
TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 923  SERIE DA 1 a  EMISSAO DE 

CERT1FICADOS DE RECEB1VEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Pelo presente Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 92a Serie da la  Emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizacao ("Termo de 

Securitizacao"): 

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

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar (parte), CEP 01448-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social 

("Emissora" ou "Securitizadora"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao financeira, 

corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 
4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciario"). 

A Emissora e o Agente Fiduciario, adiante designados em conjunto como "Partes" e, 
individualmente como "Parte", celebram o presente Termo de Securitizacao, de acordo corn o 
artigo 8° da Lei n° 9.514/1997, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, bem como em 
consonancia corn o estatuto social da Emissora, para formalizar a securitizacao de creditos 
imobiliarios e a correspondente emissao de certificados de recebiveis imobiliarios pela Emissora, 
de acordo corn as clausulas e condicaes abaixo, as quais sao aceitas pelas Partes sem restricaes 

ou ressalvas. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIOES 

1.1. 	Definiceies: Para os fins deste Termo de Securitizacao, adotam-se as seguintes definicoes, 
sem prejuizo daquelas que forem estabelecidas ao longo do presente: 

   

Garantia real imobiliaria outorgada por cada urn dos 
Devedores as Cedentes, nos termos dos respectivos Contratos 
de Compra e Venda, nao registradas no competente cartorio 
de registro de imoveis, pela qual os Devedores alienaram e 
transferiram, de forma irrevogavel e irretratavel, em 
garantia do pagamento dos Contratos de Compra e Venda, a 

 

"Alienacao Fiduciaria" 
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propriedade 	fiduciaria, 	o 	dominio 	resolavel 	e 	a 	posse 

indireta, 	em 	favor 	das 	Cedentes, 	totalmente 	livres 	e 

desembaracados de quaisquer onus, gravames ou restricaes, 

dos Lotes integrantes dos Loteamentos. 

"Amortizacao dos CRI" 0 valor de principal dos CRI sera amortizado conforme 
cronograma estimado de pagamentos estabelecido no Anexo 

II 	a 	este 	Termo 	de 	Securitizacao, 	que 	sera 	atualizado 

mensalmente, 	(i) mediante aditamento a este Termo de 

Securitizacao para substituicao do Anexo II, sem que seja 
necessaria a previa aprovacao dos investidores; e (ii) junto a 
CETIP, sempre que houver qualquer alteracao no cronograma 

estimado 	de 	pagamentos 	devido 	a 	antecipacaes 	e/ou 

renegociacOes dos Creditos Imobiliarios Lastro, ou qualquer 

outro evento que o altere. 

"Amortizacao Extraordinaria" 0 pagamento extraordinario parcial dos CRI. Os CRI serao 
amortizados extraordinariamente caso ocorram pagamentos 
referentes aos Eventos de Amortizacao Extraordinaria. 

"ANBIMA" A ANBIMA - Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais. 

"Assembleia de Titulares dos A Assembleia Geral de Titulares dos CRI, realizada na forma 
da Clausula Decima Segunda deste Termo de Securitizacao. CRI" 

"Banco Liquidante" Banco Itaa-Unibanco S.A., instituicao financeira corn sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praca Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setubal, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04 ou outra instituicao 
financeira que venha substitui-lo nessa funcao, responsavel 
pelas liquidacaes financeiras dos CRI. 

"CCI" As CCI Splendido e as CCI Charqueada, quando referidas em 

conj unto. 

"CCI Charqueada" As 141 (cento e quarenta e urn) cedulas de credito imobiliario 
identificadas no Contrato de Cessao, 	representativas dos 

Creditos 	Imobiliarios 	Lastro 	Charqueada 	decorrentes 	dos 

Contratos de Compra e Venda, emitidas de acordo corn a 
Escritura de Emissao de CCI Charqueada, e seus respectivos 
aditamentos, as quais foram cedidas a Emissora por meio do 

Contrato de Cessao. 



"CCI Splendido" As 13 (treze) cedulas de credito imobiliario identificadas no 
Contrato de Cessao, representativas dos Creditos Imobiliarios 
Lastro Splendido decorrentes dos Contratos de Compra e 
Venda, emitidas de acordo corn a Escritura de Emissao de CCI 
Splendido, e seus respectivos aditamentos, as quais foram 
cedidas a Emissora por meio do Contrato de Cessao. 

"Cedentes" A GSP Loteadora e a GSP Charqueada, quando referidas em 

conj unto. 

"Cessao Fiduciaria" A garantia real constituida pelas Cedentes no Contrato de 
Cessao, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728/1965, corn a 
nova redacao dada pelo artigo 55 da Lei 10.931/2004, dos 
artigos 18 a 20 da Lei 9.514/1997 e, no que for aplicavel, dos 

artigos 	1.361 	e 	seguintes 	do 	Codigo 	Civil, 	pela 	qual 	as 

Cedentes, em carater irrevogavel e irretratavel, cederam e 

transferiram fiduciariamente em 	garantia das Obrigacaes 

Garantidas, os Creditos Imobiliarios Garantia. 

"CETIP" ou "Depositaria" A CETIP S.A. - Mercados Organizados, sociedade por aceies, 
corn sede na Avenida Repablica do Chile, n.° 230, 11° andar, 
na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. 

"CETIP21" 0 Cetip21 - Titulos e Valores Mobiliarios, modulo de registro, 

distribuicao 	e 	negociacao 	de 	ativos 	administrado 	e 

operacionalizado pela CETIP. 

"Charqueada" 0 loteamento denominado "GSP Life Charqueada", conforme 

registrado na Matricula n° 85.298 do 10  Registro de Imoveis e 

Anexos da Comarca de Piracicaba, desenvolvido pela GSP 

Charqueada. 

"Coordenador Lider" A RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76. 

"Comunicacao de ResRate A comunicacao enviada pela Emissora, ao Agente Fiduciario, 

representando 	os 	titulares 	dos 	CRI, 	e 	a 	CETIP 	corn 

antecedencia maxima de 1 (urn) Dia Otil contados da data 
prevista para o Resgate Antecipado. 

Antecipado" 

"Conta Centralizadora" A conta corrente de titularidade da Emissora, que constitui o 
Patrimonio Separado, junto ao Banco Itai:r Unibanco S.A., sob 
o n.° 03080-8, agenda 0910, na qual sera° feitos todos os 
pagamentos dos Creditos Imobiliarios. 



"Contas de Livre A Conta de Livre Movimentacao GSP Loteadora e a Conta de 

Livre Movimentacao GSP Charqueada. Movimentacao" 

"Conta de Livre A 	conta 	corrente 	n.° 	1192-4, 	de 	titularidade 	da 	GSP 

Charqueada, na agenda 3387 do Banco Bradesco S.A., na 

qual 	sera 	depositado 	o 	Valor 	de 	Cessao 	Charqueada, 

conforme item 2.3 do Contrato de Cessao, 	bem como 

quaisquer outros valores relativos a pagamentos que devam 

ser realizados a GSP Charqueada. 

Movimentacao GSP 
Charqueada" 

"Conta de Livre A conta 	corrente 	n.° 	125101-5, 	de 	titularidade 	da 	GSP 

Loteadora, na agenda 3387 do Banco Bradesco S.A., na qual 
sera depositado o Valor de Cessao Splendido, conforme item 
2.3 do Contrato de Cessao, bem como quaisquer outros 
valores relativos a pagamentos que devam ser realizados a 

GSP Loteadora. 

Movimentacao GSP 
Loteadora" 

"Contrato de Cessao" 0 Contrato de Cesselo de Creditos lmobilicirios e Outras 

Avencas, celebrado em 25 de setembro de 2014 e aditado em 
10 de outubro de 2014 entre as Cedentes, a Emissora e os 

Fiadores, 	por meio do qual, 	dentre outros, 	os 	Creditos 

Imobiliarios Lastro, representados integralmente pelas CCI, 
foram cedidos pelas Cedentes a Emissora. 

"Contrato de Distribuicao" 0 Instrumento Particular de Contrato de Distribuiccio Publica 
PrimOria, Sob Regime de Melhores Esforcos de Colocacao dos 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios do 92° Serie da 1° 

Emissao 	da 	R8 	Capital 	Companhia 	de 	Securitizacclo, 

celebrado em 10 de outubro de 2014, entre a Emissora e o 

Coordenador Lider. 

"Contratos de Compra e Os instrumentos particulares de venda e compra de imovel 

corn 	parcelamento 	de 	prep e 	alienacao fiduciaria 	em 

garantia, por meio dos quais os Lotes foram vendidos aos 

Devedores. 

Venda" 

"Coobrigacao" A coobrigacao 	assumida 	pelas 	Cedentes, 	de 	maneira 	a 

responderem, solidariamente, pela solvencia dos Devedores 

em 	relacao 	aos 	Creditos 	Imobiliarios 	Lastro, 

responsabilizando-se pelo pagamento integral dos Creditos 
Imobiliarios Lastro objeto do Contrato de Cessao. 

"Creditos Imobiliarios" As parcelas relativas ao prep de aquisicao dos Lotes, o que 
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inclui todos e quaisquer valores, presentes e futuros, devidos 
pelos Devedores as Cedentes em decorrencia da aquisicao 
dos respectivos Lotes, bem como todos os sews acessOrios e 
garantias e todos os demais encargos e direitos previstos nos 

Contratos de Compra e Venda. 

"Creditos I mobi liarios Os Creditos Imobiliarios Garantia Charqueada e os Creditos 

Imobiliarios 	Garantia 	Sptendido, 	quando 	referidos 	em 

conj unto. 
Garantia" 

"Creditos I mobi li arios 0 	percentual 	de 	20% 	(vinte 	por 	cento) . dos ' Creditos 

Imobiliarios Selecionados vincendos desde outubro de 2014 
ate julho de 2024, referentes ao Charqueada e o percentual 
de 100% (cem por cento) dos Creditos Imobiliarios Reforco 
Garantia vincendos desde outubro de 2014 ate julho de 2024, 

referentes ao Charqueada, 	listados nos Anexos II e III do 

Contrato de Cessao. 

Garantia Charqueada" 

"Creditos I mobi liarios 0 	percentual 	de 	20% 	(vinte 	por 	cento) 	dos 	Creditos 

Imobiliarios Selecionados vincendos desde outubro de 2014 
ate julho de 2024, referentes ao Splendido e o percentual de 

100% 	(cem 	por cento) 	dos 	Creditos 	Imobiliarios 	Reforco 

Garantia vincendos desde outubro de 2014 ate julho de 2024, 

referentes 	ao 	Splendido, 	listados 	nos Anexos 	II 	e 	III 	do 

Contrato de Cessao. 

Garantia Splendido" 

"Creditos Imobiliarios Lastro" Os Creditos Imobiliarios Lastro Charqueada e os Creditos 
Imobiliarios Lastro Splendido, quando referidos ern conjunto. 

"Creditos Imobiliarios Lastro 0 	percentual 	de 	80% 	(oitenta 	por cento) 	dos 	Creditos 

Imobiliarios Selecionados vincendos desde outubro de 2014 
ate julho de 2024, referentes ao Charqueada, listados no 

Anexo IV do Contrato de Cessao. 

Charqueada" 

"Creditos Imobiliarios Lastro 0 	percentual 	de 	80% 	(oitenta 	por 	cento) 	dos 	Creditos 

Imobiliarios Selecionados vincendos desde outubro de 2014 
ate julho de 2024, referentes ao Splendido, listados no Anexo 

IV ao Contrato de Cessao. 

Splendido" 

"Creditos I mobi liarios Os 	Creditos 	Imobiliarios 	que 	foram 	selecionados 	pela 

Emissora 	por 	atenderem 	aos 	Criterios 	de 	Elegibilidade 

indicados no item 4.1.1 do Contrato de Cessao. 
Selecionados" 

"Creditos I mobi li arios Os Creditos Imobiliarios nao aprovados conforme os Criterios 



Reforco de Garantia" de Elegibitidade indicados no item 4.1.1 	do Contrato de 

Cessao, porem que se enquadrem no Criterio de Elegibilidade 
estabelecido no item 4.1.2 do Contrato de Cessao. 

"CRI" Os certificados de recebiveis imobiliarios da 92 	serie da 1' 

emissao da Emissora. 

"CRI em Circulacao", para A totalidade dos CRI em circulacao no mercado, excluidos 
aqueles que a Emissora e/ou as Cedentes possuirem em 

tesouraria, 	ou 	que 	sejam 	de 	propriedade 	de 	seus 

controladores 	OU 	de 	qualquer 	de 	suas 	controladas 	ou 

coligadas, bem como dos respectivos diretores, conselheiros 
e respectivos conjuges. 

fins de quorum 

"Criterios de Elegibilidade" Cada 	urn 	dos 	criterios 	de 	elegibilidade 	dos 	Creditos 

Imobiliarios indicados nos itens 4.1.1 e 4.1.2 do Contrato de 

Cessao. 

"CVM" A Comissao de Valores Mobiliarios. 

"Data de Emissao" A data de emissao dos CRI, que é o dia 25 de setembro de 

2014, para fins de calcuto. 

"Data de Vencimento" A data de vencimento dos CRI, que é o dia 15 de outubro de 
2024. 

"Data de Verificacao" Todo 50  (quinto) Dia (Ail de cada mes, a partir de janeiro de 

2015. 

"Data de Pagamento dos CRI" Todo dia 15 (quinze) de cada mes. 

"Devedores" As pessoas fisicas e/ou juridicas, compradores dos Lotes e, 
por conseguinte, devedores dos Creditos Imobiliarios. 

"Dia Otil" Todo e qualquer dia exceto sabado, 	domingo e feriado 

declarado nacionaL 

"Documentos da Operacao" Em conjunto, 	(i) as Escrituras de Emissao de CCI; 	(ii) o 
Contrato de Cessao; (iii) este Termo de Securitizacao; (iv) o 
Contrato de Distribuicao; 	(v) os Contratos de Compra e 
Venda, e (vi) os eventuais aditamentos de quaisquer dos 
Documentos da Operacao. 

"Emissao" A presente emissao dos CRI, composta pela 92' serie da la  

emissao da Emissora. 

"Escritura de Emissao de CCI 0 Instrumento Particular de Emissdo de Cedulas de Credit° 
ImobiliOrio, Sem Garantia Real, sob a Forma Escritural e Charqueada" 



Outras Avencas, celebrado em 25 de setembro de 2014 entre 
a GSP Charqueada e a Instituicao Custodiante e aditado em 
10 de outubro de 2014, por meio do qual a GSP Charqueada 

emitiu as CCI Charqueada. 

"Escritura de Emissao de CCI 0 Instrumento Particular de Emissao de Cedulas de Creditor) 
ImobiliOrio, Sem Garantia Real, sob a Forma Escritural e 

Outras Avencas, celebrado em 25 de setembro de 2014 entre 

a GSP Loteadora e a Instituicao Custodiante e aditado em 10 
de outubro de 2014, por meio do qual a GSP Loteadora 

emitiu as CCI Splendido. 

Splendido" 

"Escriturador" A !tail Corretora de Valores S.A., instituicao financeira com 
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 30  andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.194.353/0001-64, ou outra 
instituicao financeira que venha substitui-la nessa funcao, 

responsavel pela escrituracao dos CRI. 

"Escrituras de Emissao de A Escritura de Emissao de CCI Charqueada e a Escritura de 
Emissao de CCI Splendido e seus respectivos aditamentos. CCI" 

"Evento(s) de Amortizacao Quaisquer dos seguintes eventos, 	conforme definidos no 

Contrato 	de 	Cessao: 	(a) 	ocorrencia 	de 	um 	Evento 	de 

Recompra Compulsoria Parcial e consequente pagamento, 
pelas Cedentes ou pelos Fiadores, do Valor de Recompra 

Individual; 	(b) 	exercicio, 	pelas 	Cedentes, 	da 	Opcao 	de 

Compra e consequente pagamento, 	pelas Cedentes e/ou 

pelos Fiadores, do Valor da Opcao de Compra; (c) ocorrencia 
da Resolucao da Cessao em virtude da ocorrencia de alguma 

das 	Hipoteses 	de 	Resolucao 	da 	Cessao 	e 	consequente 

pagamento, pelas Cedentes e/ou pelos Fiadores, da Multa 

Indenizatoria; 	(d) 	amortizacao 	antecipada 	dos 	Creditos 

Imobiliarios pelos Devedores; e (e) caso o saldo devedor 
atualizado dos CRI seja menor que 5% (cinco por cento) do 
Valor de Emissao, sendo que neste caso os recursos dos 

Creditos 	Imobiliarios 	Garantia 	sera° 	utilizados 	para 	a 

amortizacao acelerada dos CRI. 

Extraordinaria Parcial" 

"Eventos de Liquidacao do Qualquer urn dos eventos previstos na Clausula Nona deste 



Patrimonio Separado" Termo de Securitizacao, 	os quais ensejarao 	a 	assuncao 

imediata 	e 	transitoria 	da 	administracao 	do 	PatrimOnio 

Separado pelo Agente Fiduciario. 

"Eventos de ResRate Quaisquer dos seguintes 	eventos: 	(a) 	ocorrencia 	de 	urn 

Evento de Recompra Compulsoria Integral, conforme definido 
no Contrato de Cessao, e consequente pagamento, pelas 

Cedentes 	e/ou 	pelos 	Fiadores, 	do 	Valor 	de 	Recompra 

Integral; 	e 	(b) 	exercicio, 	pelas 	Cedentes, 	da 	Recompra 

Facultativa e consequente pagamento, pelas Cedentes e/ou 
pelos Fiadores, do Valor de Recompra Facultativa. 

Antecipado" 

"IPE" 0 sistema de envio de Informacoes Periodicas e Eventuais da 

CVM. 

"Fiadores" 0 Sr. Reynaldo e a Sra. Mariangela, quando referidos ern 

conj unto. 

"Fianca" Garantia fidejussoria outorgada pelos Fiadores ern favor da 
Emissora, ern garantia das ObrigagOes Garantidas, nos termos 
do item 5.3 do Contrato de Cessao. 

"Fundo de Despesa": 0 fundo de despesas mantido na Conta Centralizadora e 
constituido corn os recursos do Valor de Cessao, para fazer 

frente 	aos 	pagamentos 	das 	despesas 	relativas 	a 

administracao do Patrimonio Separado, caso estes nao sejam 
realizados pelas Cedentes, conforme definido neste Termo 
de Securitizacao, incluindo, mas a tanto nao se limitando 
despesas do Agente Fiduciario, do Escriturador, do Banco 
Liquidante, de custodia das CCI, taxa de administracao da 
serie de CRI e remuneracao dos agentes de cobranca e/ou 

servicer, no montante inicial de R$300.000,00 (trezentos mil 
reais). 0 Fundo de Despesa sera recomposto nos termos do 

Contrato de Cessao. 

"Garantias" A 	Fianca, 	a 	Cessao 	Fiduciaria, 	as 	quais 	garantem 	o 

cumprimento 	das 	Obrigacoes 	Garantidas, 	bem 	como 	a 

Alienacao 	Fiduciaria 	de 	cada 	Lote 	em 	garantia 	do 

adimplemento 	do 	respectivo 	Credito 	Imobiliario 	Lastro, 

quando devidamente registrada, alem do Fundo de Despesas, 
quando referidas em conj unto. 



"GSP Charqueada" GSP Life Charqueada Empreendimentos Imobiliarios Ltda., 
sociedade limitada, corn sede na Cidade de Ourinhos, Estado 

de Sao Paulo, 	na Rua Cardoso Ribeiro, 	n° 290, 	sala 05, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.348.514/0001-84. 

"GSP Loteadora" GSP 	Loteadora Ltda., 	sociedade limitada, 	corn sede na 

Cidade 	de 	Uberlandia, 	Estado 	de Minas 	Gerais, 	na Av. 

Nicomedes Alves dos Santos, n° 355, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 02.315.886/0001-98. 

"HipOteses de Resolucao da Sao as hipoteses indicadas no item 7.1 	do Contrato de 

Cessao, a(s) qual(is), uma vez ocorrida(s), acarretara(ao) a 
resolucao da cessao dos Creditos Imobiliarios Lastro corn a 
consequente obrigacao de pagamento da Multa Indenizatoria 

pelas Cedentes. 

Cessao" 

"Instituicao Custodiante" A 	Pentagono 	S.A. 	Distribuidora 	de 	Titutos 	e 	Valores 

Mobiliarios, acima definida. 

"Instrucao CVM 476" A Instrucao da CVM n.° 476, de 16 de janeiro de 2009, 

conforme atterada. 

"Instrucao CVM 414" A Instrucao da CVM n.° 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme atterada. 

"Investidores Quatificados" Os investidores qualificados, assim definidos nos termos do 
artigo 109 da Instrucao CVM n.° 409, de 18 de agosto de 
2004, conforme alterada, observado ainda o disposto nos 

incisos I e II do artigo 40  da Instrucao CVM 476. 

"IPCA/IBGE" 0 	indice 	de 	Precos 	ao 	Consumidor Amplo, 	apurado 	e 

divulgado peto Instituto Brasiteiro de Geografia e Estatistica - 

IBGE. 

"Lei das Sociedades por A Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

atterada. Acties" 
"Lei 4.728/1965" A Lei n.° 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada. 

"Lei 9.514/1997" A Lei n.° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

atterada. 

"Lei 10.931/2004" A Lei n.° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme atterada. 

"Loteamentos" 0 Charqueada e o Splendido, quando referidos em conjunto. 

"Lote" ou "Lotes" As 	unidades 	autonomas 	residenciais 	que 	encontram-se 



indicadas nas Escrituras de Emissao de CCI. 

"Multa Indenizatoria" 0 valor que sera pago pelas Cedentes a Emissora em razao da 
ocorrencia de quaisquer Hipoteses de Resolucao da Cessao, 

nos 	termos 	do 	item 	7.1 	do 	Contrato 	de 	Cessao, 

correspondente 	ao 	valor 	presente 	do(s) 	respectivo(s) 

Credito(s) Imobiliario(s) Lastro, calculado para a efetiva data 

de pagamento, 	utilizando-se para tat calculo a taxa da 

Remuneracao dos CRI, e acrescido dos encargos aplicaveis, 

nos termos da(s) respectiva(s) CCI. 

"Obrigacoes Garantidas" Todas as obrigacaes, principals e acessorias, presentes ou 
futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pelas 
Cedentes perante a Emissora nos termos do Contrato de 
Cessao, o que inclui, mas nao se limita, ao pagamento da 
Coobrigacao, do Valor de Recompra Integral, do Valor de 
Recompra Individual, da Multa Indenizatoria e dos custos e 

despesas 	assumidas 	por 	meio 	do 	Contrato 	de 	Cessao, 

inclusive, mas nao se limitando, os referentes aos registros 

das Alienacaes Fiduciarias. 

"Oferta Restrita" A oferta de distribuicao pithlica dos CRI, a qual sera realizada 

com 	esforcos 	restritos 	de 	distribuicao, 	nos 	termos 	da 

Instrucao CVM 476. 

"Opcao de Compra" A opcao das Cedentes de, a qualquer tempo, comprar os 

Credito(s) 	Imobiliario(s) 	Lastro, 	representado(s) 	pela(s) 

respectiva(s) CCI, por meio do pagamento do Valor da Opcao 
de Compra, desde que (i) tais Creditos Imobiliarios Lastro 
objeto de compra estejam inadimplentes ha mais do que 90 
(noventa) dias corridos; e (ii) notifiquem a Emissora em ate 
15 (quinze) Dias Oteis de antecedencia da data da recompra. 

"Patrimonio Separado" 0 	patrimonio 	constituido 	apos 	a 	instituicao 	do 	Regime 

Fiduciario, 	pelos Creditos Imobiliarios 	Lastro e Garantias, 

destinado exclusivamente ao pagamento dos CRI 	e das 

demais obrigacoes 	e 	despesas 	relacionadas 	ao 	CRI 	e 	a 

Emissao, conforme estabelecido na Lei 9.514/1997. 

"Preco de InteRralizacao" Para cada CRI, 	correspondera ao Valor Nominal Unitario 
atualizado acrescido da Remuneracao dos CRI, calculada de 

forma cumulativa pro rata temporis, 	desde a 	Data de 



Emissao, 	ate 	a 	data 	de 	sua 	efetiva 	subscricao 	e 

integralizacao. 

"Recompra Facultativa" A recompra total dos Creditos Imobiliarios Lastro, por livre 
iniciativa das Cedentes, conforme descrito no item 6.5. do 

Contrato de Cessao. 

"Resgate Antecipado" 0 resgate integral e antecipado na ocorrencia de urn Evento 

de Resgate Antecipado. 

"Regime Fiduciario" Na 	forma 	da 	Lei 	9.514/1997, 	afetacao 	do 	patrimonio 

compost° pelos Creditos Imobiliarios Lastro e as Garantias 

que 	lastreiam 	a 	emissao 	dos 	CRI, 	segregando-os 	do 

patrimonio da Emissora, isentando tais ativos de goes ou 
execucoes de credores da Emissora, de forma que respondam 
exclusivamente pelas obrigacaes decorrentes dos CRI. 

"Remuneracao dos CRI" Os juros remunerator-los, correspondentes a taxa de 9,97% 
(nove inteiros e noventa e sete centesimos por cento) ao 

ano. 

"Sinking Fund" Conforme 	definido 	no 	item 	3.2.1 	deste 	Termo 	de 

Securitizacao. 

"Splendido" 0 	loteamento denominado 	"Loteamento Convencional e 

Fechado Splendido", conforme registrado na Matricula n° 
139.577 do 1° Oficio de Registro de Imoveis de Uberlandia; 
desenvolvido pela GSP Loteadora, atraves da GSP Splendido 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 

"Sra. Mariangela" A Sra. 	Mariangela Viana de AraCO Leal, 	pessoa fisica, 

brasileira, casada em regime de comunhao universal de bens, 

empresaria, 	portadora 	da 	cedula 	de 	identidade 	RG 	n° 

10.466.976 SSP/SP e do CPF/MF n° 091.403.928-80, residente 
e domiciliado na Rua Cardoso Ribeiro, n° 290, Centro, na 
Cidade de Ourinhos, Estado de Sao Paulo, CEP 19900-100. 

"Sr. Reynaldo" 0 Sr. Reynaldo Galves Leal, pessoa fisica, brasileiro, casado 
em regime de comunhao universal de bens, engenheiro civil e 
corretor de imOveis, portador da cedula de identidade RG n° 
6.051.327-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 796.978.568-87, 
residente e domiciliado na Rua Cardoso Ribeiro, 	n° 290, 

Centro, na Cidade de Ourinhos, Estado de Sao Paulo, CEP 



19900-100. 

"Titulares dos CRI" Os detentores dos CRI. 

"Valor de Cessao" Valor de Cessao a ser pago as Cedentes conforme previsto na 

clausula 2.1 do Contrato de Cessao. 

"Valor de Emissao" 0 valor total da Emissao sera de R$ 7.203.297,28895175 (sete 
milhoes duzentos e tres mil duzentos e noventa e sete reais, 
virgula dois oito oito nove cinco urn sete cinco centavos), na 

Data de Emissao. 

"Valor da Opcao de Compra" Valor a ser pago pelas Cedentes ou pelos Fiadores, caso as 
Cedentes optem por exercer a Opcao de Compra, nos termos 
do item 6.4 do Contrato de Cessao, o qual sera o equivalente 

ao 	valor 	presente 	do(s) 	Credito(s) 	Imobiliario(s) 	Lastro, 

calculado na data do efetivo pagamento, utilizando-se para 

tat calculo a taxa da Remuneracao dos CRI. 

"Valor de Recompra Valor a 	ser pago pelas 	Cedentes ou 	pelos 	Fiadores 	na 

ocorrencia de urn Evento de Recompra Compulsoria Parcial, 

nos termos dos itens 6.1 	e 6.2 do Contrato de Cessao, 

equivalente a soma do valor presente da(s) CCI objeto da 

recompra, 	calculado para a efetiva data de pagamento 

utilizando-se para tal calculo a taxa da Remuneracao dos CRI, 

e 	acrescido 	dos 	encargos 	aplicaveis, 	nos 	termos 	da(s) 

respectiva(s) CCI. 

Individual" 

"Valor de Recompra Integral" Valor a ser pago pelas Cedentes ou 	pelos 	Fiadores 	na 

ocorrencia de hipotese de Recompra Compulsoria Integral, 

nos 	termos 	do 	item 	6.3. 	do 	Contrato 	de 	Cessao, 

correspondente ao saldo devedor dos CRI ern Circulacao, 
calculado para a data da recompra compulsoria integral, bem 
como de eventuais encargos moratorios, conforme aplicaveis. 

"Valor de Recompra Valor a ser pago pelas Cedentes ou pelos Fiadores, caso as 
cedentes optem recomprar os Creditos Imobiliarios por livre 
iniciativa, nos termos dos itens 6.5 e 6.5.1 do Contrato de 
Cessao, o qual sera o equivalente ao Valor de Recompra 
Integral, calculado na data de recompra, acrescido de urn 

prernio de 1% (urn por cento). 

Facultativa" 

"Valor Nominal Unitario" Valor nominal unitario de cada CRI, na Data de Emissao, qual 
seja, R$ 343.014,15661675 (trezentos e quarenta e tres mil 
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quatorze reais virgula urn cinco seis seis urn seis sete cinco 

centavos). 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO DOS CREDITOS IMOBILIARIOS LASTRO AOS CRI 

	

2.1. 	Vinculacao dos Creditos Imobiliarios Lastro: Pelo presente Termo de Securitizacao, a 
Emissora vincula, em carater irrevogivel e irretratavel, a totalidade dos Creditos Imobiliarios 

Lastro, representados integralmente pelas CCI, aos CRI objeto desta Emissao. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CARACTER1STICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS LASTRO, DAS CCI E 

SUA CESSAO A EMISSORA 

	

3.1. 	Valor: 0 somatorio das parcelas dos Creditos Imobiliarios Lastro vinculados a presente 
Emissao tern valor nominal total, calculado em setembro de 2014, de R$ 10.856.296,58 (dez 

oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito 

centavos). 

3.2. Pagamento dos Creditos Imobiliarios Lastro: Os Creditos Imobiliarios Lastro, suas 
respectivas datas de vencimento, a identificacao completa dos Lotes e todas as demais 
caracteristicas necessarias para sua identificacao encontram-se descritas no Anexo I deste Termo 

de Securitizacao. 

3.2.1. 	Sinking Fund:  Os pagamentos das parcelas dos CRI serao realizados corn os 
Creditos Imobiliarios Lastro corn vencimento no 3° (terceiro) mes anterior ao mes em 
questa°. Exemplificativamente: (a) os pagamentos de parcelas dos Creditos Imobiliarios 
Lastro corn vencimento no mes de janeiro de determinado ano sera° utilizados para fazer 
frente ao pagamento da parcela do CRI vincenda em abril deste mesmo ano; e (b) as 
antecipacaes ocorridas dentro do mes de janeiro de determinado ano sera° utilizadas para 
Amortizacao Extraordinaria dos CRI no mes de abril deste mesmo ano. 

3.3. Transferencia dos Creditos Imobiliarios Lastro: Os Creditos Imobiliarios Lastro 
representados pelas CCI foram transferidos a Emissora, nos termos do Contrato de Cessao. 

	

3.4. 	Valor de Cessao: Pela aquisicao dos Creditos Innobiliarios Lastro, quando da subscricao e 
integralizacao dos CRI, a Emissora pagara o Valor de Cessao as Cedentes, na forma prevista na 
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Clausula Segunda do Contrato de Cessao que, por sua vez, utilizara os recursos conforme 

destinacao de que trata o item 4.1.14 abaixo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS CARACTERiSTICAS DOS CRI 

4.1. 	Das Caracteristicas dos CRI: Os CRI da presente Emissao, cujo lastro é constituido pelos 
Creditos Imobiliarios Lastro, representados integralmente pelas CCI, possuem as seguintes 

caracteristicas: 

4.1.1 Series: A Emissao seri realizada em serie onica. 

4.1.2 Qyantidade de CRI: A Emissao compreendera a quantidade total de 21 (vinte e um) 

CRI. 

4.1.3. Valor de Emissao: 0 valor total da Emissao sera de R$ 7.203.297,28895175 (sete 
milhaes duzentos e tres mil duzentos e noventa e sete reais, virgula dois oito oito nove 

cinco urn sete cinco centavos), na Data de Emissao. 

4.1.4. Valor Nominal Unitario: Os CRI terao valor nominal unitario de R$ 343.014,15661675 
(trezentos e quarenta e tres mil quatorze reais virgula um cinco seis seis urn seis sete 
cinco centavos), na Data de Emissao. 0 Valor Nominal Unitario seri atualizado na forma 

descrita no item 4.1.9 abaixo. 

4.1.5. Data e Local de Emissao: Para todos os fins legais, a Data de Emissao dos CRI é o 

dia 25 de setembro de 2014. 0 local de emissao é a Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao 

Paulo. 

4.1.6. Forma: Os CRI serao emitidos na forma nominativa e escritural e sua titularidade 
sera comprovada por extrato emitido pela CETIP enquanto estiverem eletronicamente 
custodiados na CETIP. Os CRI que nao estiverem eletronicamente custodiados na CETIP 

<2-e" 
terao sua titularidade comprovada pelo extrato expedido pelo Escriturador. 

4.1.7. Preco e Forma de Integralizacao: Os CRI sera° integralizados pelo Prep de 
Integralizacao, que sera pago a vista, na data de subscricao, em moeda corrente nacional. 
A subscricao e integralizacao dos CRI sera realizada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pela CETIP. 
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4.1.8. Prazo e Data de Vencimento: Os CRI terao prazo de 3.673 (tres mil, seiscentos e 
setenta e tres) dias corrridos, vencendo, portanto, na Data de Vencimento. 

4.1.9. 	Atualizacao Monetaria: 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera atualizado 
monetariamente a partir da Data de Emissao, pela variacao do IPCA/IBGE, ano base 360 

dias, corn base na seguinte formula: 

V7V, = vivb  x c 
Onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario atualizado, calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

VNb = Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario apos incorporacao de 
juros, pagamento de juros ou apos cada amortizacao, se houver, calculado/informado com 

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator da variacao acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

C= 
k=1 

 

dcp 
VcT NI 	k I 

 

NI k-1 

   

Onde: 

k = nUmero de ordem de Nlk, variando de 1 ate n; 

n = ntarnero total de nameros indices considerados na atualizacao, sendo "n" um nUrnero 

inteiro; 

Nik = em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, o numero-indice do 
IPCA/IBGE do mes anterior ao mes de calculo. Apos a Data de Aniversario, o valor do 

numero-indice do mes da data de calculo; 

N/k., = valor do namero-indice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes Nlk; 
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dcp = nomero de dias corridos entre (i) a Data de Emissao, para o primeiro mes de 
atualizacao, ou (ii) a Data de Aniversario imediatamente anterior, para os demais meses, e 

a data de calculo, sendo "dcp" urn niimero inteiro; e 

dct = Exclusivamente para a primeira Data de Aniversario, qual seja 15 de outubro de 

2014, dct sera considerado como 30 (trinta) dias e, para as demais Datas de Aniversario, 

dct sera namero de dias corridos contidos entre a Data de Aniversario imediatamente 

anterior, e a proxima Data de Aniversario, sendo "dct" urn nomero inteiro. 

( NI k  
Os fatores resultantes da expressao NI k-1 	

sao considerados corn 8 (oito) casas 

decimals, sem arredondamento. 0 produtorio é executado a partir do fator mais recente, 

acrescentando-se, ern seguida, os mais remotos. 

Observacoes: 

(a) Considera-se a data de aniversario dos CRI o dia 15 de cada mes ("Data de 

Aniversario"). 

(b) Caso, ate a Data de Aniversario dos CRI, o NIk nao tiver sido divulgado, devera ser 

utilizado em substituicao a NIk na apuracao do Fator "C" urn numero-indice projetado, 

calculado corn base na altinna projecao disponivel, divulgada pela ANBIMA ("Nornero-indice 
Projetado" e "Projecao") da variacao percentual do IPCA/IBGE, conforme formula a 

seguir: 

Nlkp = Nlk  x (1+ Projecao) 

Onde: 

N/kp = 	Nunnero-indice Projetado do IPCA/IBGE para o mes de atualizacao; 

N/k  = 	em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, o nornero-indice do 
IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario, o valor do nornero-indice do mes 

de atualizacao; e 

Project() = variacao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de atualizacao. 

dcp 



0 indice Projetado sera utilizado quando nao houver sido divulgado o namero-indice 
correspondente ao mes de atualizacao, nao sendo, porem, devida nenhuma compensacao 
entre a Emissora e os Titulares dos CRI quando da divulgacao posterior do IPCA/IBGE que 

seria aplicavel. 

0 namero-indice do IPCA/IBGE, bem como as projecoes de sua variacao, deverao ser 
utilizados considerando identico namero de casas decimais divulgado pelo Orgao 

responsavel por seu calculo/apuracao. 

(c) Para a determinacao dos valores de pagamento das amortizacaes, o fator "C" sera 
calculado ate a Data de Aniversario no respectivo mes de pagamento. 

4.1.9.1. 	Na hipotese de extincao ou substituicao do IPCA/IBGE, sera apticado 
automaticamente o IPC/FIPE, e, na impossibilidade de utilizacao deste, a Emissora 
devera, no prazo de ate 10 (dez) dias ateis contados da data de extincao da 
IPCA/IBGE e IPC/FIPE ou de impossibilidade de aplicacao da IPCA/IBGE e IPC/FIPE 
por proibicao legal ou judicial, conforme o caso, convocar uma assembleia geral de 
titulares do CRI para deliberar, em comum acordo corn a Emissora e observada a 
regulamentacao aplicavel, sobre o novo parametro de atualizacao monetaria dos 
CRI a ser aplicado, que devera ser aquele que melhor reflita os parametros 
utilizados em operacaes similares vigentes a epoca. 

4.1.9.2. Se na data de vencimento de quaisquer obrigacaes pecuniarias da Emissora 
previstas neste Termo de Securitizacao nao houver divulgacao do IPCA/IBGE, ou 
indice que vier a substitui-lo nos termos do item 4.1.9.1 acima, sera aplicado o 
Ultimo indice divulgado, nao sendo devidas quaisquer compensacaes financeiras, 
multas ou penalidades, por parte da Emissora, quando da divulgacao posterior do 

indice que seria aplicavel. 

4.1.9.3. Caso a IPCA/IBGE ou o IPC/FIPE volte a ser divulgado antes da realizacao 
da assembleia geral de titulares do CRI prevista acima, referida assembleia geral de 
titulares do CRI nao sera realizada, e o IPCA/IBGE ou o IPC/FIPE, conforme o caso, 
a partir da data de sua divulgacao, voltara a ser novamente utilizada para o calculo 
de quaisquer obrigagoes pecuniarias relativas aos CRI previstas neste Termo de 

Securitizacao. 

a 



4.1.9.4. Caso na assembleia geral de titulares do CRI prevista acima nao haja 
acordo sobre o novo indice de atualizacao dos CRI entre a Ennissao e os Titulares 
dos CRI representando, no nninimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em 
Circulacao, a Emissora devera, no prazo de ate 10 (dez) Dias Oteis, contados da 
data de realizacao da primeira assembleia, convocar uma nova assembleia geral de 
titulares de CRI para deliberar, acerca da contratacao de perito independente para 
determinacao do novo indice oficial de atualizacao, o qual devera refletir ao 
maxim° o IPCA, e que sera exclusivo e vinculante a Emissora e aos Titulares dos 
CRI, sendo as despesas corn a contratacao do perito de responsabilidade do 

Patrimonio Separado. 

4.1.10. Remuneracao dos CRI: A partir da Data de Emissao, sobre o Valor Nominal Unitario 
ou saldo do Valor Nominal Unitario, conforme o caso, atualizado conforme o disposto no 

item 4.1.9 acima, incidira a Remuneracao dos CRI. 

4.1.10.1. 	A Remuneracao dos CRI sera calculada conforme formula abaixo, e 

devera ser paga mensalmente, juntannente corn a amortizacao programada descrita 

abaixo. 

J, =VNax(FatorJuros —1) 

Onde: 

Ji = valor dos juros remuneratorios devidos no final do i-esimo Period° de 
Capitalizacao, calculado corn 8 (oito) casas decimals sem arredondamento; 

VNa = Valor Nominal Unitario atualizado dos CRI, calculado corn 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

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

arredondamento; 

    

dcp 

dct 

  

emesesx 30 — 

  

Fator de juros = 

 

360 
	+ 1 

(10i0 

 

     

     



Onde: 

i = 9,9700; 

n2  de meses = Narnero de meses inteiro entre a Data de Emissao e a primeira Data 
de Aniversario; ou, conforme o caso, entre a Data de Aniversario imediatamente 

anterior e a proxima Data de Aniversario; 

dcp = Nignero de dias corridos entre a Data de Emissao ou, conforme o caso, a 
altima Data de Aniversario ou altima Data de Pagamento dos CRI e a data de 

calcuto; 

dct = Exclusivamente para a primeira Data de Aniversario, qual seja 15 de outubro 

de 2014, dct sera considerado como 30 (trinta) dias e, para as demais Datas de 
Aniversario ou Datas de Pagamento da Remuneracao dos CRI sera o nirmero de dias 
corridos entre a Data de Aniversario ou Data de Pagamento dos CRI imediatamente 
anterior e a proxima Data de Aniversario ou Data de Pagamento dos CRI, sendo 

"dct" urn nirmero inteiro. 

Criterios de Precisao: 

n° mesesx30 

(a) 0 fator resultante da expressao 	360 	e considerado 

corn 9 casas decimals sem arredondamento. 
n° mesesx30  

(b) A expressao (_ ±l) 360 	 considerada corn 9 casas 
100 

decimals corn arredondamento. 

(c) A expressao .. kt1 econsiderada corn 9 casas decimals, sem 

arredondamento. 

4.1.10.2. 	Para fins de calcuto da Remuneracao dos CRI define-se "Periodo de 
Capitalizacao" como o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissao, no caso 
do primeiro Periodo de Capitalizacao, Data de Aniversario, data de incorporacao ou 
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na Data de Pagamento dos CRI do mes de pagamento imediatamente anterior, no 
caso dos demais Periodos de Capitalizacao, e termina na Data de Pagamento dos 

CRI. 

	

4.1.10.3. 	Para a determinacao dos valores de pagamento da Remuneracao dos 
CRI o "Fator Juros" sera calculado ate a Data de Pagamento dos CRI no respectivo 

m8s de pagamento. 

	

4.1.10.4. 	Para os primeiros 3 (tr8s) Periodos de Capitalizacao, a Remuneracao 
dos CRI sera incorporada mensalmente ao Valor Nominal Atualizado, sendo certo 
que a ultima incorporacao ocorrera em 15 de dezembro de 2014 e que o primeiro 
pagamento da Remuneracao dos CRI sera realizado a partir do quarto Period() de 

Capitalizacao, qual seja 15 de janeiro de 2015. 

4.1.11. Amortizacao dos CRI: 0 valor de principal dos CRI sera amortizado mensalmente 

conforme calculo abaixo: 

AMi  = [VNa  X Tai], onde: 

AMi  = Valor unitario da i-esima parcela de amortizacao, calculado corn 8 (oito) 

casas decimals, sem arredondamento; 

VNa  = Conforme definido acima; 

Tai  = 1-esima taxa de amortizacao informada corn 4 ( quatro) casas decimals, 

conforme Anexo II do presente Termo de Securitizacao. 

4.1.11.1 A taxa de amortizacao informada no Anexo II do presente Termo de 
Securitizacao podera sofrer alteracao, (i) mediante aditamento a este Termo de 
Securitizacao para substituicao do Anexo II, sem que seja necessaria a aprovacao 
dos investidores e (ii) junto a CETIP, sempre que houver qualquer alteracao no 
cronograma estimado de pagamentos devido a antecipacoes e/ou renegociacoes 
dos Creditos Imobiliarios Lastro, ou qualquer outro evento que o altere, nos termos 

da Clausula Quinta deste Termo de Securitizacao. 



4.1.12. Amortizacao Extraordinaria dos CRI: Os CRI serao amortizados 
extraordinariamente de forma parcial, nas hip6teses previstas no item 5.1 abaixo. 

4.1.13. Garantias: As Obrigacaes Garantidas contam corn as seguintes Garantias: 

(a) A Fianca; e 

(b) A Cessao Fiduciaria. 

4.1.13.1. Adicionalmente, as Cedentes outorgaram a Emissora mandato irrevogivel 
e irretratavel, vigente ate o adimplemento integral das Obrigagoes Garantidas, nos 
termos do Anexo VIII do Contrato de Cessao, de forma a permitir que a Emissora 
registre qualquer uma das Alienacoes Fiduciarias e/ou inicie e lidere os 
procedimentos judiciais ou extrajudiciais de execucao dessa garantia em face dos 
respectivos Devedores, desde que o respectivo Credit() Imobiliario esteja corn 
alguma parcela vencida e nao paga ha mais de 90 (noventa) dias corridos, 
independente do pagamento da Coobrigacao pelas Cedentes, devendo para tanto 
notificar as Cedentes ("Notificacao de Execucao"), para que estas decidam, 
mediante resposta a Notificacao de Execucao em urn prazo de 5 (cinco) Dias (Reis 
apos o recebimento da Notificacao de Execucao, se irao querer exercer a Opcao de 
Compra. Caso, no referido prazo, as Cedentes nao respondam a Notificacao de 
Execucao, ou a respondam manifestando o nao interesse em exercer a Opcao de 
Compra, a Cessionaria podera iniciar os procedimentos para a execucao da 

respectiva Alienacao Fiduciaria. 

4.1.14. Destinacao dos Recursos: Os recursos obtidos corn a subscricao e integralizacao 
dos CRI sera° utilizados pela Emissora para pagamento do Valor de Cessao as Cedentes, 
exceto pelo valor a ser utilizado para a constituicao do Fundo de Despesas. 

4.1.15. Registro para Distribuicao Negociacao e Custodia Eletronica: Os CRI sera° 
registrados para distribuicao primaria e para negociacao e custodia eletronica no CETIP21, 
administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a liquidacao financeira e a custodia 

eletronica realizadas atraves da CETIP. 

4.1.16. Multa e Juros Moratorios: Na hipotese de atraso da Emissora, e desde que o valor 
correspondente aos Creditos Imobiliarios Lastro tenha sido por eta efetivamente recebido, 
no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares dos CRI, incidirao, 



independentemente de aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial, a partir 
do vencimento ate a data de seu efetivo pagamento, multa moratoria de 2% (dois por 

cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mes. 

4.1.17. Local de Pagamentos: Os pagamentos dos CRI sera° efetuados utilizando-se os 

procedimentos adotados pela CETIP. 

4.1.18. Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 
pagamento de qualquer obrigacao relativa aos CRI, ate o primeiro Dia Otil imediatamente 
subsequentes ern que haja qualquer acrescimo aos valores a serem pagos. 

4.1.19. Resgate Antecipado: Os CRI poderao ser resgatados antecipadamente conforme 

descrito no item 5.2 abaixo. 

4.1.20. Custodia dos Documentos Comprobat6rios dos Creditos Imobiliarios: A cust6dia 
das Escrituras de Emissao de CCI representativas dos Creditos !mob'liarios Lastro sera 
realizada pela Instituicao Custodiante. Os Contratos de Compra e Venda, por sua vez, 
permanecerao depositados corn a GSP Loteadora ou corn a GSP Charqueada, conforme o 

caso. 

4.1.21. Administracao Ordinaria dos Creditos Imobiliarios: 0 controle e a cobranca dos 
Creditos Imobiliarios sera° exercidos por terceiro indicado pela Emissora, as expensas das 

Cedentes. 

4.1.22. Fatores de Risco: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que 
deverao ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de 
liquidez, credit°, mercado, rentabilidade, regulamentacao especifica, entre outros, que 

se relacionam a Emissora, aos Devedores e aos proprios CRI objeto desta Oferta Restrita, 
conforme descritos no Anexo IV. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as 
informacoes que estao descritas neste Termo de Securitizacao, bem como consultar seu 
consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessario antes de tomar uma 

decisao de investimento. 

CLAUSULA QUINTA - DA AMORTIZAcA0 EXTRAORDINARIA E DO RESGATE ANTECIPADO 



5.1. Amortizacao Extraordinaria: Os CRI serao amortizados extraordinariamente de forma 
parcial, em caso de ocorrencia de um Evento de Amortizacao Extraordinaria, sendo que: 

a) Na hip6tese da ocorrencia de um dos seguintes Eventos de Amortizacao Extraordinaria: (i) 
Evento de Recompra Compulsoria Parcial, (ii) Opcao de Compra e (iii) R esolucao da 
Cessao, o pagamento da Amortizacao Extraordinaria ocorrera no prazo de ate 2 (dois) Dias 
Oteis apos ocorrido o pagamento do Valor de Recompra Individual, do Valor da Opcao de 

Compra ou da Multa Indenizatoria, conforme o caso. 

b) Na hipOtese de ocorrencia de um dos seguintes Eventos de Amortizacao Extraordinaria: (i) 
amortizacao antecipada dos Creditos Imobiliarios pelos Devedores e (ii) hipotese de 
amortizacao acelerada, caso o saldo devedor atualizado dos CRI seja menor que 5% (cinco 
por cento) do Valor de Emissao (sendo que neste caso os recursos dos Creditos Imobiliarios 
Garantia sera() utilizados para a amortizacao acelerada dos CRI), a Amortizacao 
Extraordinaria ocorrera na Data de Pagamento dos CRI do 3° (terceiro) mes posterior ao 

mes de recebimento dos recursos. 

5.1.2. A Amortizacao Extraordinaria alcancara proporcionalmente todos os CRI, devendo a 
Emissora disponibilizar ao Agente Fiduciario no dia que disponibilizar na CETIP, conforme 
item 5.1.4 abaixo, o novo cronograma contendo o fluxo de pagamentos de juros e 
Amortizacao dos CRI, com os valores alterados, em substituicao ao cronograma de 

pagamentos inicial. 

5.1.3. A Emissora devera disponibilizar ao Agente Fiduciario que devera avaliar e conferir 
o novo fluxo de pagamento aos Titulares dos CRI, por meio fisico ou eletronico, na forma 

prevista neste Termo de Securitizacao. 	 si2-- 

5.2. Resgate Antecipado: Os CRI sera° resgatados antecipadamente em caso de ocorrencia de 
Evento de Resgate Antecipado, sendo que o Resgate Antecipado dos CRI ocorrera no prazo de ate 
2 (dois) Dias uteis apos ocorrido o pagamento do Valor de Recompra Integral ou do Valor de 
Recompra Facultativa, conforme o caso e sera operacionalizado por meio da Comunicacao de 
Resgate Antecipado, a qual devera ser enviada ao Agente Fiduciario, representando os Titulares 
dos CRI e a CETIP corn antecedencia maxima de 1 (urn) Dia Otil de sua realizacao. Tal notificacao 
devera descrever os termos e condicoes do Resgate Antecipado, incluindo: (a) a data prevista 
para o efetivo Resgate Antecipado dos CRI e o efetivo pagamento aos Titulares de CRI; (b) o Valor 



de Resgate Antecipado; e (c) as demais informacoes consideradas relevantes pela Emissora para 

conhecimento dos Titulares de CRI. 

5.3. Prioridade de Pagamentos: Os CRI deverao obedecer a seguinte ordem de prioridade nos 
pagamentos, de forma que cada item somente sera pago caso haja recursos disponiveis apos o 

cumprimento do item anterior: 

a) Despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas ate a data da amortizacao 

mensal; 
b) Juros Remuneratorios dos CRI: 

(i) Juros capitalizados em meses anteriores e nao pagos; 

(ii) Juros vincendos no respectivo mes de pagamento; 
c) Amortizacao dos CRI, conforme previsto neste Termo de Securitizacao, e encargos 

moratorios eventualmente incorridos. 

5.3.1. Os CRI nao sera() considerados, em nenhuma hipotese, inadimplidos quando 
amortizados de acordo corn a tabela de amortizacao vigente para esses CRI a epoca, 

acrescidos da respectiva Atualizacao Monetaria e da Remuneracao dos CRI. 

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE DI5TRIBUIcA0 DOS CRI 

6.1. 	Distribuicao: Os CRI serao objeto da Oferta Restrita, nos termos do Contrato de 

Distribuicao, sob regime de melhores esforcos de colocacao. 

6.2. Oferta Restrita: No ambito da Oferta Restrita, (i) o Coordenador Lider somente podera 
acessar, no maxim°, 75 (setenta e cinco) Investidores Qualificados, ern conjunto; e (ii) os CRI 
somente poderao ser adquiridos por, no maxim, 50 (cinquenta) Investidores Qualificados, nos 

termos do artigo 30  da Instrucao CVM 476. 

6.3. Piklico Alvo: 0 pablico alvo da Oferta Restrita sera composto por Investidores 

Qualificados. 

6.3.1. 	Nos termos da Instrucao CVM 476 e para fins da Oferta Restrita: (i) todos os 
fundos de investimento serao considerados Investidores Qualificados, ainda que se 
destinem a investidores nao qualificados; e (ii) as pessoas naturais e juridicas consideradas 



Investidores Quatificados deverao subscrever ou adquirir, no ambito da Oferta Restrita, CRI 

no montante minim° de R$1.000.000,00 (urn mithao de reais). 

6.4. Negociacao: Os CRI nao poderao ser negociados antes de comptetados 90 (noventa) dias de 
cada subscricao ou aquisicao dos CRI petos investidores nos termos dos artigos 13 e seguintes da 
Instrucao CVM 476. Adicionatmente, os CRI somente poderao ser negociados entre Investidores 

Quatificados, nos termos do artigo 15 da mesma Instrucao CVM 476. 

CLAUSULA SETIMA - DA INSTITUIcA* 0 DO REGIME FIDUCIARIO E DO PATRIMONIO SEPARADO 

7.1 	Regime Fiduciario: Em observancia a facutdade prevista na Lei 9.514/1997, a Emissora 
institui o Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios Lastro vincutados ao presente Termo de 

Securitizacao e sobre as Garantias. 

7.1.1 0 Regime Fiduciario sera registrado mediante entrega deste Termo de 
Securitizacao, na Instituicao Custodiante das CCI, para registro do Termo e custodia 

conforme previsto na Lei 10.931/2004. 

7.2. 	Patrimonio Separado: Os Creditos Imobiliarios Lastro e as Garantias, sujeitos ao Regime 
Fiduciario ora instituido, sao destacados do patrimonio da Emissora e passam a constituir 
Patrimonio Separado distinto, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI e das demais 

obrigacOes retativas ao Regime Fiduciario, nos termos da Lei 9.514/1997. 

7.2.1. Os Creditos Imobiliarios Lastro e as Garantias objeto do Regime Fiduciario 
responderao apenas petas obrigacaes inerentes aos CRI e peto pagamento das despesas de 
administracao do Patrimonio Separado e respectivos custos tributarios, conforme previsto 
neste Termo de Securitizacao, estando isentos de quatquer acao ou execucao de outros 
credores da Emissora que nao sejam os Titulares dos CRI, nao sendo passiveis de 
constituicao de outras garantias ou excussao, por mais privitegiadas que sejam, exceto 

conforme previsto neste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAcA0 DO PATRIMONIO SEPARADO 

8.1. Administracao do Patrimonio Separado: A Emissora administrara o Patrimonio Separado 
instituido para os fins desta Emissao, promovendo as ditigencias necessarias a manutencao de sua 
regularidade, bem como mantendo registro contabil independente do restante de seu patrimOnio 



e elaborando e publicando as respectivas demonstracaes financeiras, em conformidade corn a Lei 

9.514/1997. 

	

8.2. 	Escriturador: A Emissora se obriga a manter contratada, durante a vigencia deste Termo de 
Securitizacao, instituicao financeira habilitada para a prestacao de servico de Banco Liquidante e 
Escriturador, na hipotese da rescisao do contrato vigente para tais servicos. 

	

8.3. 	Preiuizos ou Insuficiencia do Patrimonio Separado: A Emissora somente respondera por 
prejuizos ou insuficiencia do Patrim6nio Separado em caso de descumprimento de disposicao legal 
ou regulamentar, negligencia ou administracao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do 

Patrimonio Separado. 

CLAUSULA NONA - DA LIQUIDACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. Liquidacao do Patrimonio Separado: A ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo 
podera ensejar a assuncao da administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario: 

(a) pedido por parte da Emissora de qualquer piano de recuperacao judicial ou 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores da Emissora, independentemente de 
ter sido requerida ou obtida homologacao judicial do referido piano; 

(b) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente 
elidido e/ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

(c) decretacao de falencia ou apresentacao de pedido de autofalencia pela Emissora; e 

(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, das obrigacOes pecuniarias previstas neste 
Termo de Securitizacao, devidas a qualquer dos eventuais Titulares dos CRI, nas datas 
previstas neste Termo de Securitizacao, que perdure por mais de 30 (trinta) Dias Oteis 
contados da notificacao a ser realizada pelo Agente Fiduciario, em qualquer caso desde 
que os Creditos Imobiliarios Lastro estejam adimplidos. 

9.1.1 A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente 
comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em 2 (dois) Dias Oteis. 

cf'26 



9.2. Convocacao de Assembleia Geral: Verificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de 
Liquidacao do Patrimonio Separado e assumida a administracao do Patrimonio Separado pelo 
Agente Fiduciario, este devera convocar, em ate 2 (dois) Dias Oteis contados da data em que 
tomar conhecimento do evento, Assembleia de Titulares dos CRI para deliberarem sobre a 
eventual liquidacao do Patrimonio Separado. Tat Assembleia de Titulares dos CRI devera ser 
realizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicacao do edital relativo a 
primeira convocacao, ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data de publicacao do 

edital relativo a segunda convocacao, se aplicavel, sendo que, na hipotese de segunda 
convocacao, o respectivo edital devera ser publicado no primeiro Dia OW imediatamente 
posterior a data indicada para a realizacao da Assembleia de Titulares dos CRI nos termos da 

primeira convocacao. 

9.3. 	DeliberacOes: Na Assembleia de Titulares dos CRI, mencionada na Clausula Decima 
Segunda abaixo, os Titulares dos CRI deverao deliberar: (a) pela liquidacao do Patrimonio 
Separado, hipotese na qual devera ser nomeado o liquidante e as formas de liquidacao; ou (b) 
pela nao liquidacao do Patrimonio Separado, hipotese na qual devera ser deliberada a 
continuidade da administracao do Patrimonio Separado por nova securitizadora, fixando as 

condicaes e termos para sua administracao, bem como sua remuneracao. 

9.3.1. A deliberacao pela nao declaracao da liquidacao do Patrimonio Separado devera ser 

tomada pelos Titulares dos CRI que representem, no minim, 2/3 (dois ter-cos) dos CRI em 

Circulacao. A nao instalacao da Assembleia de Titulares dos CRI em la  (primeira) ou 2a  

(segunda) convocacao por falta de quorum sera interpretada pelo Agente Fiduciario como 
uma opcao dos Titulares dos CRI por amortizar extraordinariamente a totalidade dos CRI. 

9.4. Forma de Liquidacao: A liquidacao do Patrimonio Separado sera realizada mediante 
transferencia dos Creditos Imobiliarios Lastro integrantes do Patrimonio Separado ao Agente 
Fiduciario (ou a instituicao administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), na 
qualidade de representante dos Titulares dos CRI, para fins de extincao de toda e qualquer 
obrigacao da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario (ou 
instituicao administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), conforme deliberacao 
dos Titulares dos CRI: (a) administrar os Creditos Imobiliarios Lastro que integram o Patrimonio 
Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realizacao dos creditos 
oriundos dos Creditos Imobiliarios Lastro, (c) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRI 
na proporcao de CRI detidos, e (d) transferir os creditos oriundos dos Creditos Imobiliarios Lastro 
eventualmente nao realizados aos Titulares dos CRI, na proporcao de CRI detidos. 



9.4.1. Na hipotese de liquidacao do Patrimonio Separado, os recursos obtidos deverao ser 

rateados entre os Titulares dos CRI, na proporcao de CRI detidos. 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAcOES DA EMISSORA 

10.1. Fatos relevantes acerca dos CRI e da propria Emissora: A Emissora obriga-se a informar 
todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora atraves do IPE, assim como 
informar em ate 02 (dois) Dias (Reis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de 

comunicacao por escrito. 

10.2. Relatorio Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relatorio mensal, coloca-lo a 

disposicao dos Titulares dos CRI e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 150  (decimo quinto) dia de 

cada mes, ratificando a vinculacao dos Creditos Imobiliarios Lastros aos CRI. 

10.2.1. 	0 referido relatorio mensal devera incluir: 

a) data de emissao dos CRI; 

b) saldo devedor dos CRI; 

c) criterio de atualizacao monetaria dos CRI; 

d) valor pago aos Titulares dos CRI no ano; 

e) data de vencimento final dos CRI; 

f) valor recebido dos Devedores; e, 

g) saldo devedor dos Creditos Imobiliarios Lastro. 

10.3. Responsavel pela Elaboracao dos Relatorios Mensais: Tais relatorios de gestao serao 

preparados e fornecidos ao Agente Fiduciario pela Emissora. 

10.4. Responsabilidade da Emissora pelas Informacaes Prestadas: A Emissora declara, sob as penas 
da lei, que verificou a legalidade e ausencia de vicios da emissao dos CRI, Mem da veracidade, 
consistencia, correcao e suficiencia das informacoes prestadas no presente Termo de 

Securitizacao. 

10.5. Fornecimento de Informacoes Relativas aos Creditos Imobiliarios Lastro: A Emissora obriga-
se a fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias Oteis contados do recebimento 
da respectiva solicitacao, todas as informacoes relativas aos Creditos Imobiliarios Lastro. 



10.5.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do 
Agente Fiduciario, em 5 (cinco) Dias Oteis contados da data de solicitacao fundamentada 
deste, a todas as informacoes e documentos necessarios ao desempenho de suas funcOes 
relativas aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciario, na mesma data de suas 
publicacaes, os atos e decis6es da Emissora destinados aos Titulares dos CRI que venham a 
ser publicados; e (c) informar ao Agente Fiduciario a ocorrencia de qualquer dos eventos 
que sejam de seu conhecimento, que permitam a declaracao de vencimento antecipado 
dos Creditos Imobiliarios Lastro, imediatamente apos sua ocorrencia, nao sendo 
considerados para esta finalidade os prazos e/ou periodos de cura estipulados, bem como 
as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora. 

10.6. Notificacao: A Emissora compromete-se a notificar em ate 5 (cinco) Dias Oteis os Titulares 
de CRI e o Agente Fiduciario caso quaisquer das declaracaes aqui prestadas tornem-se total ou 

parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

10.7. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros 
e atos societarios necessarios a realizacao do relatorio anual, conforme ICVM 28, que venham a 
ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados pela 
Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilizacao na CVM. 0 
referido organograma do grupo societario da Emissora devera conter, inclusive, controladores, 
controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de 

cada exercicio social. 

10.8. A Emissora obriga-se, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a cuidar para que as 
operacaes que venha a praticar no ambiente CETIP sejam sempre amparadas pelas boas praticas 
de mercado, com plena e perfeita observancia das normas aplicaveis a materia, isentando o 
Agente Fiduciario de toda e qualquer responsabilidade por reclamacaes, prejuizos, perdas e 
danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o nao respeito as referidas normas der causa, 
desde que comprovadamente nao tenham sido gerados por atuacao do Agente Fiduciario. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO AGENTE FIDUCIARIO 

11.1 Agente Fiduciario: A Emissora nomeia e constitui a Pentagon° S.A. Distribuidora de 

Mulos e Valores Mobiliarios como Agente Fiduciario da Emissao que, neste ato, aceita a 



nomeacao para, nos termos da lei e do presente Termo de Securitizacao, representar perante a 

Emissora, os interesses da comunhao dos Titulares dos CRI. 

11.2 Declaracaes Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario declara que: 

(a) aceita a funcao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 

atribuicaes previstas na legislacao especifica e neste Termo de Securitizacao; 

(b) aceita integralmente este Termo de Securitizacao, todas suas clausulas e condiceies; 

(c) esti devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizacao e a cumprir corn 
suas obrigacaes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 

estatutarios necessarios para tanto; 

(d) a celebracao deste Termo de Securitizacao e o cumprimento de suas obrigagoes aqui 
previstas nao infringem qualquer obrigacao anteriormente assumida pelo Agente 

Fiduciario; 

(e) verificou a legalidade e a ausencia de vicios da operacao objeto do presente Termo de 

Securitizacao; 

(f) nao tern qualquer impedimento legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66 da Lei 
das Sociedades por Acoes, para exercer a funcao que the é conferida; 

(g) nao se encontra em nenhuma das situacaes de conflito de interesse previstas no Artigo 
10 da Instrucao CVM n.° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada; 

(h) nao tern qualquer ligacao corn a Emissora que o impeca de exercer suas funcifies; e 

11.3. Exercicio das Funcoes: 0 Agente Fiduciario exercera suas funcoes a partir da data de 
assinatura deste Termo, devendo permanecer no exercicio de suas funcoes ate a data de 
vencimento dos CRI ou ate sua efetiva substituicao. 

11.4. Obrigacoes do Agente Fiduciario: Sao obrigaceies do Agente Fiduciario: 



S 

(a) zetar pela protecao dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no 
exercicio da funcao o cuidado e a ditigencia que todo homem ativo e probo emprega na 
administracao dos proprios bens, acompanhando a atuacao da Emissora na administracao do 

Patrimonio Separado; 

(b) verificar a regularidade da constituicao das Garantias, observando a manutencao de sua 

suficiencia e exequibilidade; 

(c) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 
Titutares dos CRI, bem como a realizacao do CRI afetado ao Patrimonio Separado, caso a Emissora 

nao o faca; 

(d) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizacao, a liquidacao do PatrimOnio 

Separado; 

(e) proteger os direitos e interesses dos Titutares dos CRI, empregando, no exercicio da 
funcao, o cuidado e a ditigencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administracao dos seus proprios bens; 

(f) renunciar a funcao na hipotese de superveniencia de conftitos de interesse ou de quatquer 

outra modatidade de inaptidao; 

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

retacionados corn o exercicio de suas functies; 

(h) verificar, no momento de aceitar a funcao, a veracidade das informacoes contidas neste 
Termo de Securitizacao, ditigenciando para que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de 

que tenha conhecimento; 

(i) acompanhar a observancia da periodicidade na prestacao das informacoes obrigatorias, 
atertando os detentores dos CRI acerca de eventuais omissaes ou inverdades constantes de tais 

informacoes; 

(j) soticitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora, a quat 
devera ser devidamente justificada, de forma razoivel, peto Agente Fiduciario; 



(k) 	convocar, quando cabivel, Assembteia de Titulares dos CRI, na forma prevista na Clausula 

Decima Segunda deste Termo de Securitizacao; 

(1) 	manter atuatizados os contatos dos Titutares dos CRI, mediante soticitacao de retacao 

atualizada junto a CETIP; 

(m) manter os Titutares dos CRI informados sobre toda e qualquer informacao que possa vir a 

ser de seu interesse; 

(n) fiscatizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizacao e todas 

aquetas impositivas de obrigacoes de fazer e nao fazer; 

(o) fornecer, no prazo maxim° de 3 (tres) Dias Oteis, a partir da extincao do Regime 
Fiduciario a que estao submetidos os Creditos Imobiliarios Lastro e as Garantias, termo de 
quitacao a Emissora, que servira para baixa, se houver a necessidade, nos termos da Lei 

9.514/1997; 

(p) notificar os Titutares dos CRI, se possivel individuatmente, em ate 5 (cinco) Dias Oteis, a 
partir do conhecimento da ocorrencia de inadimptemento de quaisquer obrigacoes atinentes ao 

presente Termo de Securitizacao; 

(q) convocar Assembleia de Titulares dos CRI no caso de quatquer inadimplencia das 
obrigacties deste Termo peta Emissora e na hipotese de insuficiencia dos bens do Patrimonio 
Separado, para deliberar sobre a forma de administracao ou liquidacao do Patrimemio Separado, 

bem como a nomeacao do tiquidante; 

(r) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos g--
titutares dos CRI, bem como a reatizacao dos CRI afetados ao Patrimonio Separado, caso a 

Emissora nao o faca; 

(s) acompanhar a atuacao da Emissora na administracao do Patrimonio Separado; 

(t) comparecer a Assembleia de Titutares dos CRI a fim de prestar informacOes que the forem 

solicitadas; 



(u) calcular, em conjunto com a Emissora, e disponibilizar, diariamente, o valor unitario dos 

CRI, aos titulares dos CRI, e aos participantes do mercado, por meio do site, do Agente Fiduciario; 

(v) verificar com base nas informacties disponibilizadas na CETIP, nas datas em que devam ser 

liquidados, o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRI conforme 

estipulado no presente Term; e 

(w) confirmar os eventos na CETIP, sempre que informado ou requisitado pela Emissora, caso 

assim seja exigido pelos procedimentos adotados na CETIP. 

11.5. Remuneracao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera das Cedentes (ou da 

Emissora, conforme o caso, se necessario, com recursos do Patrimonio Separado), como 

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

deste Termo, uma parcela de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devida no 50  (quinto) Dia Otil a 

contar da data de assinatura do presente Termo de Securitizacao e parcelas mensais de R$ 

1.000,00 (mil reais) devidas a partir do 12° (decinno segundo) mes, inclusive, no mesmo dia de 

pagamento da primeira parcela, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Caso a 

totalidade dos CRI seja resgatada integralmente antes do seu vencimento, sera devido, na data 

do resgate integral, o proximo valor da parcela mensal subsequente. 

11.5.1 A remuneracao nao inclui as despesas que sejam consideradas razoaveis e 

necessarias ao exercicio da funcao do Agente Fiduciario, tais como, exemplificativamente, 

publicacaes em geral (exemplos: edital de convocacao de Assembleia Geral dos Titulares 

dos CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anancio comunicando que o 

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

de certidoes, despesas razoaveis com viagens e estadias, transportes e alimentacao de 

seus agentes, contratacao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizacao, entre 

outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem como custas e despesas cartorarias 

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

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

Separado, e, sempre que possivel, aprovadas previa e expressamente pela Emissora. 

11.5.2 Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remuneracaes previstas no 

item 11.5, acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor do 

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

debit° em atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo indice de reajuste dos CRI, adotando-se, 



ainda, os mesmos criterios de substituicao desse indice, o qual incidira desde a data de 

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

11.5.3 As parcelas de remuneracao serao atualizadas, anualmente, a partir da Data de 
Emissao dos CRI pela variacao do IPCA publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica - IBGE, e na sua falta, pelo indice que vier a substitui-lo, a partir da data do 

primeiro pagamento, calculadas pro rata die, se necessario. 

11.5.4. A remuneracao definida no item 11.5 acima sera devida mesmo apos o vencimento 
dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranca de inadimplencias nao 

sanadas. 

11.5.5. As parcelas serao acrescidas de: (i) Imposto Sobre Servicos de qualquer natureza 
(ISS); (ii) Programa de Integracao Social (PIS); (iii) Contribuicao para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e (iv) quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a 
remuneracao do Agente Fiduciario, excetuando-se o Imposto de Renda, nas aliquotas 

vigentes nas datas de cada pagamento. 

11.5.6. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o 
Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares do CRI 
deverao ser previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares do CRI e, posteriormente 
conforme previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas 
pelos Titulares do CRI incluem tambem os gastos com honorarios advocaticios de terceiros, 
depositos, custas e taxas judiciarias nas acoes propostas pelo Agente Fiduciario, na 
condicao de representante da comunhao dos titulares dos CRIs. As eventuais despesas, 
depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em ago-es judiciais serao 

igualmente suportadas pelos titulares dos CRI, bem como a remuneracao do Agente 
Fiduciario na hipotese de a Emissora permanecer em inadimplencia corn relacao ao 
pagamento desta por um periodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario 
solicit& garantia dos Titulares do CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

11.6. .Despesas: 0 Patrimonio Separado ressarcira o Agente Fiduciario de todas as despesas 
razoaveis e necessarias ao exercicio da funcao do Agente Fiduciario, exemplificativamente, 
publicacoes em geral (exemplos: edital de convocacao de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, 
ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anirncio comunicando que o relatorio anual do 
Agente Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), notificacOes, extracao de certidoes, despesas 



razoaveis corn viagens e estadias, transportes e alimentacao de seus agentes, contratacao de 
especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizacao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente 
Fiduciario, bem como custas e despesas cartorarias relacionadas aos ternnos de quitacao e 
acompanhamento das Garantias, necessarias ao exercicio da funcao do Agente Fiduciario, as quais 
sera° cobertas pelo Patrimonio Separado, desde que, sempre que possivel, aprovadas previa e 

expressamente pela Emissora. 

11.7. Substituicao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hipoteses 
de ausencia ou impedimento temporario, renancia, intervencao, liquidacao, falencia, ou qualquer 
outro caso de vacancia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da 
ocorrencia de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares dos CRI vinculados ao presente 
Termo de Securitizacao, para que seja eleito o novo Agente Fiduciario. 

11.7.1. 0 Agente Fiduciario podera, ainda, ser destituido, pelo voto de 50% (cinquenta por 
cento) dos Titulares de CRI ern Circulacao reunidos em Assembleia Geral, ou, ainda, por 
deliberacao dos Titulares de CRI, em Assembleia Geral, na hipotese de descumprimento de 
quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitizacao. 

11.8. Destituicao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera, ainda, ser destituido, 

mediante a imediata contratacao de seu substituto: 

(a) pela CVM, nos termos da legislacao em vigor; 

(b) pelo voto dos Titulares dos CRI; 

(c) por deliberacao em assembleia geral, na hipotese de descumprimento dos deveres 
previstos no artigo 13 da Lei n° 9.514/97; e/ou 

(d) nas hipoteses de descumprimento das incumbencias mencionadas no item 12.4 acima. 

11.8.1. Excepcionalmente, para fins do quorum previsto no item 11.7.1 acima, considerar-
se-a CRI em Circulacao todos os CRI em circulacao no mercado, incluindo aqueles que a 
Emissora e/ou as Cedentes possuirem em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus 
controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem como dos respectivos 
diretores, conselheiros e respectivos conjuges. 

11.8.2. 0 Agente Fiduciario eleito em substituicao assumira integralmente os deveres, 
atribuiceies e responsabilidades constantes da legislacao aplicavel e deste Termo de 

Securitizacao. 



11.8.3. A substituicao do Agente Fiduciario em miter permanente deve ser objeto de 

aditamento ao presente Termo de Securitizacao. 

11.8.4. 0 Agente Fiduciario podera renunciar as suas funcOes mediante notificacao, por 
escrito, enderecada a Emissora, corn antecedencia de, no minim°, 30 (trinta) dias. Na 
hipOtese de renoncia, o Agente Fiduciario devera convocar imediatamente a Assembteia de 

Titutares dos CRI para eteger o seu substituto. 

11.8.5. Em caso de renoncia, o Agente Fiduciario continuara obrigado a exercer suas 
funciies ate a sua efetiva substituicao, devendo receber a remuneracao correspondente ao 

period() em que permanecer no cargo, calculada pro rata temporis. 

11.9. Previa Detiberacao: Os atos ou manifestacaes por parte do Agente Fiduciario, que criarem 
responsabitidade para os Titutares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigacties para corn 
eles, bem como aquetes retacionados ao devido cumprimento das obrigagoes assumidas neste 
instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado pelos Titutares do CRI 

reunidos em Assembteia Gerat. 

11.10. 0 Agente Fiduciario nao emitira quatquer tipo de opiniao ou fará qualquer juizo sobre a 
orientacao acerca de quatquer fato da emissao que seja de competencia de definicao petos 
Titulares do CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade corn as instrucoes que 
the forem transmitidas petos Titutares do CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui 
quatquer responsabitidade sobre o resuttado ou sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito 
cumprimento das orientacaes dos Titutares do CRI a ete transmitidas conforme definidas pelos 
Titutares do CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos 
que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titutares do CRI ou a Emissora. A atuacao do 
Agente Fiduciario timita-se ao escopo da Instrucao n° 28 da CVM, conforme alterada e dos artigos 
apticaveis da Lei das Sociedades por Acoes, estando este isento, sob quatquer forma ou pretexto, 
de quatquer responsabitidade adicionat que nao tenha decorrido da legistacao apticavel. 

11.11. Sem prejuizo do dever de ditigencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumira 
que os documentos originais ou copias autenticadas de documentos encaminhados peta Emissora 
ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou adulteracao. Nao sera ainda, sob 
quatquer hipotese, responsavel peta elaboracao de documentos societarios da Emissora, que 



permanecerao sob obrigacao legal e regulamentar da Emissora elabora-Los, nos termos da 

legislacao aplicavel. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI 

12.1. Assembleia de Titulares dos CRI: Os Titulares dos CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se 
em Assembleia de Titulares dos CRI, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da 

comunhao dos detentores de CRI. 

12.2. Competencia para Convocacao: A assembleia geral dos Titulares dos CRI podera ser 

convocada: 

a) pelo Agente Fiduciario; 

b) pela CVM; 
c) pela Emissora; ou 

d) por Titulares dos CRI que representem, no rninimo, 10% (dez por cento) dos CRI em 
Circulacao, excluidos, para os fins deste quorum, os CRI que nao possuirem o direito de 

voto. 

12.3. Forma de Convocacao: A convocacao da assembleia geral dos Titulares dos CRI far-se-a 
mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, em jornal de grande circulacao, com a antecedencia 
de 20 (vinte) dias corridos, sendo que se instalara, em primeira convocacao, com a presenca dos 
Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois tercos) dos CRI em Circulacao e, em 
segunda convocacao, corn qualquer nirmero, excluidos, para os fins dos quoruns estabelecidos 

neste item, os CRI que nao possuirem o direito de voto. 

12.4. Presidencia: A presidencia da assembleia geral dos Titulares dos CRI caber& de acordo corn 

quem a tenha convocado, respectivamente: 

a) ao representante da Emissora; ou 

b) ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes que possuirem direito de voto. 

12.5. Quorum de Instalacao: A Assembleia de Titulares dos CRI instalar-se-A, em primeira 
convocacao, corn a presenca de Titulares dos CRI que representem, no minim°, a metade dos CRI 
em Circulacao e, em segunda convocacao, com qualquer nirmero. 



12.6. Voto: Cada CRI conferira a seu titular o direito a urn voto nas Assembleias de Titulares dos 
CRI, sendo admitida a constituicao de mandatarios, Titulares dos CRI ou nao, observadas as 

disposicaes da Lei das Sociedades por Acoes. 

12.7. Outros Representantes: Sem prejuizo do disposto no item 12.8, abaixo, a Emissora e/ou os 
Titulares dos CRI poderao convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para 
participar das assembleias gerais, sempre que a presenca de qualquer dessas pessoas for 

relevante para a deliberacao da ordem do dia. 

12.8. Participacao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia 
de Titulares dos CRI e prestar aos titulares dos CRI as informacaes que the forem solicitaidas. 

12.9. Presidencia: A presidencia da Assembleia de Titulares dos CRI cabera ao representante 
Legal da Emissora, exceto se terceiro for eleito pela maioria dos Titulares dos CRI presentes. 

12.10. Quorum de Decisao: Exceto conforme estabelecido neste Termo de Securitizacao, as 
deliberacaes havidas ern Assembleia de Titulares dos CRI serao tomadas por maioria simples dos 

presentes. 

12.11. Validade e Eficacia: As deliberacOes tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os 
quOruns estabelecidos neste Termo, serao validas e eficazes perante a Emissora, bem como, 
obrigarao a todos os Titulares dos CRI, independentemente de terem ou nao comparecido 

Assembleia de Titulares dos CRI. 

12.12. Dispensa de Convocacao: Independentemente das formalidades previstas na tel e neste 
Termo, sera considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que 
comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuizo das disposicOes relacionadas corn os quoruns 

de deliberacao estabelecidos neste Termo. 	 2 

12.13. Quorum Especifico: As propostas de alteracaes e renuncias feitas pela Ennissora em relacao 
(i) as Datas de Pagamento dos CRI; (ii) a Remuneracao dos CRI e a Amortizacao dos CRI; (iii) ao 
prazo de vencimento dos CRI; (iv) aos Eventos de Liquidacao do Patrimonio Separado, inclusive no 
caso de reniincia ou perdao temporario; (v) quaisquer alteracoes nas Garantias; e/ou (vi) quoruns 
de deliberacao, deverao ser aprovadas seja em primeira convocacao da Assembleia dos Titulares 
dos CRI ou em qualquer convocacao subsequente, por Titulares dos CRI que representem, no 
minim, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulacao. 
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12.14. Aplicar-se-6 a Assembleia de Titulares dos CRI, no que couber, o disposto na Lei 
9.514/1997, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Acaes, a respeito das assembleias 

gerais de acionistas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Despesas:  Sera° de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

(i) as eventuais despesas, taxas e emolumentos devidos aos servicos de notas, de registro de 
titulos e documentos, de registro de imoveis, custos de emissao e registro das CCI decorrentes das 

previsaes contidas neste Termo de Securitizacao; 

(ii) as despesas corn a gestao, cobranca, realizacao, administracao, custodia e liquidacao dos 
Creditos Imobiliarios e do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para 
outra companhia securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese de o Agente Fiduciario vir a 

assumir a sua administracao; 

(iii) as despesas para administracao do Patrimonio Separado, incluindo, mas a tanto nao se 
limitando, corn terceiros especialistas, advogados, empresas de cobranca e servicer, auditores ou 

fiscais, agenda de rating, Agente Fiduciario, Instituicao Custodiante dos CRI, CETIP, bem como as 

despesas corn procedimentos legais, incluindo sucumbencia, incorridas para resguardar os 
interesses dos Titulares dos CRI e a realizacao dos Creditos Imobiliarios e Garantias integrantes do 
Patrimonio Separado, que deverao ser previa e expressamente aprovadas pela Emissora e, ern 
caso de insuficiencia de recursos no Patrimonio Separado, pagas pelos Titulares dos CRI; 

(iv) as despesas razoaveis e comprovadas corn publicacaes, transporte, alimentacao, viagens e 
estadias, necessarias ao exercicio da funcao de Agente Fiduciario, durante Cu apos a prestacao 
dos servicos, que serao pagas pela Emissora corn recursos do Patrimonio Separado, desde que, 
sempre que possivel, aprovadas previa e expressamente pela Emissora; 

(v) os eventuais tributos, incluindo, sem limitacao, quaisquer impostos, taxas e/ou 
contribuicaes que, a partir da data de emissao dos CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou 
que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, questionada ou reconhecida, de 
forma a representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributacao incidente sobre 
os CRI e/ou sobre os Creditos Imobiliarios e Garantias; 
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(vi) as perdas, danos, obrigacaes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios 
arbitrados pelo juiz e/ou arbitro, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissao, exceto se tais 
perdas, danos, obrigacaes ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa 
comprovada por parte da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e 
agentes, conforme vier a ser determinado em decisao judicial final proferida pelo juizo 
competente; ou (ii) sejam de responsabilidade dos Devedores ou puderem ser a eta atribuidos 

como de sua responsabilidade, de forma comprovada; 

(vii) as despesas de remuneracao da Emissora, do Agente Fiduciario, da Instituicao Custodiante 

das CCI e do Coordenador Lider; 

(viii) as despesas relativas ao registro dos CRI e das CCI na CETIP, incluindo a taxa de pre-
analise e os custos relativos a custodia das CCI, bem como quaisquer outras despesas relativas ao 
registro de qualquer outro documento no ambito da Oferta Restrita ou a alteracoes de 

parametros na CETIP, se necessario; 

(ix) as eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em acties 

judiciais; 

(x) honorarios e as despesas corn contratacao dos assessores legais contratados no ambito da 

Oferta Restrita; 

(xi) remuneracao e despesas incorridas pelo Escriturador e Banco Liquidante; 

(xii) os eventuais impostos que, a partir da Data de Emissao dos CRI, venham a ser criados e/ou 
majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, de forma a 
representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributacao incidente sobre os CRI 
e/ou sobre os Creditos Imobiliarios Lastro e respectivas garantias; 

(xiii) reembolso de despesas para a liquidacao do Patrimonio Separado, inclusive as referentes 
sua transferencia na hipotese de o Agente Fiduciario assumir a sua administracao; 

(xiv) tarifas bancarias para a abertura e manutencao de contas correntes incidentes na Conta 

Centralizadora; 

(xv) os custos decorrentes de registros das Alienacaes Fiduciaria, dentre eles, custas 
cartorarias e ITBI, sera° de responsabilidade integral, caso as Cedentes nao arquem corn esses. 
Nesse caso as Cedentes deverao efetuar o reembolso ao Patrimonio Separado no prazo de ate 2 
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(dois) Dias ljteis contados de notificacao enviada as Cedentes pela Cessionaria, referente ao 

respectivo pagamento; e 

(xvi) demais despesas previstas em lei, regulamentacao aplicavel ou neste Termo de 

Securitizacao. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE 

14.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI serao 
dispobilizados nos prazos legais e/ou regulamentares, atraves do IPE, bem como as convocacOes 
para as respectivas Assembleias Gerais, serao objeto de publicacao no jornal Diario do Comercio e 
Indastria, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares. Caso a Emissora altere seu jornal de 
publicacao apos a Data de Emissao, devera enviar notificacao ao Agente Fiduciario informando o 

novo veiculo. 

14.2. Demais Informacoes: As demais informacaes periodicas da Emissao e/ou da Emissora sera() 
disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio 

de InformacOes Peri6dicas e Eventuais da CVM. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REGISTRO DO TERMO 

15.1. Registro do Termo: 0 Termo de Securitizacao sera entregue para Instituicao Custodiante 

das CCI, nos termos da Lei 10.931/2004, para registro. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS COMUNICAOES 

16.1. Comunicacaes: As comunicacOes a serem enviadas por qualquer das Partes conforme 
disposicaes deste Termo deverao ser encaminhadas para os enderecos constantes abaixo, ou para 
outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo de 

Securitizacao. 

Se para a Emissora: 
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 
Rua Amauri, n° 255, 50  andar (parte), Jardim Europa 

Sao Paulo - SP, CEP 01448-000 
At.: Flavia Palacios 
Fax: (11) 3127-2708 



Tel.: (11) 3127-2700 
E-mail: estruturacao@rbcapitaLcorn  I servicing@rbcapital.corn 

Se para o Agente Fiduciario: 
PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
Avenida das Americas, n° 4.200, Bloc° 08, Ala B, Salas 303 e 304 
CEP: 22640-102 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 
At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro e Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurelio Ferreira 

Fax: (21) 3385-4046 
Tel.: (21) 3385-4565 
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br  

16.1.1. As comunicacaes referentes a este Termo de Securitizacao sera° consideradas 
entregues quando recebidas sob protocol° ou corn "aviso de recebimento" expedido pelo 
correio, sob protocol°, ou por telegrama nos enderecos acima. As comunicacaes feitas por 
fac-simile ou correio eletronico sera° consideradas recebidas na data de seu envio, desde 
que seu recebimento seja confirmado atraves de indicativo (recibo emitido pela maquina 
utilizada pelo remetente) seguido de confirmacao verbal por telefone. Os respectivos 
originais deverao ser encaminhados para os enderecos acima em ate 2 (dois) Dias uteis 
apOs o envio da mensagem. A mudanca de qualquer dos enderecos acima devera ser 
comunicada a outra parte pela parte que tiver seu endereco alterado. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIcOES GERAIS 

17.1. Renancia: Nao se presume a renoncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente 
Termo de Securitizacao. Dessa forma, nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de 
qualquer direito, faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos detentores de 
CRI em razao de qualquer inadimplemento das obrigagoes da Emissora, prejudicara tais direitos, 
faculdades ou rennedios, ou sera interpretado como uma renancia aos mesmos ou concordancia 
corn tal inadimplemento, nem constituira novacao ou modificacao de quaisquer outras obrigacOes 
assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

17.2. Irrevogabilidade e Irretratabilidade: 0 presente Termo de Securitizacao é firmado em 
carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as partes por si e seus sucessores. 



17.3. AlteracOes: Todas as alteracoes do presente Termo de Securitizacao, somente serao 
validas se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares dos CRI, 
observados os quoruns previstos neste Termo de Securitizacao, corn excecao da alteracao disposta 

no item 4.1.11.1 deste Termo de Securitizacao e (ii) pela Emissora. 

17.4. Invalidade: Caso qualquer das disposicaes deste Termo de Securitizacao venha a ser 
julgada ilegal, invalida ou ineficaz, prevalecerao todas as demais disposicaes nao afetadas por tat 
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fe, a substituir a disposicao afetada por outra 

que, na medida do possivel, produza o mesmo efeito. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CLASSIFICAcA0 DE RISCO 

18.1. Classificacao de Risco: Os CRI objeto desta Emissao nao foram objeto de analise de 

classificacao de risco por agencia de classificacao de risco especializada. 

18.2. Entrega ao Agente Fiduciario: A Emissora disponibilizara ao Agente Fiduciario, no prazo de 
ate 5 (cinco) Dias Oteis contado da data de seu efetivo recebimento, qualquer relatorio que 
venha a ser emitido por agenda de classificacao de risco que eventualmente seja contratada a 

respeito desta Emissao. 

18.3. Atualizacao: Nao havera emissao ou atualizacao do relatorio de classificacao de risco. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO DE ELEIcA0 E LEGISLAcii0 APLICAVEL 

19.1. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, como o 
Cinico competente para dirimir quaisquer questoes ou litigios originarios deste Termo de 
Securitizacao, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

19.2. Legislacao Aplicavel: Este Termo é regido, material e processualmente, pelas leis da 

RepUblica Federativa do Brasil. 

0 presente Termo é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) 

testemunhas. 
Sao Paulo, 10 de outubro de 2014. 

[0 restante da pagina foi deixado intencionalmente em branco] 
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ANEXO I - DESCRIcA0 DOS CREDITOS IMOBILIARIOS LASTRO 

# Serie Numero 	Empreendimento Quadra Lote Devedor Data de Emissao Data de Vencimento 	Indice Valor de Emiss5o 

1 CHAR 1 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT01 FLAVIO DE OLIVEIRA LI MA 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 33.744,50 

2 CHAR 2 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT02 EDMARIO MARCOLI NO DO PRADO 15/09/2014 10/12/2023 IPCA 39.730,71 

3 CHAR 3 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT03 JOSE ANTONIO FORTUNATO 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 34.005,02 

4 CHAR 4 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 01 LT04 HAI LTON AVELINO DE MELO RODRIGUES 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 29.147,47 

5 CHAR 5 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT06 IZALEM FERNANDO FERNANDES CARVALHO 15/09/2014 10/09/2021 ipcA 28.248,34 

6 CHAR 6 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT08 GERSON MARQUES DA SILVA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 29.916,07 

7 CHAR 7 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 1T09 LI UAN APARECI DA DA SILVA 15/09/2014 10/03/2024 ipcA 34.005,02 

8 CHAR 8 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT10 ROSANGELA DE PAULA RODRIGUES 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 32.386,02 

9 CHAR 9 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT11 JOSE LUIS DA SI LVA JUNIOR 15/09/2014 15/01/2024 IpcA 31.467,76 

10 CHAR 10 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT12 CLAUDINEIA FILOMENA BARBOSA 15/09/2014 15/08/2023 IPCA 32.190,76 

11 CHAR 11 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT13 FRANCISCO DO MI NGOS DOS SANTOS 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 32.386,02 

12 CHAR 12 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT14 JAQUELI NE DE OLIVEIRA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 34.005,02 

13 CHAR 13 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT18 EDER LEANDRO DA SILVA 15/09/2014 05/07/2024 IPCA 35.629,10 

14 CHAR 14 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT19 JURANDIR DE OLIVEIRA PI RES 15/09/2014 10/01/2024 IPCA 31.467,76 

15 CHAR 15 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT20 ADRI EL LEANDRO SMIREW 15/09/2014 15/03/2024 ipcA 28.352,24 

16 CHAR 16 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT21 JOSE MARIA DE MELO 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 31.822,17 

17 CHAR 17 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT23 JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA RAMOS 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 31.467,76 

18 CHAR 18 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT24 MANOEL M ESSI AS RAMOS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 31.467,76 

19 CHAR 19 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT25 MANOEL M ESSI AS RAMOS 15/09/2014 15/11/2016 ipcA 10.495,82 

20 CHAR 20 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 01 LT26 OSWALDO LOPES ABELHA NETO 15/09/2014 20/01/2019 IPCA 21.351,05 

21 CHAR 21 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 01 LT29 CAROLINE RAFAELA SCHI AVI NATO 15/09/2014 10/12/2023 IPCA 33.499,93 

22 CHAR 22 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT30 JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA 15/09/2014 15/02/2024 I P C.A 31.924,49 

23 CHAR 23 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT32 RODRIGO DONATO CREPALDI 15/09/2014 20/10/2022 IPCA 31.863,73 

24 CHAR 24 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT33 ALINE DA SILVA JOSE 15/09/2014 25/03/2024 ipcA 34.005,02 

25 CHAR 25 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT34 LILIAN PEREIRA DE SOUZA GASPAR CASEMIRO DE CAMARGO 15/09/2014 25/01/2023 IPCA 31.239,11 

26 CHAR 26 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT36 PRISCI LA MARIN 15/09/2014 15/10/2023 IPCA 30.986,17 

27 CHAR 27 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 01 LT38 DONIZETE PEREIRA DE FRANCA 15/09/2014 10/01/2024 ipcA 32.066,85 

28 CHAR 28 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 01 LT39 JUSCELI NO SOUZA DA SILVA 15/09/2014 10/01/2024 ipcA 31.467,21 

29 CHAR 29 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT01 EDI LENE SANT' NO DE LIMA 15/09/2014 20/01/2024 IPCA 70.725,25 

30 CHAR 30 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT02 MARCILIO DOS SANTOS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 48.411,06 
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# Serie Ntimero 	Empreendimento Quadra Lote Devedor Data de Emissao Data de Vencimento 	indice Valor de Emissao 

31 CHAR 31 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT03 JOEL PEREIRA ROCHA 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 48.289,81. 

32 CHAR 32 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT04 JOEL PEREIRA ROCHA 15/09/2014 20/01/2024 IPCA 48.289,81 

33 CHAR 33 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT05 JOEL PEREIRA ROCHA 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 48.289,81 

34 CHAR 34 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT06 FABIANO APARECI DO CAETE REZENDE 15/09/2014 10/01/2021 IPCA 49.381,87 

35 CHAR 35 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT07 REBECA PASCHOAL PADULIA 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 52.315,41 

36 CHAR 36 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT08 ELI EZER RODRIGUES MENDES DE CAMPOS 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 52.315,41 

37 CHAR 37 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT09 ACIR APARECI DA PAVAN CAMPOS 15/09/2014 10/03/2021 IPCA 51.219,71 

38 CHAR 38 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT10 VALDIR GARCIA MARTINS 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 52.315,41 

39 CHAR 39 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT11 ADEMIR ALVES PAULINO JUNIOR 15/09/2014 25/01/2019 IPCA 47.855,27 

40 CHAR 40 GSP LI FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT12 JOSE MARIA DE MELO 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 49.458,35 

41 CHAR 41 GSP LIFE-CHARQUEADA QUADRA 02 LT13 JOSE ROBERTO DO NASCI MENTO 15/09/2014 15/02/2017 IPCA 43.500,21 

42 CHAR 42 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT14 ROSELI DE SOUZA 15/09/2014 20/02/2024 IPCA 49.114,61 

43 CHAR 43 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT17 GABRIELA CRISTI NA GUSSI 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 48.411,06 

44 CHAR 44 GSP LIFE-CHARQUEADA QUADRA 02 LT18 LEANDRO GIL MARTINS 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 49.824,86 

45 CHAR 45 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT19 JOAO PAULO BORTOU 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 29.682,58 

46 CHAR 46 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT20 JEFERSON HENRIQUE FERNANDES 15/09/2014 20/09/2023 IPCA 38.520,13 

47 CHAR 47 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT22 MARCOS ANTONIO GOMES 15/09/2014 20/01/2024 IPCA 50.832,08 

48 CHAR 48 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT24 ELIAS BARBOSA DE SOUZA 15/09/2014 15/09/2022 IPCA 46.420,74 

49 CHAR 49 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 1125 THI AGO LIRA SANTOS 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 74.634,57 

50 CHAR 50 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 LT01 LUIS FERNANDO MARIANO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 34.878,23 

51 CHAR 51 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT02 RAI MUNDO NERES DOS SANTOS 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 37.305,07 

52 CHAR 52 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT05 JOSIVALDO DE JESUS SANTOS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 31.409,06 

53 CHAR 53 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT06 PATRICIA POLIZEL 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 35.672,60 

54 CHAR 54 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1107 LUIZ AUGUSTO LOPES 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 37.368,23 

55 CHAR 55 GSP UFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT08 JOSE THI AGO LEMES 15/09/2014 15/12/2023 IPCA 33.448,62 

56 CHAR 56 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 LT10 RICARDO FABI 0 DA SILVA COSTA 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 36.949,91 

57 CHAR 57 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT11 SUSANA PEREIRA DE OLIVEIRA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 36.892,84 

58 CHAR 58 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1113 ALEXSANDER NUNES DA SILVA 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 37.427,01 

59 CHAR 59 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT14 JOSE HILTON DE TOLEDO 15/09/2014 10/02/2024 IPCA 35.074,93 

60 CHAR 60 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT15 THAIS DE PAULA UNGARO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 37.439,15 
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# Serie Numero 	Empreendimento Quadra Lote Devedor Data de Emissao Data de Vencimento 	indice Valor de Emissfio 

31 CHAR 31 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 1103 JOEL PEREIRA ROCHA 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 48.289,81 w 

32 CHAR 32 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT04 JOEL PEREIRA ROCHA 15/09/2014 20/01/2024 IPCA 48.289,81 

33 CHAR 33 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT05 JOEL PEREIRA ROCHA 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 48.289,81 

34 CHAR 34 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 1106 FABIAN() APARECI DO CAETE REZENDE 15/09/2014 10/01/2021 IPCA 49.381,87 

35 CHAR 35 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT07 REBECA PASCHOAL PADULIA 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 52.315,41 

36 CHAR 36 GSP IJ FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT08 ELIEZER RODRIGUES MENDES DE CAMPOS 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 52.315,41 

37 CHAR 37 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 1109 ACIR APARECI DA PAVAN CAMPOS 15/09/2014 10/03/2021 IPCA 51.219,71 

38 CHAR 38 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 1110 VALDIR .GARCI A MARTINS 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 52.315,41 

39 CHAR 39 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT11 ADEMIR ALVES PAULINO JUNIOR 15/09/2014 25/01/2019 IPCA 47.855,27 

40 CHAR 40 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT12 JOSE MARIA DE MELO 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 49.458,35 

41 CHAR 41 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 1113 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO 15/09/2014 15/02/2017 IPCA 43.500,21 

42 CHAR 42 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 LT14 ROSELI DE SOUZA 15/09/2014 20/02/2024 IPCA 49.114,61 

43 CHAR 43 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT17 GABRIELA CRISTI NA GUSSI 15/09/2014 25/01/2024 IPCA 48.411,06 

44 CHAR 44 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 1118 LEANDRO GIL MARTINS 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 49.824,86 

45 CHAR 45 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 1119 JOAO PAULO BORTOU 15/09/2014 15/01/2024 1Pca 29.682,58 

46 CHAR 46 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT20 JEFERSON HENRIQUE FERNANDES 15/09/2014 20/09/2023 IPCA 38.520,13 

47 CHAR 47 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 02 1122 MARCOS ANTONIO GOMES 15/09/2014 20/01/2024 IPCA 50.832,08 

48 CHAR 48 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 1324 ELIAS BARBOSA DE SOUZA 15/09/2014 15/09/2022 IPCA 46.420,74 

49 CHAR 49 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 02 LT25 THIAGO LIRA SANTOS 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 74.634,57 

50 CHAR 50 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 1101 LUIS FERNANDO MARIANO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 34.878,23 

51 CHAR 51 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT02 RAIMUNDO NERES DOS SANTOS 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 37.305,07 

52 CHAR 52 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1105 JOSIVALDO DE JESUS SANTOS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 31.409,06 

53 CHAR 53 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1106 PATRICIA POUZEL 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 35.672,60 

54 CHAR 54 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 LT07 WIZ AUGUSTO LOPES 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 37.368,23 

55 CHAR 55 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT08 JOSE THIAGO LEMES 15/09/2014 15/12/2023 IPCA 33.448,62 

56 CHAR 56 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1110 RICARDO FABIO DA SILVA COSTA 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 36.949,91 

57 CHAR 57 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT11 SUSANA PEREIRA DE OLIVEIRA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 36.892,84 

58 CHAR 58 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1113 ALEXSANDER NUNES DA SILVA 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 37.427,01 

59 CHAR 59 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 LT14 JOSE HILTON DE TOLEDO 15/09/2014 10/02/2024 IPCA 35.074,93 

60 CHAR 60 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 LT15 THAIS DE PAULA UNGARO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 37.439,15 
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# Serie Numero 	Empreendimento Quadra Lote Devedor Data de Emiss5o Data de Vencimento 	indice Valor de Emiss5o 

61 CHAR 61 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1T17 SERGIO HENRIQUE MARTINS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 32.647,82. 

62 CHAR 62 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT18 ROSELI CRISTI NA BOIN MARTINS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 28.500,33 

63 CHAR 63 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 L120 ANDREA ALVES DA SILVA 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 29.332,53 

64 CHAR 64 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT21 LEOMAR DA SILVA 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 30.896,68 

65 CHAR 65 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 1122 MARIA DAS DO RES FERREIRA SOARES 15/09/2014 10/02/2024 IPCA 31.492,78 

66 CHAR 66 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 L124 BRUNO RICARDO MARTINS 15/09/2014 10/02/2024 IPCA 39.659,44 

67 CHAR 67 .GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 03 L125 BRUNO RICARDO MARTINS 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 41.319,01 

68 CHAR 68 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT26 ELDO BARBOSA DE ALMEIDA 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 42.508,35 

69 CHAR 69 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT27 VANIA REGINA ORTELLI 15/09/2014 10/02/2024 IPCA 40.508,52 

70 CHAR 70 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 LT28 SI DNEI OSVALDO RODRIGUES 15/09/2014 20/02/2024 IPCA 38.076,50 

71 CHAR 71 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 03 L129 TATIANE DE OUVEI RA DA SILVA 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 24.363,07 

72 CHAR 72 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 04 1101 EDUARDO MARTINS 15/09/2014 15/03/2024 ir.ca 67.599,47 

73 CHAR 73 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 04 LT02 IZILDA APARECI DA FAGUNDES 15/09/2014 10/03/2019 IPCA 30.766,72 

74 CHAR 74 GSP IJ FE CHARQUEADA QUADRA 04 LT03 ROSANGELA DE PAULA RODRIGUES 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 32.386,02 

75 CHAR 75 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 04 LT04 ADEMAR FRANCISCO RODRIGUES 15/09/2014 10/01/2024IPCA 31.467,76 

76 CHAR 76 GSP .LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 1T05 DIMAS ALESSANDRO LUCENT' NI 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 32.386,02 

77 CHAR 77 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT07 LUCIANA DE LIMA ARA= 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 31.467,76 

78 CHAR 78 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT09 DO MI NGOS CO RDEI RO DA SILVA 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 27.970,92 

79 CHAR 79 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT10 MARCO ANTONIO POLESI 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 32.386,02 

80 CHAR 80 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT14 TAIS ALESSANDRA GOKALVES U MA 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 34.050,51 

81 CHAR 81 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT15 CREUSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 30.844,04 

82 CHAR 82 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT16 SAMUEL MARTINS CAMARGO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 30.844,04 

83 CHAR 83 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 04 LT18 GUSTAVO DE ROSSO CAMPOS 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 29.300,95 

84 CHAR 84 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 1119 MARCELO FERRETTI FACCHI NI 15/09/2014 20/03/2024 ipcA 29.301,51 

85 CHAR 85 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT20 VINICIUS SILVA BUENO CRISTOFOLETTI 15/09/2014 05/01/2021 IPCA 25.879,16 

86 CHAR 86 GSP LIFE .CHARQUEADA QUADRA 04 LT21 I RMAIAS LEMOS DOS SANTOS 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 30.404,41 

87 CHAR 87 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT23 ELISABETE DE FATI MA PEDROSO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 52.636,77 

88 CHAR 88 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 L127 GISELE BORGES DE SOUZA 15/09/2014 15/04/2024 IPCA 31.335,19 

89 CHAR 89 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT28 GERSON ROBERTO OBROWNICK 15/09/2014 20/01/2024 ipcA 33.223,87 

90 CHAR 90 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 1129 ARMANDO RIGONI FILHO 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 28.152,36 
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# 	Serie NOmero 	Empreendimento Quadra Lote Devedor Data de Emissao Data de Vencimento 	indice Valor de Emiss5o 

91 	CHAR 91 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 04 LT30 I VALDO BERNARDO DA SILVA 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 29.633,95,  

92 	CHAR 92 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT32 CAROLINA DE OLIVEIRA GI L 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 33.509,68 

93 	CHAR 93 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT33 SI MONE PEREIRA BUENO 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 34.602,86 

94 	CHAR 94 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 04 LT34 CARMEN BATISTA BARBOZA DOS REIS 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 34.423,13 

95 CHAR 95 GSP IJ FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT02 GISELE ALMEIDA DA SILVA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 47.818,57 

96 CHAR 96 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT03 GISELE ALMEIDA DA SILVA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 47.818,57 

97 	CHAR 97 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT04 GISELE ALMEIDA DA SILVA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 47.818,57 

98 	CHAR 98 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT05 FERNANDO APARECIDO PIERRI 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 40.985,05 

99 CHAR 99 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT06 FERNANDO APARECI DO PI ERRI 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 40.985,05 

100 CHAR 100 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT07 FERNANDO APARECIDO PI ERRI 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 40.985,05 

101 CHAR 101 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT08 FERNANDO APARECIDO PI ERRI 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 45.531,36 

102 CHAR 102 GSP II FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT09 FERNANDO APARECIDO PI ERRI 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 45.531,36 

103 CHAR 103 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT10 BRUNO FLORINDO COLOMBO 15/09/2014 10/03/2021 IPCA 46.426,80 

104 CHAR 104 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT11 DEVANIL PEREIRA 15/09/2014 25/03/2023 IPCA 44.675,47 

105 CHAR 105 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT12 URI DES PIASSA RIGIGO 15/09/2014 25/02/2017 IPCA 35.609,07 

106 CHAR 106 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT13 RAFAEL PIASSA RIGIGO 15/09/2014 10/02/2017 IPCA 35.609,07 

107 CHAR 107 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT15 JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 47.396,04 

108 CHAR 108 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT16 DJALMA APARECI DO DE OUVEI RA 15/09/2014 15/02/2024 IPCA 43.618,16 

109 CHAR 109 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT17 GENYFFER DE U MA CARDOSO 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 47.136,90 

110 CHAR 110 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT19 MARCIO RODRIGO TI ENE 15/09/2014 21/01/2020 IPCA 41.835,62 

111 CHAR 111 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT20 REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 15/09/2014 10/01/2024 IPCA 37.961,49 

112 CHAR 112 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT22 MARIA DO CARMO RAYMUNDO 15/09/2014 15/01/2024 IPCA 38.544,29 

113 CHAR 113 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT23 WILLIAM GIACOMINI DEL NERO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 39.669,84 

114 CHAR 114 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 LT24 GISMAR PEREIRA BARBOSA 15/09/2014 15/07/2023 IPCA 35.139,96 

115 CHAR 115 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 05 1125 GISMAR PEREIRA BARBOSA 15/09/2014 15/09/2022 IPCA 32.589,91 

116 CHAR 116 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT28 LUCILA REGINA GOKALES 15/09/2014 15/02/2024 IPCA 39.104,78 

117 CHAR 117 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT29 WASHINGTON HENRIQUE OLIVEIRA DE TOLEDO 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 38.114,01 

118 CHAR 118 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 05 LT31 ANTONIO VISENTIN NETO 15/09/2014 25/02/2017 IPCA 31.691,80 

119 CHAR 119 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT02 FRANCISCO DEMONTIE DE SOUSA 15/09/2014 05/07/2020 IPCA 38.428,81 

120 CHAR 120 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT03 MARIA DO SOCORRO LIRA DOS SANTOS 15/09/2014 25/02/2024 IPCA 47.396,04 

51 



Serie Numero 	Empreendimento Quadra Lote Devedor Data de Emissao Data de Vencimento 	indice Valor de Emissao 

121 CHAR 121 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT07 THAIANE FRANCINE QUINHONES 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 47.369,22' 

122 CHAR 122 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 06 LT08 VERA LUCIA COELHO DE JESUS 15/09/2014 28/01/2024 IPCA 43.800,53 

123 CHAR 123 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT09 OZANIO FERREIRA COSTA 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 47.369,22 

124 CHAR 124 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT11 ERI VAN MOREI RA DE SOUZA 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 45.511,42 

125 CHAR 125 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT12 SAULO SOARES 15/09/2014 25/04/2024 IPCA 44.885,69 

126 CHAR *126 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT15 LEANDRO DE OLIVEIRA PINHEIRO PARREIRA 15/09/2014 25/03/2024 IPCA 45.943,59 

127 CHAR 127 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT17 JOWILLIAM BONATO 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 45.511,42 

128 CHAR 128 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT19 JOSE RODRIGUES GI L JUNIOR 15/09/2014 10/02/2024 IPCA 45.537,42 

129 CHAR 129 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT20 JOSE RODRIGUES GILJUNIOR 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 43.311,75 

130 CHAR 130 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT21 ALECI 0 KOCZURUBA 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 45.511,42 

131 CHAR 131 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 1123 TANI A MARA BOMBONATTI DE ARAUJO CARVALHO 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 45.511,42 

132 CHAR 132 GSP IJ FE CHARQUEADA QUADRA 06 11-24 JUVANIR ROSA DE ALMEIDA 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 45.511,42 

133 CHAR 133 GSP UFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT25 JAQUELI NE APARECI DA RODRIGUES MI NEI RO 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 43.654,17 

134 CHAR 134 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 06 LT27 NI LION CORREA 15/09/2014 20/03/2024 IPCA 36.501,66 

135 CHAR 135 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 07 LT01 JOSE GOMES DA SILVA SANTOS NETO 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 72.107,39 

136 CHAR 136 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 07 LT02 JULIANO CAMPO CORREA 15/09/2014 20/03/2024 !PON 45.658,24 

137 CHAR 137 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 07 1:103 CELIA CRISTIANE BELEMEL 15/09/2014 10/03/2024 IPCA 45.361,82 

138 CHAR 138 GSP U FE CHARQUEADA QUADRA 07 LT05 RUTE CARVALHO DOS SANTOS 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 45.511,42 

139 CHAR 139 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 07 LT06 PAULO SERGIO DA SILVA 15/09/2014 14/06/2024 IPCA 44.365,96 

140 CHAR 140 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 07 1107 PAULO SERGIO DA SILVA 15/09/2014 20/06/2024 IPCA 44.365,96 

141 CHAR 141 GSP LIFE CHARQUEADA QUADRA 07 LT08 VALMIR ALVES DA SILVA 15/09/2014 15/03/2024 IPCA 49.186,02 

142 SPLE 1 SPLENDIDO QUADRA 09 LT08 CICERO CAMILO DA COSTA 15/09/2014 10/05/2021 IPCA 69.093,74.  

143 SPLE 2 SPLENDIDO QUADRA 09 1319 LEONARDO BEZERRA NASCIMENTO 15/09/2014 10/10/2022 IPCA 76.320,29 

144 SPLE 3 SPLENDIDO QUADRA 10 LT50 EDUARDO LUIS CARDOSO FARIA 15/09/2014 15/11/2022 IPCA 131.080,91 

145 SP LE 4 SPLENDIDO QUADRA 11 1116 JOAO BATISTA DE FARIA 15/09/2014 10/08/2022 IPCA 73.154,17 

146 SPLE 5 SPLENDIDO QUADRA 12 1101 EDSON GI MENEZ PEREZ 15/09/2014 15/02/2023 IPCA 115.913,64 

147 SPLE 6 SPLENDIDO QUADRA 12 LT14 RAFAEL KOUSSA GI MENU PEREZ 15/09/2014 20/02/2020 IPCA 53.668,46 

148 SPLE 7 SPLENDIDO QUADRA 13 1102 MARCELO PANSERA 15/09/2014 15/10/2022 IPCA 92.126,48 

149 SP LE 8 SPLENDIDO QUADRA 13 1103 MARCELO PANSERA 15/09/2014 15/10/2022 IPCA 92.126,48 

150 SPLE 9 SPLENDIDO QUADRA 13 LT05 ALESSANDRO REZENDE CONDI LO 15/09/2014 15/10/2022 IPCA 78.096,07 
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151 SPLE 10 SPLENDIDO QUADRA 15 LT22 CA10 CESAR MENDES SANTA CECILIA 15/09/2014 15/05/2022 iPCA 65.558,07. 

152 SPLE 11 SPLENDIDO QUADRA 15 LT36 EVELYN RAI ANE OLIVEI FtA 15/09/2014 25/10/2017 1PCA 109.770,99 

153 SP LE 12 SPLENDIDO .QUADRA 17 LT29 THALLYTA LOURETO DE FREITAS CARVALHO 15/09/2014 25/07/2022 I PCA 70.826,65 

154 SPLE 13 SPLENDIDO QUADRA 18 LT14 COLOR PACK ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - ME 15/09/2014 25/12/2023 I PCA 291.378,94 
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ANEXO II - TABELA DE AMORTIZACAO DOS CRI 

N Data de Pagamento %Tai N Data de Pagamento %Tai N Data de Pagamento %Tai 

0 25/09/2014 41 15/02/2018 1,0444% 82 15/07/2021 2,6668% 

1 15/10/2014 0,0000% 42 15/03/2018 1,0882% 83 15/08/2021 2,9484% 

2 15/11/2014 0,0000% 43 15/04/2018 1,1974% 84 15/09/2021 2,8177% 

3 15/12/2014 0,0000% 44 15/05/2018 1,2009% 85 15/10/2021 2,9225% 

4 15/01/2015 1,0891% 45 15/06/2018 1,1302% 86 15/11/2021 3,2450% 

5 15/02/2015 0,6342% 46 15/07/2018 1,1522% 87 15/12/2021 3,1628% 

6 15/03/2015 0,6613% 47 15/08/2018 1,2695% 88 15/01/2022 4,2649% 

7 15/04/2015 0,7259% 48 15/09/2018 1,2003% 89 15/02/2022 3,4499% 

8 15/05/2015 0,7342% 49 15/10/2018 1,2245% 90 15/03/2022 3,6016% 

9 15/06/2015 0,6786% 50 15/11/2018 1,3508% 91 15/04/2022 4,0723% 

10 15/07/2015 0,6887% 51 15/12/2018 1,2775% 92 15/05/2022 4,2214% 

11 15/08/2015 0,7650% 52 15/01/2019 1,7653% 93 15/06/2022 4,1690% 

12 15/09/2015 0,7105% 53 15/02/2019 1,3421% 94 15/07/2022 4,3850% 

13 15/10/2015 0,7213% 54 15/03/2019 1,3996% 95 15/08/2022 4,9128% 

14 15/11/2015 0,8019% 55 15/04/2019 1,5341% 96 15/09/2022 4,8568% 

15 15/12/2015 0,7447% 56 15/05/2019 1,5067% 97 15/10/2022 5,1454% 

16 15/01/2016 1,2710% 57 15/06/2019 1,4301% 98 15/11/2022 5,3833% 

17 15/02/2016 0,7762% 58 15/07/2019 1,4448% 99 15/12/2022 5,6706% 

18 15/03/2016 0,8076% 59 15/08/2019 1,5896% 100 15/01/2023 7,6943% 

19 15/04/2016 0,8898% 60 15/09/2019 1,5144% 101 15/02/2023 6,1136% 

20 15/05/2016 0,8888% 61 15/10/2019 1,5499% 102 15/03/2023 6,3669% 

21 15/06/2016 0,8302% 62 15/11/2019 1,7079% 103 15/04/2023 7,4396% 

22 15/07/2016 0,8438% 63 15/12/2019 1,6282% 104 15/05/2023 7,9340% 

23 15/08/2016 0,9307% 64 15/01/2020 2,2232% 105 15/06/2023 7,9876% 

24 15/09/2016 0,8732% 65 15/02/2020 1,7243% 106 15/07/2023 8,6609% 

25 15/10/2016 0,8879% 66 15/03/2020 1,7685% 107 15/08/2023 9,5575% 

26 15/11/2016 0,9804% 67 15/04/2020 1,9758% 108 15/09/2023 10,6516% 

27 15/12/2016 0,9198% 68 15/05/2020 1,9770% 109 15/10/2023 12,0162% 

28 15/01/2017 1,5101% 69 15/06/2020 1,8872% 110 15/11/2023 13,6748% 

29 15/02/2017 0,9623% 70 15/07/2020 1,9145% 111 15/12/2023 15,8556% 

30 15/03/2017 0,9930% 71 15/08/2020 2,1063% 112 15/01/2024 18,8356% 
g:2_- 

31 15/04/2017 1,0885% 72 15/09/2020 2,0268% 113 15/02/2024 23,2360% 

32 15/05/2017 1,0912% 73 15/10/2020 2,0852% 114 15/03/2024 30,5101% 

33 15/06/2017 0,9265% 74 15/11/2020 2,2780% 115 15/04/2024 40,5529% 

34 15/07/2017 0,9426% 75 15/12/2020 2,1933% 116 15/05/2024 52,2539% 

35 15/08/2017 1,0415% 76 15/01/2021 2,9687% 117 15/06/2024 84,6997% 

36 15/09/2017 0,9776% 77 15/02/2021 2,3539% 118 15/07/2024 41,2170% 

37 15/10/2017 0,9951% 78 15/03/2021 2,4298% 119 15/08/2024 43,4511% 

38 15/11/2017 1,1007% 79 15/04/2021 2,7201% 120 15/09/2024 77,4493% 

39 15/12/2017 1,0332% 80 15/05/2021 2,7271% 121 15/10/2024 100,0000% 

40 15/01/2018 1,7046% 81 15/06/2021 2,6439% 



ANEXO III 

Tratamento Fiscal 

Serao de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos diretos e indiretos 
mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar unicamente 
as informacaes contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo 
consultar seus proprios consultores quanto a tributacao especifica que sofrerao enquanto 

Titulares dos CRI: 

(i) Impost° de Renda Retido na Fonte - 1RRF 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a 
certificados de recebiveis imobiliarios é o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

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

sendo estabelecidas aliquotas diversas em razao do tempo de aplicacao dos recursos. 
Assim, os rendimentos dos certificados dos recebiveis imobiliarios serao tributados pelo 
IRRF as aliquotas de (i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de ate 
180 dias; (ii) 20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias ate 360 
dias; (iii) 17,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 dias ate 720 
dias; e (iv) 15% quando os investimentos forem realizados corn prazo superior a 721 dias. 

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

A remuneracao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, excetuando-se o 
ganho de capital na alienacao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas a partir 

de 10  de janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaracao de ajuste 
anual) independentemente da data de emissao do referido certificado. Os ganhos de 
capital estarao sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a investidores pessoa fisica 
ou pessoa juridica, no que se refere a tributacao de ganhos de capital. 
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Os investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas terao seus 
ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto nao é 
compensavel. As entidades imunes estao dispensadas da retenc5o do imposto na fonte 
desde que declarem sua condic5o a fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem 
sujeitar-se a tributacao pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez 
que a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, paragrafo 1°, estabelece 
que a imunidade n5o abrange os rendimentos auferidos em aplicacaes financeiras, de 
renda fixa ou de renda variavel. Este dispositivo legal esti suspenso por forca de acao 

direta de inconstitucionalidade movida pela Confederac5o Nacional da Saade. 

O IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado 
ou real é considerado antecipacao, gerando o direito a compensacao com o IRPJ apurado 

em cada periodo de apuracao. 

A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicacoes 
de recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de pianos de beneficios de entidade 
de previdencia complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual - FAPI, bem como de seguro de vida corn clausula de cobertura por 
sobrevivencia, havera dispensa de retenc5o do imposto de renda incidente na fonte ou 

pago em separado. 

Tambem, na hipotese de aplicack financeira em certificados de recebiveis imobiliarios 
realizada por instituicaes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de 
previdencia complementar abertas (corn recursos nao derivados das provisoes, reservas 
tecnicas e fundos), sociedades de capitalizac5o, corretoras e distribuidoras de titulos e 
valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retenc5o na 

fonte e do pagamento do imposto. 

Nas operacaes corn certificados de recebiveis imobiliarios registrados para negociac5o na 
BMEtFBOVESPA, a retenc5o do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por 
pessoas fisicas ou juridicas n5o financeiras titulares de contas individualizadas deve ser 

efetuada por meio do pi-0d° sistema. 

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras que n5o 
possuirem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas 
respectivas contas pela Emissora, cabendo as instituicaes financeiras titulares das 
referidas contas a retenc5o do e o recolhimento do IRRF. 
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A reetencao deve ser efetuada por ocasiao do pagamento dos rendimentos e ganhos aos 
investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro dia 
subsequente ao decendio de ocorrencia do referido pagamento. 

Em relacao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, 
como regra geral, o mesmo tratamento cabivel em relacao aos rendimentos e ganhos 
percebidos pelos residentes no Pais. Por sua vez, ha urn regime especial de tributacao 
aplicavel aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores nao residentes cujos 
recursos adentrarem o pals de acordo corn as normas do Conselho Monetario Nacional 
(Resolucao CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nesta hipotese, os rendimentos 
auferidos por investidores estrangeiros estao sujeitos a incidencia do imposto de renda, a 
aliquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em ambiente bursatil, como a 
BM&FBOVESPA, sao isentos de tributacao. Em relacao aos investimentos oriundos de paises 
que nao tributem a renda ou que a tributem por aliquota inferior a 20%, em qualquer 

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

(ii) Impost° sobre Opera coes Financeiras - 10F 

Ainda, corn relacao aos investidores nao-residentes, o Regulamento do IOF determina que 
o ingresso de recursos estrangeiros para aplicacao nos mercados financeiro e de capitals, 
na forma regulamentada pelo Conselho Monetario Nacional (ResoLuca.° CMN n° 2.689, de 26 

de janeiro de 2000) a aliquota do 10F/Cambio sera igual a 0% (zero por cento). Alertamos, 
contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as aliquotas 
poderao ser alteradas de forma autornatica via Decreto do Poder Executivo. 

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que se aplica a aliquota "zero" do 
10F/Titulos ou Valores Mobiliarios, cujo fato gerador sera a aquisicao, cessao, resgate, 
repactuacao ou pagamento para liquidacao de titulos e valores mobiliarios. 

(iii) Contribuicao ao Programa de Integracclo Social - PIS e para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS 

A contribuicao ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 
juridicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas 
auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificacao contabil 

adotada para tais receitas. 



-No locante a contribuicao ao PIS, é importante mencionar que, de acordo corn a Lei n° 

10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 10  de dezembro de 2002: (i) a aliquota foi 

elevada para 1,65%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado corn creditos 
decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas juridicas brasileiras. No 
mesmo sentido, houve a alteracao da sistematica da tributacao da COFINS pois de acordo 
corn a Medida Provisoria n° 135, convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 

desde 10  de fevereiro de 2004: (i) a aliquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo 
apurado pode ser compensado corn creditos decorrentes de custos e despesas incorridos 

junto a pessoas juridicas brasileiras. 

A remuneracao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis 
imobiliarios aos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido constitui 
receita financeira. Para os investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro real, as 
receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributacao pelo PIS e pela COFINS a aliquota 

zero, nos termos do Decreto n° 5.442/2005. 

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneracao 
conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios 
constitui receita financeira, porem, nao estao sujeitas a contribuicao ao PIS e a COFINS, 
face a revogacao do paragrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 pela Lei n° 11.941/09, 
revogado em decorrencia da anterior declaracao de inconstitucionalidade do referido 

dispositivo pelo plenario do Supremo Tribunal Federal - STF. 

importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como atividade 
principal a exploracao de operacoes financeiras, como, por exemplo, as instituicoes 
financeiras e entidades assemelhadas, a remuneracao conferida a titulo de pagamento dos 
juros dos certificados de recebiveis imobiliarios é considerada, pela Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas 
pessoas juridicas, estando, portanto, sujeita a tributacao pela contribuicao ao PIS e pela 
COFINS, na forma da legislacao aplicavel a pessoa juridica que a auferir. 

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia 

dos referidos tributos. 

o pagamento da contribuicao ao PIS e da COFINS deve ser efetuado ate o vigesimo quinto 
dia do mes subsequente ao de auferimento da referida receita pelos investidores ern geral, 
ou ate o vigesimo dia do mes subsequente no caso das instituicoes financeiras e entidades 

assemelhadas. 



ANEXO IV 

Fatores de Risco 

Riscos: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados 
pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credit°, mercado, 
rentabilidade, regulamentacao especifica, entre outros, que se relacionam tanto 
Emissora, quanto a Devedora e aos proprios CRI, objeto desta Emissao. 0 potencial 
investidor deve ler cuidadosamente todas as informacaes que estao descritas neste Termo, 
bem como consult& seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar 
necessarios antes de tomar uma decisao de investimento. Estao descritos a seguir, os 
riscos, nao exaustivos, relacionados, aos CRI e a estrutura juridica da presente Emissao: 

0 Governo Federal exerceu e continua exercendo influencia significativa sobre a economia  
brasileira. Esta influencia, associada as condicaes politicas e econornicas brasileiras exerce 
um impacto direto no mercado mobiliario e pode afetar adversamente os resultados 
financeiros e operacionais da Emissora e/ou das Devedoras, e, portanto, o desempenho 
financeiro dos CRI: A economia brasileira tern sido marcada por frequentes e, por vezes, 
significativas intervencoes do Governo Federal, que realiza modificacoes em suas politicas 
monetarias, de credit° e fiscal, causando impactos sobre os mais diversos setores e 
segmentos da economia do pals. As medidas economicas implementadas pelo Governo 
Federal podem influenciar significativamente as companhias brasileiras, bem como as 
condicaes de mercado e precos de valores mobiliarios brasileiros. As medidas do Governo 
Federal para controlar a inflacao e implementar outras politicas e regulamentos muitas 
vezes envolvem, entre outras medidas, controles de prey) e de salad°, aumentos nas 
taxas de juros, mudancas nas politicas fiscais, controles de prey), desvalorizacOes de 
moeda, controles de capital, limites sobre importacoes e outras medidas. 

Os negOcios, a situacao financeira, os resultados operacionais e financeiros e o flux° de 
caixa da Emissora e das Devedoras podem ser adversamente afetados pelos seguintes 
fatores e a resposta do Governo Federal a esses fatores: 

• desvalorizacoes e outras variaceies cambiais; 

• inflacao; 
• politicas de controle cambial e restricaes a remessas para o exterior; 

• instabilidade social, politica e economica; 

• instabilidade de preps; 



• escassez de energia; 
• taxas de juros; 
• liquidez dos mercados financeiro e de capitals local; 

• politicas fiscais; e 
• outros fatores politicos, diplornaticos, sociais e econornicos que venham a ocorrer no 

Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto a implementac5o de mudancas por parte do Governo Federal nas 
politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir 
para a incerteza economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de 
valores mobiliarios brasileiro e o mercado imobiliario. Desta maneira, tais incertezas e os 
acontecimentos futuros na economia brasileira poder5o afetar adversamente os resultados 
financeiros e operacionais da Emissora ou das Devedoras, e por consequencia, o 

desempenho financeiro dos CRI. 

A instabilidade cambial pode preiudicar a economia brasileira, IDem como os negocios da 
Emissora e/ou das Devedoras, resultando em impacto negativo no desempenho financeiro 

e no preco de mercado dos CRI: Em decorrencia de diversas press6es, a moeda brasileira 
tern sofrido desvalorizacaes recorrentes corn relacao ao Mar e outras moedas fortes ao 
Longo das oltimas quatro acacias. Durante todo esse period°, o Governo Federal 
implementou diversos pianos economicos e utilizou diversas politicas cambiais, incluindo 
desvalorizacoes repentinas, minidesvalorizacaes periodicas (durante as quais a frequencia 
dos ajustes variou de diaria a mensal), sistemas de mercado de cambio flutuante, 
controles cambiais e mercado de cambio duplo. I\15o se pode garantir que o Real nao 
sofrera depreciacao ou nao sera desvalorizado em relack ao DOW novamente. N5o se 
pode assegurar que a desvalorizac5o ou a valorizac5o do Real frente ao DOlar e outras 
moedas n5o tera urn efeito adverso nas atividades da Emissora, da Deveclora e/ou da 

Garantidora. 

As desvalorizacaes do Real podem acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar 
de modo negativo a economia brasileira como urn todo, bem como os resultados da 
Emissora, da Devedora e/ou da Garantidora, podendo impactar o desempenho financeiro, 

o preco de mercado dos CRI de forma negativa, alern de restringir o acesso aos mercados 
financeiros internacionais e determinar intervencaes governamentais, inclusive por meio 
de politicas recessivas. Por outro lado, a valorizacao do Real frente ao DOlar pode levar 
deteriorac5o das contas correntes do pals e da balanca de pagamentos, bem como a urn 
enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela exportac5o. 



Accintecimentos e a percepcao de riscos em outros paises, sobretudo em paises de  
economia emerRente e nos Estados Unidos, podem preiudicar o preco de mercado dos  
valores mobiliarios brasileiros, inclusive da negociacao dos CRI, e causar um impacto  

negativo nos resultados e condicoes financeira da Emissora, da Devedora e/ou da  

Garantidora: 0 valor de mercado de valores mobiliarios de emissao de companhias 
brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condicaes economicas e de mercado 
de outros paises, inclusive paises da America Latina e 'Daises de economia emergente, 
inclusive nos Estados Unidos. A reacao dos investidores aos acontecimentos nesses outros 
paises pode causar urn efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliarios de 
companhias brasileiras, inclusive dos CRI. Crises em outros paises de economia emergente, 
incluindo os da America Latina, tern afetado adversamente a disponibilidade de credit° 
para empresas brasileiras no mercado externo, a saida significativa de recursos do pals e a 
diminuicao na quantidade de moeda estrangeira investida no pals, podendo, ainda, reduzir 
o interesse dos investidores nos valores mobiliarios das companhias brasileiras, o que 

poderia prejudicar o prey) de mercado dos CRI. 

Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissao tern como lastro os Creditos 
Imobiliarios, os quais constituem Patrimonio Separado do patrimonio comum da Emissora. 
As Leis n° 9.514/1997 e 10.931/2004 possibilitam que os Creditos Imobiliarios sejam 
segregados dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, ainda nao ha 
jurisprudencia firmada com relacao ao tratamento dispensado aos demais credores da 
Emissora no que se refere a creditos trabalhistas, fiscais e previdenciarios, em face do que 
disp6e o artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35/2001. A Medida Provisoria n° 2.158-35, 
ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabelecam a afetacao 
ou a separacao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou juridica nao produzem 
efeitos com relacao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em 
especial quanto as garantias e aos privilegios que thes sao atribuidos". Ademais, em seu 
paragrafo ánico, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos aui 
referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espOlio ou sua massa 
falida, inclusive os que tenham sido objeto de separacao ou afetacao." Por forca da norma 
acima citada, os Creditos Imobiliarios e os recursos dele decorrentes, inclusive as 
Garantias, nao obstante serem objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcancados por 
credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por 
credores trabalhistas e previdenciarios de pessoas fisicas e juridicas pertencentes ao 
mesmo grupo economico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade 
solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo econ6mico existentes 
em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos corn os Titulares 
dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realizacao dos Creditos Imobiliarios, 



cast de falencia. Nesta hipotese, é possivel que Creditos Imobiliarios nao venham a ser 
suficientes para o pagamento integral dos CRI apos o pagamento daqueles credores; 

Risco de Configuracao de Fraude a Execucao dos Antecessores do Chaqueada: 
Determinados antecessores que eram titulares, em conjunto, de 12,5% dos diretos de 
propriedade do imovel no qual foi desenvolvido o Charqueada, eram reus, antes da 
alienacao do referido innovel para a Ribeiro Furriel Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 
(antecessora direta do imovel), de acaes de execucao em montante superior a R$ 
1.000.000,00 (urn milhao de reais) quando somadas. Tal fato, cumulado corn eventual 
inexistencia de patrimonio suficiente para quita-las, poderia configurar fraude a 
execucao, caso assim declarado pelo Poder Judiciario, e, neste caso, poderia afetar o 

recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora; 

Payment° Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para fins 
de pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos 
Creditos Imobiliarios; e (ii) da liquidacao das Garantias da Emissao. Os recebimentos 
oriundos das alineas acima podem ocorrer posteriormente as datas previstas para 
pagamento de Remuneracao dos CRI suas amortizacOes, podendo causar descontinuidade 
do fluxo de caixa esperado dos CRI. Apos o recebimento dos sobreditos recursos e, se for o 
caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a cobranca judicial ou 
extrajudicial dos Creditos Imobiliarios e suas garantias, caso estes nao sejam suficientes, a 
Emissora nao disponi de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais 

saldos aos investidores; 

Riscos Financeiros: ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em 
operacoes de securitizacao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis 
descompassos entre as taxas de remuneracao de ativos e passivos; (ii) risco de 
insuficiencia de garantia por acomulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de 
liquidez, sendo que a ocorrencia de qualquer urn destes eventos podera implicar em 

eventuais prejuizos para os Titulares de CRI; 

Riscos de Inadimplemento: os pagamentos dos CRI poderao ser afetados pelo atraso ou 
ausencia de pagamento dos Devedores no pagamento dos Creditos Imobiliarios. 0 
inadimplernento dos Devedores, no que se refere a essa obrigacao, afetara o recebimento 
dos Creditos Imobiliarios, que sao o lastro para o pagamento da Remuneracao dos CRI e 

suas amortizacoes. 



RisCo em Funcao da Dispensa de Registro: a oferta dos CRI, distribuida nos termos do 
artigo 6° da Instrucao CVM n° 476, esti automaticamente dispensada de registro perante a 
CVM, de forma que as informacties prestadas pela Emissora e pelo Agente Fiduciario nao 

foram objeto de analise pela referida autarquia federal. 

Risco Tributario: este pode ser definido como o risco de perdas devido a criac5o ou 
majoracao de tributos, nova interpretac5o ou, ainda, interpretac5o diferente que venha a 
se consolidar sobre a incidencia de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os 
Titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a operacoes já efetuadas; 

Risco de Amortizacao: os CRI poder5o estar sujeitos, na forma definida neste Termo de 
Securitizac5o, a eventos de amortizac5o. A efetivacao destes eventos podera resultar em 
dificuldades de re-investimento por parte dos investidores a mesma taxa estabelecida 

como Remuneracao dos CRI; 

Risco da Ocorrencia de Eventos que Possam Ensejar o Inadimplemento ou Determinar a 
Antecipacao, Liquidacao ou Amortizacao dos Pagamentos: a ocorrencia de eventos de 
pagamento voluntario antecipado pelos Devedores; e/ou de vencimento antecipado dos 
Creditos Imobiliarios Lastro, nos termos dos Contratos de Compra e Venda, bem como a 
ocorrencia da Recompra Facultativa ou Compulsoria, acarretara, conforme o caso, o pre-
pagamento dos Creditos Imobiliarios Lastro, a indenizacao pela inexistencia dos Creditos 
Imobiliarios Lastro ou sua recompra, e, por consequencia, podera acarretar o pre-

pagamento parcial ou total dos CRI; 

Risco de Estrutura: a presente Emiss5o tem o carater de "operacao estruturada". Desta 
forma e pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo 
financeiro, econOrnico e juridico considera urn conjunto de rigores e obrigacoes de parte a 
parte, estipulados atraves de contratos pablicos ou privados tendo por diretriz a legislacao 
em vigor. No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradic5o e 
jurisprudencia no mercado de capitals brasileiro, no que tange a operacOes de CRI, em 
situagoes de stress, podera haver perdas por parte dos investidores em ralao do dispendio 
de tempo e recursos para eficacia do arcabougo contratual; 

Risco de nao Constituic5o das Garantias: As Garantias ainda n5o se encontram totalmente 
constituidas, ate a data de assinatura deste Termo, tendo-se em vista que os seus 
respectivos instrumentos ainda nao foram registrados, arquivados ou averbados, conforme 
o caso, perante as entidades competentes, raid() pela qual existe o risco de atrasos ou 
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eventualmente, de impossibilidade na completa constituicao de uma ou mais dessas 
Garantias, principalmente em decorrencia da burocracia e exigencias cartoriais; 

Risco de nao Alienacao Fiduciaria: A Alienacao Fiduciaria ainda nao se encontra 
devidamente constituidas, tendo-se em vista que os seus respectivos instrumentos ainda 
nao foram registrados, arquivados Cu averbados, conforme o caso, perante as respectivos 
cartorios de registros de imoveis, razao pela qual existe o risco de atrasos ou, 
eventualmente, de impossibilidade na completa constituicao de uma ou mais dessas 

Garantias; 

Desapropriacao de Imoveis. Os Lotes poderao ser objeto de desapropriacao por utilidade 
conforme o disposto no Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Consideram-se casos de utilidade piiblica, por exemplo, a seguranca nacional, a defesa do 
Estado, a criacao e melhoramento de centros de populacao e seu abastecimento regular 
de meios de subsist8ncia, a construcao de edificios publicos, dentre outras hipoteses. 
Ainda, caso decorridos 5 (cinco) anos do inicio da cobranca da aliquota progressiva do 
Impost° Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos imoveis em razao da nao utilizacao 
ou da subutilizacao dos Imoveis, isto é, de seu aproveitamento em niveis inferiores aos 
determinados no piano diretor dos municipios em que se encontram, o Poder Executivo de 
referidos municipios podera proceder a desapropriacao dos imoveis por descumprimento 
da funcao social da propriedade urbana, nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.257, de 10 de 

julho de 2001. 	Em ambos os casos, caso seja realizada a desapropriacao do 
Empreendimento, ate que seja devidamente formalizado o reforco das Garantias, as 
Garantias se tornarao insuficientes para o pagamento integral dos CRI na hipotese de 
necessidade de execucao, o que podera causar perdas para as Titulares de CRI. 

Risco relacionado a auditoria dos Contratos: A auditoria dos Contratos que compOem o 
lastro dos CRI foi realizada por amostragem. Neste sentido, nao se pode afirmar que a 
integralidade dos Contratos que originaram os Creditos Imobiliarios Lastro encontra-se 
perfeitamente formalizada, o que pode resultar em dificuldades para a eventual cobranca 
dos Creditos Imobiliarios, na hipotese de seu inadimplemento pelos Devedores; 

Risco de Insuficiencia da Garantia Real Imobiliaria: possiveis variacOes no mercado 
imobiliario poderao, eventualmente, impactar o valor de mercado do imewel objeto da 
Alienacao Fiduciaria, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissao. As 
variacaes de prep) no mercado imobiliario estao vinculadas predominante, mas nao 

exclusivamente, a relacao entre a demanda e a oferta de imeweis de mesmo perfil, berrcl, 
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corlio a respectiva depreciacao, obsolescencia e adequacao para outras atividades 
diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietarios; 
Risco de Amortizacao Extraordinaria ou Antecipada: os CRI poderao estar sujeitos, na 
forma definida neste Termo, a eventos de amortizacao extraordinaria ou antecipada. A 
efetivacao destes eventos podera resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos 
investidores a mesma taxa estabelecida como remuneracao dos CRI; 

Risco em Funcao da Dispensa de Registro: a Oferta, distribuida nos termos da Instrucao 
CVM n° 476/09, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM e pela 
ANBIMA, de forma que as informacaes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lider 

nao foram objeto de analise pela referida autarquia federal; e 

Demais Riscos: os CRI estao sujeitos as variacaes e condicaes dos mercados de atuacao da 
Devedora, que sao afetados principalmente pelas condicaes politicas e econornicas 
nacionais e internacionais. Os CRI tambem poderao estar sujeitos a outros riscos advindos 
de motivos alheios ou exogenos, tais como moratoria, guerras, revolucaes, mudancas nas 
regras aplicaveis aos CRI, alteracao na politica econornica, decisOes judiciais, etc. 
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