:'~:~~:? ~.!~~.s.~P.?.º ?.s..2.:!.?t. s..':?~?..~.~~?. ~:..tJ:~.?;3..s. ~::?:3.?':~.? ~.?...]~?;3.? .
...u.1. J?!.:º?qº?? }.!'ºº.s.~.l..??.º )}~!º.?... s.:.?.s.'º~~~o. 2;}.ºº:.?:~ ?:?:3.~.'.~.~ ~;s.:.~!~º .
172 17/10

'
2027 .1.005001750 :n5,56 6.0189% 2.714,32 2.939,88 42.382.28..................................................... : : : .

173 17rW2027 1.00500l750 2H.99 6.4364% 2.727.89 2.939.88 39.654.38..................................................... : : : : : .

...~.?4. ~.?i.~~:'f.:ºP ~.!º.º.s.~.1..?s.º }.~~.}4. ~;,;?~}?.!~~ ~:;?~.~).~ ~.:?3.?.';~.?. 3.~:.?.~.?!.?.~.
175 .l7/01/2028 1.005001750 184.63 7,4641% 2.755,21 2.939.84 34.157,66..................................................... : : : .

..:U? }.7iº~:9:~2.:~ }.!~..t?.s.~.~..?.s.º }.?~~!.~.s. ~.':~.~~~~.~ J..?~~!ºL ~:?:3.?'.~.? }.l::}~.~.!.~.
177 17/0J(2028 1..005001.750 1.57..00 S S65S.~.~ 2.7S2~85 2.939..85 28.605..79..................................................... :- : : .

...u.? Fi~:.?.º~:~ }.1QQ.s.~.~.?..s.º ..!.~}!º.~ ?J??º!.? ~:.7..?.~}?. 2.::?.:3.?..'.~.! ~;s.:.~.~;º~ .

...1..?? ~.?iº:S.g~Io?~ }.!~:s.QQ.!.?..?.Q ~??.!º.9. }:~Io!.?~?!.~ ~:.~}.º!.?~ ~:?..3..9..';~.?~~:.~?.ª.!~.2.....~.~º:I.?/º.~:::?~I?ª ~.!~~.s.~.1..??º ~.~.?!º3. ~.2..~.?~;?.?~ ~:.~.2.~.!.s.:3. ~.:.?ª?';ª.? 2º:.~}}!3..9. .

..;í..~.! ..i.?i'G.}g:~2..~~.!~.s.~;~..??º Jºº!?Q }.~.!º.?2:s.?o ~:.~.3..~.1?~ ?:.~:3.?:.ª.~ U}.3..~!~ª .
} ..~:2. ;l}iº.S.:~?:º2.:~í..;~.s.º.º.!..??º s..6..,?º }.~!~.s.?s.~:~ ~:..~.?}}? ~::?:3.?:'.~.~..1.~::~.ª.;~;;~.~.
183 17/09/2028 L005001750 72,43 19.8009% 2.867.42 2.939.85 H.6H ..85
:Ts.~::::::ü:ii.ºi~:º?ê:::::I;~:5.~ü:5.º-::::::::::::?:s.:º?:::::::::::::::::::?4;:s.:1.~~%:::::::::::::::::::j~ª-ê:(:?L:::::::::::::::::?:?~?):~:::::::::::I:tª;:;º~::::::::
...~.~.s. ~.!!}}.::2..~?~ }.;~;?~P.s.Q ~.~A~ }?1.~.~.?f.i.~ ~:.~.9..~!.!.? ?.:2.~?.,;~.~ ?:.~;3..s..,~;?..
186 nma028 1,OO50CH750 29,19 49,8754%. 2.910,68 2.939,87 2.925,.21
:Is.f:::::ü!~:~E?º?~:::::T~?~ü:5.º::::::::::::::i.¥;~~::::::::::::::::::~ºº~~%::::::::::::::::::I:??~:;?~:::::::::::::::::::~::?ª?:,:~~:::::::::::::::::::º:;i».::::::::::::
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(Anexo 1/ do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 89Q Série da 1Q Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, celebrado
entre RB Capital Companhia de Securitização e Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários, datado de 22 de julho de 2013).

ANEXO 11 - DECLARAÇÃODE CUSTÓDIA

mocªt], mUi] de [m~~]de 2013.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, n° 500, Bloco 13, Grupo 205, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
instituição custodiante das Cédulas de Crédito Imobiliário de série única, número 001 a 024
("CCI") que serve de lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 89a

série da 1a emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da RB CAPITAL COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP01448-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados em fração de
98% (noventa e oito por cento) dos créditos imobiliários representados pelas CCI por meio do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão ("Termo de Securitização"), tendo
sido instituído o regime fiduciário pela Emissora no Termo de Securitização sobre a fração dos
créditos imobiliários representados pelas CCI, nos termos da Lei n.o 9.514/97, regime
fiduciário este ora registrado nesta Instituição Custodiante. Esta Instituição Custodiante
declara, ainda, que o regime fiduciário estabelecido pelo Termo de Securitização encontra-se
registrado, e a Escritura de Emissão das CCI custodiada nesta Instituição Custodiante, nos
termos do artigo 18, ~ 4°, da Lei n. ° 10.931/04. Declara ainda que o Termo de Securitização
também foi entregue para registro.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORADETíTULOS EV
Instituição Custodiant
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