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TERMO DE SECURITIZAc;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

1- PARTES: 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;AO, sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na Rua Amauri, n2 255, 52 andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurfdica do Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n2 02.773.542/0001-22, neste ato representada 
na forma de seu estatuto social ("Emissora" au "Securitizadora"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TlTULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui~ao financeira com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n2 4.200, Bloco 08, Ala B, 
Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 17.343.682/0001-38, 
neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Agente Fiduciario"). 

A Securitizadora e o Agente Fiduciario serao adiante designados como "Partes" e, isoladamente, como 
"Parte". 

Firmam o presente Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios, para vincular os Creditos lmobiliarios 
aos Certificados de Recebfveis lmobiliarios- CRI da 152!! serie, da 1!! emissao, da Securitizadora, de acordo 
com o artigo 82 da Lei n2 9.514/1997, a lnstruc;:ao CVM 414 e a lnstru~ao CVM 476, todos abaixo definidos, e 
de acordo com as clausulas abaixo redigidas. 

II- CLAUSULAS: 

ClAUSULA PRIMEIRA: DEFINic;CES 

1.1. Definicoes: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes defini~oes, sem prejufzo daquelas que 
forem estabelecidas no corpo do presente: 

"Agente Fiduciario" ou PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE T[TULOS E VALORES 
"lnstitui~ao Custodiante": MOBILIARIOS, acima qualificada; 

"Aiiena~ao Fiduciaria": A alienac;:ao fiduciaria do lm6vel outorgada pel a Cedente a 
Securitizadora, por meio da celebrac;:ao do Contra to de Alienac;:ao 
Fiduciihia, pelo qual sera constitufda a alienac;:ao fiduciaria sabre o 
lm6vel em garantia ao adimplemento integral das Obrigac;:oes 
Garantidas; 

"Assembleia Geral": Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, convocada e instalada nos 
termos da Clausula Onze deste Termo de Securitiza~ao; 

"ANBIMA": Associa~ao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capita is; 

"CCis ": Em conjunto, a CCI Vivo e a CCI BRPR II; 
A cedula de credito imobiliario integral, emitida pela Emissora, sem 

"CCI Vivo" : 
garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, representativa da 
totalidade dos Creditos lmobiliarios Vivo, a qual encontra-se descrita no 
Anexo II a este Termo. 
A cedula de m?dito imobiliario integral, emitida pela Emissora, sem 

"CCI BRPR II": 
garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, representativa da 
totalidade dos Creditos lmobiliarios BRPR II, a qual encontra-se descrita 
no Anexo II a este Termo. 

"Cedente" : BR PROPERTIES S.A., sociedade por ac;:oes de capital aberto, com sede 
-
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na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida das Na~oes 
Unidas, nQ 12.495, 18Q andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 

nQ 06.977.751/0001-49; 
"Cessao Fiduciaria" A Locataria BRPR II concordou em constituir em favor da Cessionaria, se 

e quando existirem, a cessao fiduciaria da totalidade dos direitos 
credit6rios decorrentes de eventuais contratos de subloca~ao firmados 
pela Locataria BRPR II com terceiros envolvendo, total au parcialmente, 
o lm6vel, de acordo com a minuta de contrato que e anexa ao Contrato 
de Cessao. 

"CETIP": CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS, institui~ao devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil para a presta~ao de servi~os de 
depositaria de ativos escriturais e liquida~ao financeira, com sede no 
Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Republica do Chile, nQ 230, 11Q andar, CEP 20031-170; 

"CETIP 21": 0 CETIP 21 - Titulos e Valores Mobiliarios, ambiente de negocia~ao 
secunda ria de titulos e valores mobiliarios, administrado e 
operacionalizado pela CETIP; 

"Conta Centralizadora" : A conta corrente de nQ 05773-6, agenda 0910 do banco ltau Unibanco 
S.A, de titularidade da Emissora, au outra conta que esta venha a 
indicar oportunamente par escrito, cuja substitui~ao ocorrera par meio 
de aditamento ao presente Termo, dispensando-se para este fim a 
aprova~ao em Assembleia Geral, na qual as Creditos lmobiliarios 
representados pelas CCis serao depositados, conforme disposto no 
Contrato de Cessao; 

"Contra to de Aliena~ao 0 "lnstrumento Particular de A/iena~fio Fiduci6ria de Jm6vel em 
Fiduciaria ": Garantia e Outras Aven~as" celebrado em 20 de dezembro de 2016, 

entre a Cedente e a Emissora, pelo qual foi constituida a aliena~ao 
fiduciaria sabre a o lm6vel em garantia ao cumprimento das Obriga~oes 
Garantidas; 

"Contrato de Cessao" : 0 "lnstrumento Particular de Contrato de Cessfio de Creditos 
Jmobili6rios e Outras Aven~as", celebrado em 20 de dezembro de 2016, 
pela Cedente a Securitizadora e a Locataria BRPR II, pelo qual foi 
pactuada a cessao da totalidade dos Creditos lmobiliarios, 
representados pelas CCis; 

"Contrato de Distribui~ao" : 0 "lnstrumento Particular de Contrato de Distribui~fio Publica com 
Esfor~os Restritos, Sob o Regime de Melhores Esfor~os, de Certificados 
de Recebfveis lmobifi6rios da 1529 Serie da 19 emissfio da RB Capital 
Companhia de Securitiza~fio" celebrado em 20 de dezembro de 2016, 
entre a Emissora, o Coordenador e a Cedente; 

"Contratos de Loca~ao" : 
Contrato de Loca~ao Vivo e Contrato de Loca~ao BRPR II, quando 
referidos em conjunto. 

"Contrato de Loca~ao Vivo": 0 contrato de loca~ao vigente nest a data, celebrado em 21 de 
dezembro de 2001, entre Cedente e a Locataria Vivo, conforme aditado 
em 07 de janeiro de 2002, 20 de junho de 2003, 20 de maio de 2014 e 
25 de novembro de 2016, tendo por objeto a loca~ao da totalidade do 
lm6vel; 

"Contrato de Loca~ao BRPR II": 0 "lnstrumento Particular de Contrato de Loca~fio de Jm6veis Para Fins 
Nfio Residenciais e Outras Aven~as", celebrado em 20 de dezembro de 
2016, entre Cedente e a Locataria BRPR II, de forma a prever a loca~ao 
da totalidade do lm6vel sujeita a condi~ao suspensiva prevista no w respectivo contrato de loca~ao; 

"Controle" e/ou suas varia~oes: Termo conforme definido no Regula menta de Listagem do Novo 
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Mercado; 
''Coobriga~ao": A coobrigac;ao assumida pela Cedente, nos termos do artigo 296 do 

C6digo Civil, respondendo, solidariamente, pela solvencia da totalidade 
dos Creditos lmobiliarios representados pel as CCis, assumindo a 
qualidade de coobrigada e responsabilizando-se pel a respective 
pagamento, sem prejuizo e independentemente da execuc;ao das 
Garantias; 

''Coordenador Uder": RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE rrTULOS E VALORES MOBILIARIOS 
LTDA., instituic;ao integrante do sistema de distribuic;ao de valores 
mobiliarios, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 89.960.090/0001-76, com 
sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, 
n2 255, 52 andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-00; 

"C6digo Civil": E a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor; 
"Creditos lmobiliarios": Em conjunto, os Creditos lmobiliarios Vivo e as Creditos lmobiliarios 

BRPR II; 
Totalidade dos creditos imobiliarios decorrentes do Contrato de 
Locac;ao Vivo, incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais 

"Creditos lmobiliarios Vivo": 
como juros, multas, atualizac;ao monetaria, penalidades, indenizac;oes, 
direitos de regresso, encargos par at rasa e demais en cargos 
eventualmente existentes nos termos e condic;oes do Contrato de 
Locac;ao Vivo; 
Totalidade dos creditos imobiliarios decorrentes do Contrato de 
Locac;ao BRPR II, incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais 

"Creditos lmobiliarios BRPR II": 
como juros, multas, atualizac;ao monetaria, penalidades, indenizac;oes, 
direitos de regresso, encargos par atraso e demais encargos 
eventualmente existentes nos termos e condic;oes do Contrato de 
Locac;ao BRPR II; 

"CRI": Os certificados de recebiveis imobiliarios da 152!! Serie da 1!! Emissao 
da Emissora, emitidos com Iastra nos Creditos lmobiliarios, 
representados pelas CCis, nos termos dos artigos 62 a 82 da Lei 
nQ 9.514/1997; 

"CRI em Circula~ao", para fins de Todo(s) o(s) CRI, excluidos os CRI que par ventura estejam em posse da 
quorum: Cedente e/ou da Emissora, assim como os CRI que tenham como titular 

qualquer pessoa natural au juridica, bern como fundo de investimento 
que: (i) controle a Cedente e/ou a Emissora; (ii) seja controlada pela 
Cedente e/ou pela Emissora; (iii) esteja sob a mesmo controle que a 
Cedente e/ou a Emissora; (iv) seja coligada com a Cedente e/ou com a 
Emissora; (v) detenha os CRI par conta da Cedente da Emissora ou de 
qualquer forma represente a Cedente e/ou a Emissora; 

"Custo de Administra~ao": Custo de administrac;ao do Patrimonio Separado devido a Emissora na 
forma da Clausula 8.4.1 deste Termo, no montante de R$1.000,00 (um 
mil reais) par mes, pelo prazo dos CRI, corrigidos anualmente pelo 
IPCA.; 

"CVM": A Comissao de Valores Mobiliarios; 
"Data de Emissao": 20 de dezembro de 2016; 

"Data de l ntegraliza~ao": Data de subscric;ao e pagamento dos CRI pelo investidor; 
"Data de Pagamento dos Juras Tern a significado atribuido na Clausula 5.1.5 deste Termo; 
dos CRI" 

"Data de Vencimento" : 15 de dezembro de 2.028; 

"DesQesas do Patrimonio Sao despesas do Patrimonio Separado, a serem arcadas pela Cedente, 
Se12arado": conforme previsto no Contrato de Cessao, na forma da Clausula 12.1 

deste Termo; 
/ 
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"Dia{s) Util{eis}": Todo e qualquer dia, exceto sabado, domingo, feria do declarado 
nacional na Republica Federativa do Brasil ou feriado estadual ou 
municipal no Estado e Municipio de Sao Paulo, ressalvados os casos em 
que os pagamentos devam ser realizados atraves da CETIP, hip6teses 
em que somente havera prorroga<;ao quando a data de pagamento da 
respect iva obriga<;ao coincidir com saba do, domingo ou feriado 
declarado nacional na Republica Federativa do Brasil; 

"Documentos da O(;!era~ao": Sao: (i) a Escritura de Emissao; (ii) o Contrato de Cessao; (iii) o Contrato 
de Loca<;ao BRPR II; (iv) o Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria; (v) este 
Termo de Securitiza<;ao; (vi) o Contrato de Distribui<;ao; (vii) os Boletins 
de Subscri<;ao; e (viii) demais documentos relacionados a esta Emissao; 

"Emissao": 152!! Serie da 1!! Emissao de CRI da Securitizadora; 
"Emissora": ARB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, acima qualificada; 
"Escritura de Emissao" : E o "lnstrumento Particular de Escritura de Emisslio de Cedula de 

Credito lmobili6rio Integral, sem Garantia Real /mobili6ria sob a Forma 
Escritural" celebrado em 20 de dezembro de 2016, entre a Cedente e a 
lnstitui<;ao Custodiante, pela qual a Cedente emitiu as CCis; 

"Escriturador": ltau Corretora de Valores S.A., institui<;ao financeira, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nQ 3.400, 10Q andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 

nQ 61.194.353/0001-64, responsavel pela escritura<;ao da Emissora; 
"Evento de Recom(;!ra Tem o significado atribufdo na Clausula 7 do Contrato de Cessao; 
Com(;!uls6ria Integral" : 
"Garantias": A Coobriga<;ao, a Aliena<;ao Fiduciaria, e, se for o caso, a Cessao 

Fiduciaria, quando referidas em conjunto; 
"IBGE": Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica; 
"lm6vel": lm6vel localizado na Av. Doutor Chucri Zaidan, nQ 2460, na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, matriculado sob nQ 164.605 no 
15Q Oficial de Registro de lm6veis de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; 

"lnstru~ao CVM 28" : lnstru<;ao da CVM nQ 28, de 23 de novembro de 1983, conforme 
alterada e atualmente em vigor; 

"lnstru~ao CVM 400": lnstru<;ao da CVM nQ 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada e atualmente em vigor; 

"lnstru~ao CVM 414": lnstru<;ao da CVM nQ 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme 
alterada e atualmente em vigor; 

"lnstru~ao CVM 476": lnstru<;ao da CVM nQ 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
e atualmente em vigor; 

"lnstru~ao CVM 539": lnstru<;ao CVM nQ 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada 
e atualmente em vigor; 

"lnvestidores Profissionais": Nos termos do artigo 9Q-A da lnstru<;ao CVM 539, sao considerados 
investidores profissionais: (i) institui<;oes financeiras e demais 
institui<;oes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
(ii) companhias seguradoras e sociedades de capitaliza<;ao; 
(iii) entidades abertas e fechadas de previdencia complementar; 
(iv) pessoas natura is ou jurfdicas que possuam investimentos 
financeiros em valor superior a R$10.000.000,00 (dez milhoes de reais) 
e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condi<;ao de investidor 
profissional mediante termo proprio, elaborado de acordo com o Anexo 
9-A da lnstru<;ao CVM 539; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de 
investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de 
carte ira de valores mobiliarios autorizado pel a CVM; (vii) agentes 
autonomos de investimento, administradores de carteira, analistas e 
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consultores de valores mobiliarios autorizados pela CVM, em rela~ao a 
seus recursos pr6prios; e (viii) investidores nao residentes, que vierem 
a subscrever au adquirir as CRI; 

"lnvestidores Q.ualificados": Sao considerados lnvestidores Qualificados aqueles definidos no artigo 
9Q-B da lnstru~ao CVM 539, quais sejam: (i) lnvestidores Profissionais; 
(ii) pessoas naturais au jurfdicas que possuam investimentos financeiros 
em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhao de reais) e que, 
adicionalmente, atestem par esc rita sua condi~ao de investidor 
qualificado mediante termo proprio, de acordo com o Anexo 9-B da 
lnstru~ao CVM 539; (iii) as pessoas naturais que tenham sido aprovadas 
em exames de qualifica~ao tecnica ou possuam certifica~oes aprovadas 
pela CVM como requisites para o registro de agentes autonomos de 
investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de 
valores mobiliarios, em rela~ao a seus recursos pr6prios; e (iv) clubes 
de investimento, desde que tenham a carteira gerida par um au mais 
cotistas, que sejam lnvestidores Qualificados; 

"IOFLCambio": Impasto sabre Opera~oes de Cambia; 
"IOFLTftulos": Impasto sabre Opera96es com Tftulos e Valores Mobiliarios; 
"IPE": lnforma96es Peri6dicas e Eventuais; 
"IPCA": fndice de Pre~os ao Consumidor Ample; 
"IRRF": Impasto de Renda Retido na Fonte; 

"Juras Remunerat6rios": Tem o significado atribufdo na Clausula 5.1 deste Termo; 
"Lei nQ 6.404L1976": Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e 

atualmente em vigor; 
"Lei nQ 9.514L1997": Lei nQ 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada e 

atualmente em vigor; 
"Lei nQ 10.931L2004": Lei nQ 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada e 

atualmente em vigor; 
"Lei nQ 6.385L1976": Lei nQ 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada e 

atualmente em vigor; 
"Locata rias" Em conjunto, a Locataria Vivo e a Locataria BRPR II; 
"Locataria Vivo": TELEFQNICA BRASIL S.A., sociedade par a~oes, com sede na Cidade Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
nQ 1.376, 20Q andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 02.558.157 /0001-62; 

"Locataria BRPR II" BRPR II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAc;0ES LTDA., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 
Avenida das Na~oes Unidas, nQ 12.495, Centro Empresarial Berrini, 
Torre A - Torre Nac;:oes Unidas, 18Q andar (parte), CEP 04578-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 08.707.976/0001-00; 

"MDA": 0 Modulo de Distribuic;:ao de Ativos, ambiente de distribuic;:ao primaria 
de tftulos e valores mobiliarios administrado e operacionalizado pela 
CETIP; 

"Novas Contratos de Loca!;ao" Novas contratos de locac;:ao que tenham par objeto a totalidade au 
parte do lm6vel aos Novas Locatarios; 

"Novas Locatarios" Quaisquer terceiros que celebrem com a Cedente as Novas Contratos 
de Locac;:ao; 

"Obriga!;6es Garantidas" : 0 adimplemento da totalidade das obriga~oes assumidas pela Cedente 
no Contra to de Cessao, incluindo as obriga~oes de Coobrigac;:ao, 
Recompra Compuls6ria Integral, Multa lndenizat6ria e Despesas 
(conforme definido no Contrato de Cessao), bem como do 
cumprimento de todas as obrigac;:oes assumidas pelas Locatarias, com 
relac;:ao ao pagamento dos Creditos lmobiliarios no ambito dos 
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Contratos de Loca~ao; 
"Oferta Restrita": Oferta publica de valores mobiliarios distribufdas com esfor~os 

restritos, par meio da qual as CRI serao distribufdos publicamente, nos 
termos da lnstru~ao CVM 476; 

"Patrimonio Segarado": Patrim6nio constituido, ap6s a institui~ao do Regime Fiduciario, pelos 
Creditos lmobiliarios representados pel as CCis, a totalidade dos 
Creditos lmobiliarios depositados na Conta Centralizadora, o qual nao 
se confunde com o patrimonio comum da Securitizadora e se destina 
exclusivamente a liquida~ao dos CRI a que esta afetado, bern como ao 
pagamento dos respectivos custos de administra~ao e obriga~oes 

fiscais; 
"Recomgra Comguls6ria Tem o significado atribuido na Clausula 7 do Contrato de Cessao; 
Integral" : 
"Regime Fiduciario": Na forma do artigo 92 da Lei n2 9.514/1997, a Securitizadora institui 

regime fiduciario sabre as Creditos lmobili<~rios, as Garantias, a Conta 
Centralizadora, com a consequente constitui~ao do Patrimonio 
Separado; 

"Remunera!;;ao": Tem o significado atribufdo na Clausula 5.1.2 deste Termo; 
"Resgate Antecigado Comguls6rio 0 resgate antecipado compuls6rio dos CRI, a ser realizado pel a 
Integral" : Emissora na hip6tese de ocorrencia de um Evento de Recompra 

Compuls6ria Integral au de um Evento de Multa lndenizat6ria, na forma 
prevista no Contrato de Cessao; 

"Resolu!;;ao n2 4.373" : Resolu~ao n2 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada e 
atualmente em vigor; 

"Termo" ou "Term a de 0 presente Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios; 
Secu ritiza !;;a o'' : 
"Titular{es} dos CRI": Os subscritores ou futuros adquirentes dos CRI emitidos nos termos da 

presente Emissao; 
"Valor de Recomgra" : Valor do sal do devedor dos CRI objeto do Event a de Recompra 

Compuls6ria Integral, acrescido dos Juras Remunerat6rios, na data do 
efetivo pagamento, acrescido do pagamento de premia, conforme o 
caso, nos termos deste Termo de Securitiza~ao; 

"Valor Nominal Unitario" : Tem o significado atribufdo na Clausula 3.1(e) deste Termo; e 

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Vinculacao dos Creditos lmobiliarios: A Emissora realiza neste ato, em carater irrevogavel e 
irretratavel, a vincula~ao dos Creditos lmobiliarios, representados pelas CCis, aos CRI da 152!! serie de sua 
1!! emissao, conforme as caracterfsticas descritas na Clausula Terceira abaixo. 

2.2. Valor Nominal: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitiza~ao, foram vinculados a 
presente Emissao os Creditos lmobiliarios, representados pelas CCis, de sua titularidade, com valor nominal 
global de R$223.700.000,00 (duzentos e vinte e tres milhoes e setecentos mil reais), que corrigido pelo 
IGPM/FGV para a data de 01 de dezembro de 2016 equivale a R$225.114.550,66 (duzentos e vinte e cinco 
milhoes, cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), devidamente 
identificados no Anexo II ao presente Termo de Securitiza~ao. 

2.2.1. Os Creditos lmobiliarios, vinculados aos CRI pelo presente Termo de Securitiza~ao, encontram-se 
representados pelas CCis, emitidas pela Cedente sob a forma escritural, na forma da Lei n2 10.931/2004, e 
encontram-se descritas no Contrato de Cessao. 
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2.2.2. As CCis foram emitidas sem garantia real imobiliaria e a Escritura de Emissao encontra-se 
devidamente custodiada junto a lnstitui~ao Custodiante, nos termos do artigo 18, §42, da Lei 
n2 10.931/2004. 

2.2.3. 0 Regime Fiduciario, institufdo pela Emissora por meio deste Termo de Securitiza~ao, sera registrado 
na lnstitui~ao Custodiante, nos termos do artigo 23, paragrafo unico, da Lei n2 10.931/2004, atraves da 
declara~ao que constitui o Anexo Ill a este Termo de Securitiza~ao. 

2.2.4. Os Creditos lmobiliarios serao pagos na Conta Centralizadora. 

2.3. Valor da Cessao: Pela cessao dos Creditos lmobiliarios representados pelas CCis, a Emissora pagara a 
Cedente o Valor da Cessao, na forma e condi~oes estabelecidas na Clausula Segunda do Contrato de Cessao. 

2.4. Titularidade dos Creditos lmobiliarios: A titularidade dos Creditos lmobiliarios foi adquirida pela 
Emissora por meio da celebra~ao do Contrato de Cessao e mediante negociac;:ao das CCis efetuada atraves 
da CETIP. 

CLAUSULA TERCEIRA- IDENTIFICA<;AO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUI<;AO 

3.1. Caracterfsticas do CRI: 0 CRI, objeto da presente Emissao, cujo Iastra se constitui pelos Creditos 
lmobiliarios, possui as seguintes caracterfsticas: 

(a) Emissao: 1!!; 
(b) Serie: 152!!; 
(c) Quantidade de CRI: 120.000 (cento e vinte mil); 
(d) Valor Global da Serie: R$120.000.000,00 (cento e vinte milhoes de reais); 
(e) Valor Nominal Unitario: R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissao ("Valor Nominal Unitario"); 
(f) Prazo Total: 4.378 (quatro mil trezentos e setenta e oito) dias, a contar da Data de Emissao; 
(g) Juras Remuneratorios: equivalente a varia~ao acumulada de 100% (cern por cento) das taxas medias 

diarias dos Dl - Depositos lnterfinanceiros de urn dia, "over extra grupo", expressa na forma 
percentual ao ana, base 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias Uteis, calculada e divulgada 
diariamente pela CETIP, no informative diario disponfvel em sua pagma na 
internet (http:/ /www.cetip.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida de sobretaxa (spread) de 1,65% (urn 
inteiro e sessenta e cinco centesimos par cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias 
Uteis desde a Data de lntegraliza~ao ate a data de calculo, calculada conforme disposto neste Termo 
de Securitizac;:ao; 

(h) Prazo de Amortiza~ao: 4.378 (quatro mil, trezentos e setenta e oito) dias, de acordo com as datas 
indicadas na tabela constante do Anexo I a este Termo de Securitizac;:ao; 

(i) Periodicidade de Pagamento da Amortizac;:ao e da Remunerac;:ao: mensal, a partir de 15 de fevereiro 
de 2.017, inclusive, de acordo com a tabela constante do Anexo I a este Termo de Securitiza~ao; 

(j) Regime Fiduciario: Sim; 
(k) Garantia Flutuante: Nao ha; 
(I) Garantias: A Coobrigac;:ao, a Alienac;:ao Fiduciaria e a Cessao Fiduciaria, se foro caso; 
(m) Ambiente de Deposito, Distribuic;:ao, Negociac;:ao e Liquida~ao Financeira: CETIP; 
(n) Data de Emissao: 20 de dezembro de 2.016; 
(o) Codigo ISIN: BRRBRACRI416; 
(p) Local de Emissao: Sao Paulo/SP; e 
(q) Data de Vencimento Final: 15 de dezembro de 2.028. 

3.1.1. Na hipotese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, incidirao, sabre os valores em 
atraso, multa moratoria de 2% (dais por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes, e Juras ~ 
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Remunerat6rios, conforme disposto neste Termo, desde a data do inadimplemento ate a data do efetivo 
pagamento, calculado pro rata die, se necessaria. 

3.1.2. Os valores devidos a titulo de multa e juros morat6rios previstos nesta clausula serao pagos junto a 
parcela em atraso, salvo se a impontualidade no pagamento for de responsabilidade da Securitizadora, 
sendo que, neste caso, a Securitizadora devera realizar o pagamento dos valores devidos a titulo de multa e 
juros morat6rios com a utiliza~ao de recursos pr6prios. 

3.1.3. Garantias: No ambito do Contrato de Cessao, foram constituldas as Garantias, sendo que, nos 
termos do Contrato de Cessao, a Aliena~ao Fiduciaria sera prenotada e registrada na matrfcula do lm6vel no 
prazo de 90 (noventa) Dias Uteis contados da data do efetivo recebimento do Contrato de Aliena~ao 
Fiduciaria devidamente assinado par todas as Partes, prorrogavel automaticamente uma (mica vez par urn 
prazo de 30 (trinta) Dias Uteis adicionais, desde que a Cedente comprove par escrito estar tomando de 
forma diligente e em tempo razoavel todas as medidas necessarias para a conclusao do registro da Aliena~ao 
Fiduciaria e que a nao concretizac;ao do registro nao ocorreu par culpa da Cedente. 

3.2. Distribuidio e Negociacao: Os CRI serao depositados: 

(a) para distribui~ao no mercado primario par meio do MDA administrado pela CETIP, sendo a 
liquidac;ao financeira realizada par meio do sistema de compensac;ao e liquidac;ao da CETIP, e 
negociac;ao no mercado secundario, par meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela 
CETIP; e 

(b) para negociac;ao no mercado secundario, par meio do CETIP21, administrado e operacionalizado 
pela CETIP sendo a liquidac;ao financeira dos eventos de pagamento e a custodia eletronica dos CRI 
realizada par meio do sistema de compensac;ao e liquidac;ao da CETIP e distribuldos com a 
intermediac;ao do Coordenador Uder, instituic;ao integrante do sistema de distribuic;ao de valores 
mobiliarios, nos termos do artigo 22 da lnstruc;ao CVM 476. 

3.2.1. Os CRI serao emitidos na forma nominativa e escritural e sua titularidade sera comprovada par extrato 
emitido pela CETIP enquanto estiverem eletronicamente custodiados na CETIP e adicionalmente terao sua 
titularidade comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador tendo como base as informa~6es 

prestadas pela CETIP. 

3.3. Oferta Restrita: Os CRI serao objeto da Oferta Restrita sendo esta automaticamente dispensada de 
registro de distribuic;ao na CVM, nos termos do artigo 62 da lnstruc;ao CVM 476. A Emissao podera vir a ser 
registrada na ANBIMA, nos termos do artigo 12, §22, do "C6digo ANBIMA de Regulac;ao e Melhores Praticas 
para as Ofertas Publicas de Distribuic;ao e Aquisic;ao de Valores Mobiliarios", vigente desde 01 de agosto de 
2016, para fins da composi~ao da base de dados, condicionada a expedi~ao de diretrizes especificas do 
Conselho de Regulac;ao e Melhores Praticas da ANBIMA, nos termos do artigo 92, §12, do C6digo ANBIMA, 
ate o encerramento da Oferta Restrita. 

3.3.1. Em observancia ao disposto na lnstruc;ao CVM 476, o publico alva da Oferta Restrita serao J 
lnvestidores Profissionais. ~ 

3.3.2. Em atendimento ao que disp6e a lnstru~ao CVM 476, os CRI da presente Oferta Restrita serao 
ofertados a, no maximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos par, no 
maximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais. 

3.3.3. Par ocasiao da subscric;ao, os lnvestidores Profissionais deverao fornecer, por escrito, declarac;ao 
inserida no boletim de subscric;ao dos CRI, atestando que estao dentes de que: fi.,Yv 
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i. a Oferta Restrita nao foi registrada na CVM; e 

ii. os CRI ofertados estao sujeitos as restri~oes de negocia~ao previstas na lnstru~ao CVM 476. 

3.4. lnicio e Encerramento da Oferta: A Oferta Restrita sera iniciada e encerrada conforme pactuado no 
Contrato de Distribui~ao. 

3.4.1. Em conformidade com o artigo 72-A da lnstru~ao CVM 476, o infcio da Oferta Restrita devera ser 
informado pelo Coordenador Uder a CVM no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis contados da primeira procura a 
potenciais investidores. 

3.4.2. Em conformidade com o artigo 82 da lnstru~ao CVM 476, o encerramento da Oferta Restrita devera 
ser informado pelo Coordenador Uder a CVM no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu encerramento. 

3.4.3. As comunica~oes mencionadas nas Clausulas 3.4.1 e 3.4.2 acima deverao ser encaminhadas par 
intermedio da pagina da CVM na rede mundial de computadores e canter as informa~oes indicadas nos 
Anexos 7-A e 8 da lnstru~ao CVM 476, respectivamente. 

3.5. Restricao para Negociacao: Os CRI da presente Emissao, ofertados nos termos da Oferta Restrita, 
somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 
90 (noventa) dias contados de cada subscri~ao ou aquisi~ao dos CRI pelos investidores. 

3.5.1. Observadas as restri~oes de negocia~ao acima, os CRI da presente Emissao somente poderao ser 
negociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a Securitizadora obtenha o registro de oferta 
publica perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei nQ 6.385/1976, e da lnstru~ao CVM 400. 

ClAUSULA QUART A- SUBSCRI(;AO E INTEGRALIZA(;AO DOS CRI 

4.1. Subscridio dos CRI: Os CRI serao subscritos pelos lnvestidores Profissionais na data de assinatura dos 
competentes boletins de subscri~ao. 

4.2. Preco de Subscricao e Forma de lntegralizacao: Os CRI serao subscritos e integralizados pelo seu 
Valor Nominal Unitario, acrescido dos Juras Remunerat6rios calculados a partir da Data de lntegraliza~ao. A 
integraliza~ao sera a vista, em uma unica data, em moeda corrente nacional, ap6s a observancia das 
condi~oes suspensivas previstas no Contrato de Distribui~ao, de acordo com os procedimentos da CETIP, 
sendo admitido agio ou desagio no momenta de subscri~ao. 

CLAUSULA QUINTA: CALCULOS DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERAT6RIOS E AMORTIZA(;AO 

5.1. Remuneracao dos CRI: Juras remunerat6rios equivalentes a 100% (cern par cento) das Taxa Dl, 
acrescida de sobretaxa de 1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos par cento) ao ana, base 
252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias Oteis, calculadas de acordo com a seguinte formula: 

J = VNe x (Fator Juras- 1) 

Sendo que: 

J =Valor unitario dos juros acumulados no final de cada Perfodo de Capitaliza~ao (conforme definido 
abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitario na Data de lntegraliza~ao ou saldo do Valor Nominal Unitario ap6s a ~ 

10 



data da ultima amortiza~ao, ou incorpora~ao, se houver, informado/calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

Fator Juras= Fator de juros composto pelo parametro de flutua~ao acrescido de sobretaxa (spread}, 
calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma; 

FatorJuros = FatorDI x FatorSprea d 

Fator Dl = Produt6rio dos fatores das Taxas Dl, desde o inicio de cada Periodo de Capitaliza~ao, 
inclusive, ate a data de calculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com 
arredondamento, apurado da seguinte forma: 

n 

Fator DI = fi (1 + TDik) 
k=l 

Sendo que: 

n = numero total de Taxas Dl consideradas em cada Periodo de Capitaliza~ao, sendo "n" um numero 
inteiro; 

k =numero de ordem das Taxas Dl, variando de "1" ate "n"; 

TDik = Taxa Dl, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com 
arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Sendo que: 

1 

TDik = (Dik + 1)252 -1 
100 

Dlk = Taxa Dl, de ordem "k", divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais, desde 3 
(tres) Dias Uteis anteriores a Data de lntegraliza~ao ou desde 3 (tres) Dias Uteis anteriores ao ultimo 
pagamento da Remunera~ao dos CRI imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, ate 3 
(tres) Dias Uteis anteriores a data de calculo, exclusive; 

Fator Spread = sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento, da seguinte forma: 

{ [(
spread )fs~] } FatorSpread = ----wo- + 1 

Sendo que: 

Spread = 1,6500; e 

DP = numero de Dias Uteis entre a Data de lntegraliza~ao dos CRI, ou o ultimo pagamento de 
Remunera~ao, conforme o caso, e a data de calculo, sendo "DP" um numero inteiro. 

Observa~oes: 

(i) A Taxa Dl devera ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgada 
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pela CETIP; 

(ii) 0 fator resultante da expressao (1 + TDik) e considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, 
sem arredondamento; 

(iii) Efetua-se o produt6rio dos fatores diarios (1 + TDik), sendo que a cada fator diario 
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o proximo fator 
diario, e assim por diante ate o ultimo considerado; 
(iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator Dl" com 
8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e 
(v) 0 fator resultante da expressao (FatorDI x FatorSpread) e considerado com 9 (nove) casas 
decimais, com arredondamento. 

5.2. Considera-se "Perfodo de Capitalizacao" o intervalo de tempo que se inicia na: (i) Data de 
lntegraliza~ao dos CRI (inclusive), e termina na primeira data de pagamento da Remunera~ao (exclusive), 
conforme Anexo I ao presente Termo de Securitiza~ao, no caso do primeiro Periodo de Capitaliza~ao; e 
(ii) na data de pagamento da Remunera~ao imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais Perfodos 
de Capitaliza~ao, e termina na data de pagamento da Remunera~ao do respective perfodo (exclusive). Cada 
Perfodo de Capitaliza~ao sucede o anterior sem solu~ao de continuidade, ate a Data de Vencimento, resgate 
antecipado ou vencimento antecipado dos CRI, conforme o caso. 

5.3 . Calculo da Amortiza~ao: 

Aai = VNe x Tai 

Onde: 

Aai =Valor unitario da i-esima parcela de amortiza~ao, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 

VNe = Conforme definido anteriormente; 

Tai = Taxa da i-esima parcela de amortiza~ao, informada com 6 (seis) casas decimais, conforme os 
percentuais informados na coluna "%Amort" da tabela constante do Anexo I. 

5.4. lndisponibilidade da Taxa Dl: Observado o disposto na Clausula 5.4.1 abaixo, no caso de 
indisponibilidade temporaria da Taxa Dl quando do pagamento de qualquer obriga~ao pecuniaria prevista 
neste Termo de Securitiza~ao, sera utilizada, em sua substitui~ao, para apura~ao de "TDik", a ultima Taxa Dl 
divulgada oficialmente, ate a data do calculo, nao sendo devidas compensa~oes entre a Emissora e os 
Titulares dos CRI quando da divulga~ao posterior da Taxa Dl que seria aplicavel. 

5.4.1. Caso a Taxa Dl deixe de ser divulgada par prazo superior a 10 (dez) dias ou caso seja extinta ou haja a 
impossibilidade legal de aplica~ao da Taxa Dl a este Termo de Securitiza~ao, sera utilizada, em sua 
substitui~ao, automaticamente, a taxa substituta que venha a ser adotada pelos agentes de mercado em 
opera~oes similares a Oferta Restrita. Caso nao haja uma taxa substituta para a Taxa Dl, sera utilizada entao 
a Taxa SELIC, sendo que na falta da Taxa SELIC ("Evento de Ausencia da Taxa Dl") a Emissora devera, no 
prazo maximo de 2 (dois) Dias Uteis contados do Evento de Ausencia da Taxa Dl, convocar a Assembleia 
Geral (na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por A~oes e neste Termo de 

Securitiza~ao), para que os Titulares de CRI definam, por aprova~ao de 50% (cinquenta por cento) mais um 
dos Titulares de CRI em Circula~ao presentes e de comum acordo com a Emissora, o novo parametro de 
Remunera~ao dos CRI, a ser aplicado, que devera ser aquele que melhor reflita os parametres utilizados em 

opera~oes similares vigentes a epoca. Ate a delibera~ao desse novo parametro de remunera~ao, quando do 
calculo de quaisquer obriga~oes pecuniarias relativas aos CRI, sera utilizado, para apura~ao da Remunera~ao 
dos CRI, a ultima Taxa Dl ou Taxa SELIC divulgada oficialmente, conforme aplicavel, nao sendo devidas ,_vv 
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quaisquer compensa~oes entre a Emissora e os Titulares de CRI quando da delibera~ao do novo parilmetro 
de Remunera~ao dos CRI. 

5.5. Prorrogacao de Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
quaisquer obriga~oes referentes aos CRI, ate o 1Q (primeiro) Dia Util subsequente, se o vencimento coincidir 
com dia que nao seja um Dia Util, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos. 

5.6. Os pagamentos dos CRI ou outros necessaries a viabiliza~ao da amortiza~ao e/ou juros 
remunerat6rios, sob regime fiduciario em Patrimonio Separado, conforme descrito neste Termo de 
Securitiza~ao, nao contam com nenhuma especie de garantia nem coobriga~ao da Securitizadora. 

5.7. As parcelas de amortiza~ao dos CRI, bem como da Remunera~ao do CRI, serao pagos nas respectivas 
datas de pagamento indicadas no Anexo I a este Termo e de acordo com a formula a seguir: 

PMTi = Aai + J onde: 

PMTi = Pagamento referente ao mes "i", calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

Aai = Conforme definido acima; 

J = Conforme definido na Clausula 5.1. acima . 

CLAUSULA SEXTA: RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

6.1. Resgate Antecipado Compuls6rio Integral : Os CRI serao objeto de Resgate Antecipado Compuls6rio 
Integral, (i) na hip6tese de ocorrencia de um Evento de Recompra Compuls6ria Integral au de um Evento de 
Multa lndenizat6ria, conforme previstos nas Clausulas 7.1 e 7.6 do Contrato de Cessao, a ser realizado em 
ate 2 (dois) Dias Uteis contados do recebimento dos recursos pertinentes pela Securitizadora; ou (ii) em caso 
de exigencias legais, hip6tese em que a Securitizadora pagara o saldo devedor aos Titulares de CRI com as 
CCis. 

6.2. Resgate Antecipado Facultative: Os CRI poderao ser objeto de resgate antecipado facultative, a 
partir de 15 de dezembro de 2.021, acrescido do premio flat {"Premio"), calculado conforme tabela abaixo, 
sobre o saldo do Valor Nominal Unitario, acrescido dos Juros Remunerat6rios, calculados a partir da Data de 
lntegraliza~ao, ou o ultimo pagamento de Remunera~ao, conforme o caso, e a data do resgate antecipado 
facultative. 

Mes Premio 

1 12 Lock-up 

13 24 Lock-up 

25 36 Lock-up 

37 48 Lock-up 

49 60 Lock-up 

61 72 7.00% 

73 84 6.00% 

85 96 5.00% 

97 108 4.00% 

109 120 3.00% 

121 132 1.00% 

133 144 0.50% y 
• ,<4 
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6.2.1. 0 Premia pago pela Cedente a Securitizadora sera repassado aos titulares do CRI. 
6.2.2. Ap6s o recebimento dos recursos pela Securitizadora, os CRI deverao ser resgatados, realizando o 
pagamento aos Titulares dos CRI, em ate 2 (dais) Dias Uteis, contados da data de recebimento dos recursos 
pela Securitizadora. 

6.3. Para os CRI custodiados eletronicamente na CETIP, a operacionaliza~ao do resgate antecipado 
facultative seguira os procedimentos adotados pela CETIP, a qual devera ser notificada pela Emissora e pelo 
Agente Fiduciario, com antecedencia mfnima de 3 (tres) Dias Uteis de sua realiza~ao. 

Cl.AUSULA SETIMA- DECLARA~OES E OBRIGA~OES DA EMISSORA 

7.1. Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes de interesse dos 
Titulares dos CRI, nos termos do artigo 32 lnstruc;ao CVM 358, os quais serao divulgados, no mfnimo, par 
meio das paginas da rede mundial de computadores da Emissora e da CVM. 

7.2. Declaracoes da Emissora: Sem prejufzo das demais declarac;oes expressamente previstas na 
regulamentac;ao aplicavel, neste Termo de Securitizac;ao, nos demais Documentos da Opera~ao, a Emissora, 
neste ato declara e garante que: 

(i) e uma sociedade devidamente organizada, constitufda e existente sob a forma de sociedade par 
ac;oes com registro de companhia aberta perante a CVM de acordo com as leis brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizac;oes necessarias a celebrac;ao deste Termo 
de Securitizac;ao, a Emissao e ao cumprimento de suas obrigac;oes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos 
os requisites legais e estatutarios necessaries para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitizac;ao tem poderes estatutarios e/ou 
delegados para assumir, em seu nome, as obrigac;oes ora estabelecidas e, sendo mandataries, tiveram os 
poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em plene vigor; 

(iv) nao ha qualquer ligac;ao entre a Emissora eo Agente Fiduciario que impe~a o Agente Fiduciario ou a 
Emissora de exercer plenamente suas func;oes; 

(v) este Termo de Securitizac;ao constitui uma obrigac;ao legal, valida e vinculativa da Emissora, 
exequfvel de acordo com os seus termos e condic;oes; 

(vi) ate onde a Emissora tenha conhecimento, nao ha qualquer a~ao judicial, procedimento 
administrative ou arbitral, inquerito ou outro tipo de investigac;ao governamental que possa afetar a 
capacidade da Emissora de cumprir com as obrigac;oes assumidas neste Termo de Securitizac;ao e nos demais 
Documentos da Operac;ao. 

7.2.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os Titulares de CRI e o Agente Fiduciario caso 
quaisquer das declarac;oes aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverfdicas, incompletas ou 
incorretas. 

7.3. Obrigacoes da Emissora: Sem prejufzo das demais obrigac;oes assumidas neste Termo de 
Securitizac;ao, a Emissora obriga-se, adicionalmente, a: 

(i) administrar o Patrim6nio Separado, mantendo para o mesmo registro contabil proprio e 
independente de suas demonstra~oes financeiras; 
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(ii) informar todos os fatos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI diretamente ao Agente 
Fiduciario, par meio de comunica~ao par escrito, bem como aos participantes do mercado, conforme 
aplicavel, observadas as regras da CVM; 

(iii) fornecer ao Agente Fiduciario os seguintes documentos e informa~oes, sempre que solicitado: 

(a) dentro de 10 (dez) Dias Uteis, c6pias de todos os seus demonstratives financeiros e/ou contabeis, 
auditados ou nao, que contem os demonstratives do Patrim6nio Separado, assim como de todas as 
informa~oes peri6dicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos, relat6rios, 
comunicados ou demais documentos que devam ser entregues a CVM, na data em que tiverem sido 
encaminhados, par qualquer meio, aquela autarquia; e 

(b) dentro de 10 (dez) Dias Uteis da data em que forem publicados, c6pias dos avisos de fatos relevantes 
e atas de assembleias gerais, reunioes do conselho de administra~ao e da diretoria da Emissora que, de 
alguma forma, envolvam o interesse dos Titulares de CRI. 

(iv) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstra~oes contabeis, inclusive aquelas relacionadas ao 
Patrim6nio Separado, a exame par empresa de auditoria; 

(v) informar ao Agente Fiduciario, em ate 5 (cinco) Dias Uteis de seu conhecimento, qualquer 
descumprimento pela Cedente de suas obriga~oes constantes em qualquer um dos Documentos da 
Opera~ao; 

(vi) efetuar, em ate 15 (quinze) Dias Uteis contados da apresenta~ao de cobran~a pelo Agente Fiduciario, 
com recursos do Patrim6nio Separado, o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e 
comprovadas pelo Agente Fiduciario que sejam necessarias para proteger os direitos, garantias e 
prerrogativas dos Titulares de CRI ou para a realiza~ao de seus creditos. As despesas a que se refere esta 
alfnea compreenderao, inclusive, as despesas relacionadas com: 

(a) publica~ao de relat6rios, avisos e notifica~oes previstos neste Termo de Securitiza~ao, custas e 
despesas cartorarias, extra~ao de certidoes, fotoc6pias, digitaliza~oes, envio de documentos, e outras 
exigidas, ou que vierem a ser exigidas par lei; 

(b) extra~ao de certidoes, despesas com conference calls, cantatas telef6nicos; 

(c) despesas com viagens, incluindo custos com transporte, hospedagem e alimenta~ao, quando 
necessarias ao desempenho das fun~oes; e 

(d) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser imprescindiveis em caso de 
omissoes e/ou obscuridades nas informa~oes devidas pela Emissora, pelos prestadores de servi~o 

contratados em razao da Emissao, e/ou da legisla~ao aplicavel, contrata~ao de especialistas, tais como 
auditoria e/ou fiscaliza~ao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario. 

(vii) manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta na CVM; 

(viii) manter contratada, durante a vigencia deste Termo de Securitiza~ao, institui~ao financeira habilitada 
para a presta~ao do servi~o de banco liquidante; 

(ix) nao pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrim6nio Separado; 

(x) fornecer aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciario, no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis contados do ~ 
recebimento da solicita~ao respectiva, informa~oes relativas aos Creditos lmobiliarios; · 
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(xi) informar e enviar o organograma, os dados financeiros, atos societarios, documentos e informa~oes 
necessarias, bern como declara!;ao atestando o cumprimento de todas as suas obriga!;Cies decorrentes da 
Emissao, para fins de realiza!;aO do relat6rio anual, conforme lnstru!;ao CVM 28, que venham a ser 
solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 
(trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibiliza!;ao 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 exercfcio social; 

(xii) enviar, em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibiliza!;ao na CVM do 
relat6rio anual, declara!;ao assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, 
atestando: (a) que permanecem validas as disposi!;Cies contidas nesta Emissao; (b) nao ocorrencia de 
qualquer das hip6teses de vencimento antecipado e inexistencia de descumprimento de obriga!;Cies da 
Emissora perante os Titulares dos CRI e o Agente Fiduciario; e (c) que nao foram praticados atos em 
desacordo com o estatuto social; 

(xiii) calcular diariamente, em conjunto como Agente Fiduciario, o valor unitario dos CRI; 

(xiv) informar ao Agente Fiduciario a ocorrencia de qualquer Evento de Recompra Compuls6ria Integral 
ou Evento de Multa lndenizat6ria, no prazo de ate 2 (dois) Dias Uteis a contar de sua ciencia; e 

(xv) enviar ao Agente Fiduciario c6pia de qualquer notifica~ao judicial, extrajudicial ou administrativa 
recebida pela Emissora que, de alguma forma, envolvam o interesse dos Titulares de CRI, em ate 10 (dez) 
Dias Uteis contados da data de seu recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas circunstancias. 

7 .3.1. Relat6rio Mensa I: A Emissora obriga-se a elaborar um relat6rio mensa I, coloca-lo a disposi!;ao dos 
Titulares dos CRI e envia-lo ao Agente Fiduciario, ratificando a vincula!;aO dos Creditos lmobiliarios 
representados pelas CCis aos CRI. 

7.3.2. 0 referido relat6rio mensal devera incluir: 

(a) data de emissao dos CRI; 
(b) saldo devedor dos CRI; 
(c) criteria de corre!;ao dos CRI; 
(d) valor pago aos Titulares dos CRI no mes; 
(e) data de vencimento final dos CRI; 
(f) valor recebido da Cedente no mes; e 
(g) saldo devedor dos Creditos lmobiliarios. 

7.4. Responsabilidade da Emissora: A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informa!;Cies e 
declara!;Cies prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos Titulares dos CRI, ressaltando que 
analisou diligentemente os Documentos da Opera!;ao, para verifica!;ao de sua legalidade, veracidade, 
ausencia de vfcios, consistencia, corre!;ao e suficiencia das informa!;Cies disponibilizadas ao Titulares dos CRI. 

7.5. Declaracoes: As declara!;Cies exigidas do Coordenador Uder e do Agente Fiduciario pelo item 15 do 
Anexo Ill da lnstru!;ao CVM 414 constam do Anexo IV e Anexo V, respectivamente, a este Termo, os quais 
sao partes integrantes e inseparaveis deste Termo. 

7.6. Administradio dos Creditos lmobiliarios: As fun!;Cies de administra!;aO, controle e cobran!;a dos 
Creditos lmobiliarios serao exercidas pela Cedente, sujeita as disposi~oes do Contrato de Cessao e deste 
Termo de Securitiza!;ao. ~ 
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cl..AUSULA OITAVA- REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRA(:AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

8.1. Regime Fiduciario: Na forma dos artigos 9 e 10 da Lei n2 9.514/1997, a Emissora institui Regime 
Fiduciario sabre os Creditos lmobiliarios vinculados pelo presente Termo de Securitiza~ao e sabre as 
Garantias. 

8.2. Separacao Patrimonial: Os Creditos lmobiliarios e as Garantias sob Regime Fiduciario permanecerao 
separados e segregados do patrim6nio comum da Emissora ate o pagamento integral da totalidade dos CRI. 

8.3. Responsabilidade do Patrim6nio Separado: Na forma do artigo 11 da Lei n2 9.514/1997, os Creditos 
lmobiliarios e as Garantias estao isentos de qualquer a~ao ou execu~ao pelos credores da Emissora, nao se 
prestando a constituir;ao de garantias ou a execu~ao par quaisquer dos credores da Emissora, par mais 
privilegiados que sejam, e s6 responderao pelas obriga~oes inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, o 
disposto no artigo 76 da Medida Provis6ria n2 2.158-35/2001. 

8.4. Administracao do Patrim6nio Separado: A Emissora administrara ordinariamente, sujeita as 
disposi~oes do Contrato de Cessao e deste Termo de Securitiza~ao, o Patrimonio Separado, promovendo as 
diligencias necessarias a manuten~ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento 
recebidos na Conta Centralizadora, bem como das parcelas de amortiza~ao do principal, Remunera~ao e 
demais encargos acess6rios. 

8.4.1. A Securitizadora fara jus ao Custo de Administra~ao. 

8.4.1.1. 0 valor nominal do Custo de Administra~ao sera atualizado, anualmente, pelo IPCA, ou, na sua falta, 
pelo indice que vier a substitui-lo, a partir da Data de Emissao, calculado pro rata die, se necessaria. 

8.4.1.2. 0 Custo de Administra~ao sera arcado pela Cedente e sera pago mensalmente, de forma antecipada. 

8.4.1.3. 0 Custo de Administra~ao continuara sendo devido, mesmo ap6s o vencimento dos CRI, caso a 
Securitizadora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRI, remunera~ao esta que sera devida 
proporcionalmente aos meses de atua~ao da Securitizadora. 

8.4.1.4. 0 Custo de Administra~ao sera acrescido dos valores dos tributos que incidem sabre a presta~ao 
desses servi~os (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; e (iii) COFINS, excetuando-se o impasto 
de renda de responsabilidade da fonte pagadora, bem como outros tributos que venham a incidir sobre o 
Custo de Administra~ao, sendo certo que serao acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que 
a Securitizadora receba os mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impastos elencados 
nesta Clausula fosse incidente. 

8.4.1.5 . 0 pagamento da remunera~ao prevista nesta Clausula ocorrera sem prejuizo da remunera~ao devida 
a terceiros eventualmente contratados para a presta~ao de servi~os acess6rios aqueles prestados pela 
Securitizadora. 

8.5. Responsabilidade da Emissora: A Emissora somente respondera par prejuizos ou par insuficiencia do 
Patrim6nio Separado em caso de descumprimento comprovado de disposi~ao legal ou regulamentar, par 
negligencia ou administra~ao temeraria ou, ainda, par desvio da finalidade do mesmo patrim6nio, bem 
como em caso de descumprimento das disposi~oes previstas no Contrato de Cessao e neste Termo de 
Securitiza~ao. 

8.6. Responsabilidade da Cedente: A Cedente obrigou-se a arcar com as todas despesas relacionadas 
com a Emissao do CRI e da Oferta Publica, incluindo, mas nao limitando, aos custos relacionados ao registro 
dos CRI perante a CETIP, emissao, custodiae registro dos Documentos da Opera~ao, honorarios relativos aos tfo 
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assessores e remunerar;:ao da Securitizadora e do Coordenador. 

CLAUSULA NONA- AGENTE FIDUCIARIO 

9.1. Agente Fiduciario: A Emissora nomeia o Agente Fiduciario da Emissao, que formalmente aceita a 
nomear;:ao para, nos termos da lei, regulamentar;:ao e do presente Termo de Securitizar;:ao, representar as 
interesses da comunhao dos Titulares dos CRI. 

9.2. Declaracoes do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario declara que: 

(i) aceita a funr;:ao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente as deveres e atribuir;:oes 
previstas na legislar;:ao especffica e neste Termo de Securitizar;:ao; 

(ii) aceita integralmente este Termo de Securitizar;:ao, todas suas clausulas e condir;:oes; 

(iii) esta devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizar;:ao e a cumprir com suas 
obrigar;:oes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos as requisitos legais e estatutarios necessarios 
para tanto; 

(iv) a celebrar;:ao deste Termo de Securitizar;:ao e o cumprimento de suas obrigar;:oes aqui previstas nao 
infringem qualquer obrigar;:ao anteriormente assumida pelo Agente Fiducii3rio; 

(v) sob as penas da lei, nao tem qualquer impedimenta legal, para exercer a funr;:ao que lhe e conferida, 
conforme § 32 do artigo 66 da Lei n2 6.404/1976; 

(vi) nao se encontra em nenhuma das situar;:oes de conflito de interesse previstas nos artigos 92, inciso II, 
e 10 da lnstrur;:ao CVM 28; 

(vii) nao tem qualquer ligar;:ao com a Emissora que o imper;:a de exercer suas funr;:oes; 

(viii) ter analisado diligentemente as Documentos da Operar;:ao, para verificar;:ao de sua legalidade, 
ausencia de vicios da operar;:ao, bem como da veracidade, consistencia, correr;:ao e suficiencia das 
informar;:oes disponibilizadas pela Emissora no presente Termo; e 

(ix) assegura e assegurara, nos termos do paragrafo 12 do artigo 10 da lnstrur;:ao CVM 28, tratamento 
equitativo a todos as titulares dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios de eventuais emissoes de 
Certificados de Recebfveis lmobiliarios realizadas pela Emissora em que venha atuar na qualidade de 
agente fiduciario. 

9.3. lnicio das Funcoes: 0 Agente Fiduciario exercera suas funr;:oes a partir da data de assinatura deste 
Termo de Securitizar;:ao, devendo permanecer no exercicio de suas funr;:oes ate a Data de Vencimento dos 
CRI au ate sua efetiva substituir;:ao. 

9.4. Obrigacoes do Agente Fiduciario: Sao obrigar;:oes do Agente Fiduci<3rio: 

(i) proteger as direitos e interesses dos Titulares dos CRI, acompanhando a atuar;:ao da Emissora na 
gestao do Patrim6nio Separado, empregando no exerdcio da funr;:ao o cuidado e a diligencia que 
todo homem ativo e probo costuma empregar na administrar;:ao de seus pr6prios bens; 

(ii) renunciar a funr;:ao, na hip6tese da superveniencia de conflito de interesses au de qualquer outra 
modalidade de inaptidao; ~ 
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(iii) conservar em boa guarda toda a escriturac;:ao, correspondencia e demais papeis relacionados com o 
exerdcio de suas func;:oes; 

(iv) verificar, no momenta de aceitar a func;:ao, a veracidade das informac;:oes contidas no presente 
Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de que tenha 
conhecimento; 

(v) acompanhar a observancia da periodicidade na prestac;:ao das informac;:oes obrigat6rias, alertando os 
Titulares dos CRI acerca de eventuais omissoes ou inverdades constantes de tais informac;:oes; 

(vi) emitir parecer sabre a suficiencia das informac;:oes constantes das propostas de modificac;:oes nas 
condic;:oes dos CRI; 

(vii) verificar a regularidade da constituic;:ao das Garantias, observando a manutenc;:ao de sua suficiencia e 
exequibilidade; 

(viii) examinar a proposta de substituic;:ao de bens dados em garantia, quando esta estiver autorizada no 
presente Termo de Securitizac;:ao, manifestando a sua expressa e justificada concordancia; 

(ix) intimar a Cedente a reforc;:ar a garantia dada, nas hip6teses previstas nos documentos das Garantias; 

(x) solicitar, quando julgar necessaria para o fiel desempenho de suas func;:oes, certidoes atualizadas 
dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda Publica, cart6rios de protesto, Juntas de Conciliac;:ao e 
Julgamento, Procuradoria da Fazenda Publica, onde se localiza a sede do estabelecimento principal 
da Cedente e, tambem, da localidade onde se situe o lm6vel; 

(xi) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria extraordinaria na Emissora e/ou na Cedente; 

(xii) convocar, quando cabivel ao Agente Fiduciario, a Assembleia Geral, atraves de anuncio publicado, 
pelo menos par tres vezes, nos 6rgaos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas publicac;:oes; 

(xiii) comparecer a Assembleia Geral a fim de prestar as informac;:oes que lhe forem solicitadas; 

(xiv) manter atualizada a relac;:ao dos Titulares dos CRI e seus enderec;:os, mediante, inclusive, gestoes 
junto a Emissora, ao Agente Escriturador, ao Banco Mandatario e a CETIP, sendo que, para fins de 
atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora expressamente autoriza, desde ja, o Agente 
Fiduciario, o Banco Mandatario e a CETIP a atenderem quaisquer solicitac;:oes feitas pelo Agente 
Fiduciario, inclusive referente a obtenc;:ao, a qualquer momenta, da posic;:ao de lnvestidores; 

(xv) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizac;:ao, especialmente 
daquelas impositivas de obrigac;:oes de fazer e de nao fazer; 

(xvi) notificar os Titulares dos CRI, se possfvel individualmente, no prazo maximo de 10 (dez) Dias Uteis, 
contados da ciencia de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigac;:oes assumidas neste 
Termo de Securitizac;:ao, indicando o local em que fornecera aos interessados maiores 
esclarecimentos, sendo que comunicac;:ao de igual tear deve ser enviada a CVM e a CETIP; 

(xvii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos Titulares dos CRI, 
bern como a realizac;:ao dos Creditos lmobiliarios vinculados ao Patrimonio Separado, incluindo a 
execuc;:ao das Garantias, caso a Emissora nao fac;:a, conforme a ordem deliberada pelos Titulares dos 

CRI; ~ 
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(xviii) exercer, na hip6tese de insolvencia, com relac;:ao as obrigac;:oes assumidas nesta Emissao ou 
inadimplemento de quaisquer obrigac;:oes da Emissora contrafdas em razao dos Documentos da 
Operac;:ao, conforme ocorrencia de qualquer dos eventos previstos na Clausula 10.1.3. abaixo, a 
administrac;:ao do Patrim6nio Separado, observado o disposto neste Termo de Securitizac;:ao; 

(xix) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizac;:ao, a liquidac;:ao do Patrim6nio Separado; 

(xx) promover o registro deste Termo de Securitizac;:ao, bem como de seus aditamentos, na lnstituic;:ao 
Custodiante, caso a Emissora nao o fac;:a, sanando as lacunas e irregularidades porventura existentes 
nesses registros; 

(xxi) elaborar anualmente relat6rio e coloca-lo a disposic;:ao dos lnvestidores, na sede da Emissora, na sua 
propria sede, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador, dentro de 4 (quatro) meses do 
encerramento do exercfcio social, o qual devera canter, no minima: (i) eventual omissao ou 
inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informac;:oes divulgadas pela Emissora ou, ainda, 
o inadimplemento ou atraso na obrigat6ria prestac;:ao de informac;:oes pela Emissora; (ii) alterac;:oes 
estatutarias ocorridas no perfodo; (iii) comentarios sabre as demonstrac;:oes financeiras da Emissora, 
enfocando os indicadores econ6micos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; (iv) posic;:ao 
da distribuic;:ao ou colocac;:ao dos CRI no mercado; (v) resgate, amortizac;:ao, e pagamento da 
Remunerac;:ao realizada no perfodo, bern como aquisic;:oes e vendas dos CRI efetuadas pela Emissora; 
(vi) relac;:ao dos bens e valores entregues a sua administrac;:ao; (vii) cumprimento de outras 
obrigac;:oes assumidas pela Emissora neste Termo de Securitizac;:ao; (viii) declarac;:ao acerca da 
suficiencia e exequibilidade das Garantias dos CRI; (ix) existencia de outras emissoes de CRI, publicas 
ou privadas, feitas par sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo 
da Emissora em que tenha atuado como agente fiduciario no perfodo, bern como os seguintes dados 
sabre tais emissoes: (1) denominac;:ao da companhia ofertante; (2) valor da emissao; (3) quantidade 
de CRI emitidos; (4) esptkie; (5) prazo de vencimento dos CRI; {6) tipo e valor dos bens dados em 
garantia e denominac;:ao dos garantidores; (7) eventos de resgate, amortizac;:ao, repactuac;:ao e 
inadimplemento no perfodo; e (x) declarac;:ao sabre sua aptidao para continuar exercendo a func;:ao 
de agente fiduciario; 

(xxii) publicar em jornal de grande circulac;:ao, utilizado pela Emissora para divulgac;:ao de suas informac;:oes 
societarias, e as expensas da Emissora, com recursos do Patrim6nio Separado, anuncio comunicando 
aos lnvestidores que o relat6rio mencionado no subitem "xxi" acima se encontra nos locais indicados 
acima; e 

(xxiii) divulgar as informac;:oes de que tratam o item "xxi", subitem "ix" acima em sua pagina da rede 
mundial de computadores, tao logo delas tenha conhecimento. 

9.4.1. A Emissora se compromete, no que lhe for aplicavel, tamar todas as providencias necessarias de 
forma que o Agente Fiduciario possa cumprir suas obrigac;:oes acima, quando aplicavel. 

9.4.2. Adicionalmente, no caso de inadimplemento da Emissora, o Agente Fiduciario devera usar de toda e 
qualquer ac;:ao para proteger direitos ou defender interesses dos Titulares dos CRI, bern como a realizac;:ao 
dos cn~ditos afetados ao Patrim6nio Separado, caso a Securitizadora nao o fac;:a, devendo para tanto: 
(i) declarar, observadas as condic;:oes deste Termo de Securitizac;:ao, antecipadamente vencidos os CRI e 
cobrar seu principal e acess6rios; (ii) executar garantias reais, aplicando o produto no pagamento, integral 
ou proporcional, dos Titulares dos CRI; (iii) tamar qualquer providencia necessaria para que os Titulares dos 
CRI realizem seus cn~ditos; (iv) requerer a falencia da Emissora se nao existirem garantias reais; e (v) 
representar os Titulares dos CRI em processes de falt~ncia, concordata, intervenc;:ao ou liquidac;:ao 
extrajudicial da Emissora. ~ 
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9.4.3. 0 Agente Fiduci<hio somente se eximira da responsabilidade pela nao ado~ao das medidas 
contempladas na Clausula 9.4.2. acima se, convocada a Assembleia Geral, esta assim o autorizar par 
deliberac;:ao da unanimidade dos CRI em circulac;:ao. Na hip6tese do inciso (v), sera suficiente a deliberac;:ao 
da maioria dos CRI em circulac;:ao. 

9.5. Remuneracao do Agente Fiduciario: Pelo exercicio de suas atribuic;:oes, o Agente Fiduciario recebera 
da Emissora, como remunerac;:ao pelo desempenho dos deveres e atribuic;:oes que lhe competem, nos 
termos da lei e deste Termo de Securitizac;:ao: parcelas semestrais de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo a 
primeira parcela devida no 5Q (quinto) Dia Util a contar da data de assinatura do Termo de Securitizac;:ao, e 
as demais parcelas devidas no mesmo dia de cada semestre subsequente ate o resgate total dos CRI. 

9.5.1. Caso a Emissora atrase o pagamento da remunerac;:ao prevista na Clausula 9.5 acima, estara sujeita a 
multa moratoria de 2% (dais par cento) sabre o valor do debito, bern como a juros morat6rios de 1% (um 
par cento) ao mes, ficando o valor do debito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidira desde 
a data de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessaria. 

9.5.2. A remunerac;:ao do Agente Fiduciario acima mencionada sera acrescida de: (i) Impasto Sabre Servic;:os 
de qualquer natureza (ISS); (ii) Programa de lntegrac;:ao Social (PIS); (iii) Contribuic;:ao para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS), Contribuic;:ao Social sabre o Luera Uquido (CSLL) e I RRF(Imposto de Renda Ret ida 
na Fonte) e quaisquer outros impastos que venham a incidir diretamente sabre a remunerac;:ao do Agente 
Fiduciario. 

9.5.3. As parcelas de remunerac;:ao definidas na Clausula 9.5 serao atualizadas, anualmente, pelo IGP-M a 
partir da data do primeiro pagamento da remunerac;:ao do Agente Fiduciario. Na hip6tese de o IGP-M ser 
extinto ou ter sua utilizac;:ao proibida, devera ser utilizado o indice que vier a substitui-lo. Caso nao haja um 
novo indice que venha a substituf-lo, as Partes deverao acordar um novo indice para fins da atualizac;:ao das 
parcelas de remunerac;:ao do Agente Fiduciario. 

9.5.4. A remunerac;:ao definida na Clausula 9.5, acima, sera devida mesmo ap6s o vencimento dos CRI, caso 
o Agente Fiduciario esteja exercendo atividades inerentes ao agente fiduciario em relac;:ao a Emissao, 
remunerac;:ao essa que sera calculada pro rata die. 

9.6. Despesas do Agente Fiduciario: Enquanto a Emissora estiver administrando o Patrim6nio Separado, 
esta ressarcira o Agente Fiduciario, com recursos do Patrim6nio Separado, de todas as despesas com 
cart6rios, publicac;:oes, notificac;:oes, despesas com conference calls, cantatas telef6nicos, extrac;:ao de 
certidoes, fotoc6pias, digitalizac;:oes, envio de documentos, despesas de transportes, alimentac;:ao, viagens e 
estadias par ele incorridas, contratac;:ao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizac;:ao, entre outros,~ 
ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, desde que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os 
direitos e interesses dos Titulares dos CRI au para realizar seus creditos. 0 ressarcimento a que se refere esta 
clausula sera efetuado em ate 15 (quinze) Dias Uteis ap6s a entrega a Emissora dos documentos 
comprobat6rios das despesas efetivamente incorridas. 

9.7. Substituicao do Agente Fiduciario: o Agente Fiduciario podera ser substituido nas hip6teses de 
ausencia au impedimenta temporario, renuncia, intervenc;:ao, liquidac;:ao, falencia, au qualquer outro caso de 
vadlncia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrencia de qualquer desses 
eventos, Assembleia Geral para que seja eleito o novo Agente Fiduciario. 

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

(a) pelo voto de dais terc;:os dos Titulares dos CRI, au 

(b) par deliberac;:ao em Assembleia Geral, na hip6tese de descumprimento de quaisquer de seus 
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deveres previstos neste Termo de Securitiza~ao. 

9.8.1. 0 Agente Fiduci;hio eleito em substitui~ao assumira integralmente os deveres, atribui~oes e 
responsabilidades constantes da legisla~ao aplicavel e deste Termo de Securitiza~ao. 

9.8.2. A substitui~ao do Agente Fiduciario em carater permanente deve ser objeto de aditamento ao 
presente Termo de Securitiza~ao, devendo o mesmo ser registrado na lnstitui~ao Custodiante e comunicada 
a CVM. 

9.9. lnadimplemento da Emissora: No caso de inadimplemento da Emissora acerca das obriga~oes por 
eta assumidas perante os Titulares dos CRI, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as 
administrativas, em que o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos 
CRI, deverao ser, sempre que possfvel, previamente aprovadas e adiantadas por estes. Tais despesas a serem 
adiantadas pelos Titulares dos CRI incluem tambem os gastos com honorarios advocatfcios, depositos, custas 
e taxas judiciarias nas a~oes propostas pelo Agente Fiduciario ou decorrente de a~oes contra ele intentadas 
no exercfcio de sua fun~ao, ou ainda que the causem prejufzos ou riscos financeiros, enquanto representante 
dos Titulares dos CRI. As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em 
a~oes judicia is serao igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bern como a remunera~ao e as despesas 
reembolsaveis do Agente Fiduciario na hip6tese da Emissora permanecer em atraso com rela~ao ao 
pagamento dos CRI porum perfodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia 
dos Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbencia. 

9.10. Outras Despesas: As despesas que forem consideradas como de responsabilidade da Cedente e/ou 
da Emissora que venham a ser honradas pelo Patrim6nio Separado continuarao como de responsabilidade 
destas e deverao ser ressarcidas, podendo ser cobradas pelos Titulares dos CRI judicial au 
extrajudicialmente. 

9.11. Sem prejufzo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumira que as 
documentos originais au c6pias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora au par terceiros a 
seu pedido nao foram objeto de fraude au adultera~ao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel 
pela elabora~ao de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obriga~ao legal e 
regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legisla~ao aplicavel. 

9.12. Os atos au manifesta~oes par parte do Agente Fiduciario que criarem responsabilidade para as 
Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga~oes para com as Titulares dos CRI, bern como aqueles 
relacionados ao devido cumprimento das obriga~oes assumidas neste Termo de Securitiza~ao, somente 
serao validos quando previamente assim deliberados em Assembleia Geral, salvo em rela~ao aos atos au 
manifesta~oes par parte do Agente Fiduciario que, par exigencia legal au regulamentar ou disposi~ao 
contratual, devem ser praticadas independente de aprova~ao dos Titulares dos CRI. 

9.12.1. Observado o disposto na Clausula 9.12 acima, o Agente Fiduciario desde ja se responsabiliza par 
qualquer ato ou manifesta~ao de sua titularidade que tenha sido realizada sem previa delibera~ao em 
Assembleia Geral, exceto se tal ato e/ou manifesta~ao estiver previamente autorizado nos documentos da 
Oferta, decorrer de exigencia legal au de qualquer 6rgao regulador. 

9.13. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao au fara qualquer jufzo acerca de qualquer 
fato da Emissao que seja de competencia de defini~ao pelos Titulares de CRI, comprometendo-se a tao 
somente agir em conformidade com as instru~oes que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste 
sentido, o Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sabre os efeitos 
jurfdicos decorrentes do estrito cumprimento das orienta~oes dos Titulares de CRI a ele transmitidas 
conforme definidas pelos mesmos e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais 
prejufzos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares de CRI. A atua~ao do Agente 
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Fiduci<hio limita-se ao escopo da lnstruc;:ao nQ 28 da CVM, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei 
nQ 6.404/1976, estando este isento, sob qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da 
legislac;:ao aplicavel. 

CLAUSULA DECIMA- LIQUIDA~AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

10.1. Assuncao do Patrim6nio Separado: Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer dos eventos 
previstos na Clausula 10.1.3 abaixo, o Agente Fiduciario devera imediatamente assumir a administrac;:ao do 
Patrim6nio Separado e convocar uma Assembleia Geral para deliberar sabre liquida-lo ou nao. 

10.1.1. A Assembleia Geral a que se refere a Clausula 10.1 acima devera ser convocada, na forma 
estabelecida na clausula a seguir, em ate 5 (cinco) dias a contar da data em que o Agente Fiduciario tamar 
conhecimento da ocorrencia de qualquer dos eventos previstos na Clausula 10.1.3. a baixo. 

10.1.2. A Assembleia Geral devera deliberar pela: (a) liquidac;:ao do Patrim6nio Separado observado o 
disposto na Clausula 10.1.5. abaixo; ou (b) nao liquidac;:ao do Patrim6nio Separado, hip6tese na qual devera 
ser deliberado a continuidade da administrac;:ao do Patrim6nio Separado por nova securitizadora, fixando as 
condic;:oes e termos para sua administrac;:ao, bem como sua remunerac;:ao. 

10.1.3. A criteria da Assembleia Geral, conforme previsto na Clausula 10.1 acima, a ocorrencia de qualquer 
um dos seguintes eventos podera ensejar a liquidac;:ao ou nao do Patrim6nio Separado, conforme os itens 
a baixo: 

(i) pedido, por parte da Emissora, de qualquer plano de recuperac;:ao judicial ou extrajudicial a qualquer 
credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologac;:ao 
judicial do referido plano; 

(ii) requerimento, pela Emissora, de recuperac;:ao judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperac;:ao ou de sua concessao pelo juiz competente; 

(iii) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora, e nao devidamente contestado por 
esta, no prazo legal; 

(iv) decretac;:ao de falencia ou apresentac;:ao de pedido de autofalencia pela Emissora; 

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigac;:oes, sejam elas pecuniarias ou 
nao pecuniarias, conforme previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e nao justificavel da { 
Emissora, sendo que, nessa hip6tese, a liquidac;:ao do Patrim6nio Separado podera ocorrer desde 
que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) Dias Uteis, contados da 
notificac;:ao formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario; e 

(vi) salvo quando compreendido na hip6tese mencionada no item (v) acima, falta de cumprimento, pela 
Emissora, de qualquer obrigac;:ao nao pecunia ria prevista neste Termo de Securitizac;:ao e nos demais 
Documentos da Operac;:ao, desde que nao sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou outro prazo, na 
hip6tese de prazo especffico para cumprimento de tal obrigac;:ao ter sido estipulado neste Termo de 
Securitizac;:ao, contado a partir do recebimento de notificac;:ao a respeito enviada pelo Agente 
Fiduciario. 

10.1.3.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente comunicada, 
ao Agente Fiducii~rio, pela Emissora, em 5 (cinco) Dias Uteis. 

10.1.4. Sem prejufzo da assunc;:ao imediata da administrac;:ao do Patrim6nio Separado pelo Agente Fiduciario 
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nos termos da Clausula 10.1 acima, a delibera~ao pela declara~ao da liquida~ao do Patrimonio Separado 
devera ser tomada pelos Titulares dos CRI que representem, no mfnimo, 2/3 (dais ter~os) dos CRI em 
Circula~ao. 

10.1.5. A liquida<;ao do Patrim6nio Separado sera realizada mediante transferencia dos Creditos lmobiliarios 
integrantes do Patrim6nio Separado ao Agente Fiduciario (ou a institui~ao administradora que vier a ser 
aprovada pelos Titulares dos CRI), na qualidade de representante dos Titulares dos CRI, para fins de extin~ao 
de toda e qualquer obriga~ao da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario (ou a 
institui~ao administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), conforme delibera~ao dos 
Titulares dos CRI: (a) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realiza~ao dos m~ditos 
oriundos dos Creditos lmobiliarios que lhes foram transferidos; (b) ratear os recursos obtidos entre os 
Titulares dos CRI na propor~ao de CRI detidos; e (c) transferir os cn~ditos oriundos dos Creditos lmobiliarios 
eventualmente nao realizados aos Titulares dos CRI, na propor~ao de CRI detidos. 

ClAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA ASSEMBLEIA GERAL 

11.1. Assembleia Geral: Os Titulares dos CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia, a fim 
de deliberarem sabre materia de interesse da comunhao dos Titulares dos CRI. 

11.1.1. Ademais, a Emissora se compromete a convocar a Assembleia Geral no caso da ocorrencia de 
inadimplemento, pela Cedente, de qualquer obriga~ao pecuniaria e/ou nao pecuniaria, bem como na 
ocorrencia de inadimplemento no pagamento dos Creditos lmobiliarios. 

11.2. Competencia de Convocacao: A Assembleia Geral podera ser convocada: 

i. pelo Agente Fiduciario; 
ii. pela Emissora; 
iii. pela CVM; ou 
iv. par Titulares dos CRI que representem, no mfnimo, 10% (dez par cento) dos CRI. 

11.3. Forma de Convocacao: A convoca~ao da Assembleia Geral far-se-a mediante edital publicado por 
3 (tres) vezes, com a antecedencia de 15 (quinze) dias, ou no prazo mfnimo permitido pela lei, em um jornal 
de grande circula~ao utilizado pela Emissora para divulga~ao de suas informa~oes societarias, sendo que se 
instalara, em primeira convoca~ao, com a presen~a dos titulares que representem, pelo menos, 2/3 (dais 
ter~os) dos CRI em Circula~ao, em segunda convoca~ao, com qualquer numero, sendo valida as delibera~oes 
tomadas de acordo com o disposto na Clausula 11.8 abaixo. Excepcionalmente, no caso de Assembleia Geral 
para tratar de liquida~ao do Patrimonio Separado, a primeira convoca~ao devera ser realizada com 
antecedencia de 20 (vinte) dias, nos termos do §2Q do artigo 14 da Lei nQ 9.514/1997. 

11.4. Presidencia da Assembleia Geral: A presidencia da Assembleia Geral cabera, de acordo com quem a 
tenha convocado, respectivamente ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes, ou seu 
representante, no caso de haver somente pessoas jurfdicas. 

11.5. Participacao de Terceiros na Assembleia Geral: Sem prejufzo do disposto na Clausula 11.6 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 presen~a de qualquer dessas pessoas for relevante 
para a delibera<;ao da ordem do dia. 

11.6. Participacao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as Assembleias 
Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informa<;oes que lhe forem solicitadas, sendo certo que deve agir tiJV 
conforme instru<;ao dos Titulares dos CRI nas decisoes relativas a administra~ao e execu~ao da Garantia, 
caso necessaria. 
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11.7. Direito de Voto: A cada CRI em Circulac;:ao correspondera um voto, sendo admitida a constituic;:ao de 
mandatarios, observadas as disposic;:oes dos paragrafos primeiro e segundo do Artigo 126 da Lei 
nQ 6.404/1976. 

11.7.1. Tendo em vista que somente os CRI em Circulac;:ao terao direito a voto, fica estabelecido que o valor 
dos CRI que nao sejam CRI em Circulac;:ao sera deduzido do valor total dos creditos para fim de verificac;:ao de 
qu6runs de instalac;:ao e deliberac;:ao, ressalvado a esses Titulares de CRI, contudo, o direito de serem 
convocados e de comparecerem a quaisquer Assembleias Gerais. 

11.8. Deliberacoes da Assembleia Geral: Exceto se diversamente previsto nesse Termo de Securitizac;:ao, as 
deliberac;:oes da Assembleia Geral que representem no minima metade mais um dos CRI em Circulac;:ao, 
observados os qu6runs estabelecidos neste Termo de Securitizac;:ao, serao consideradas existentes, validas e 
eficazes perante a Emissora, bem como obrigarao a Emissora e a todos os Titulares dos CRI. 

11.8.1. Conforme previsto no Contrato de Cessao, as deliberac;:oes referentes a aprovac;:ao das operac;:oes de 
reorganizac;:oes societarias e/ou de alterac;:ao de controle, assim como a deliberac;:ao prevista na Clausula 
10.1.4 acima, dependerao de aprovac;:ao par Titulares dos CRI que representem no minima 2/3 (dais terc;:os) 
dos CRI em Circulac;:ao. 

11.8.2. As deliberac;:oes relativas as alterac;:oes: (i) das datas de amortizac;:ao dos CRI; (ii) do prazo de 
vencimento dos CRI; (iii) dos Eventos de Recompra Compuls6ria Integral, Eventos de Multa lndenizat6ria 
previstos no Contrato de Cessao ou eventos de Liquidac;:ao do Patrimonio Separado, inclusive em casas de 
renuncia ou perdao temporario; e (iv) dos qu6runs de deliberac;:ao, inclusive em casas de renuncia ou perdao 
temporario, seja em primeira convocac;:ao da Assembleia Geral ou em qualquer convocac;:ao subsequente, 
serao tomadas por Titulares dos CRI que representem no mlnimo 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI 
em Circulac;:ao. 

11.9. Regularidade da Assembleia Geral: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste 
Termo de Securitizac;:ao, sera considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que comparecerem 
todos os Titulares dos CRI, sem prejulzo das disposic;:oes relacionadas com os qu6runs de deliberac;:ao 
estabelecidos neste Termo de Securitizac;:ao. 

11.10. Dispensa de convocadio da Assembleia Geral: As Partes concordam que o presente Termo, assim 
como os demais documentos da Emissao, poderao ser alterados com a dispensa da realizac;:ao de Assembleia 
Geral para deliberar sabre: (i) alterac;:ao que decorrer exclusivamente de atendimento a exigencias de 
adequac;:ao a normas legais, regulamentares ou exigencias da CVM, ANBIMA, BM&FBovespa e/ou demais ( 
reguladores, (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitac;:ao ou aritmetico; ou 
ainda, ou (iii) em virtude da atualizac;:ao dos dados cadastrais das Partes, tais como alterac;:ao na razao social, 
enderec;:o e telefone, entre outros, desde que nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares 
do CRI. 

11.11. As deliberac;:oes tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais no ambito de sua 
competencia legal, observados os quoruns neste Termo de Securitizac;:ao, vincularao a Emissora e obrigarao 
todos os titulares de CRI em Circulac;:ao, independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral ou 
do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

12.1. Despesas do Patrimonio Separado: Sao Despesas do Patrimonio Separado a serem arcadas pela jA./U 
Cedente conforme previsto no Contrato de Cessao: 
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(i) as despesas com a gestao, cobran~a, realiza~ao, administra~ao e liquida~ao do Patrimonio Separado, 
inclusive, mas sem se limitar a, o Custo de Administra~ao e as despesas referentes a sua 
transferencia na hipotese de o Agente Fiduciario assumir a sua administra~ao; 

(ii) as despesas com prestadores de servi~os contratados para a Emissao, tais como institui~ao 
custodiante e registrador dos documentos que representem Creditos lmobiliarios, agente medidores, 
avaliadores, empresa de monitoramento de garantias, Escriturador, banco liquidante, camaras de 
liquida~ao onde os CRI estejam registrados para negocia~ao, Agencia Classificadora de Risco, se 
aplicavel; 

(iii) as eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais relacionados com 
procedimentos legais, incluindo sucumbencia, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares 
dos CRI e realiza~ao dos Creditos lmobiliarios integrantes do Patrimonio Separado, nao 
compreendidas as despesas de que trata a Clausula 9.10 acima. Tais despesas incluem tambem os 
gastos com honorarios advocatfcios, depositos, custas e taxas judiciarias nas a~oes propostas pelo 
Agente Fiduciario e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciario e/ou contra a Emissora 
intentadas, no exercfcio de suas fun~oes, ou ainda que lhe causem prejufzos ou riscos financeiros, 
enquanto representante da comunhao dos Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI, bem como a 
remunera~ao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario na hipotese da Emissora 
permanecer em inadimph~ncia por um perfodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente 
Fiduciario solicitar garantia previa do lnvestidor para cobertura do risco da sucumbencia; 

(iv) as eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em a~oes judiciais 
ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos Titulares de CRI e a realiza~ao dos 
Creditos lmobiliarios, bem como em razao da cobran~a, realiza~ao, administra~ao e liquida~ao do 
Patrimonio Separado; 

(v) honorarios e demais verbas e despesas ao Agente Fiduciario, bem como demais prestadores de 
servi~os eventualmente contratados mediante aprova~ao previa em Assembleia Geral, em razao do 
exercfcio de suas fun~oes nos termos deste Termo de Securitiza~ao; 

(vi) remunera~ao e todas as verbas devidas as institui~oes financeiras onde se encontrem abertas as 
contas correntes integrantes do Patrimonio Separado; 

(vii) despesas com registros e movimenta~ao perante a CVM, CHIP, Juntas Comerciais e Cartorios de 
Registro de Tftulos e Documentos, conforme o caso, da documenta~ao societaria da Emissora 
relacionada aos CRI, a este Termo de Securitiza~ao e aos demais Documentos da Opera~ao, bem 
como de eventuais aditamentos aos mesmos; 

(viii) despesas com a publica~ao dos atos necessaries a realiza~ao de Assembleias Gerais, na forma da 
regulamenta~ao aplicavel; 

(ix) as despesas com publica~oes, notifica~oes, transporte, alimenta~ao, viagens, estadias e outras, 
necessarias ao exercfcio da fun~ao de Agente Fiduciario, durante ou apos a presta~ao dos servi~os, 
mas em razao desta, serao arcadas pelo Patrimonio Separado, desde que, sempre que possfvel, 
aprovadas previamente por escrito pela Emissora, na qualidade de administradora do Patrimonio 
Separado; 

(x) honorarios de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de sucumbencia) incorridas 
pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario na defesa de eventuais processes administrativos, 
arbitrais e/ou judiciais propostos contra o Patrimonio Separado ou que venham a ser propostos em 
beneffcio ou em prote~ao e manuten~ao do Patrimonio Separado; 

26 

I 



(xi) honorarios e despesas incorridas na contratac;:ao de servic;:os para procedimentos extraordinarios 
especificamente previstos nos Documentos da Operac;:ao e que sejam atribufdos a Emissora, 
incluindo, sem limitac;:ao, o laudo de avaliac;:ao de que trata a Clausula 6.1.1 do Contrato de Alienac;:ao 
Fiduciaria; 

(xii) os tributos incidentes sobre os CRI e/ou sobre os Creditos lmobiliarios e as Garantias, que, pela 
legislac;:ao entao em vigor, sejam ou venham a ser devidos pelo Patrimonio Separado; 

(xiii) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei a Emissora (mica e 
exclusivamente em decorrencia desta Emissao, e/ou ao Patrimonio Separado e que possam afetar 
adversamente o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigac;:oes assumidas neste Termo de 
Securitizac;:ao; 

(xiv) as perdas, danos, obrigac;:oes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios, arbitrados pelo 
juiz, conforme decisao transitada em julgado da qual nao caibam mais recursos, resultantes, 
diretamente da Emissao, exceto se tais perdas, danos, obrigac;:oes ou despesas forem resultantes de 
inadimplemento ou dolo por parte da Emissora, do Agente Fiduciario, ou de seus respectivos 
administradores, empregados, consultores e agentes ou empresas controladas ou coligadas; 

(xv) as despesas incorridas pela lnstituic;:ao Custodiante com a manutenc;:ao do registro e custodia das 
CCis, representativas dos Creditos lmobiliarios; e 

(xvi) quaisquer outros honorarios, custos e despesas previstos neste Termo de Securitizac;:ao, em lei ou 
regulamentac;:ao aplicavel. 

12.1.1. Nos termos do Contrato de Cessao, a Cedente se obrigou a transferir para a Conta Centralizadora 
mensalmente o valor referente as Despesas do Patrimonio Separado, a serem informadas pela Emissora a 
Cedente ate 1 (urn) Dia Util apos a Data de Verificac;:ao 
12.2. lnsuficiencia de Recursos: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao 
Patrimonio Separado, nos termos da Lei n2 9.514/97, caso o Patrimonio Separado seja insuficiente para 
arcar com as despesas descritas neste Termo, tais despesas serao suportadas pelos Titulares dos CRI, na 
proporc;:ao dos CRI titulados por cada urn deles, podendo a Emissora, inclusive, utilizar os recursos 
levantados na excussao e/ou execuc;:ao de garantias para pagamento destas despesas prioritariamente ao 
pagamento dos CRI, observada a ordem de prioridade nos instrumentos constitutivos das Garantias, se 
houver. 

12.3. Despesas dos Titulares dos CRI: Constituirao despesas de responsabilidade dos Titulares de CRI, que 
nao incidem no Patrimonio Separado: (i) os tributos previstos na Clausula Decima Terceira abaixo; e 
(ii) eventuais despesas e taxas relativas a negociac;:ao e custodia dos CRI, nao compreendidas na descric;:ao 
acima; e (iii) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 
PROFISSIONAIS 

13.1. Tratamento Tributario Aplicavel aos lnvestidores Profissionais: As regras gerais relativas aos 
principais tributos aplicaveis aos investimentos em CRI encontram-se descritas a seguir. Todos os tributos 
abaixo mencionados sao de responsabilidade dos lnvestidores Profissionais. Cada lnvestidor deve avaliar os 
impactos tributaries relatives ao seu investimento em CRI, nao devendo considerar unicamente as 
informac;:oes contidas abaixo. Recomendamos que cada investidor consulte seus proprios assessores quanto ;.;v 
a tributac;:ao a que deve estar sujeito na qualidade de Titular do CRI, levando em considerac;:ao as 
circunstancias especificas de seu investimento. 
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1. Impasto de Renda 

Como regra geral, as rendimentos em CRI auferidos par pessoas juridicas nao-financeiras estao sujeitos a 
incidencia do IRRF, a ser calculado com base na aplicac;:ao de aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da 
aplicac;:ao geradora dos rendimentos tributaveis: (a) ate 180 dias: aliquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: 
aliquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: aliquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: aliquota de 15%. Este 
prazo de aplicac;:ao e contado da data em que o respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, ate a data 
do resgate (artigo 1Q da Lei nQ 11.033/04 e artigo 65 da Lei nQ 8.981/95). 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificac;:ao como 
pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituic;:ao financeira, sociedade de 
seguro, de previdencia privada, de capitalizac;:ao, corretora de titulos, valores mobiliarios e cambia, 
distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade de arrendamento mercantil au investidor 
estrange ira. 

0 IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas com base no Iuera 
real, presumido au arbitrado, e considerado antecipac;:ao do impasto de renda devido, gerando o direito a 
ser deduzido do IRPJ apurado em cada periodo de apurac;:ao (artigo 76, I da Lei nQ 8.981/95). 0 rendimento 
tambem devera ser computado na base de calculo do IRPJ e da CSLL. As aliquotas do IRPJ correspondem a 
15% e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sabre a parcela do Iuera real que exceder o equivalente 
a R$240.000,00 por a no; a aliquota da CSLL, para pessoas juridicas nao-financeiras, corresponde a 9%. 

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras nao integram atualmente a base de 
calculo da COFINS e da PIS, caso a respectiva pessoa juridica apure essas contribuic;:oes pela sistematica 
cumulativa. Por outro lado, no caso de pessoa juridica tributada de acordo com a sistematica nao-cumulativa, 
tais contribuic;:oes incidem atualmente a aliquota zero sabre receitas financeiras (como o seriam as receitas 
reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). 

Com relac;:ao aos investimentos em CRI realizados par instituic;:oes financeiras, fundos de investimento, 
seguradoras, par entidades de previdencia privada fechadas, entidades de previdencia complementar 
abertas, sociedades de capitalizac;:ao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades 
de arrendamento mercantil, ha dispensa de retenc;:ao do IRRF. 

Nao obstante a isenc;:ao de retenc;:ao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI par essas 
entidades, via de regra e a excec;:ao dos fundos de investimento, serao tributados pelo IRPJ, a aliquota de 
15% e adicional de 10%; pela CSLL, a aliquota de 15%. As carteiras de fundos de investimentos estao isentas 
de impasto de renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei nQ 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Ademais, no 
caso das instituic;:oes financeiras, as rendimentos decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente 
sujeitos a Contribuic;:ao ao PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Para as pessoas fisicas, desde 1Q de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicac;:ao em CRI estao 
isentos de impasto de renda (na fonte e na declarac;:ao de ajuste anual), par forc;:a do artigo 3Q, inciso II, da 
Lei nQ 11.033/04. 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o 
impasto nao e compensavel (artigo 76, II, da Lei nQ 8.981/95). As entidades imunes estao dispensadas da 
retenc;:ao do impasto na fonte desde que declarem sua condic;:ao a fonte pagadora (artigo 71 da Lei nQ 
8.981/95, com a redac;:ao dada pela Lei nQ 9.065, de 20 de junho de 1995). /JI\J 
11. lnvestidores Profissionais Residentes ou Domiciliados no Exterior 
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Em relac;:ao aos lnvestidores Profissionais residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem 
em CRI no pafs de acordo com as normas previstas na Resoluc;:ao nQ 4.373, os rendimentos auferidos estao 
sujeitos a incidencia do IRRF a alfquota de 15%. Excec;:ao e feita para o caso de lnvestidor domiciliado em pafs 
ou jurisdic;:ao considerados como de tributac;:ao favorecida, assim entendidos aqueles que nao tributam a 
renda ou que a tributam a alfquota inferior a 20% ("Jurisdic;:ao de Tributac;:ao Favorecida"). 

Ill. Impasto sabre Operacoes de Cambia 

Regra geral, as operac;:oes de cambia relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados 
financeiros e de capitais de acordo com as normas e condic;:oes do CMN (Resoluc;:ao n2 4.373), inclusive por 
meio de operac;:oes simultaneas, incluindo as operac;:oes de cambia relacionadas aos investimentos em CRI, 
estao sujeitas a incidencia do IOF/Cambio a alfquota de 0% (zero por cento) no ingresso e a alfquota zero no 
retorno, conforme Decreta n2 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterac;:oes posteriores. Em qualquer 
caso, a alfquota do IOF/Cambio pode ser reduzida ate o percentual de 0% (zero por cento) ou majorada ate o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a 
operac;:oes de cambia ocorridas ap6s esta eventual alterac;:ao. 

IV. Impasto sabre Operacoes com Tftulos e Valores Mobiliarios 

As operac;:oes com CRI estao sujeitas a alfquota zero do IOF/Tftulos, conforme Decreta n2 6.306, de 14 de 
dezembro de 2007, e alterac;:oes posteriores. Em qualquer caso, a alfquota do IOF/Tftulos pode ser majorada 
a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos 
por cento) ao dia, relativamente a operac;:oes transac;:oes ocorridas ap6s este eventual aumento. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- PUBLICIDADE 

14.1. local de Publicadio dos Fatos e Atos Relevantes: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares 
dos CRI, bern como as convocac;:oes para as respectivas Assembleias Gerais, serao objeto de publicac;:ao em 
jornal de grande circulac;:ao no qual a Emissora divulga suas informac;:oes societarias, obedecidos os prazos 
legais e/ou regulamentares. 

14.1.1. As despesas decorrentes do acima disposto serao pagos pela Emissora com recursos adiantados pela 
Cedente e/ou do Patrim6nio Separado. 

14.2. As demais informac;:oes peri6dicas da Emissao e/ou da Emissora serao disponibilizadas ao mercado, 
nos prazos legais e/ou regulamentares, atraves do sistema de envio Empresas.NET, as quais ficarao 
disponfveis aos interessados no site da CVM. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZA~AO 

15.1. Registro da lnstituicao Custodiante: 0 Termo de Securitizac;:ao sera registrado na lnstituic;:ao 
Custodiante das CCis, nos termos do paragrafo unico do artigo 23 da lei n2 10.931/2004. 

15.1.1. As c6pias digitalizadas dos contratos relacionados a constituic;:ao e formalizac;:ao das Garantias, 
conforme previsto na Clausula 3.1.3 acima, bern como as c6pias digitalizadas dos Documentos da Operac;:ao, 
com excec;:ao do presente Termo de Securitizac;:ao e da Escritura de Emissao, os quais deverao ser em vias 
originais, serao encaminhadas pela Emissora ao Agente Fiduciario, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis 
contados da data dos respectivos registros e/ou da data de assinatura, conforme o caso. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- RISCOS 

16.1. 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelo potencial 
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lnvestidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, rentabilidade, regulamentac;:ao 
especffica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, quanta a Cedente, as Locatarias e aos proprios 
CRI objeto desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informac;:oes que estao 
descritas neste Termo de Securitizac;:ao, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros 
profissionais que julgar necessaria antes de tamar uma decisao de investimento: 

I - RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONCMICO 

A economia brasileira e marcada por frequentes e, por vezes, significativas interven~oes do Governo Federal, 
que modificam as polfticas monet6rias, de credito, fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil. 

A Emissora nao tem controle sobre quais medidas ou polfticas que o Governo Federal podera adotar no 
futuro e, portanto, nao pode preve-las. Os neg6cios, resultados operacionais e financeiros eo fluxo de caixa 
da Emissora podem ser adversamente afetados em razao de mudanc;:as na polftica publica federal, estadual 
e/ou municipal, e par fatores como: variac;:ao nas taxas de cambia; controle de cambia; indices de inflac;:ao; 
flutuac;:oes nas taxas de juros; falta de liquidez nos mercados domestico, financeiro e de capitais; 
racionamento de energia eletrica; instabilidade de prec;:os; polftica fiscal e regime tributario; e medidas de 
cunho politico, social e economico que ocorram ou possam afetar o Pais. 

Adicionalmente, o Presidente da Republica tem poder consideravel para determinar as polfticas 
governamentais e atos relativos a economia brasileira e, consequentemente, afetar as operac;:oes e 
desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanta a implementac;:ao de mudanc;:as par 
parte do Governo Federal nas polfticas 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, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira 
poderao prejudicar o desempenho da Emissora e respectivos resultados operacionais. 

Dentre as possiveis consequencias para a Emissora, ocasionadas par mudanc;:as na polftica econom1ca, 
pode-se citar: (i) mudanc;:as na polftica fiscal que tirem, diminuam ou alterem o beneffcio tributario aos 
investidores dos CRI, (ii) mudanc;:as em indices de inflac;:ao que causem problemas aos CRt indexados par tais 
indices, (iii) restric;:oes de capital que reduzam a liquidez e a disponibilidade de recursos no mercado, e 
(iv) variac;:ao das taxas de cambia que afetem de maneira significativa a capacidade de pagamentos das 
empresas. 

Efeitos da Polftica Anti-lnflacion6ria 

Historicamente, o Brasil apresentou indices extremamente elevados de inflac;:ao e vanos momentos de 
instabilidade no processo de controle inflacionario. A inflac;:ao e as medidas do Governo Federal para 
combate-la, combinadas com a especulac;:ao de futuras polfticas de controle inflacionario, contribuiram para 
a incerteza economica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do 
Governo Federal para controle da inflac;:ao frequentemente tem incluido a manutenc;:ao de politica 
monetaria restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de credito e reduzindo o 
crescimento economico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, 
intervenc;:ao no mercado de cambia e ac;:oes para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito 
material desfavoravel sabre a economia brasileira e par consequencia sabre a Emissora . 

A reduc;:ao da disponibilidade de cn§dito, visando o controle da inflac;:ao, pode afetar a demanda par titulos 
de renda fixa, tais como o CRI, bem como tornar o credito mais caro, inviabilizando operac;:oes e podendo 
afetar o resultado da Emissora. 

/nstabi/idade da Taxa de Cambio e Desvaloriza~ao do Real 
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A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvaloriza~oes. No passado, o Governo Federal 
implementou diversos pianos economicos e fez uso de diferentes politicas cambiais, incluindo 
desvaloriza~oes repentinas, pequenas desvaloriza~oes peri6dicas (durante as quais a frequencia dos ajustes 
variou de diaria a mensal), sistemas de dlmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de cambia. As 
desvaloriza~oes cambiais em perfodos de tempo mais recentes resultaram em flutua~oes significativas nas 
taxas de cambia do Real frente ao D61ar e a outras moedas. Nao e possfvel assegurar que a taxa de cambia 
entre o Reale o D61ar ira permanecer nos nfveis atuais. 

As deprecia~oes do Real frente ao D61ar tambem podem criar pressoes inflacionarias adicionais no Brasil que 
podem afetar negativamente a liquidez da Devedora. 

Fatores Relativos ao Ambiente Macroecanomico lnternacional 

0 valor de mercado dos tftulos e valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras e influenciado pela 
percep~ao de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deteriora~ao dessa percep~ao podera ter 
um efeito negativo na economia nacional. 

Acontecimentos adversos na economia e as condi~oes de mercado em outros pafses de mercados 
emergentes, especialmente da America Latina, poderao influenciar o mercado em rela~ao aos tftulos e 
valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condi~oes economicas nesses pafses 
possam diferir consideravelmente das condi~oes economicas no Brasil, as rea~oes dos investidores aos 
acontecimentos nesses outros pafses podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos tftulos e valores 
mobiliarios de emissores brasileiros. 

Alem disso, em consequencia da globaliza~ao, nao apenas problemas com pafses emergentes afetam o 
desempenho economico e financeiro do pafs como tambem a economia de pafses desenvolvidos, como os 
Estados Unidos da America, interfere consideravelmente no mercado brasileiro. 

Assim, em consequencia dos problemas economicos em varios pafses de mercados desenvolvidos em anos 
recentes (como por exemplo, a crise imobiliaria nos Estados Unidos da America em 2008}, os investidores 
estao mais cautelosos na realiza~ao de seus investimentos, o que causa uma retra~ao dos investimentos. 
Essas crises podem produzir uma evasao de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as 
companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para capta~ao de recursos, tanto nacional como 
estrangeiro. 

A restri~ao do credito internacional pode causar aumento do custo para empresas que tem receitas 
atreladas a moedas estrangeiras, reduzindo a qualidade de credito de potenciais tomadoras de recursos 
atraves dos CRI, podendo afetar a quantidade de opera~oes da Emissora. 

Efeitos da Eleva~ao Subita da Taxa de Juras 

Nos ultimos anos, o pafs tem experimentado uma volatilidade nas taxas de juros. Uma polftica monetaria 
restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de Iongo prazo, por conta de uma resposta do 
Banco Central a um eventual repique inflacionario, causa um crowding-out na economia, com diminui~ao 
generalizada do investimento privado. Neste particular a taxa SELIC tem apresentado alta constante desde 
mar~o de 2013. Considerando o perfodo entre 24/06/2014 e 24/06/2015, a taxa SELIC fixada pelo COPOM 
(Comite de Polftica Monetaria) subiu de 11,00% para 13,75%. 

Tal eleva~ao acentuada das taxas de juros afeta diretamente o mercado de securitiza~ao, pois, em geral, os 
investidores tem a op~ao de aloca~ao de seus recursos em tftulos do governo que possuem alta liquidez e 
baixo risco de credito - dado a caracterfstica de "risk-free" de tais papeis, de forma que o aumento 
acentuado dos juros pode desestimular os mesmos investidores a alocar parcela de seus portfolios em 
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valores mobiliarios de cn~dito privado, como os CRI. 

II- FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZA~AO IMOBILIARIA 

Nao existe Jurisprudencia Firmada Acerca da SecuritiZOf;OO, o que Pode Acarretar Perdas por Parte dos 
/nvestidores 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econom1co e juridico acerca da securitizac;:ao considera urn 
conjunto de direitos e obrigac;:oes de parte a parte estipuladas atraves de contratos publicos ou privados, 
especialmente os Contratos de Locac;:ao, cujos creditos imobiliarios servem de Iastra para a presente 
operac;:ao, tendo por diretrizes a legislac;:ao em vigor. A Lei nQ 9.514/97, que criou os certificados de 
recebiveis imobiliarios, foi editada em 1997, entretanto, s6 houve urn volume maior de emissoes de 
certificados de recebiveis imobiliarios nos ultimos 10 (dez) anos. 

A pouca maturidade do mercado de securitizac;:ao de creditos imobiliarios e a falta de tradic;:ao e 
jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro em relac;:ao a estruturas de securitizac;:ao em geral podera 
gerar urn risco aos lnvestidores, uma vez que o Poder Judiciario podera, ao analisar a Emissao e interpretar 
as normas que regem o assunto, proferir decisoes desfavoraveis aos interesses dos lnvestidores, inclusive no 
que tange aos creditos imobiliarios que servem de lastro a presente operac;:ao. Ademais, em situac;:oes 
adversas envolvendo os CRI, podera haver perdas por parte dos Titulares de CRI em razao do dispendio de 
tempo e recursos para execuc;:ao judicial desses direitos. 

Risco da Existencia de Credores Privilegiados 

A Medida Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que 
"as normas que estabelec;:am a afetac;:ao ou a separac;:ao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou 
jurfdica nao produzem efeitos com relac;:ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em 
especial quanta as garantias e aos privilegios que lhes sao atribuidos". Ademais, em seu paragrafo unico, ela 
preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade dos bens e das 
rendas do sujeito passivo, seu esp61io ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separac;:ao 
ou afetac;:ao". 

Por forc;:a da norma acima citada, os Creditos lmobiliarios e os recursos dele decorrentes, inclusive as 
Garantias, nao obstante serem objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcanc;:ados por credores fiscais, 
trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casas, por credores trabalhistas e previdenciarios de 
pessoas fisicas e jurfdicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Emissora, tendo em vista as normas 
de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo economico 
existentes em tais casas. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos com os detentores dos 
CRI, de forma privilegiada, sabre o produto de realizac;:ao dos Creditos lmobiliarios, em caso de falencia. 
Nesta hip6tese, e possivel que Creditos lmobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral 
dos CRI ap6s o pagamento daqueles credores. 

Risco Decorrente de Alteraf;iJes na Legislaf;iiO Tributaria Aplicave/ aos lnvestidores em CRI 

Atualmente, os rendimentos auferidos par pessoas fisicas residentes no pais Titulares de CRI estao isentos 
de IRRF- Impasto de Renda Retido na Fonte e de declarac;:ao de ajuste anual de pessoas fisicas. Porem, tal 
tratamento tributario tern o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado ao Iongo do tempo. 
Eventuais alterac;:oes na legislac;:ao tributaria, eliminando isenc;:ao, criando ou elevando aliquotas do impasto 
de renda incidente sabre os CRI, ou ainda a criac;:ao de novas tributes aplicaveis aos CRI, incluindo eventuais 

contribuic;:oes incidentes sabre as movimentac;:oes financeiras, poderao afetar negativamente o rendimento ,
1 

iL' 
liquido dos CRI esperado pelos Titulares dos CRI. jv· -
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Ill - FATORES DE RISCO RELACIONADOS A EMISSORA 

Os 5 (cinco) principais fatores de risco aplicaveis a Emissora sao: 

Crescimento do Emissora e seu Capital 

0 capital atual da Emissora podera nao ser suficiente para suas futuras exigencias operacionais e 
manuten~ao do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de 
financiamento externas. Nao se pode assegurar que haverc:l disponibilidade de capital no momenta em que a 
Emissora necessitar, e, caso haja, as condi~oes desta captac;:ao poderiam afetar o desempenho da Emissora. 

Os lncentivos Fiscais para Aquisi~ao de CRI 

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da nossa receita advem da venda 
de Certificados de Recebfveis lmobiliarios a pessoas ffsicas, que sao atrafdos, em grande parte, pela isen~ao 
de Impasto de Renda concedida pela Lei 12.024/2009, que pode sofrer alterac;:oes. Caso tal incentivo viesse a 
deixar de existir, a demanda de pessoas ffsicas por CRI provavelmente diminuiria, ou estas passariam a exigir 
uma remunerac;:ao superior, de forma que o ganho advindo da receita de intermediac;:ao nas operac;:oes com 
tal publico de investidores poderia ser reduzido. 

A lmportancia de uma Equipe Qua/ificada 

A perda de membros da nossa equipe operacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal 
qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as nossas atividades, situac;:ao financeira e resultados 
operacionais. 0 ganho da Emissora provem basicamente da securitiza~ao de recebfveis, que necessita de 
uma equipe especializada, para originac;:ao, estruturac;:ao, distribui~ao e gestao, com vasto conhecimento 
tecnico, operacional e mercadol6gico de nossos produtos. 

Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novas talentos 
poderia afetar a nossa capacidade de gera~ao de resultado. 

Distribui~ao de Dividendos 

De acordo com o estatuto social da Emissora, 25% do lucro lfquido anual, lfquido das deduc;:oes legais e 
estatutarias, deve ser distribufdo aos acionistas sob a forma de dividendos. 0 Iuera lfquido pode ser 
capitalizado, utilizado para compensar prejufzo ou retido nos termos previstos na Lei n2 6.404/1976 e pode 
nao ser disponibilizado para o pagamento de dividendos. Alem disso, a Lei n2 6.404/1976 permite que a 
Emissora, na qualidade de empresa de capital aberto, suspenda a distribuic;:ao obrigat6ria de dividendos em 
determinado exerdcio social, caso o Conselho de Administra~ao informe a Assembleia Geral Ordinaria que a 
distribuic;:ao seria incompatfvel com a situa~ao financeira da Emissora. Caso qualquer destes eventos ocorra, 
os acionistas podem nao receber dividendos. 

Registro do CVM 

A Emissora atua no mercado como securitizadora de Creditos lmobiliarios, nos termos da Lei 9.514/97, e sua 
atuac;:ao depende do registro de companhia aberta junto a CVM. Caso a Emissora venha a nao atender os 
requisitos exigidos pelo 6rgao, em relac;:ao a companhia aberta, sua autorizac;:ao poderia ser suspensa ou ate 
mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuac;:ao no mercado de securitizac;:ao imobiliaria. 

IV- FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E A OFERTA 

Risco do Situa~ao Patrimonial e Financeira das Locat6rias 
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Uma vez que as Locatarias sao as principais pagadoras dos Creditos lmobiliarios, os Titulares dos CRI estao 
sujeitos ao risco de credito das Locatarias, de forma que Titulares de CRI poderao perder total ou 
parcialmente seu investimento realizado nos CRI caso as Locatarias nao tenham recursos suficientes para 
honrar como pagamento dos Creditos lmobiliarios. 

Cumpre ressaltar, que as Locatarias nao foram objeto da diligencia jurfdica, sendo possfvel que a eventual 
existencia de passivos em face as Locatarias impactem negativamente na sua capacidade de credito, o que 
podera impactar adversamente o pagamento dos Creditos lmobiliarios e, consequentemente o recebimento 
ou a expectativa de recebimento da remunera~ao dos CRI. 

Risco da Situa~Cio Patrimonial e Financeira da Cedente 

Uma vez que a Cedente pode vir a ser obrigada a arcar com a Coobriga~ao, a realizar a Recompra 
Compuls6ria Integral ou o pagamento da Multa lndenizat6ria, os Titulares dos CRI estao sujeitos ao risco de 
credito da Cedente. Nesses casas os Titulares de CRI poderao perder total ou parcial mente seu investimento 
realizado nos CRI caso a Cedente nao tenha recurso suficiente para honrar com o pagamento: (i) da Multa 
lndenizat6ria; ou (ii) do Valor de Recompra, conforme anteriormente indicado. 

A Cedente e uma companhia aberta registrada na CVM. Portanto, a ocorrencia de eventos que afetem sua 
situa~ao econ6mico-financeira podera afetar negativamente a capacidade do Patrim6nio Separado de 
suportar as suas obriga~oes estabelecidas no Termo de Securitiza~ao. Sendo assim, e fundamental que o 
lnvestidor saiba de todos os riscos que podem influenciar a situa~ao econ6mico-financeira da Cedente. Para 
mais informa~oes acerca dos riscos aplicaveis a Cedente e seus neg6cios, favor consultar o Formulario de 
Referenda da Cedente disponfvel no site da CVM. 

Riscos do Contrato de Loca~Cio Vivo 

0 Contrato de Loca~ao Vivo vigente nesta data preve a renuncia ao direito a a~ao revisional, bem como 
veda~ao para denuncia unilateral antecipada, durante os primeiros 5 (cinco) anos de vigencia. A partir do 
6!1 (sexto) ana, portanto, o Contrato de Loca~ao Vivo estara sujeito a denuncia unilateral pela Vivo com o 
pagamento de uma multa equivalente a 12 (doze) vezes o valor do aluguel mensa! entao vigente. Nesse 
sentido e visando possibilitar o casamento entre o fluxo de recebimento dos recebfveis imobiliarios e o fluxo 
de pagamento dos CRI, a Locataria BRPR II, que e parte interessada na presente opera~ao de securitiza~ao, 
celebrou o Contrato de Loca~ao BRPR II, sujeito a condi~ao suspensiva de resili~ao ou rescisao do Contrato 
de Loca~ao Vivo, ainda que parcial, sem que haja renova~ao do Contrato de Loca~ao Vivo ou a celebra~ao de 
um novo contrato de loca~ao para a mesma area objeto de devolu~ao, com vigencia a partir do dia 
imediatamente seguinte a data em que a resili~ao ou rescisao do Contrato de Loca~ao Vivo, total ou parcial, 
tornar-se eficaz. 0 eventual atraso entre a resili~ao ou rescisao do Contrato de Loca~ao Vivo e o infcio da 
loca~ao do respective Contrato de Loca~ao BRPR II, par qualquer razao, pode causar descontinuidade do 
fluxo de caixa esperado dos CRI, prejudicando, portanto, o rendimento ou a expectativa de recebimento da 
remunera~ao dos CRI. 

Riscos decorrentes de Eventuais Contingencias Nao ldentificadas ou Ntio ldentific6veis 

Eventuais contingencias nao identificadas ou nao identificaveis par meio do processo de auditoria legal dos 
Creditos lmobiliarios au das Garantias, bem como a ocorrencia de eventos posteriores a data deste Termo 
de Securitiza~ao poderao ter impacto negativo para os CRI e, portanto, aos lnvestidores. Os Creditos 
lmobiliarios e as Garantias, na data deste Termo de Securitiza~ao, encontram-se em processo de auditoria 
legal realizada com base em documentos e informac;oes apresentados pela Cedente, sendo que devera ser 
cumprida em ate 120 (cento e vinte) dias, sob pena de Evento de Recompra Compuls6ria Integral, conforme 
Clausula 7 .l.(xxv) do Contrato de Cessao, ficando os lnvestidores sujeitos ao risco de credito da Cedente. 
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Risco de Credito 

A Emissora esta exposta ao risco de cn!!dito decorrente do nao recebimento dos Creditos lmobiliarios que 
lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada podera importar no inadimplemento dos CRI e, 
consequentemente, impactar a rentabilidade final dos investidores ou ate na perda total ou parcial do 
investimento realizado pelos Titulares de CRI caso a Cedente e nao honre com o pagamento dos Creditos 
lmobiliarios, do Valor de Recompra e/ou das Obriga<;oes Garantidas, conforme seja o caso. 

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade 

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos lnvestidores decorrem direta ou 
indiretamente dos pagamentos dos Creditos lmobiliarios e/ou da liquida~;ao das Garantias previstas no 
Termo de Securitiza~;ao, conforme o caso. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquida~;ao podem ocorrer 
posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e amortiza~;oes dos CRI, ou, ainda, nao ocorrer, 
podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI ou, inclusive, impossibilidade da 
Emissora efetuar o pagamento de eventuais saldos aos lnvestidores. Adicionalmente, a realiza~;ao de 
pre-pagamentos paden! resultar em dificuldades de reinvestimentos por parte do lnvestidor a mesma taxa 
estabelecida como remunera~;ao dos CRI. 

Risco do Quorum de De/ibera~ao em Assembleia Geral 

As delibera<;oes a serem tomadas em Assembleias Gerais sao aprovadas por qu6runs qualificados em rela~;ao 
ao CRI. Os lnvestidores que detenham pequena quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma 
delibera<;ao a ser votada em Assembleia Geral, podem ter que aceitar as decisoes tomadas pelos detentores 
da maioria qualificada dos CRI. Como nao ha mecanismos de venda compulsoria no caso de dissidencia do 
Titular do CRI em materias submetidas a delibera<;ao em Assembleia Geral, os lnvestidores poderao ser 
prejudicados em decorrencia de delibera<;oes tomadas em desacordo com os seus interesses. 

Baixo Liquidez no Mercado Secunda rio 

0 mercado secundario de certificados de recebfveis imobiliarios no Brasil apresenta baixa liquidez e nao ha 
nenhuma garantia de que existira, no futuro, um mercado para negocia<;ao dos CRI que permita sua 
aliena<;ao pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo desinvestimento. 0 
lnvestidor que adquirir os CRI podera encontrar dificuldades para negocii3-los no mercado secundario, 
devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissao. 

Risco Referente a Restri~oo a Negocia~ao 

Os CRI sao objeto de esfor<;os restritos de distribui<;ao, nos termos da lnstru<;ao CVM 476, ficando sua 
negocia<;ao no mercado secundario sujeita ao: (i) perfodo de veda<;ao previsto no artigo 13 da referida 
instru<;ao; e (ii) cumprimento, pela Emissora, das obriga<;oes estabelecidas no artigo 17 da referida instru<;ao. 

Risco em Fun~ao da Dispensa de Registro 

A Emissao, distribufda nos termos da lnstru<;ao CVM 476, esta automaticamente dispensada de registro 
perante a CVM, de forma que as informa<;oes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lfder nao foram 
objeto de analise pela referida autarquia federal, podendo a CVM, caso analise a Emissao, fazer eventuais 
exigemcias e ate determinar o seu cancelamento, o que podera afetar o investidor. 

Risco da Noo Formaliza~ao da Aliena~ao Fiduciaria 
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Nessa data a Aliena~ao Fiduciaria encontra-se pendente de prenota~ao e obten~ao do registro do Contrato 
de Aliena~ao Fiduciaria no referido cart6rio de registro de im6veis para formalizar a constitui~ao dessa 
garantia e, consequentemente, poder ser sujeita a execu~ao no caso de inadimplemento das Obriga~oes 
Garantidas. Foi dado a Cedente um prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados da data do efetivo recebimento do 
Contrato de Cessao devidamente assinado par todas as Partes para a prenotac;ao do Contrato de Aliena~ao 
Fiduciaria, e um prazo para registro na matrfcula do lm6vel de 90 (noventa) Dias Uteis contados da data do 
efetivo recebimento do contrato, ou eventual aditamento, conforme o caso, pela Cedente, comprovado nos 
termos do Contrato de Cessao, prorrogavel automaticamente uma (mica vez par um prazo de 30 (trinta) Dias 
Uteis adicionais, desde que a Cedente comprove par escrito estar tomando de forma diligente e em tempo 
razoavel todas as medidas necessarias para a conclusao do registro da Aliena~ao Fiducii~ria e que a nao 
concretizac;ao do registro nao ocorreu par culpa da Cedente. Nesse sentido, caso nao ocorra o registro da 
Aliena~ao Fiduciaria, mesmo durante o prazo autorizado no Contrato de Aliena~ao Fiduciaria, essa Garantia 
nao podera ser utilizada em eventual excussao para adimplir as Obriga~oes Garantidas. 

Riscos Relacionados a lnsuficiencia das Garantias 

Nao ha como assegurar que na eventualidade de execu~ao das Garantias, conforme o caso, o produto 
resultante dessa execu~ao sera suficiente para viabilizar a amortiza~ao integral dos CRI. Caso isso aconte~a, 
os Titulares dos CRI poderao ser prejudicados. 

Riscos Relacionados a Tributa~oo dos CRI 

Atualmente, as rendimentos auferidos par pessoas ffsicas residentes no pafs Titulares de CRI estao isentos 
de IRRF- Impasto de Renda Retido na Fonte e de declara~ao de ajuste anual de pessoas ffsicas. Porem, tal 
tratamento tributario tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado, eliminando tal 
isen~ao, criando ou elevando alfquotas do impasto de renda incidente sabre os CRI, ou ainda criando novas 
tributos aplicaveis aos CRI. Caso tal hip6tese ocorra, o rendimento liquido dos CRI esperado pelos 
lnvestidores sera afetado negativamente. 

Risco da Ocorrencia de Eventos que Possam Ensejar o /nadimplemento au Determinar a Antecipa~ao dos 

Pagamentos 

A ocorrencia de qualquer evento de Multa lndenizat6ria ou Recompra Compuls6ria Integral acarretara o 
pre-pagamento dos CRI, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos investidores 
a mesma taxa estabelecida para as CRI. 

Riscos Relativos a Responsabiliza~ao do Emissora par prejufzos ao Patrimonio Separado 

Nos termos do paragrafo unico do artigo 12 da Lei 9.514/97, a totalidade do patrimonio da Emissora 
respondera pelos prejufzos que esta causar par descumprimento de disposi~ao legal au regulamentar, par 
negligencia au administra~ao temeraria ou, ainda, par desvio da finalidade do Patrimonio Separado. No 
entanto, o capital social da Emissora e de R$19.091.000,00 (dezenove milhoes e noventa e um mil reais), que 
corresponde a pouco menos de 50% (cinquenta par cento) do total da Emissao. Sendo assim, caso a 
Emissora seja responsabilizada pelos prejufzos ao Patrimonio Separado, o patrimonio da Emissora nao sera 
suficiente para indenizar os Titulares dos CRI. 

Risco do Cedente e do Locataria BRPR II serem Parte do Mesmo Grupo Economico 

A Cedente e a Locataria BRPR II sao parte do mesmo grupo economico, sendo assim os desempenhos 
financeiros dessas empresas estao correlacionados, sendo que se uma dessas empresas sofrer algum grande 
prejuizo, pode tambem prejudicar a outra, o que podera causar a inadimplencia do pagamento dos Creditos ~ 
lmobiliarios. 
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Risco dos Creditos lmobiliarios serem Alcan~ados por Terceiros 

Os Creditos lmobiliarios poderao ser alcan~ados par obriga~oes da Cedente, inclusive em decorrencia de 
credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Cedente e, em alguns casas, por credores trabalhistas e 
previdenciarios de pessoas ffsicas e jurfdicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Cedente, tendo 
em vista as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo 
economico existentes em tais casas. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos com as 
detentores dos CRI, de forma privilegiada, sabre o produto de realiza~ao dos Creditos lmobiliarios, em caso 
de falencia, recupera~ao judicial, ou outros procedimentos de natureza similar. Nesta hip6tese, e possfvel 
que os Creditos lmobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o 
pagamento daqueles credores. 

Risco Relacionado a Ausencia de Classifica~ao de Risco 

Os CRI, bem como a presente Oferta Restrita, nao foram objeto de classifica!;ao de risco, de modo que os 
lnvestidores Profissionais nao contad:io com uma analise de risco independente realizada par uma empresa 
de classifica!;ao de risco (empresa de rating). Cabera aos potenciais lnvestidores Profissionais, antes de 
subscrever e integralizar os CRI, analisar todos os riscos envolvidos na presente Oferta Restrita e na 
aquisi!;ao dos CRI, inclusive, mas nao se limitando, aqueles riscos descritos no presente Termo. 

Cl.AUSULA DECIMA SETIMA- DISPOSic;OES GERAIS 

17.1. Relat6rio de Gestao: Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dara acesso aos 
relat6rios de gestao dos Creditos lmobiliarios vinculados ao presente Termo, que serao elaborados 
mensalmente e deverao incluir as seguintes informa~oes: (i) data de emissao dos CRI; (ii) saldo devedor dos 
CRI; (iii) criteria de reajuste dos CRI; (iv) data de vencimento final dos CRI; (v) valor pago aos Titulares dos CRI 
no mes; e (vi) valor recebido da Cedente. 

17 .2. Prevalencia das Disposicoes: Na hip6tese de qualquer disposi~ao do presente Term a ser julgada 
ilegal, ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposi~oes nao afetadas por tal julgamento, 
comprometendo-se as Partes a substituir a disposi~ao afetada par outra que, na medida do possfvel, 
produza efeitos semelhantes. 

17.3. Ausencia de Responsabilidade: 0 Agente Fiduciario nao sera responsavel par verificar a suficiencia, 
validade, qualidade, veracidade ou completude das informa~oes tecnicas e financeiras constantes de 
qualquer documento que lhe seja enviado com o tim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou 

ratificar as informa~oes do Termo de Securitiza~ao e dos demais documentos da opera~ao. { 

Cl.AUSULA DECIMA OITAVA- DAS NOTIFICAc;OES 

18.1. Comunicacoes: Todos os documentos e as comunica~oes, sempre feitos par escrito, assim como os 
meios ffsicos que contenham documentos au comunica~oes, a serem enviados nos termos deste Termo de 
Securitiza~ao deverao ser encaminhados para os seguintes endere~os: 

Para a Emissora 
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;AO 
Rua Amauri, nQ 255, 52 andar, Parte 
Sao Paulo - SP 
At.: Servicing 
Tel. : (11) 3127-2700 
Fax: (11) 3127-2708 
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l.com.br 

Para o Agente Fiduciario 
PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS 
Avenida das Americas, nQ 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca 
CEP 22640-102, Rio de Janeiro/RJ 
At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurelio Ferreira 
Tel: (21) 3385-4565 
Fax: (21) 3385-4046 
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br 

18.1.1. Todas as comunica~;oes decorrentes deste Termo de Securitiza~;ao serao consideradas eficazes 
quando entregues pessoalmente ou par meio eletronico a pessoa a ser notificada, mediante protocolo ou 
"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. 

CLAUSULA DECIMA NONA- DO FORO 

19.1. Foro: As partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, como o unico 
competente para dirimir todo litigio ou controversia originaria ou decorrente deste Termo de Securitiza~;ao, 
com renuncia a qualquer outro, por mais especial que seja . 

0 presente Termo de Securitiza~;ao e firmado em 2 (duas) vias, de igual tear e forma, na presen~;a de 2 (duas) 
testemunhas. 

Sao Paulo, 20 de dezembro de 2016. 

(Restante da pagina intencionalmente deixado em bronco. Seguem as paginas de assinaturas.) 
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(Pagina de Assinaturas 1/3 do Termo de Securitizap1o de Creditos da 152g Serie da lg Emissao daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao) 

Nome: 
Cargo: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAtAO 

~~~ ~~ 
Carolina Splndola de 

Abreu Avancinl 
~G: 43.926.522-8 SSP/Sr' 

'DF=: 355.688.94~ 

Nome: 
Cargo: Fa¥11 Pilclol tlerldon;l BalliN 

RG: 10.117105-7 (SSPI8P) 
CPF:052.7tUUo31 
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(Pagina de Assinaturas 2/3 do Termo de Securitiza~ao de Creditos da 152f! Serie da 1f! Emissao daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao) 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TrTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Cargo: Rafael P. Rosalba 
Procurador 
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II 

) 

Jfa de Assinaturas 3/3 do Termo de Securitizar;ao de Creditos da 152g Serie da 1g Emissao daRB Capital 
"'panhia de Securitizar;ao) 

rfSTEMUNHAS: 

Nome: 
RG: 
CPF: 

Th\89'> tia Silveira 
RG: 22.366.436-8 

CPF: 137.685.467-80 

Nome: 
RG: 
CPF: Fabrlclo Barros de Oltvetra 

RG: 56.438.448-8 SSPISP 
CPf: 036.663.681.0/ 
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ANEXO I- TABELA DE AMORTIZA~AO E REMUNERA~AO DOS CRI 

Datas de 
Pagamento %de 

# Pagamento 
CRI 

de Juros Amort. 

- 05/12/2016 

1 16/01/2017 Nao 0,0000% 

2 15/02/2017 Sim 0,6338% 

3 15/03/2017 Sim 0,6387% 

4 17/04/2017 Sim 0,6437% 

5 15/05/2017 Sim 0,6487% 

6 16/06/2017 Sim 0,6538% 

7 17/07/2017 Sim 0,6590% 

8 15/08/2017 Sim 0,6643% 

9 15/09/2017 Sim 0,6697% 

10 16/10/2017 Sim 0,6751% 

11 16/11/2017 Sim 0,6806% 

12 15/12/2017 Sim 0,6862% 

13 15/01/2018 Sim 0,6919% 

14 15/02/2018 Sim 0,6977% 

15 15/03/2018 Sim 0,7035% 

16 16/04/2018 Sim 0,7095% 

17 15/05/2018 Sim 0,7155% 

18 15/06/2018 Sim 0,7217% 

19 16/07/2018 Sim 0,7279% 

20 15/08/2018 Sim 0,7342% 

21 17/09/2018 Sim 0,7407% 

22 15/10/2018 Sim 0,7472% 

23 16/11/2018 Sim 0,7539% 

24 17/12/2018 Sim 0,7607% 

25 15/01/2019 Sim 0,7675% 

26 15/02/2019 Sim 0,7745% 

27 15/03/2019 Sim 0,7816% 

28 15/04/2019 Sim 0,7889% 

29 15/05/2019 Sim 0,7962% 

30 17/06/2019 Sim 0,8037% 

31 15/07/2019 Sim 0,8113% 

32 15/08/2019 Sim 0,8191% 

33 16/09/2019 Sim 0,8270% 

34 15/10/2019 Sim 0,8350% 

35 18/11/2019 Sim 0,8432% 

36 16/12/2019 Sim 0,8515% 

37 15/01/2020 Sim 0,8600% 

38 17/02/2020 Sim 0,8686% 
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39 16/03/2020 Sim 0,8774% 

40 15/04/2020 Sim 0,8864% 

41 15/05/2020 Sim 0,8956% 

42 15/06/2020 Sim 0,9049% 

43 15/07/2020 Sim 0,9144% 

44 17/08/2020 Sim 0,9241% 

45 15/09/2020 Sim 0,9340% 

46 15/10/2020 Sim 0,9441% 

47 16/11/2020 Sim 0,9544% 

48 15/12/2020 Sim 0,9649% 

49 15/01/2021 Sim 0,9756% 

so 17/02/2021 Sim 0,9866% 

51 15/03/2021 Sim 0,9978% 

52 15/04/2021 Sim 1,0092% 

53 17/05/2021 Sim 1,0209% 

54 15/06/2021 Sim 1,0328% 

55 15/07/2021 Sim 1,0450% 

56 16/08/2021 Sim 1,0575% 

57 15/09/2021 Sim 1,0703% 

58 15/10/2021 Sim 1,0833% 

59 16/11/2021 Sim 1,0967% 

60 15/12/2021 Sim 1,1104% 

61 17/01/2022 Sim 1,1244% 

62 15/02/2022 Sim 1,1387% 

63 15/03/2022 Sim 1,1534% 

64 18/04/2022 Sim 1,1684% 

65 16/05/2022 Sim 1,1839% 

66 15/06/2022 Sim 1,1997% 

67 15/07/2022 Sim 1,2159% 

68 15/08/2022 Sim 1,2325% 

69 15/09/2022 Sim 1,2496% 

70 17/10/2022 Sim 1,2672% 

71 16/11/2022 Sim 1,2852% 

72 15/12/2022 Sim 1,3037% 

73 16/01/2023 Sim 1,3227% 

74 15/02/2023 Sim 1,3423% 

75 15/03/2023 Sim 1,3624% 

76 17/04/2023 Sim 1,3831% 

77 15/05/2023 Sim 1,4044% 

78 15/06/2023 Sim 1,4264% 

79 17/07/2023 Sim 1,4490% 

80 15/08/2023 Sim 1,4723% 

81 15/09/2023 Sim 1,4963% 

82 16/10/2023 Sim 1,5211% 
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83 16/11/2023 Sim 1,5467% 

84 15/12/2023 Sim 1,5732% 

85 15/01/2024 Sim 1,6005% 

86 15/02/2024 Sim 1,6288% 

87 15/03/2024 Sim 1,6580% 

88 15/04/2024 Sim 1,6882% 

89 15/05/2024 Sim 1,7196% 

90 17/06/2024 Sim 1,7520% 

91 15/07/2024 Sim 1,7857% 

92 15/08/2024 Sim 1,8207% 

93 16/09/2024 Sim 1,8570% 

94 15/10/2024 Sim 1,8947% 

95 18/11/2024 Sim 1,9339% 

96 16/12/2024 Sim 1,9747% 

97 15/01/2025 Sim 2,0173% 

98 17/02/2025 Sim 2,0616% 

99 17/03/2025 Sim 2,1079% 

100 15/04/2025 Sim 2,1562% 

101 15/05/2025 Sim 2,2067% 

102 16/06/2025 Sim 2,2596% 

103 15/07/2025 Sim 2,3150% 

104 15/08/2025 Sim 2,3731% 

105 15/09/2025 Sim 2,4341% 

106 15/10/2025 Sim 2,4982% 

107 17/11/2025 Sim 2,5657% 

108 15/12/2025 Sim 2,6369% 

109 15/01/2026 Sim 2,7120% 

110 18/02/2026 Sim 2,7914% 

111 16/03/2026 Sim 2,8755% 

112 15/04/2026 Sim 2,9646% 

113 15/05/2026 Sim 3,0594% 

114 15/06/2026 Sim 3,1603% 

115 15/07/2026 Sim 3,2678% 

116 17/08/2026 Sim 3,3828% 

117 15/09/2026 Sim 3,5061% 

118 15/10/2026 Sim 3,6384% 

119 16/11/2026 Sim 3,7809% 

120 15/12/2026 Sim 3,9349% 

121 15/01/2027 Sim 4,1016% 

122 15/02/2027 Sim 4,2829% 

123 15/03/2027 Sim 4,4807% 

124 15/04/2027 Sim 4,6972% 

125 17/05/2027 Sim 4,9355% 

126 15/06/2027 Sim 5,1988% 
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127 15/07/2027 Sim 5,4914% 

128 16/08/2027 Sim 5,8184% 

129 15/09/2027 Sim 6,1863% 

130 15/10/2027 Sim 6,6032% 

131 16/11/2027 Sim 7,0797% 

132 15/12/2027 Sim 7,6295% 

133 17/01/2028 Sim 8,2710% 

134 15/02/2028 Sim 9,0290% 

135 15/03/2028 Sim 9,9387% 

136 17/04/2028 Sim 11,0506% 

137 15/05/2028 Sim 12,4404% 

138 16/06/2028 Sim 14,2273% 

139 17/07/2028 Sim 16,6099% 

140 15/08/2028 Sim 19,9455% 

141 15/09/2028 Sim 24,9489% 

142 16/10/2028 Sim 33,2879% 

143 16/11/2028 Sim 49,9659% 

144 15/12/2028 Sim 100,0000% 
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ANEXO 11-IDENTIFICAc;AO DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 
DESCRic;AO DAS CCis 

CCI VIVO 

CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMISSAO: 20 de dezembro de 2016 
(exclusivamente para fins de calculo da CCI) 

SERlE I RB-BRPR VIVO I NUMERO 1 TIPO DE CCI Integral 

1. EMISSORA 
BR PROPERTIES S.A. 
CNPJ/MF: 06.977.751/0001-49 

ENDERE<;O: Avenida das Na~oes Unidas, n2 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre 
Na~oes Unidas 

COMPLEMENTO 1182 andar, I CIDADE 
escrit6rio 181 

I Sao Paulo I UF I SP I CEP I 04578-000 

2. INSTITUic;AO CUSTODIANTE 
PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS 
CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDERE<;O: Av. das Americas, 4.200 
COMPLEMENTO Bloco 08, CIDADE Rio de UF RJ CEP 22640-102 

Ala B, Janeiro 
Salas 302, 
303 e 304 

3. DEVEDORA 
PNICA BRASIL S.A. 

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 
ENDERE<;O: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrinl, n2 1.376 

COMPLEMENTO I 202 andar I CIDADE I Sao Paulo IUF I SP I CEP 1 04571-936 

4. TfTULO 
Contrato de Constru~ao e Loca~ao de lm6vel, celebrado entre a Emissora, na qualidade de locadora, 
e a Devedora, na qualidade de locataria, em 21 de dezembro de 2001, posteriormente aditado em 
07 de janeiro de 2002, 20 de junho de 2003, 20 de maio de 2014 e 25 de novembro de 2016, tendo 
par objeto a loca~ao da totalidade do lm6vel. 

5. VALOR DOS CREDITOS IMOBILIARIOS: R$223.700.000,00 (duzentos e vinte e tres milhoes e 
setecentos mil reais), que corrigido pelo IGPM/FGV para a data de 01 de dezembro de 2016 
equivale a R$225.114.550,66 (duzentos e vinte e cinco milhoes, cento e quatorze mil, quinhentos e 
cinquenta rea is e sessenta e seis centavos). 

6.1DENTIFICAc;AO DO IM6VEL 
lm6vel localizado na Av. Doutor Chucri Zaidan, n2 2460, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
objeto da matrfcula n2 164.605 do 152 Cart6rio de Registro de lm6veis da Comarca de Sao Paulo. 

7. CONDic;OES DA EMISSAO 
7.1.PRAZO I 4.378 dias 
7.2.1NDEXADOR IIGPM/FGV 
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7.3.JUROS REMUNERATORIOS 

7.4.DATA DE VENCIMENTO FINAL 

7.5.ENCARGOS MORATORIOS 

7.6. DATA E PERIODICIDADE DE 
PAGAMENTO DAS PARCELAS 

8. GARANTIAS 
A CCI nao possui garantia real. 

CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO 

Nao ha 

15 de dezembro 2.028 

0 atraso no pagamento do aluguel mensal sujeitara a 

Devedora ao pagamento de multa moratoria, nao 

compensat6ria, de 2,5% (dais e meio par cento) e 
juros de mora de 1% (um par cento) ao mes, 
incidentes sabre o valor devido, a partir da data de 
vencimento ate a data do efetivo pagamento e 
corre~ao monetaria pelo fndice indicado no item 7.2 
acima. 

Conforme estabelecido no Contrato de Loca~ao Vivo. 

CCI BRPR II 

DATA DE EMISSAO: 20 de dezembro de 2016 
(exclusivamente para fins de calculo da CCI) 

SERlE RB-BRPR II NUMERO 1 TIPO DE CCI Integral 

1. EMISSORA 
BR PROPERTIES S.A. 
CNPJ/MF: 06.977.751/0001-49 

ENDERE<;O: Avenida das Na~oes Unidas, nQ 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre 
Na~oes Unidas 

COMPLEMENTO 18Q CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04578-000 
andar, 
escrit6rio 
181 

2. INSTITUU;AO CUSTODIANTE 
PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDERE<;O: Av. das Americas, 4.200 

COMPLEMENTO Bloco 08, CIDADE Rio de UF RJ CEP 22640-102 
Ala B, Janeiro 
Salas 302, 
303 e 304 

3. DEVEDORA 
I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA~OES LTDA. 

CNPJ/MF: 08.707.976/0001-00 

ENDERE<;O: Avenida das Na~oes Unidas, nQ 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre 

Na~oes Unidas 
COMPLEMENTO 1 18Q andar I CIDADE I Sao Paulo I UF I SP I CEP I 04578-000 

-parte 

14. TrTuLo 
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"lnstrumento Particular de Contrato de Locac;ao de lm6veis Para Fins Nao Residenciais e Outras 
Avenc;as", celebrado em 20 de dezembro de 2016, entre a Emissora, na qualidade de locadora, e 
BRPR II, na qualidade de locataria, tendo par objeto a locac;ao do lm6vel sob condic;ao suspensiva 
conforme definida no pertinente contrato de locac;ao. 

5. VALOR DOS CR~DITOS IMOBILIARIOS: R$223.700.000,00 (duzentos e vinte e tres milhoes e 
setecentos mil reais), que corrigido pelo IGPM/FGV para a data de 01 de dezembro de 2016 
equivale a R$225.114.550,66 (duzentos e vinte e cinco milhoes, cento e quatorze mil, quinhentos e 
cinquenta rea is e sessenta e seis centavos). 

6. IDENTIFICA~AO DO IM6VEL 
lm6vellocalizado na Av. Doutor Chucri Zaidan, n2 2460, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
objeto da matricula n2 164.605 do 152 Cart6rio de Registro de lm6veis da Comarca de Sao Paulo, 
conjuntos comerciais do lm6vel que nao estejam mais locados ("Conjunto(s) Comercial(is) Vago(s)") . 

7. CONDI~QES DA EMISSAO 
7.1.PRAZO 4.378 dias 

7.2.1NDEXADOR IPCA 

7.3.JUROS REMUNERATORIOS Nao ha. 

7.4.DATA DE VENCIMENTO FINAL 15 de dezembro 2.028 

7.5.ENCARGOS MORATORIOS 0 atraso no pagamento do aluguel mensal sujeitara as 
Devedoras ao pagamento de multa moratoria, nao 
compensat6ria, de 2% (dais par cento) e juros de 
mora de 1% (um par cento) ao mes, incidentes sabre 
o valor devido, a partir da data de vencimento ate a 
data do efetivo pagamento. 

7.6. DATA E PERIODICIDADE DE Conforme estabelecido no Contrato de Locac;ao BRPR 
PAGAMENTO DAS PARCELAS II. 

8. GARANTIAS 
A CCI nao possui garantia real. 
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ANEXO Ill - DECLARAc;Ao DA INSTITUic;Ao CUSTODIANTE DAS CCIS PARA OS FINS DO PARAGRAFO UNICO 
DO ARTIGO 23 DA LEI N9 10.931/2004 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n!! 4200, bloco 8, ala B, salas 
302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 
Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n!! 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social 
("lnstituicao Custodiante"), na qualidade de instituic;:ao custodiante do "lnstrumento Particular de Emissao 
de Cedula de Credito lmobiliario Integral sem Garantia Reallmobiliaria sob a Forma Escritural (CC/s)" firmado 
em [•] ("Escritura de Emissao"), entre BR PROPERTIES S.A., sociedade par ac;:oes de capital aberto, com sede 
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida das Nac;:oes Unidas, n!! 12.495, 18!1 andar, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n!! 06.977.751/0001-49 ("Emissora") e a lnstituic;:ao Custodiante, par meio do qual foram 
emitidas as Cedulas de Credito lmobiliario [n!! 1, serie [•]] ("CCis"), DECLARA, para os fins do paragrafo unico 
do artigo 23 da Lei n!! 10.931/2004, que lhe foi entregue para custodia a Escritura de Emissao e que, 
conforme Clausula 2.1 do Termo de Securitizac;:ao (abaixo definido), sua vinculac;:ao aos Certificados de 
Recebiveis lmobiliarios da 152!! serie da 12 emissao da Emissora ("CRI" e "Emissao", respectivamente), foi 
realizada por meio do Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios da Emissao, firmado em [•] entre a 
Emissora e esta lnstituic;:ao Custodiante, na qualidade de agente fiduciario ("Termo de Securitizacao"), tendo 
sido instituido o regime fiduciario pela Emissora, no Termo de Securitizac;:ao, sabre as CCis e os creditos 
imobiliarios que elas representam, nos termos da Lei n!! 9.514/1997, regime fiduciario este ora registrado 
nesta lnstituic;:ao Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitizac;:ao e a Escritura de Emissao, par 
meio da qual as CCis foram emitidas, encontram-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta 
lnstituic;:ao Custodiante, nos termos do artigo 18, §4!1, da Lei n!! 10.931/2004. 

Rio de Janeiro, [•]. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 
Cargo: 
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ANEXO IV- DECLARAf;AO DO COORDENADOR LfDER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO IJI DA INSTRUf;AO 
CVM N!! 414/2004 

[ •], institui~ao integrante do sistema de distribui~ao de valores mobiliarios, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurfdica do Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob on!! [•], com sede na cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na [ •], CEP [ •], neste ato representada na forma de seu contrato social ("Coordenador Uder"), 
na qualidade de institui~ao intermediaria lfder da oferta publica de distribui~ao dos Certificados de 
Recebfveis lmobiliarios da 152!! serie da 1!! emissao da RB Capital Companhia de Securitiza~ao ("Emissao"), 
sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n!! 255, 52 andar, 
parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n!! 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), nos termos das 
lnstru~oes CVM n!!s 476/2009 e 414/2004, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto 
com a Emissora e o agente fiduciario da Emissao, a legalidade e ausencia de vfcios da opera~ao, alem deter 
agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~oes 
prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, [•]. 

[ •1 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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ANEXO V- DECLARAc;AO DO AGENTE FIDUCIARIO (PREVISTA NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO Ill 
DA INSTRUc;AO CVM N!! 414/04) 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;ao financeira com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n!! 4.200, Bloco 08, Ala B, 
Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n!! 17.343.682/0001-38, 
neste ato representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de Agente Fiduciario dos 
Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 152!! Serie da 1!! Emissao da RB CAPITAL COMPANHIA DE 
SECURITIZA<;AO ("CRI" e "Emissao", respectivamente), nos termos do Item 15 do Anexo Ill a lnstruc;ao CVM 
n!! 414/2004, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a emissora dos CRI e o 
coordenador lider da oferta dos CRI, a legalidade e ausencia de vicios da operac;ao, alem de ter verificado a 
veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes prestadas pela emissora dos CRI no Termo 
de Securitizac;ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Rio de Janeiro, [•] 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE rrTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 
Cargo: 

I~ 
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ANEXO VI - DECLARAt;AO DA COMPANHIA SECURITIZADORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAt;AO, sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na Rua Amauri, nQ 255, SQ andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nQ 02.773.542/0001-22, neste ato representada 
na forma de seu estatuto social ("Emissora"), na qualidade de Emissora da oferta publica dos certificados de 
recebfveis imobiliarios ("CRI") da 152!! Serie de sua 1!! Emissao ("Emissao"), declara, para todos os fins e 
efeitos que, verificou, em conjunto com a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES 
MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Americas, nQ 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, Barra da Tijuca, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciario dos CRI e com o 
assessor legal contratado para a Emissao a legalidade e ausencia de vicios da operac;:ao, alem de ter agido 
com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:oes que prestou 
no Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios da 152!! Serie da 1!! Emissao de Certificados de Recebfveis 
lmobiliarios da Emissora. 

Sao Paulo, [•] 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAt;AO 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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