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TERMO DE SECURITIZAÇÃODE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

I - PARTES

Pelo presente instrumento particular:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n.o 255, 5° andar, Parte, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.o 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social (doravante designada simplesmente como "Emissora"); e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida

das Américas, n° 4.200, bloco 4, sala 514, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante

designada simplesmente como "Agente Fiduciário");

(adiante designados em conjunto a Emissora e o Agente Fiduciário como "Partes" e,

isoladamente, como "Parte");

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo"), para

vincular os Créditos Imobiliários, as CCI e suas Garantias, abaixo definidas, aos Certificados

de Recebiveis Imobiliários - CRI da 7r série da 1a emissão da Emissora, de acordo com o

artigo 8° da Lei n.o 9.514/97, a Instrução CVM n.o 414/04, a Instrução da CVM n.o 400/03 e

as cláusulas abaixo redigidas.

11 - CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: DEFINiÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuizo daquelas

que forem estabelecidas no corpo do presente:

"Alienação Fiduciária de Solo": A alienação fiduciária do dominio útil do solo da

fração do imóvel referente ao Empreendi



"Aluguéis Mensais"

"Agência de Rating":

"Agente Fiduciário":

"Atualização Monetária":

"Banco Pine":

"BMftFBOVESPA":

"CBD":

"CCI ":

constituída pela CBD, em favor da Emissora, nos

termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Solo,

celebrado em 18 de j unho de 2013, com condição

suspensiva, em garantia do cumprimento de todas as

Obrigações Garantidas;

O valor mensal devido pelas Devedoras, a título de

aluguel do Empreendimento, nos termos do Contrato

de Arrendamento;

A FITCH RATINGS BRASIL LTDA., sociedade limitada,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Alameda Santos, n° 700, 7° andar, inscrita

no CNPJ/MF sob o n° 01.813.375/0001-33;

A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORESMOBILIÁRIOS, qualificada no preâmbulo deste

Termo;

A atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos

CRI, correspondente à variação acumulada do

IPCA/IBGE, calculada da forma prevista na Cláusula

Quinta deste Termo;

O BANCOPINE S.A., instituição financeira com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

das Nações Unidas, n. ° 8.501, 29° andar, inscrito no

CNPJ/MF sob o n.o 92.236.777/0001-78;

A BMftF BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES,

MERCADORIASE FUTUROS;

A COMPANHIA BRASILEIRADE DIQUES, sociedade por

ações devidamente constituída e existente de acordo

com as leis da República Federativa do Brasil, com

sede na Rua General Gurjão, n.o 02, Bairro do Caju,

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 02.677.174/0001-19;

As Cédula s de Crédito Imobiliário fracionárias, sem

garantia real imobiliária, sob a forma escritural,

emitidas pelo Cedente para representar~lidadeU 5



"Cedente":

"CETIP":

"Condições Precedentes":

"Conta Fiduciária":

dos Créditos Imobiliários;

o INHAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -

FII, fundo de investimento constituído sob a forma de

condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob o n. o

15.463.207/0001-70, administrado pela GDC Partners

Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda., instituição financeira devidamente

autorizada pela CVM a administrar fundos de

investimento, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna,

n. o 3.000, Bloco 01, Grupo 317, Barra da Tijuca,

inscrita no CNPJ/MF sob n.010.749.264/0001-04;

A CETIP S.A. - MERCADOSORGANIZADOS;

As condições previstas nas Cláusulas 2.2.1.1, 2.2.2.1 e

2.2.3 do Contrato de Cessão de Créditos, que devem

ser previamente atendidas ou dispensadas de

atendimento para que o Cedente faça jus ao

pagamento das parcelas do Valor da Cessão pela

Emissora;

A conta corrente n. o 03549-2, mantida na agência

0910, do Banco Itaú Unibanco, de titularidade da

Emissora, na qual serão recebidos os Créditos

Imobiliários e outros créditos relacionados à Emissão,

nos termos dos Documentos da Oferta;

"Contrato de Alienação Fiduciária O Instrumento Particular de Contrato de Alienação

de Solo": Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, a ser

celebrado entre a CBD e a Emissora, com a

interveniência e anuência do Cedente, por meio do

qual será constituída a Alienação Fiduciária de Solo

em garantia das Obrigações Garantidas;

"Contrato de Arrendamento": O Instrumento Particular de Contrato de

Arrendamento e Outras Avenças, celebrado em 21 de

junho de 2010, por meio do qual o Empreendimento

foi arrendado à Petrobras, mediante ~a~mento dos

~6



Aluguéis Mensais. Para fins do presente Termo, exceto

previsão expressa em contrário, a definição "Contrato

de Arrendamento" fará referência ao Contrato de

Arrendamento conforme aditado pelo Primeiro

Aditamento e pelo Segundo Aditamento;

"Contrato de Cessão de Créditos": O Instrumento Particular de Contrato de Cessão de

Créditos e Outras Avenças, celebrado em 18 de junho

de 2013, entre o Cedente, a Emissora e a CBD, e

conforme aditado em 22 de julho de 2013, por meio

do qual os Créditos Imobiliários, representados pelas

CCI, sujeito à condição suspensiva estabelecida no

referido instrumento, foram cedidos pelo Cedente à

Emissora, entre outras avenças;

"Contrato de Distribuicão":

"Coordenador Lider":

"Créditos Imobiliários":

O Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição

Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob

o Regime de Melhores Esforços, da 77a Série da 1a

Emissão da RB Capital Companhia de Securitização,

celebrado em 19 de j unho de 2013, entre a Emissora e

o Coordenador Lider, por meio do qual a Emissora

contratou o Coordenador Lider para realizar a Oferta

Pública dos CRI, sob o regime de melhores esforços de

colocação, nos termos da Instrução CVM n.o 414/04 e

da Instrução CVM n. ° 400/03;

A RB CAPITAL DISTRIBUIDORADE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição integrante do sistema

de distribuição de valores mobiliários, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Amauri, n.o 255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.o 89.960.090/0001-76, na qualidade de instituição

intermediária líder da Oferta Pública dos CRI;

Os créditos imobiliários correspondentes ao valor

integral das parcelas referentes aos Aluguéis Mensais

devidos, pelas Devedoras, com vencimento desde

julho de 2013 até março de 2026, nos termos do

Contrato de Arrendamento, incluindo ta 'm todos os

7
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"CRI":

"CVM":

"Data de Atualização":

"Data de Emissão":

"Data de Pagamento":

"Devedoras" :

"Dia Útil":

"Documentos da Oferta":

"Emissão":

acessórios de tais créditos, tais como atualização

monetária, encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, seguros, despesas, custas, honorários e

demais encargos, contratuais e legais previstos no

Contrato de Arrendamento;

Os certificados de recebíveis imobiliários da na Série

da 1a Emissãoda Emissora, emitidos com lastro nos

Créditos Imobiliários, por meio da celebração deste

Termo, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei

n.o 9.514/97;

A Comissãode ValoresMobiliários;

Cadadata em que serão incorporados ao saldo devedor

dos CRI os valores correspondentes à Atualização

Monetária. A primeira Data de Atualização

corresponderá ao dia 13 de julho de 2014, e as

seguintes, ao dia 13 de julho dos anossubsequentes;

O dia 13 de julho de 2013;

Cada data de pagamento de amortização e Juros

Remuneratórios dos CRI, conforme previstas no Anexo

I ao presente Termo de Securitização;

A Petrobras e a PNBV, quando mencionadas em

conjunto;

Todo e qualquer dia exceto sábado, domingo, feriado

nacional, e/ou feriado bancário nacional;

O Contrato de Arrendamento, a Escritura de

Superfície, o Primeiro Aditamento, o Segundo

Aditamento, a Escritura de Emissãode CCI, o Contrato

de Cessão de Créditos, o Contrato de Alienação

Fiduciária de Solo, o presente Termo, o Contrato de

Distribuição e os boletins de subscrição dos CRI,

quando mencionadosem conjunto;

A na série da 1a emissão de CRIda Emissora, emitida

por meio do presente Termo, a ser ob~da Oferta

-c



"Emissora":

"Empreendimento":

"Escritura de Emissãode CCI":

"Escritura de Superfície":

"Eventos de Multa Indenizatória":

"Eventos de Recompra

Compulsória":

Pública;

A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,

qualificada no preâmbulo deste Termo;

O empreendimento constituído pelo estaleiro naval

denominado "Estaleiro Inhaúma", localizado na

Cidade do Rio de Janeiro, Estadodo Rio de Janeiro, na

Rua General Gurjão, n.° 02, em uma área de

321.612 m2 (trezentos e vinte e um mil e seiscentos e

doze metros quadrados), a qual corresponde à fração
de 80,77% (oitenta inteiros e setenta e sete

centésimos por cento) do imóvel foreiro à União,

objeto da matrícula n.o 65.477, do 3° Ofício do

RegistroGeral de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro,

RJ;

O Instrumento Particular de Escritura de Emissão de

Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias, Sem

Garantia Real Imobiliária, Sob a Forma Escriturai, e

Outras Avenças, celebrado em 18 de junho de 2013,

entre o Cedente e a Instituição Custodiante das CCI,

por meio do qual as CCI foram emitidas para

representar o valor integral dos Créditos Imobiliários;

A Escritura Pública de Concessão de Direito Real de

Superfície, lavrada em 13 de junho de 2013, perante o

4° Ofício de Justiça de Niterói - RJ, livro 1093, folhas

073/078, ato 028, por meio da qual a CBDconcedeu ao

Cedente, em caráter oneroso, o direito real de

superfície sobre o domínio útil do Empreendimento;

Os eventos que acarretam o pagamento da Multa

Indenizatória, correspondentes à inexistência, no todo
ou em parte, dos Créditos Imobiliários, conforme

previsto no item 7.4 do Contrato de Cessão de

Créditos;

Os eventos relacionados na Cláusula 7.1 do Contrato

de Cessãode Créditos, cuja ocorrênc~/erá ensejo à

09



"Instituição Custodiante das CCI": A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS, acima qualificada, na

qualidade de instituição custodiante das CCI;

"Fiança":

"Fundo de Reserva":

"Garantias":

"Hipoteca":

"IPCA/IBGE"

"Instrução CVM n.o 28/83":

"Instrução CVM n. ° 400/03":

Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários pelo

Cedente e o correspondente Resgate Antecipado

Compulsório dos CRI;

Fiança prestada pela CBD, em favor da RB Capital, em

garantia das obrigações assumidas pelo Cedente na

Cláusula Sétima do Contrato de Cessão de Créditos,

quais sejam, a Recompra Compulsória e a Multa

Indenizatória.

o fundo de reserva constituído na Conta Fiduciária,

nos termos do Contrato de Cessão de Créditos,

destinado à garantia do pagamento dos Créditos

Imobiliários representados pelas CCI e de eventuais

contingências que possam afetar o Empreendimento

ou o Contrato de Arrendamento;

A Alienação Fiduciária de Solo, o Fundo de Reserva e o

Regime Fiduciário, quando mencionados em conjunto;

A hipoteca atualmente existente sobre o imóvel em

que está localizado o Empreendimento, constituída em

favor de caD Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

82.016.270/0001-55, na qualidade de agente fiduciário

das debêntures simples, não conversíveis em ações, da

2a emissão da CBD, em garantia do fiel e pontual

pagamento de tais debêntures;

o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,

publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística;

A Instrução da CVM n. ° 28, de 23 de novembro de

1983, conforme posteriormente alterada, que dispõe

acerca do exercício da função de agente fiduciário;

A Instrução da CVM n.o 400, de 29}~embrO dey 10



"Instrução CVM n.° 409/04":

"Instrucão CVM n.o 414/04":

"IVESA":

"Juros Remuneratórios":

"Lei n. ° 6.404/76":

"Lei n.o 9.307/96":

"Lei n. ° 9.514/97":

"Lei n. ° 10.931/04":

2003, conforme posteriormente alterada, que dispõe

sobre as ofertas públicas de distribuição de valores

mobiliários, nos mercados primário ou secundário;

A Instrução da CVM n.° 409, de 18 de agosto de 2004,

conforme posteriormente alterada, que dispõe sobre a

constituição, a administração, o funcionamento e a

divulgação de informações dos fundos de

investimento;

A Instrução da CVM n.o 414, de 30 de dezembro de

2004, conforme posteriormente alterada, que regula a

emissão e a distribuição pública de certificados de

recebíveis imobiliários;

A INDÚSTRIAVEROLMES.A. - IVESA (atual denominação

da Indústrias Verolme Ishibrás S.A. - IVI), sociedade

por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, n° 90,

sala 601, inscrita no CNPJ/MF sob o

n° 28.500.320/0001-20;

Os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor

Nominal Unitário atualizado dos CRI, a uma taxa

efetiva a ser definida em Procedimento de

Bookbuilding, calculados conforme o disposto na

Cláusula Quinta deste Termo;

A Lei n. ° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

posteriormente alterada, que dispõe sobre as

sociedades por ações;

A Lei n.o 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme

posteriormente alterada, que dispõe sobre a

arbitragem;

A Lei n.o 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme

posteriormente alterada, que regula o Sistema de

Financiamento Imobiliário;

A Lei n.o 10.931, de 2 de agosto de 2~conforme

posteriormente alterada, que dispõe;oo~ afetação-V 11



"Multa Indenizatória":

"Obrigações Garantidas":

"Oferta Pública":

"Patrimônio Separado":

"Petrobras" :

de incorporações imobiliárias, letras de crédito

imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de

credito bancário, altera o Decreto-lei 911, de 1 de

outubro de 1969, as leis n.o 4.591, de 16 de dezembro

de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de

10 de janeiro de 2002, e dá outras providências;

A multa no valor correspondente ao saldo devedor

atualizado dos CRI, na hipótese de ocorrência dos

Eventos de Multa Indenizatória, o que dará ensejo ao

ResgateAntecipado Compulsório dos CRI;

Todas as obrigações, presentes e futuras, principais e

acessórias, assumidasou que venham a ser assumidas

(i) pelas Devedoras no Contrato de Arrendamento,

notadamente as obrigações de pagamento dos Créditos

Imobiliários, e (ii) pelo Cedente no Contrato de Cessão

de Créditos, notadamente as obrigações de pagamento

referentes à Recompra Compulsória e ao pagamento

da Multa Indenizatória;

A oferta pública de distribuição dos CRI da presente

Emissão,a ser realizada pelo Coordenador Líder, sob o

regime de melhores esforços, nos termos da Instrução

CVM n.o 400/03, da Instrução CVM n.o 414/04 e do

Contrato de Distribuição;

O patrimônio constituido pelos Créditos Imobiliários

representados pelas CCI, as Garantias e a Conta

Fiduciária, em decorrência da instituição do Regime

Fiduciário, o qual não se confunde com o patrimônio

comum da Emissora e destina-se exclusivamente à
liquidação dos CRI aos quais está afetado, bem como

ao pagamento dos respectivos custos de administração

e obrigações fiscais da Emissão;

A PETRÓlEOBRASilEIROS.A. - PETROBRAS,sociedade

anônima de economia mista, devidamente constituida

e existente de acordo com as leis da República

Federativa do Brasil, com sede na Av Chile, n.o

12
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"PNBV":

"Prazo de Colocação":

"Preço de Integralização":

"Prestadores de Serviço da

Emissão":

"Primeiro Aditamento":

65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. °

33.000.167/0001-01 ;

A PETROBRASNETHERLANDSBV, sociedade constituída

de acordo com as leis do Reino dos Países Baixos, com

sede na Cidade de Roterdam, Holanda, na Rua Weena,

n° 722, Edifício Weenapoint, 3° andar, torre A, DA

3014;

o prazo de colocação dos CRI no âmbito da Oferta

Pública, que será de até 6 (seis) meses contados a

partir da data de publicação do anúncio de início da

Oferta Pública;

O preço de integralização dos CRI subscritos no âmbito

da Oferta Pública, correspondente ao Valor Nominal

Unitário na Data de Emissão, acrescido da Atualização

Monetária e dos Juros Remuneratórios previstos no

item 3.1 abaixo, calculados pro rata die, desde a Data

de Emissão até a data de sua efetiva integralização, e

reduzido de eventuais amortizações que possam vir a

ocorrer durante esse período;

O Agente Fiduciário, a Instituição Custodiante das CCI,

a Agência de Rating e quaisquer outros prestadores de

serviço da presente Emissão, quando mencionados em

conjunto;

O Aditivo 01 para Cessão de Direitos e Obrigações

Decorrentes do Contrato n. o 0801.0056505.10.2 e

Outras Avenças, celebrado entre a CBD, a Petrobras e

a PNBV, em 12 de abril de 2013, por meio do qual

formalizaram, dentre outras avenças: (i) a cessão

parcial dos direitos e obrigações oriundos do Contrato

de Arrendamento de titularidade da Petrobras à PNBV;

(ii) a autorização para a concessão de direito real de

superfície sobre o Empreendimento ao Cedente e a

cessão ao Cedente da totalidade dos direitos e

obrigações da CBD de
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Arrendamento, de modo que o Cedente passe a fazer

jus a todos os pagamentos referentes aos Aluguéis

Mensais e quaisquer outros créditos devidos pelas

Devedoras em razão do Contrato de Arrendamento;

(iii) a renúncia expressa pelas Devedoras ao direito de

preferência de que tratam os itens 9.1 e 9.1.3 do

Contrato de Arrendamento, decorrente da Concessão

de Direito Real de Superfície ao Cedente e da

Alienação Fiduciária de Solo; e (iv) a concessão pelas

Devedoras de autorização à celebração do Contrato de

Cessão de Créditos, bem como a constituição da

Alienação Fiduciária do Solo, de titularidade da CBD,

em garantia das obrigações assumidas pela CBD e pelo

Cedente no âmbito dos Documentos da Operação;

"Procedimento de Bookbuilding": O procedimento de coleta de intenções de

investimento, conduzido pelo Coordenador Líder em

19 de julho de 2013, para a definição da taxa de Juros

Remuneratórios aplicável aos CRI, nos termos do artigo

23, 991° e 2° e do artigo 44, da Instrução CVM n.o

400/03;

"Recompra Compulsória dos

Créditos Imobiliários":

A obrigação irrevogável e irretratável do Cedente de

recomprar a totalidade dos Créditos Imobiliários

representados pelas CCI, na ocorrência de qualquer

dos Eventos de Recompra Compulsória previstos no

Contrato de Cessão de Créditos, o que dará ensejo ao

Resgate Antecipado Compulsório dos CRI;

Agente A remuneração a ser paga ao Agente Fiduciário, nos

valores previstos no Anexo 111 ao presente Termo;

"Regime Fiduciário":

14

na

dosO resgate antecipado compulsório da

CRI em circulação, a ser realizado

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os

Créditos Imobiliários representados pelas CCI, as

Garantias e a Conta Fiduciária, na forma do artigo 9°

da Lei n.o 9.514/97, com a consequente constituição

do Patrimônio Separado;

do

"Resgate Antecipado

Compulsório" :

" Remuneração

Fiduciário" :



ocorrência de um Evento de RecompraCompulsória ou

de um Evento de Multa Indenizatória, na forma da

CláusulaSexta abaixo;

"SegundoAditamento": O Aditivo 02 para Cessão de Direitos e Obrigações

Decorrentes do Contrato n. o 0801.0056505.10.2 e

Outras Avenças, celebrado entre a CBD,a Petrobras e

a PNBV,em 11 de junho de 2013, por meio do qual foi

formalizada a alteração do Contrato de Arrendamento

para permitir a cessão pelo Cedente à Emissora, a

qualquer momento, dos créditos imobiliários

decorrentes do Contrato de Arrendamento;

"Sermetal": A SERMETALESTALEIROSLTOA., sociedade limitada,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio

de Janeiro, na Rua General Gurjão, n° 2 (parte),

inscrita no CNPJ/MFsob o n° 29.902.327/0001-30;

"Termo": O presente Termo de Securitização de Créditos

Imobiliários;

"Titular(es) dos CRI": O(s) investidor(es) que vier(em) a subscrever ou

adquirir os CRI;

"Valor da Cessão": Ovalor a ser pago pela Emissoraao Cedente, em razão
da cessão dos Créditos Imobiliários representados

pelas CCI, em três parcelas, após a verificação das

respectivas Condições Precedentes, nos termos do

Contrato de Cessãode Créditos;

"Valor Nominal Unitário": O valor nominal unitário dos CRI objeto da Emissão,
correspondente a R$1.000,00 (mil reais) na Data de

Emissão;e

"Valor Mínimo de Investimento": O montante mínimo de CRIque deverão ser subscritos
e integralizados por cada Investidor no âmbito da

Oferta Pública, correspondente a 10 (dez) CRI,

perfazendo um montante mínimo de investimento de

R$10.000,00 (dez mil reais), na Data d issão.
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação

dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI e suas Garantias aos CRI de sua na
emissão, 1a série, conforme as características descritas na CláusulaTerceira abaixo.

2.1.1. A eficácia da cessão dos Créditos Imobiliários realizada nos termos do

Contrato de Cessãode Créditos está sujeita a condição suspensiva, nos termos do

artigo 125 do Código Civil Brasileiro, qual seja, a efetiva baixa da cessão fiduciária

em garantia existente sobre parte dos Créditos Imobiliários, constituída em favor do

Banco Pine, em garantia do empréstimo contratado nos termos dos seguintes

instrumentos: (i) Cédula de Crédito Bancário - N° 0386/10, emitida em 30 de

setembro de 2010, conforme posteriormente alterada, (ii) Cédula de Crédito

Bancário - W 0105/11, emitida em 11 de abril de 2011, conforme posteriormente

alterada, (iii) Cédula de Crédito Bancário - W 0072/12, emitida em 30 de março de

2012, conforme posteriormente alterada, (iv) Cédula de Crédito Bancário - N°

0275/12, emitida em 31 de outubro de 2012, e (v) Cédula de Crédito Bancário - N°

0034/13, emitida em 19 de fevereiro de 2013.

2.1.2. A condição suspensivareferida no item 2.1.1 acima será cumprida mediante

a utilização de parte do Valor da Cessãopara a quitação da dívida garantida pela

cessão fiduciária acima mencionada e a obtenção do correspondente termo de

liberação de garantia a ser emitido pelo BancoPine.

2.1.3: O Contrato de Cessãode Créditos está sujeito também a condição resolutiva,

nos termos dos artigos 127 e 128 do CódigoCivil Brasileiro, ficando extinto de pleno

direito, na hipótese de não ser verificado o implemento da condição suspensivade

que trata o item 2.1.1 acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do

pagamento da Parcela A do Valor da Cessão (conforme definido no Contrato de

Cessãode Créditos), sendo que, verificado o implemento da condição resolutiva, o

Cedente e a CBDficarão responsáveispor restituir imediatamente a totalidade dos

valores recebidos em razão da cessão dos Créditos Imobiliários, notadamente o

Valor da Cessão.

2.2. A Emissoradeclara que, pelo presente Termo, foram vinculados à presente Emissão
os Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedo inal de

R$689.216.560,20 (seiscentos e oitenta e nove milhões, duzento e mil,
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quinhentos e sessenta reais e vinte centavos), na Data de Emissão, devidamente

identificados no Anexo 11.

2.2.1. Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo presente Termo, encontram-

se representados pelas CCI, emitidas pelo Cedente sob a forma escritural, na forma

da Lei n.° 10.931/04, e encontram-se descritos no Contrato de Cessão de Créditos.

2.2.2. As CCI foram emitidas sem garantia real imobiliária e a Escritura de Emissão

de CCI encontra-se devidamente depositada junto à Instituição Custodiante das CCI,

nos termos do artigo 18,94°, da Lei n.o 10.931/04.

2.2.3. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo, será

registrado na Instituição Custodiante das CCI, nos termos do artigo 23, parágrafo

único, da Lei n.° 10.931/04, na forma da declaração contida no Anexo VII deste

Termo.

2.2.4. A Instituição Custodiante das CCI poderá ser substituída nas hipóteses de

ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência

ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta)

Dias Úteis, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos

Titulares dos CRI, para que seja eleita a nova instituição custodiante das CCI.

2.2.4.1. A Instituição Custodiante das CCI poderá ser destituída pelos

Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral, observado o quórum de

deliberação previsto no item 12.7 abaixo.

2.2.4.2. A nova instituição custodiante das CCI eleita em substituição

assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades

constantes da legislação aplicável e da Escritura de Emissão de CCI,

incluindo a obrigação de registro do Regime Fiduciário das CCI.

2.2.4.3. A substituição da Instituição Custodiante das CCI em caráter

permanente deverá ser objeto de aditamento à Escritura de Emissão de CCI t
e ao Termo de Securitização. ~ ..•
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2.3. A titularidade dos Créditos Imobiliários, sujeita à condição suspensiva prevista no

item 2.1.1 acima, foi adquirida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de

Cessão de Créditos e do registro das CCI em favor da Emissora junto à CETIP.

2.4. Pela cessão dos Créditos Imobiliários e das CCI que os representam, a Emissora

pagará ao Cedente o Valor da Cessão, na forma e condições estabelecidas na Cláusula

Segunda do Contrato de Cessão de Créditos.

2.5. As Devedoras e o Cedente obrigaram-se, respectivamente, no Contrato de

Arrendamento e no Contrato de Cessão de Créditos, a pagar todas as suas obrigações

pecuniárias ali assumidas líquidas de quaisquer tributos, despesas, retenções ou quaisquer

outras responsabilidades, presentes e futuras.

CLÁUSULA TERCEIRA: IDENTIFICAÇÃO DOSCRI E FORMA DE DISTRIBUiÇÃO

3.1. Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários

representados pelas CCI e decorrentes do Contrato de Arrendamento, possuem as seguintes

características:

a) Emissão: na;
b) Série: 1a;
c) Quantidade de CRI: 483.637 (quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e

tri nta e sete);

d) Valor Global da Série: R$ 483.637.000,00 (quatrocentos e oitenta e três

milhões, seiscentos e trinta e sete mil reais), na Data de Emissão;

e) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

f) Valor Mínimo de Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente a 10

(dez) CRI;

g) Prazo Total: 152 (cento e cinquenta e dois) meses a contar da Data de

Emissão;

h) Prazo de Amortização: 151 (cento e cinquenta e um) meses a contar da Data

de Emissão sendo o primeiro pagamento de amortização em 13 de setembro

de 2013 e o último, em 13 de março de 2026;

i) Atualização Monetária: anualmente, com base na variação acumulada do

IPCA/IBGE, ou índice que venha a substituí-lo nos termos do item 5.4 abaixo,

calculada conforme disposto na Cláusula Quinta deste Termo.



j) Juros Remuneratórios: Taxa efetiva de juros de 5,8473% (cinco inteiros e oito

mil quatrocentos e setenta e três décimos de milésimos por cento) ao ano,

calculada conforme disposto na Cláusula Quinta deste Termo;

k) Periodicidade de Pagamento da Amortização sobre o Valor Nominal Unitário

atualizado monetariamente e Juros Remuneratórios: mensal, de acordo com a

tabela de amortização dos CRI, constante do Anexo I a este Termo, sendo que

os juros incorridos entre a Data de Emissão e 13 de agosto de 2013 serão

incorporados em 13 de agosto de 2013 e que o primeiro pagamento de

amortização e do juros será em 13 de setembro de 2013;

l) Regime Fiduciário: Sim;

m) Garantia Flutuante: Não;

n) Sistema de Registro e Liquidação Financeira: conforme previsto no item 3.2

abaixo;

o) Data de Emissão: 13 de julho de 2013;

p) Local de Emissão: São Paulo, SP;

q) Data de Vencimento Final: 13 de março de 2026;

r) Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização

constante do Anexo I a este Termo.

3.2. Os CRI da presente Emissão serão registrados, para distribuição no mercado

primário e para negociação em mercado secundário, no mercado de balcão organizado

administrado pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA.

3.3. Oferta Pública dos CRI: Os CRI serão objeto de distribuição pública em conformidade

com a Instrução CVM n.o 414/04 e a Instrução CVM n.o 400/03, nos termos do Contrato de

Distribuição, e contará com a intermediação do Coordenador Lider.

3.3.1. Nos termos do Contrato de Distribuição, o prazo máximo de colocação dos

CRI, no âmbito da Oferta Pública, será de até 6 (seis) meses contados a partir da data

da publicação do anúncio de início da Oferta Pública.

3.3.2. A Oferta Pública dos CRI será encerrada quando da subscrição e

integralização da totalidade dos CRI, nos termos do Contrato de Distribuição.

3.3.3. Por ocasião do encerramento da Oferta Pública, o Coordenador Lider

publicará o anúncio de encerramento da distribuição,

n.o 400/03.
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3.4. Os CRI serão emitidos na forma nominativa e escritural. Nesse sentido, para todos

os fins de direito, a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato da conta de

depósito aberta em nome de cada titular e emitido pela CETIP e/ou BM&FBOVESPA.

3.5. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida

aos Titulares dos CRI, desde que os Créditos Imobiliários tenham sido pagos e, sendo

verificado dolo ou culpa por parte da Emissora, os débitos em atraso vencidos e não pagos

pela Emissora devidamente atualizados e acrescidos da respectiva remuneração, ficarão,

desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a,

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i)

multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros

moratórios à razão de 1%(um por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA: SUBSCRiÇÃOE INTEGRALIZAÇÃO DOSCRI

4.1. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela

Emissora para (i) reembolso da Emissora por ocasião do pagamento da Parcela A do Valor

da Cessão, conforme definida no Contrato de Cessão de Créditos; e (ii) o pagamento da

Parcela B do Valor da Cessão e da Parcela C do Valor da Cessão, conforme definidas no

Contrato de Cessão de Créditos.

4.1.1. O Cedente, por sua vez, destinará os recursos obtidos com o Valor da

Cessão, na forma prevista nos itens 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. e 2.2.3.1. do Contrato de

Cessão de Créditos.

4.2. Os CRI serão subscritos pelos investidores na data de assinatura do competente

Boletim de Subscrição.

4.2.1. Os CRI deverão ser integralizados em moeda corrente nacional, à vista, na

data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição, pelo Preço de

Integralização, correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão,

acrescido da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios previstos no item

3.1 acima, calculados pro rata die, desde a Data de Emissão até a data de sua

efetiva integralização, e reduzido de eventuais amortizações que possam vir a

ocorrer durante esse período.
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4.2.2. Não há limitação à subscrição de CRI por qualquer Investidor, observado o

Valor Mínimo de Investimento.

4.3. A integralização dos CRI será realizada por meio dos mecanismos do ambiente da

CETIP e/ou BM&FBOVESPA, de acordo com os procedimentos de liquidação estabelecidos

pela referida instituição.

CLÁUSULA QUINTA: CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,

JUROS E AMORTIZAÇÃO

5.1 O Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da atualização monetária e dos juros

remuneratórios, será pago, a partir da Data de Emissão, em cada uma das Datas de

Pagamento, nos valores e demais condições especificados no Anexo I a este Termo, sendo

que a primeira parcela será devida em 13 de setembro de 2013 e a última parcela em 13

de março de 2026.

5.1.1. Atualizacão Monetária: O Valor Nominal Unitário será atualizado pela

variação acumulada do IPCA/IBGE, nas Datas de Atualização, conforme fórmula a

seguir:

VNc.. = F1\l x c, onde:

VNa = Valor Nominal Unitário, atualizado monetariamente, calculado com 8 (oito)

casas decimais, sem arredondamento.

VN = Valor Nominal Unitário na Data de Emissão ou na última Data de Atualização,

ou após incorporação de juros, ou amortização, se houver, o que ocorrer por

último, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

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

decimais, sem arredondamento, apurado conforme fórmula a seguir:

C =NI"
N1D, onde:
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Excepcionalmente, para a primeira Data de Atualização, qual seja, 13 de julho de

2014, o valor nominal unitário dos CRI será atualizado observada a seguinte

fórmula:

Nln = Número índice do IPCAlIBGEreferente ao mês de maio de 2014, ou último

divulgado;

Nlo = Número índice do IPCA/IBGEreferente ao mêsde junho de 2013.

Para as demais Datas de Atualização, o valor nominal unitário dos CRI será

atualizado, a cada período de 12 (doze) meses,observada a seguinte fórmula:

Nln = Número índice do IPCA/IBGEdivulgado em junho do ano vigente, ou ultimo

Número índice divulgado;

Nlo = Número índice do IPCA/IBGEdivulgado em junho do ano precedente.

Observações:

O termo "número indice" refere-se ao número indice do IPCA/IBGEapurado e

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica com todas as casas

decimais. Caso o IPCAlIBGE venha a ser substituido ou extinto, a Atualização

Monetária dos CRIpassaráa ser realizada de acordo com a variação do indice que

venha a ser fixado por lei ou disposição regulamentar para substitui-lo. Se na data

de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Emissoraprevista no Termo

de Securitização não houver divulgação do IPCA/IBGE, ou indice que vier a

substitui-lo nos termos acima, será aplicado o último indice divulgado, não sendo

devidas quaisquer compensaçõesfinanceiras, multas ou penalidades, por parte da

Emissora,quando da divulgação posterior do indice que seria aplicável.

5.2. Juros Remuneratórios dos CRI: Sobre o Valor Nominal Unitário, atualizado

monetariamente nos termos do item 5.1 acima, incidirá a taxa de juros remuneratórios

definida no item 3.1(i), informada com 4 (quatro) casasdecimais, com base em um ano de

360 (trezentos e sessenta)dias corridos, calculados de forma cumulativa pro rata temporis

e pagosnasDatasde Pagamentos,conforme fórmula a seguir:

!= v.v" x (Fator dfljtlrOs -Ü, onde:
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J = Valor unitário dos juros acumulados no período, calculados com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

Fator de Juros = Fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casasdecimais, com

arredondamento, conforme formula a seguir:

~
[

n "l7't-2S2,S'::'r':311]d.ct

Fator de Juros = Cf + 1) 3S~ . , onde:

i = 5,8473%(cinco inteiros e oito mil, quatrocentos e setenta e três décimos de

milésimos por cento) ao ano;

n° meses= número de mesesinteiros entre (a) a Data de Emissãoe a primeira Data

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

anterior e a próxima Data de Pagamento;

dcp = número de dias corridos entre a Data de Emissão ou a última Data de

Pagamento, o que ocorrer por último, e a data de cálculo; e

dct = número de dias corridos entre a Data de Emissão ou última Data de

Pagamento, o que ocorrer por último, e a próxima Data de Pagamento.

Observações:

a) o fator resultante da expressão

decimais, sem arredondamento;

é considerado com 9 (nove) casas

'E1 T.'t.2S-11S.;..:31\

b) a expressão (t + 1) :lH é considerada com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento; e

dçp
c) a expressão der é considerada com 9 (nove) casas decimais, sem

arredondamento.

23



5.3. Amortização dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da atualização

monetária e dos juros remuneratórios, será amortizado, em 151 (cento e cinquenta e uma)

parcelas mensais e sucessivas, nas Datas de Pagamento, conforme fórmula a seguir:

'H [H~r .. Ta,].'11"[ == v.'a X -. . • dioDO, on e:

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

casas decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido acima;

Ta = I-ésima taxa de amortização informada com 4 (quatro) casas decimais,

conforme Anexo I do presente Termo.

5.3.1. As parcelas de amortização, bem como os juros remuneratórios, serão pagos

mensalmente, nas respectivas Datas de Pagamento, conforme fórmula a seguir:

PMTi = A1I4f +J, onde:

PMTi = Pagamento mensal, referente ao mes i, calculado com 2 (duas) casas

decimais, sem arredondamento;

AMi = conforme definido acima;

J = conforme definido acima.

5.4. Caso o IPCA/IBGE venha a ser substituído ou extinto, a Atualização Monetária dos

CRI passará a ser realizada de acordo com a variação do índice que venha a ser fixado por

lei ou disposição regulamentar para substituí-lo.

5.4.1. Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Emissora

prevista neste Termo não houver divulgação do IPCA/IBGE, ou índice que vier a

substituí-lo nos termos do item 5.4 acima, será aplicado o último índice divulgado,

não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades, po

parte da Emissora, quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável.
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5.5. Os pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os Titulares dos CRI serão

efetuados pela Emissora, utilizando-se de procedimentos adotados pela CETIP e/ou

BMEtFBOVESPA.

CLÁUSULA SEXTA: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATEANTECIPADO DOSCRI

6.1. A Emissora não poderá promover voluntariamente a amortização extraordinária ou

resgate antecipado dos CRI vinculados ao presente Termo.

6.2. Os CRI serão objeto de Resgate Antecipado Compulsório na hipótese de ocorrência

de um Evento de Recompra Compulsória ou de um Evento de Multa Indenizatória, conforme

previstos no Contrato de Cessão de Créditos.

6.2.1. Na ocorrência de qualquer (i) Evento de Recompra Compulsória previsto no

Contrato de Cessão de Créditos, o Cedente ou a CBD, por conta da Fiança, realizará

a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI,

mediante o pagamento do saldo devedor atualizado dos CRI, calculado na forma do

presente Termo, na data de seu efetivo pagamento pelo Cedente; e (ii) Evento de

Multa Indenizatória previsto no Contrato de Cessão de Créditos, o Cedente ou a

CBD, por conta da Fiança, realizará o pagamento da Multa Indenizatória, em valor

correspondente ao saldo devedor atualizado dos CRI, calculado na forma do

presente Termo de Securitização, na data de seu efetivo pagamento pelo Cedente.

6.2.2. Os valores recebidos pela Emissora a título de Recompra Compulsória dos

Créditos Imobiliários ou de Multa Indenizatória, nos termos do item 6.2.1 acima

serão utilizados para o resgate dos CRI, mediante o pagamento do saldo devedor

atualizado dos CRI aos Titulares dos CRI, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados do

recebimento dos recursos pela Emissora, e após o pagamento de todas as despesas

da Emissão de responsabilidade do Patrimônio Separado, conforme descritas na

Cláusula Décima Terceira deste Termo.

6.2.3. A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário no prazo de 1 (um) Dia Útil

(i) da data de recebimento dos recursos decorrentes da Recompra Compulsória ou

da Multa Indenizatória ou (ii) da data em que for verificada a ocorrência de um

Evento de Recompra Compulsória ou Evento de Multa Indenizatória, o que for

anterior, para que os Titulares dos CRI sejam comunicados pela Emis r respeito

do Resgate Antecipado Compulsório dos CRI.
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6.3.3. O Resgate Antecipado Compulsório dos CRI será realizado sob a ciência do

Agente Fiduciário e alcançará, indistintamente, a totalidade dos CRIem circulação,

proporcionalmente ao seuvalor unitário na data do evento.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

7.1 . A Emissoraobriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissãoe da

própria Emissora, mediante publicação na imprensa, assim como informar tais fatos

diretamente ao Agente Fiduciário, no prazo máximo de 02 (dois) Dias Úteis de sua

ocorrência, por meio de comunicação por escrito, observado, ainda, os termos da

legislação e regulamentação vigentes, em especial a Instrução da CVMn.o 358, de 3 de

janeiro de 2002, conforme alterada.

7.2. A Emissoraobriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à disposição

dos Titulares dos CRIe enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 150 (décimo quinto) dia do mês

subsequente, ratificando a vinculação dosCréditos Imobiliários aosCRI.

7.2.1. O referido relatório deverá incluir:

a) Data de Emissãodos CRI;

b) Saldodevedor dos CRI;

c) Critério de correção dos CRI;

d) Valor pago aosTitulares dos CRIno mês;

e) Data de vencimento final dos CRI;

f) Valores recebidos das Devedoras;e
g) Saldodevedor dosCréditos Imobiliários.

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

Emissora.

7.4. A destituição ou renúncia: (i) do Agente Fiduciário; (ii) da Instituição Custodiante

da~ CCI; (iii) da Agência de Rating; ou (iv) de quaisquer outros Prestadores de Serviço da

Emissão será realizada nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviço,

ficando a nomeação do novo prestador condicionada à prévia aprovação, seja em primeira

convocação da assembleia geral ou em qualquer convocação subsequente, por Titulares de

CRI que representem a maioria simples dos CRI em circulação, obse quóruns
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previstos nos itens 10.6, alíneas "b" e "c" e 12.7 abaixo, com relação ao Agente Fiduciário

e aos demais Prestadores de Serviço, respectivamente.

7.4.1. Na hipótese de substituição de qualquer Prestador de Serviço de que trata o

item 7.4. acima, a Emissora indicará uma relação de até 3 (três) empresas de

primeira linha, referendando a ordem de preferência de cada um dos indicados para

substituir o referido Prestador de Serviço, cabendo à assembleia geral deliberar

sobre a nomeação do novo prestador.

7.4.2. Caso nenhuma das empresas indicadas pela Emissora seja nomeada pela

assembleia geral, esta deverá indicar, no prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis,

contados da data da assembleia, um novo prestador de serviço, e este deverá ser

aprovado pela Emissora, mediante manifestação por escrito desta.

7.4.3. Havendo discordância da Emissora em relação à indicação realizada pela

assembleia geral, decidir-se-á a nomeação do novo prestador de serviço mediante

confrontação de orçamentos: (i) do primeiro indicado na ordem de preferência da

Emissora de que trata o item 7.4.1 acima; e (ii) da empresa indicada pela

assembleia geral, nos termos do item 7.4.2 acima. Será contratado aquele que,

mantidos os termos e condições dos contratos anteriores, apresentar o menor

orçamento.

7.5. As declarações exigidas da Emissora, do Agente Fiduciário e do Coordenador Líder,

nos termos da regulamentação aplicável, constam dos Anexos IV, V e VI deste Termo, os

quais são partes integrantes e inseparáveis do presente instrumento.

7.6. A Emissora responsabiliza-se pela exatidão das informações e declarações prestadas

ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os

documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade, legitimidade,

existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção

e suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares dos CRIe ao Agente Fiduciário,

declarando que os mesmos se encontram perfeitamente constituídos e na estrita e fiel

forma e substância descritos pela Emissora neste Termo.

7.7. A Emissora declara, para os devidos fins, que não foi citada, intimada ou notificada

de procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer

natureza, contra a Emissora, em qualquer tribunal, até a presente~at, e afetem ou
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possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente

Termo.

7.8. A Emissoraobriga-se a notificar o Agente Fiduciário no prazo de até 02 (dois) Dias

Úteis contados da data em que tomar conhecimento de que qualquer das declarações

prestadas acima tornou-se total ou parcialmente falsa, inconsistente, imprecisa,

incompleta, incorreta ou insuficiente.

7.9. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme

Instrucão CVMn.o 28/83, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais

deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do

encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo

societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle

comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício

social.

CLÁUSULAOITAVA: GARANTIAS

8.1. A presente Emissão conta com as seguintes Garantias, as quais, em conjunto,

cobrem a totalidade das obrigações decorrentes dosCRIperante osTitulares dos CRI:

a) Regime Fiduciário e consequente constituição do Patrimônio Separado, na

forma da Cláusula Nonaabaixo;

b) Alienação Fiduciária de Solo; e

c) Fundode Reserva.

8.2. Alienação Fiduciária de Solo: A Alienação Fiduciária de Solo será constituída pela

CBD,em favor da Emissora, com a interveniência e anuência do Cedente, na qualidade de

superficiário do Empreendimento, por meio da celebração do Contrato de Alienação

Fiduciária de Solo, após a baixa da Hipoteca atualmente existente sobre o imóvel referente

ao Empreendimento.

8.3. Fundo de Reserva: Por meio do Contrato de Cessãode Créditos, em garantia do fiel

e pontual pagamento dos Créditos Imobiliários, foi constituído o Fp Reserva,
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mediante a retenção, na Conta Fiduciária, de parte correspondente a R$30.000.000,00

(trinta milhões de reais) do Valor da Cessão, o qual será utilizado para fazer frente aos

pagamentos dos CRIe de eventuais contingências que possaafetar o Empreendimento ou o

Contrato de Arrendamento.

8.3.1. Os recursos do Fundo de Reserva, enquanto não liberados ao Cedente,

poderão ser aplicados em: (i) cotas de fundos de investimento Renda Fixa ou

Referenciados DI, geridos por empresas do grupo econômico da Emissora, com

liquidez diária; (ii) Certificados de Depósito Bancário ("CDB") de emissão instituições

financeiras classificadas como de baixo risco de crédito, por agência de classificação

de risco com atuação no Brasil ("Instituições Financeiras Autorizadas"); e/ou (iii)

operações compromissadaslastreadas em títulos públicos federais, realizadas junto a

qualquer Instituição Financeira Autorizada.

8.3.2. Os recursos referentes ao Fundode Reservaserão liberados ao Cedente após

o resgate integral da totalidade dosCRIemitidos no âmbito da Securitização.

8.3.3. Sem prejuízo do disposto no item 8.3.2, a Emissora liberará ao Cedente, no

20 (segundo) dia útil após a data de divulgação do número índice do IPCA/IBGEa ser

utilizado para a atualização monetária do saldo devedor dos CRI, parte dos recursos

referentes ao Fundo de Reserva, desde que mantidos no Fundo de Reserva valores

correspondentes a 100% (cem por cento) do saldo devedor atualizado dos CRI,

calculado na data de liberação, na forma deste Termo.

8.4. A Emissoradeclara expressamente que os Créditos Imobiliários representados pelas

CCI e suas Garantias, enquanto estiverem vinculados ao Patrimônio Separado, não serão

objeto de negociação ou transferência.

8.5. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) Dias Úteis

após o registro nos cartórios de títulos e documentos competentes, cópias dos seguintes

instrumentos: (i) Contrato de Arrendamento, (ii) Escritura de Emissão de CCI; e (iii)

Contrato de Cessãode Créditos.

8.6. Adicionalmente, a Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário em até 10

(dez) Dias Úteis após o registro no competente cartório de registro de imóveis, a certidão

de matrícula atualizada do Empreendimento, contendo o registro da 'e ção Fiduciária

de Solo.
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CLÁUSULA NONA: REGIME FIDUCIÁRIO, ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO E

CASCATA DE PAGAMENTOS

9.1. Na forma do artigo 90 da Lei n.o 9.514/97, a Emissora institui o Regime Fiduciário

sobre os Créditos Imobiliários representados pelas CCI, as Garantias e a Conta Fiduciária

vinculadas pelo presente Termo, nos termos da declaração da Instituição Custodiante das

CCI constante do Anexo VII ao presente Termo.

9.1.1. O Regime Fiduciário será efetivado mediante entrega deste Termo à
Instituição Custodiante das CCI para custódia, conforme previsto no artigo 23 da Lei

n. o 1O. 931/04.

9.2. Os Créditos Imobiliários representados pelas CCI, as Garantias e a Conta Fiduciária

submetidos ao Regime Fiduciário permanecerão separados e segregados do patrimônio

comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.

9.3. Na forma do artigo 11, da Lei n. o 9.514/97, os Créditos Imobiliários representados

pelas CCI, as Garantias e a Conta Fiduciária estão isentos de qualquer ação ou execução

pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução
por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual

entendimento judicial pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n. 02.158-35/2001.

9.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de

pagamento das parcelas de amortização do principal, juros e demais encargos acessórios

dos CRI.

9.4.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III à Instrução CVM n.o 414/04,

a Emissora declara que:

a) a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela Instituição

Custodiante das CCI, cabendo à Emissora a guarda e conservação das vias

originais dos documentos que dão origem aos Créditos Imobiliário;
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b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são

atividades exercidas pela Emissora ou por terceiro contratado por esta.

9.5. A Emissora somente responderá por pre]U1ZOSou por insuficiência do Patrimônio

Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência

ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado.

9.6. Todos os recursos oriundos do pagamento dos Créditos Imobiliários representados

pelas CCI ou da excussão das Garantias serão aplicados pela Emissora de acordo com a

seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente será pago

caso haja recursos disponíveis após o cumprimento de todos os itens anteriores:

a) pagamento de despesas do Patrimônio Separado, conforme previstas na

Cláusula Décima Terceira abaixo, incorridas e não pagas até a data da

amortização;

b) pagamento de Juros Remuneratórios dos CRI;

(i) Juros vincendos no respectivo mês de pagamento; e

c) pagamento de amortização do Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI,

conforme tabela indicativa, e encargos moratórios eventualmente incorridos

até o resgate integral dos CRI.

9.7. Os recursos eventualmente excedentes dos Créditos Imobiliários, após o resgate dos

CRI serão integralmente devidos ao Cedente.

CLÁUSULA DÉCIMA: AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua

nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem nos termos da

lei e deste Termo.

10.2. Atuando como representante da comunhão dos Titulares dos CRI, o Agente

Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo, em todas as suas cláusulas e

condições;
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b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas

nos artigos 9°, inciso 11, e 10 da Instrução CVM n.o 28/83, conforme alterada;

c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da

função que lhe é atribuída, conforme o 9 3° do artigo 66 da Lei n. ° 6.404/76;

d) que analisou, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissão,

para verificação de sua legalidade e ausência de vícios da operação, além da

veracidade, consistência, correção e suficiência das informações

disponibilizadas pela Emissora no presente Termo; e

e) que verificou a regularidade da constituição das Garantias, observando a

manutenção de sua suficiência e exequibilidade.

10.3. Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI,

empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem

ativo e probo emprega na administração dos próprios bens, acompanhando a

atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado;

b) acompanhar quaisquer eventos de inadimplemento, amortização

extraordinária ou resgate dos CRI;

c) exercer, nas hipóteses previstas neste Termo, a administração do Patrimônio

Separado;

d) promover, na forma prevista na Cláusula Décima Primeira abaixo, a liquidação

do Patrimônio Separado;

e) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou

de qualquer outra modalidade de inaptidão;

f) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais

papéis relacionados ao exercício de suas funções;

32



g) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações

contidas neste Termo, diligenciando no sentido que sejam sanadas as

omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

h) manter atualizada a relação de Titulares dos CRIe seus endereços mediante,

inclusive, gestõesjunto à Emissora;

i) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos

interesses dos Titulares dos CRI, bem como à realização dos Créditos

Imobiliários e suas Garantias afetados ao Patrimônio Separado, caso a

Emissoranão o faça;

j) acompanhar a atuação da Emissorana administração do Patrimônio Separado

e solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na

Emissora, justificando as razões de tal medida;

k) calcular diariamente em conjunto com a Emissora, o valor unitário dos CRI,

disponibilizando-o ao Titulares dos CRI, e aos participantes do mercado, por

meio de sua central de atendimento e/ou de seu website; e

l) fornecer à Emissoratermo de quitação, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após

a comprovação de quitação dos CRI em circulação à época e extinção do

Regime Fiduciário, se assim solicitado.

10.4. O Agente Fiduciário receberá diretamente do Cedente, como remuneração pelo

desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste

Termo, em relação a esta Emissão, a Remuneração do Agente Fiduciário, nas datas e

valores previstos no Anexo 111 ao presente Termo.

l

10.4.1. A remuneração definida no Anexo 111, conforme indicado no item acima,

continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente

Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada,

remuneração está que será calculada proporcionalmente aos meses de atuação do

Agente Fiduciário.

10.4.2. No caso de inadimplemento do Cedente, todas as despesase

Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos i C
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deverão ser previamente aprovadas, se assim possível, e adiantadas pelos Titulares

dos CRI. Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de

terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações propostas

pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da inadimplência,

enquanto representante dos Titulares dos CRI. As eventuais despesas, depósitos e

custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente

suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração e as despesas

reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em

inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 10 (dez)

Dias Úteis, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia dos Titulares dos

CRIpara cobertura do risco da sucumbência.

10.4.3. A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a

prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função

do Agente Fiduciário, tais como, por exemplo, publicações em geral (exemplos:

edital de convocação de assembleia geral dos Titulares dos CRI, ata da assembleia

geral dos Titulares dos CRI, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente

Fiduciário encontra-se à disposição, etc.), notificações, extração de certidões,

despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes,

contratação de especialistas tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou

assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias

relacionadas aos termos de quitação e acompanhamento das garantias, as quais

serão cobertas pelo Patrimônio Separado.

10.4.4. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações

previstas no item 10.4 acima, estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por

cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento)

ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M/FGV, o

qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro

rata die, se necessário.

10.4.5. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas,

anualmente pelo IGP-M/FGV, a partir da data de assinatura deste Termo, ou na

falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a

substituí-lo a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento

seguintes, calculadas pro rata die, se necessário.
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10.4.6. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre

a prestação dessesserviços, tais como impostos sobre serviços de qualquer natureza

(ISS), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao

Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social), excetuando-se o imposto de renda, de responsabilidade da

fonte pagadora.

10.4.7. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante

crédito na conta corrente que ele indicar.

10.4.8. A remuneração referida no item 10.4 acima, não inclui as despesas

mencionadas na Cláusula Décima Terceira abaixo.

10.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou

impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro

caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos,

contado da ocorrência de qualquer desseseventos, assembleia geral dos Titulares dos CRI,

para que seja eleito o novo agente fiduciário.

10.6. O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

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

b) pelo voto de dois terços dos Titulares dos CRI;

c) por deliberação da maioria dos Titulares dos CRI, reunidos em assembleia

geral, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da

Lei n.o 9.514/97; e

d) nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 10.3

acima.

10.7. O agente fiduciário eleito em substituição nos termos do item 10.6 acima, assumirá

integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação

apLicáveL e deste Termo. a
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10.8. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de

aditamento ao presente Termo.

10.9. OsTitulares dos CRIpoderão nomear substituto provisório nos casosde vacância por

meio de voto da maioria absoluta destes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário, conforme

disposto no item 10.3 acima e conforme o que venha a ser deliberado em assembleia dos

Titulares dos CRI, deverá (i) realizar imediatamente a administração do Patrimônio

Separado; (ii) contatar nova companhia securitizadora de créditos imobiliários de primeira

linha, na forma do item 11.3 abaixo, para avaliação da possibilidade destas assumirem as

obrigações estabelecidas no presente Termo e realizar a administração do Patrimônio

Separado; ou (iii) promover a liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a

assembleia geral dos Titulares dos CRIvenha a deliberar sobre tal liquidação.

11.1.1. Ajustam as Partes, desde logo, que (i) não estão inseridos no conceito de

insolvência da Emissora de que trata o item 11.1 acima o inadimplemento e/ou

mora da Emissoraem decorrência de inadimplemento e/ou mora das Devedoras, do

Cedente e/ou da CBD;e (ii) a liquidação do Patrimônio Separado não implica e/ou

configura Evento de RecompraCompulsória dos Créditos Imobiliários ou a execução

das Garantias.

11.2. Em até 05 (cinco) Dias Úteis a contar do início da administração, pelo Agente

Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos

Titulares dos CRI, na forma estabelecida na Cláusula Décima Segundaabaixo, e na Lei n.o

9.514/97, para deliberar sobre eventual liquidação do Patrimônio Separado.

11.3. A assembleia geral dos Titulares dos CRI deverá deliberar pela liquidação do

Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova companhia

securitizadora, incluindo a forma de administração do Patrimônio Separado, fixando,

neste caso, a remuneração, bem como as condições de sua viabilidade econômico-

financeira.

11.4. Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assemblei

Titulares dos CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo p e'
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assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de

liquidá-lo ou não conforme itens 11.1 a 11.3 acima:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da

Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, observado o disposto no item 11.1.1

acima, de qualquer das obrigações não pecuniárias previstas neste Termo,

sendo que, nesta hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá

desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 15 (quinze) dias

consecutivos, contados da notificação formal e comprovadamente realizada

pelo Agente Fiduciário; e

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, observado o disposto no item 11.1.1

acima, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas neste Termo, sendo

que, nesta hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde que

tal inadimplemento perdure por mais de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da

notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ASSEMBLEIA GERAL DOSTITULARES DOS CRI

12.1. Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, a

fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI, de

acordo com as convocações, quóruns e demais disposições previstos nesta Cláusula Décima

Segunda.

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

a) pelo Agente Fiduciário;

b) pela Emissora;

c) pela CVM; ou

d) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos

CRI em circulação.

12.3. A convocação da assembleia geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital

publicado por três vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias corridos,

instalará, em primeira convocação, com a presença dos Titulares de CRI ue
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pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com

qualquer número.

12.4. A presidência da assembleia geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado,

respectivamente:

a) ao representante legal da Emissora;

b) ao Titular dos CRIeleito pelosTitulares dos CRIpresentes; ou

c) à pessoadesignadapela CVM.

12.5. Semprejuizo do disposto no item 12.6 abaixo, a Emissorae/ou os Titulares dos CRI

poderão convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das

assembleiasgerais, sempre que a presençade qualquer dessaspessoasfor relevante para a

deliberação da ordem do dia.

12.6. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleiasgerais e prestar aos

Titulares dos CRIas informações que lhe forem solicitadas.

12.7. Para os fins deste Termo, as deliberações em assembleia geral serão tomadas por

Titulares de CRI representando, pelo menos, 50%(cinquenta por cento) mais um dos CRI

em circulação, observado o disposto no item 12.8 abaixo~

12.7.1. A cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de

mandatários, observadas as disposições dos ~~ 10 e 20 do artigo 126 da Lei n.o

6.404/76.

12.8. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da

assembleia geral dos Titulares dos CRI, serão excluidos os CRI que a Emissora

eventualmente possuaem tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à
Emissora, ou de fundos de investimento administrados por empresas ligadas à Emissora,

assim entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou

indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seusdiretores, conselheiros,

acionistas ou pessoaque esteja em situação de conflito de interesses. Osvotos em branco

também deverão ser excluidos do cálculo do quórum de deliberação da assembleia geral.
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12.9. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns

estabelecidos neste Termo, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem

como obrigarão a todos os Titulares dos CRI.

12.10. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será

considerada regularmente instalada a assembleia geral dos Titulares dos CRI a que

comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os

quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DESPESASDO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e

liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência

para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o

Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração;

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

como as despesas com procedimentos legais incorridas para resguardar os

interesses dos Titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários e suas

Garantias integrantes do Patrimônio Separado, incluindo, mas não se

limitando, a eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da

sucumbência em ações judiciais que deverão ser previamente aprovadas e

pagas pelos mesmos titulares;

c) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias,

necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a

prestação dos serviços, em razão desta, serão pagas pela Emissora, desde

que, se assim possível, aprovadas previamente por ela;

d) os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham a ser

criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de

incidência alterada, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa,

um incremento da tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos

Imobiliários e respectivas Garantias;
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e) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários

advocatfcios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da

Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem

resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de

~;eusadministradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser

determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; ou (ii)

~;ejam de responsabilidade do Cedente ou puderem ser a ela atribuídos como

de sua responsabilidade; e

f) demais despesas previstas em lei ou na regulamentação em vigor.

13.2. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora limita-se ao Patrimônio

Separado, nos termos da Lei n. o 9.514/97 e do item 9.5 acima deste Termo, caso a

Emissora venha a não arcar com as despesas mencionadas no item 13.1 acima e as demais

mencionadas neste Termo, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI, na

proporção dos CRItitulados por cada um deles.

13.3. Obser/ado o disposto nos itens 13.1 e 13.2 acima, são de responsabilidade dos

Titulares dos CRI:

a) I~ventuais despesas e taxas relativas à negoclaçao e custódia dos CRI não

compreendidas na descrição do item 13.1 acima;

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

prerrogativas dos Titulares dos CRI; e

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo

mas não se limitando àqueles mencionados no item 14.1 abaixo.

13.3:1. No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo, os

recur~iOSnecessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais

necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRIdeverão

ser previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente

Fiduciário, na proporção de CRIdetidos, na data da respectiva aprovação.

13.3.2. Em razão do disposto na alínea "b" do item 13.3 acima, aS~~li a serem

adiantadas peLosTituLaresdos CRLà Emissora, na defesa dos iní7osTit~Lar:~
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dos CRI, incluem (a) as despesas com contratação de serviços de auditoria,

assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais,

emolumentos e demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos

procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos contra as Devedoras, o

Cedente, a CBD ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os

Créditos Imobiliários representados pelas CCI; (c) as despesas com viagens e

estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos prestadores de

serviços eventualmente por ela contratados, desde que relacionados com as

medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou

cobrança dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI; (d) eventuais

inden;izações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de eventuais

condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pela

Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia prévia dos Titulares dos CRI para

cobertura do risco da sucumbência; e (e) a remuneração e as despesas

reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos termos deste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS TITULARES DOS

CRI

14.1. Serão de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente

as informaçôes contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo

consultar seus próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto

Titulares de CRI:

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.

A partir de 10 de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada,

sendo estab=lecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos.

Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo

lRRF às alíquotas de (i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de até

180 dias; (ii) 20%quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360

dias; (iii) 17,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 . s até 720

dias; e (iv) 15%quando os investimentos forem realizados com prazo superi

41



•

Não obstante, há regras especificas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua

qualificação como pessoa física, pessoajurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,

instituição fi nanceira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização,

corretora dE' títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores

mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o

ganho de capital na alienação ou cessão, detidos por investidores pessoasfísicas a partir

de 10 de janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste

anual) independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de

capital estarão sujeitos ao IRRFconforme as regras aplicáveis a investidores pessoafísica

ou pessoajurídica, no que se refere à tributação de ganhosde capital.

Os investidores qualificados como pessoasfísicas ou pessoasjurídicas isentas terão seus

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

compensável. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte

desde que declarem sua condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem

sujeitar-se à tributação pelo IRRFa qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez

que a Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 10,

estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações

financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspensopor

força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da

Saúde.

O IRRFpago por investidores pessoasjurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado

ou real é cO:1sideradoantecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJapurado

em cada período de apuração.

A partir de 10 de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhosauferidos nas aplicações

de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade

de previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria

Programada Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por

sobrevivência, haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou

pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imo iliários

realizada por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras,
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previdência complementar abertas (com recursos não derivados das provlsoes, reservas

técnicas e fundos), sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de titulos e

valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na

fonte e do pagamento do imposto.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na

BM&.FBOVESPA,a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhosauferidos por

pessoasfisicas ou juridicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser

efetuada por meio do próprio sistema.

Os rendimentos e ganhosauferidos por pessoasfisicas ou juridicas não financeiras que não

possuirem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas

respectivas contas pela Emissora,cabendo às instituições financeiras titulares das referidas

contas a retenção do e o recolhimento do IRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos

investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil

subsequente ao decêndio de ocorrência do referido pagamento.

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

como regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos

percebidos pelos residentes no Pais. Por sua vez, há um regime especial de tributação

aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos

recursos adE'ntrarem o pais de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional

(Resolução CMN n.o 2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos

auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à

aliquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em ambiente bursátil, como a

BM&.FBOVESPA,são isentos de tributação. Em relação aos investimentos oriundos de paises

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

situação há incidência do imposto de renda à allquota de 25%.

(ii) Imposto sobre Operações Financeiras - IOF:

Ainda, com relação aos investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que

o ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais,

na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMNn.o 2.689, de

26 de janeim de 2000) a allquota do IOF/Câmbio será igual a 0% (zero

conforme Decreto n° 6.306, alterado pelo Decreto nO8.02312013. Alert~
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se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser

alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que se aplica a alíquota "zero" do

IOF/Títulos ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate,

repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários.

(iii) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da

Seguridade Social - COFINS:

A contribuiç210 ao PIS e à COFINSincidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas

jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas

auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil

adotada para tais receitas.

No tocante ~l contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei n.°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 1° de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi

elevada para 1,65%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos

decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo

sentido, houve a alteração da sistemática da tributação da COFINSpois de acordo com a

Medida Provisória n. ° 135, convertida na Lei n. ° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde

10 de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo

apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos

junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneraç:ão conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis

imobiliários aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui

receita financeira. Para os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as

receitas financeiras auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINSà alíquota

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

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração

conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários

constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS,

face a revogação do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n.o 9.718/98 pela Lei n.o 11.941/09,

revogado em decorrência da anterior declaração de inconstitucionalidade ferido

dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.



É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade

principal a exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições

financeiras e entidades assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos

juros dos certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do

Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas

pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela

COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência

dos referidos tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINSdeve ser efetuado até o vigésimo quinto

dia do mês subsequente ao de auferimento da referida receita pelos investidores em geral,

ou até o vigésimo dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades

assemelhadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PUBLICIDADE

15.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem como as

convocações para as respectivas assembleias gerais, serão realizados mediante publicação

de edital nos jornais em que a Emissora publica seus atos societários.

CLÁUSULA nÉCIMA SEXTA: REGISTRODO TERMO

16.1. O presente Termo será registrado na Instituição Custodiante das CCI, nos termos do

parágrafo único do artigo 23 da Lei n. o 10.931/04, e no Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

16.2. A Emissora, desde já, fica autorizada a requerer o registro deste Termo, nos termos

do item 16.1 acima, correndo por conta do Cedente todas as despesas, custas e

emolumentos para tanto necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CLASSIFICAÇÃODE RISCO

17.1 . Os CRI objeto desta Emissão serão objeto de análise de classificaçã

Agência de Hat;ng.
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17.2. O relatório completo, tão logo pronto, será disponibilizado ao Agente Fiduciário na

mesma data de sua divulgação e estará disponível nos s;tes da Emissorae da Agência de

Rat;ng.

17.3. A Emi~;soradisponibilizará ao Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) DiasÚteis

contado da data de seu recebimento, qualquer relatório emitido por agência de

classificação de risco a respeito desta Emissão.

17.4. O relatório de classificação de risco será atualizado trimestralmente no curso desta

Emissão,enquanto existirem CRIem circulação.

17.5. Os Titulares de CRI reunidos em assembleia geral poderão deliberar, a qualquer

momento, observado o quórum de deliberação previsto no item 12.7 acima, a substituição

da Agência de Rating por outra agência de classificação de risco especializada, habilitada a

funcionar no Brasil.

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA- DESDOBRAMENTODOSCRI

18.1. Decorridos 18 (dezoito) meses da data de encerramento da Oferta Pública, a

Emissora poderá propor, desde que devidamente aprovado por Titulares de CRI

representando a maioria simples dos CRIem circulação, na forma do artigo 16 da Instrução

CVMn.o 414/04, realizar o desdobramento dos CRIcom o objetivo de reduzir o seu Valor

Nominal Unitário por CRI, na data que venha a ser determinada pela Emissora, desde que,

cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:

a) inexistência de inadimplemento financeiro perante osTitulares dos CRI;

b) atendimento aos requisitos do artigo 6° da Instrução CVMn.o414/04;

c) atendimento ao disposto na CláusulaDécimaSétima acima; e

d) regularidade do registro de companhia aberta da Emissoraperante a CVM.

18.2. O de~;dobramento dos CRI de que trata esta Cláusula Décima Oitava terá com

consequência o aumento da quantidade vigente de CRI, em função do desdob ento d

cada unidade de CRI em novas unidades de CRI, gerando, portant, o
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proporcional da quantidade de CRI titulada por cada investidor e não alterando, de

nenhuma forma, o valor total do investimento de cada Titular de CRI.

18.3. A Emhsora informará o Agente Fiduciário e os Titulares dos CRI, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias consecutivos, por meio de aviso publicado na forma do item 7.1

acima, o de~;dobramento dos CRI que preencher os requisitos elencados no item 18.1

acima, bem como a data a partir da qual tais CRI passarão a ter o novo valor nominal

unitário. Na data da publicação de referido aviso, a Emissora encaminhará ao Agente

Fiduciário todos os documentos que evidenciem a satisfação dos requisitos elencados

acima.

CLÁUSULA DIÉCIMANONA: RISCOS

19.1. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,

rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à

Emissora, quanto às Devedoras, ao Cedente, à CBD e aos próprios CRI, objeto desta

Emissão. EsUlo descritos a seguir neste Termo, bem como na seção "Fatores de Risco" do

prospecto da Oferta Pública, os riscos, não exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos

CRI e à estrutura jurídica da presente emissão. O potencial investidor deve ler

cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo, no prospecto da

Oferta Pública, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais

que julgar necessários antes de tomar uma decisão de investimento.

a) Riscos Macroeconômicos

o Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia

brasileira. Esta influência, associada às condições políticas e econômicas brasileiras exerce

um impacto direto no mercado mobiliário e pode afetar adversamente os resultados

financeiros e operacionais da Emissora e/ou das Devedoras, e, portanto, o desempenho

financeiro dos CRI.

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativa

intervenções do Governo Federal, que realiza modificações em suas políticas monetári ,

de crédito e fiscal, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos

economia do país. As medidas econômicas implementadas pelo Governo Feder l podem

influenciar significativamente as companhias brasileiras, bem como a c ôições de
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mercado e preços de valores mobiliários brasileiros. As medidas do Governo Federal para

controlar a inflação e implementar outras políticas e regulamentos muitas vezes envolvem,

entre outras medidas, controles de preço e de salário, aumentos nas taxas de juros,

mudanças nas políticas fiscais, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de

capital, limites sobre importações e outras medidas.

Os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de

caixa da Emissora e das Devedoras podem ser adversamente afetados pelos seguintes

fatores e a resposta do Governo Federal a esses fatores:

• desval.orizações e outras variações cambiais;

• inflaçáo;
• políticas de controle cambial e restrições a remessas para o exterior;

• instabilidade social, política e econômica;

• instabilidade de preços;

• escas~lez de energia;

• taxas de juros;
• liquid,ez dos mercados financeiro e de capitais local;

• políticas fiscais; e
• outro~; fatores políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer

no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas

políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir

para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores

mobiliários brasileiro e o mercado imobiliário. Desta maneira, tais incertezas e os

acontecimentos futuros na economia brasileira poderão afetar adversamente os resultados

financeiros e operacionais da Emissora ou das Devedoras, e por consequência, o

desempenho financeiro dos CRI.

A inflação e as medidas tomadas pelo Governo Federal para combatê-la poderão

contribuir de maneira significativa para a incerteza econômica no Brasil, podendo

prejudicar as atividades da Emissora e/ou das Devedoras, e, portanto, o desempenho

financeiro e/ou a negociação dos CRI

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação.

juntamente com medidas governamentais recentes destinadas a comba e-l
I

48



com a especulação pública sobre possiveis medidas futuras, tiveram efeitos negativos

significativos sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica

existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários

brasileiro.

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluido a

manutenção de politica monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a

disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como consequência, as

taxas de juros têm flutuado de maneira significativa.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no

mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear um

efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora e as Devedoras,

podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias

podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo a

implementaç,ão de politicas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos

negócios, condição financeira e resultados da Emissora e das Devedoras.

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os negócios da

Emissora e/ou das Devedoras, resultando em impacto negativo no desempenho financeiro

e no preço de mercado dos CRI.

Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido desvalorizações

recorrentes com relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro

décadas. Durante todo esse periodo, o Governo Federal implementou diversos planos

econômicos e utilizou diversas politicas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,

minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária

a mensal), slstemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado de

câmbio duplo. Não se pode garantir que o Real não sofrerá depreciação ou não será

desvalorizado em relação ao Dólar novamente. Não se pode assegurar que a desvalorização

ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um efeito adverso nas

atividades da Emissora e/ou das Devedoras.

As desvalorizações do Real podem acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar

de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como os resultados da

Emissora e/ou das Devedoras, podendo impactar o desempenho financeiro, o preço de

mercado dos CRI de forma negativa, além de restringir o acesso aos me a s financeiros
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internacionais e determinar intervenções governamentais, inclusive por meio de políticas

recessivas. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar pode levar à deterioração

das contas correntes do país e da balança de pagamentos, bem como a um

enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela exportação.

Acontecimem~os e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de

economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos

valores mobiliários brasileiros, inclusive da negociação dos CRI, e causar um impacto

negativo nos resultados e condições financeira da Emissora e/ ou das Devedoras.

o valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é

influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros

países, inclu5,ive países da América Latina e países de economia emergente, inclusive nos

Estados Unidos. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode

causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias

brasileiras, inclusive dos CRI. Crises em outros países de economia emergente, incluindo os

da América Latina, têm afetado adversamente a disponibilidade de crédito para empresas

brasileiras no mercado externo, a saída significativa de recursos do país e a diminuição na

quantidade de moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda, reduzir o interesse

dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia

prej udicar o preço de mercado dos CRI.

b) Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá

afetar a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI

Os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio

do Termo dE~Securitização, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o

Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários representam créditos detidos pela Emissora

contra as Devedoras. O Patrimônio Separado constituído em favor dos Investidores não

conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora, mas apenas com a

Alienação Fiduciária de Solo e com o Fundo de Reserva.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Investidores dos montantes devidos

conforme o Termo de Securitização depende do pagamento pelas Devedoras, em tempo

hábil para a pagamento dos valores decorrentes dos CRI e/ou da disponibilidade de

recursos no Fundode Reserva.Aocorrência de eventos que afetem a sp>nômicoo
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financeira das Devedoras poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio

Separadode honrar suasobrigações no que tange o pagamento dos CRIpela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras o valor a ser

recebido pelos Investidores dependerá dos recursos mantidos no Fundo de Reserva e da

excussão da Alienação Fiduciária de Solo e poderá não ser suficiente para reembolsar

integralmente o investimento realizado. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem

mesmo a Emissora,disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos

investidores.

c) RiscosRelativos ao PagamentoCondicionado e Descontinuidade

As fontes de I-ecursosda Emissorapara fins de pagamento aos Investidores decorrem direta

ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das

Garantias previstas no Termo de Securitização. Os recebimentos de tais pagamentos ou

liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e

amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI.

Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os

meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e

suasGarantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissoranão

disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais

saldos aos Investidores.

d) Riscode Amortização Extraordinária e ResgateAntecipado Compulsório

A ocorrência de eventos de pagamento voluntário antecipado pelas Devedoras e/ou dos

Eventos de Recompra Compulsória ou dos Eventosde Multa Indenizatória pelo Cedente, nos

termos previstos no Contrato de Cessão de Créditos e no Termo de Securitização,

acarretará, conforme o caso, a amortização extraordinária ou o Resgate Antecipado

Compulsório dos CRI.

Nestes casos, os recursos decorrentes destes eventos serão aplicados pela Emissora,

conforme o caso, na amortização extraordinária ou no resgate dos CRI, hipótese em que o

Investidores receberão antecipadamente, total ou parcialmente, o retorno de s

investimento podendo ter frustrada sua expectativa de prazo e montante final

rendimentos auferidos. Neste caso, os Investidores deixarão de receber a rent

estes CRIhipoteticamente poderiam lhe proporcionar caso não tivessem . o
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Adicionalmente, a efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de

reinvestimentos por parte dos Investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração

dos CRI.

e) Riscode crédito das Devedoras

o risco de crédito desta operação encontra-se concentrado nas Devedoras. Desta forma, a

capacidade elepagamento dos CRIestá na capacidade das Devedorasde cumprir com suas

obrigações previstas no Contrato de Arrendamento. O descumprimento, pelas Devedoras,

da obrigação de pagar os valores devidos em razão do Contrato de Arrendamento poderá

implicar no descumprimento do pagamento dos CRI, observando-se, contudo, a existência

das Garantias outorgadas e vinculadas aosCRI.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras o valor a ser

recebido pel~osInvestidores poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o

investimento realizado, caso as Garantias se revelarem insuficientes ou ineficazes para

suprir o risco de descumprimento, pelas Devedoras, de sua obrigação de pagar os valores

devidos em razão do Contrato de Arredamento, a capacidade do Patrimônio Separado de

honrar suas obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora poderá ser

negativamente afetada.

f) Riscode Baixa Liquidez dos CRIno Mercado Secundário

O mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa

liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para

negociação dos CRIque permita sua alienação pelos subscritores dessesvalores mobiliários

caso estes decidam pelo desinvestimento. Os Investidores que adquirirem os CRI poderão

encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados

para manter o investimento nosCRIaté a data de vencimento final.

g) Riscosrelacionados ao Empreendimento

No âmbito da auditoria legal realizada foi verificada a existência de débitos fiscais

inscritos em dívida ativa referentes a tributos imobiliários devidos em razão do

Empreendimento. Muito embora a Emissora Reserva,
mediante a retenção de parte do Valor da Cessão, para garantir/o p das
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ObrigaçõesGarantidas e de eventuais contingências que possaafetar o Empreendimento ou

o Contrato de Arrendamento, o montante retido no Fundo de Reserva pode não ser

totalmente suficiente para liquidação integral dos débitos fiscais que venham a ser

cobrados pelo fisco. O processode execução dos referidos débitos, caso não venham a ser

pagos pela CBD, na qualidade de titular do domínio útil do solo do Empreendimento, pelo

Cedente, na qualidade de titular do direito real de superfície do Empreendimento, ou pela

Emissora, com os recursos do Fundo de Reserva, poderá acarretar na penhora e

adjudicação ou leilão do Empreendimento. Nesta hipótese, o Contrato de Arrendamento

será rescindido, sem que seja devido pelas Devedoras qualquer tipo de indenização ao

Patrimônio Separado. Adicionalmente, os valores que sobejarem à execução, a serem
entregues ao Cedente após a adjudicação ou leilão do Empreendimento poderão não ser

suficientes para o pagamento da Multa Indenizatória, acarretando prejuízos aos titulares

dos CRI.

Adicionalmente, no âmbito da auditoria legal realizada sobre o Empreendimento, muito

embora tenham sido identificadas ações judiciais de valores elevados propostas contra a

IVESA (antiga titular do domínio útil do Empreendimento) não foram identificadas

contingências capazes de anular totalmente a transferência da titularidade do domínio útil

do Empreendimento ao Devedor em virtude de fraude contra credores ou fraude à

execução, observado ainda que todos os prazos prescricionais ou decadenciais para a

propositura de ações com esse objeto já se encontram expirados. Sem prejuízo, não

obstante a Emissorae o Coordenador Líder terem tomado todas as cautelas e agido com

elevados padrões de diligência com relação à condução da auditoria legal realizada no

Empreendimento, não se pode afastar o risco de uma eventual nulidade que não tenha sido

identificada no âmbito da referida auditoria legal vir a ocasionar (i) a anulação da

transferência do domínio útil do Empreendimento à CBDe, por conseguinte, da superfície
do Empreendimento ao Cedente, bem como, (ii) a rescisãodo Contrato de Arrendamento.

h) Riscode desapropriação do Empreendimento

O Empreendimento poderá ser desapropriado, total ou parcialmente, pelo poder público,

para fins de utilidade pública. Tal hipótese poderá afetar negativamente os Créditos

Imobiliários e, consequentemente, o fluxo do lastro dos CRI.

Os Investidol"es dos CRI não têm qualquer direito sobre o Empreendimento

Contrato de Arrendamento.
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Os CRI não asseguram aos seus titulares qualquer direito sobre o Empreendimento

vinculado ao Contrato de Arrendamento, nem mesmo o direito de retê-los em caso de

qualquer inadimplemento das obrigações decorrentes dos CRIpor parte da Emissora.

O Decreto não numerado da Presidência da República, de 12 de dezembro de 2005,

declarou de utilidade pública para desapropriação a área dos imóveis que compõem o

Empreendimento, a qual seria utilizada para a instalação do Terminal Pesqueiro Público do

Rio de Janeiro. Referido Decreto, no entanto, foi revogado pelo Decreto não numerado da

Presidência da República, de 19 de novembro de 2007, o qual indicou nova área para a

instalação do mencionado Terminal PesqueiroPúblico. Informações publicadas na imprensa

dão conta de que o Ministério da Pescae Aquicultura estuda alterar novamente a área em

que será instalado o referido Terminal Pesqueiro Público, não havendo qualquer garantia

de que os imóveis que compõem o Empreendimento não voltem a ser objeto de nova

desapropriaçáo para esta finalidade.

i) Risco da existência de CredoresPrivilegiados

A Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo

76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer

título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e

aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que

"desta forma. permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e

das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou suamassafalida, inclusive os que tenham sido

objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes,

inclusive as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser

alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns

casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas

pertencente~; ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de

responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo

econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes

créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização

dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos

Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral RI após o

pagamento daqueles credores.
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j) Riscode Questionamentos Judiciais do Contrato de Arrendamento

Não obstante a legalidade e regularidade do Contrato de Arrendamento e da existência da

Recompra Compulsória e da Multa Indenizatória, não pode ser afastada a hipótese de que

decisões judiciais futuras entendam pela ilegalidade total ou parcial do Contrato de

Arrendamento.

k) Risco referente à não implementação da Condição Suspensiva

Constitui condição suspensiva da cessão de créditos prevista no Contrato de Cessão, nos

termos do artigo 125 do Código Civil, para a efetivação da cessão de créditos, a efetiva

baixa da cessão fiduciária em garantia de parte dos direitos creditórios representados

pelos Aluguéis Mensais, constituida em beneficio do Banco Pine, em garantia do

empréstimo contratado nos termos dos seguintes instrumentos: (i) Cédula de Crédito

Bancário - N° 0386/10, emitida em 30 de setembro de 2010, conforme posteriormente

alterada, (ii) Cédula de Crédito Bancário - W 0105/11, emitida em 11 de abril de 2011,

conforme posteriormente alterada, (iii) Cédula de Crédito Bancário - W 0072/12, emitida

em 30 de março de 2012, conforme posteriormente alterada, (iv) Cédula de Crédito

Bancário - W 0275/12, emitida em 31 de outubro de 2012, e (v) Cédula de Crédito

Bancário - NU0034/13, emitida em 19 de fevereiro de 2013, a ser comprovada mediante a

apresentação do competente termo de liberação a ser firmado pelo Banco Pine.

Os referidos empréstimos serão quitados com os recursos da Parcela A do Valor da Cessão

(conforme definido no Contrato de Cessão), que por sua vez, será liberada pela Emissora

previamente à captação. A liberação dos créditos que serão lastro dos CRI constitui uma

condição precedente para a liberação da Parcela B do Valor da Cessão, que por sua vez

será liberada após a captação dos recursos no âmbito da Oferta e, portanto, caso a

condição suspensivanão tenha sido implementada, (i) a Oferta será cancelada; ou (ii) caso

a Oferta já tl:mha sido encerrada, os CRIserão amortizados antecipadamente.

l) Risco referente ao recente desenvolvimento da securitização imobiliária

A securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no Brasil. A Lei n°

9.514/97, que criou os certificados de recebiveis imobiliários, foi editada em 1997.

Entretanto, só houve um volume maior de emissões de certificados d

imobiliários nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma operaçã m
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que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de

segregaçãodos riscos da Emissorae das Devedoras. Em razão do recente desenvolvimento

da securitiza(;ão imobiliária, eventual cenário de discussãopoderá ter um efeito adverso

sobre a Emissorae/ou sobre as Devedoras, sendo que a ausência de jurisprudência pode

causar incerteza quanto ao desfecho da lide.

m) Riscode inexistência de jurisprudência firmada acerca da securitização

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da Emissãoconsidera um

conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos

ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca

maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no

que tange a este tipo de operação financeira, em situações de stress poderá haver perdas

por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do

arcabouço contratual.

n) Riscos,referentes à Manutenção do Regis~rode CompanhiaAberta

A atuação da Emissoracomo securitizadora de emissõesde CRIdepende da manutenção de

seu registro de companhia aberta junto à CVMe das respectivas autorizações societárias.

Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à companhia

aberta, sua autorização poderá ser suspensaou mesmo cancelada, afetando assim as suas

emissõesde CRI.

o) Riscosassociadosaos prestadores de serviços

A Emissoracontrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades

como auditoria, agente fiduciário, agência classificadora de risco, banco escriturador,

dentre outros. Caso alguns destes prestadores de serviços aumentem significativamente

seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora,

poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Estasubstituição, no entanto,

poderá não ~;erbem sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora.

p) Riscode Estrutura

A presente emissão de CRItem o caráter de "operação estruturada"; desta)

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financ .{o,
56



jurfdico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados

através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No

entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no

mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de estresse,

poderá haver perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos

para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.

q) Riscos de Elevação Súbita da Taxa de Juros

A elevação slJbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos Investidores por títulos e

valores mobil.iários de companhia brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-

fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juros.

Neste caso, êl liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados

operacionais da Emissora

o Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os

participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes. Essas alterações

incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários,

cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais específicos.

Algumas des~;asmedidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que

poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de

serviços e seus resultados. Não há garantias de que a Emissora será capaz de manter seus

preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigações assumidas junto aos investidores

por meio dos CRI se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas

operações.

r) Risco Decorrente de Ações Judiciais e do Direito de Compensação da Petrobras

Este pode ser definido como o risco decorrente de eventuais condenações judiciais das

Devedoras, do Cedente, da CBD, da IVESA, na qualidade de antecessora do

Empreendimento, ou da Sermetal, na qualidade de antiga ocupante de parte do

Empreendimento, nas esferas cível, fiscal e trabalhista. Eventuais condenações das

Devedoras em ações judiciais poderão afetar sua situação econômico-financeira e o

consequente adimplemento dos Créditos Imobiliários pelas Devedoras.
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Adicionalmente, eventuais condenações do Cedente, da CBD, da IVESAou da Sermetal em

ações judicia.is que possam vir a afetar o Empreendimento, inclusive em razão de sua

penhora, podem ser pagas pela Petrobras ou pela PNBV, com a possibilidade de compensar

os valores dispendidos com os montantes devidos em razão do Contrato de Arrendamento,

a título de Aluguel Mensal.

Nesta hipótese, a capacidade do Patrimônio Separado, o que inclui o Fundo de Reserva, de

honrar suas obrigações no que tange ao pagamento dos CRI pela Emissora poderá ser

negativamente afetada.

s) Risco de Rebaixamento na Classificação de Risco da Oferta Publica

A classificação de risco atribuída à Oferta Pública baseou-se na atual condição das

Devedoras, bem como nas informações presentes no prospecto da Oferta Pública. Não

existe garant.ia de que a classificação de risco permanecerá inalterada durante a vigência

dos CRI. Caso a classificação de risco seja rebaixada, os titulares dos CRI poderão sofrer

perdas caso realizem negócios no mercado secundário.

t) Risco decorrentes da não emissão de Carta de Conforto no âmbito da Oferta Pública

O Código A"IBIMA prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores

independentl~s acerca da consistência das informações financeiras constantes do prospecto

da Oferta Pública com as demonstrações financeiras publicadas pela Emissora.

No âmbito desta Emissão não será emitida carta de conforto conforme acima descrita.

Consequentemente, os auditores independentes da Emissora não se manifestarão sobre a

consistência das informações financeiras da Emissora constantes do prospecto da Oferta

Pública.

u) Riscos referentes à Hipoteca do Empreendimento e à não constituição da Alienação

Fiduciária de Solo

O imóvel referente ao Empreendimento encontra-se atualmente hipotecado em favor de

caD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n°

82.016.270/0001-55, na qualidade de agente fiduciário das debêntures simples, não

conversíveis em ações, da 2a emissão da CBD, em garantia do fiel e pontual p ento das

debêntures.
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o Contrato de Cessão de Créditos estabelece que parte dos recursos obtidos com a

concessão do direito real de superfície à Cedente será utilizada para o resgate antecipado

total das debêntures da 2a emissão da CBD, resultando, assim, na liberação da hipoteca e

tornando o irnóvellivre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Caso a apresentação de termo de liberação da hipoteca e sua averbação na matrícula do

referido imóvel, perante o competente Oficial de Registro de Imóveis não ocorra, as

Garantias desta Emissão ficarão comprometidas, principalmente a Alienação Fiduciária de

Solo. Da mesma forma, a liberação da hipoteca consta como condição precedente para o

pagamento de parte do valor da cessão dos Créditos Imobiliários, nos termos do item 2.2.3

do Contrato de Cessão de Crédito, e caso não ocorra poderá ocasionar Recompra

Compulsória.

v) Risco~;de contaminação dos imóveis que compõem o Empreendimento

Diante do histórico de ocupação do Empreendimento, existe o risco de os imóveis que o

compõem e~;tarem contaminados, importando em risco para a saúde dos empregados,

assim como embargo de atividade, o que resultaria, em última instância, entre outros, na

resilição do Contrato de Arrendamento por parte da Petrobras

Na Licença de Instalação da Petrobras é exigida como condicionante a apresentação

mensal de relatório de acompanhamento das ações relativas ao Estudo de Avaliação

Preliminar e plano de trabalho para a realização de investigação Geoambiental

Confirmatória, importando na confirmação ou não de área contaminada, e não temos como

afirmar se tal relatório será entregue na forma e prazo exigido na Licença de Instalação. A

perda de tal licença, poderá implicar na rescisão do Contrato de Arrendamento.

Ainda, o Contrato de Arrendamento prevê que o custo da remediação da área será da CBD,

o que representa risco de suspensão do pagamento, de compensação dos Alugueis Mensais,

entre outros.

w) Demais Riscos

Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou

exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas

CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSiÇÕES GERAIS

20.1. Sempl"e que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos

relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo.

20.2. Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz

ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal julgamento,

comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do

possível, produza efeitos semelhantes.

20.3. A Emissorae o Agente Fiduciário declaram, sob as penas da lei, que verificaram e

atestaram a legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização, além

da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste

Termo.

20.4. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para

com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações

assumidasneste instrumento, somente serão válidos quando previamente assimdeliberado

pelos Titulares de CRIreunidos em assembleiageral.

20.5. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo

sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de

definição pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade

com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o

Agente Fiduciário e a Emissoranão possuemqualquer responsabilidade sobre o resultado

ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações Titulares

de CRIa ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRIe reproduzidas perante

as Devedoras, o Cedente e/ou a CBD, independentemente de eventuais prejuízos que

venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares de CRI, às Devedoras, ao

Cedente e/ou à CBD.

20.6. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVMn° 28/03,

conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei n.o 6.404/76, estando este i nto, sob

qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional ão tenha

decorrido da legislação aplicável.
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20.7.

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação da

Emissora, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, até o 10 (primeiro) Dia Útil

subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja feriado local na praça onde o

pagamento eleva ser efetivado, ressalvados os casos cujos pagamentos ocorram através da

CETIP e/ou da BM8.:FBOVESPA,hipótese em que somente ocorrerá prorrogação quando a

data de pagamento coincidir com sábados, domingos, feriados nacionais e/ou feriados

bancários nacionais, as datas de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI

serão prorrogadas pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o dia do

recebimento da última arrecadação dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento

de suas obrigações referentes aos CRI, sempre decorram, pelo menos, 2 (dois) Dias Úteis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: NOTIFICAÇÕES

21.1. Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir do seu

recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a

indicar, por ,escrito, durante a vigência deste Termo.

Para a Emissora:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Amauri, n. 0255, 50andar, Parte

Jardim Europa, São Paulo, SP

CEP01448-000

A/C Sra. Flavia Palacios

Telefone: (11) 3127-2700

Fax: (11) 3127-2708

E-mail: estruturacao@rbcapital.com.br

Website: www.rbcapital.com.br

Para o Agem~eFiduciário:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, n° 4.200, bloco 4, sala 514

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

CEP22640-102

A/C Sra. Nathalia Machado Loureiro (Jurídico e Estruturação) / Sr. Marc

(Backoffice Financei ro)
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Telefone: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046
E-mail: middle@pentagonotrustee.com.br/backoffice@pentagonotrustee.com.br

Website: www.pentagonotrustee.com.br

21.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas com "aviso de

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos

endereços mencionados neste Termo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

22.1. Legislação Aplicável: Os termos e condições deste Termo serão regidos e

interpretados de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil.

22.2. Compromisso Arbitral: Todo litígio ou controvérsia originários ou decorrentes do

presente Termo ou de sua execução, cumprimento ou interpretação serão definitivamente

decididos por arbitragem, nos termos da Lei n.° 9.307/96, de acordo com as disposições

adiante.

22.2.1. A arbitragem será submetida ao Centro de Mediação e Arbitragem da

Câmara de Comércio Brasil - Canadá ("CCBC") de acordo com o Regulamento de

Arbitragem da CCBC("Regulamentoda Câmara").

22.2.2. O litígio será decidido por um tribunal arbitral composto por 3 (três)

árbitros ("Tribunal Arbitral"), escolhidos de acordo com o Regulamento da CCBC,

competindo ao presidente da CCBCa indicação de árbitros e substitutos no prazo de

5 (cinco) Dias Úteis, caso as Partes não cheguem a um consenso, a contar do

recebimento da solicitação de instauração da arbitragem, por meio da entrega

pessoalou por serviço de entrega postal rápida. Osárbitros ou/substitutos indicados

firmarão o termo de independência, de acordo com o disposto no artigo 14, ~ 1°, da

Lei n.o 9.307/96, considerando a arbitragem instituída.

22.2.3. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

Brasil. A língua da arbitragem será o português, e a arbitragem será realizada de

acordo com a Lei n.o 9.307/96.
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22.2.4. Na hipótese de recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipóteses

de (i) assegurar a instituição da arbitragem, (ii) obter medidas cautelares de

proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer

procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à

arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes

litigantes, e (iii) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não

exclusivamente, da sentença arbitral, ou (iv) qualquer obrigação que pelo seu

descumprimento estabeleça força executiva ao presente Termo, as partes litigantes

elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como competente

para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, renunciando a qualquer

outro foro, por mais privilegiado que este seja ou possa vir a ser.

22.2.5. O Tribunal Arbitral deverá proferir sua sentença no Brasil, dentro de até 6

(seis) meses do inicio da arbitragem. Este prazo poderá ser prorrogado por até 3

(três) meses pelo Tribunal Arbitral, desde que justificadamente.

22.2.6. Com exceção dos honorários dos advogados, que serão atendidos por cada

parte individualmente, as demais despesas e custos serão suportados por uma ou

por ambas as partes, como for decidido pelo Tribunal Arbitral.

22.2.7. As partes litigantes deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações

relacionadas à arbitragem.

22.3. Custas e Despesas: A Parte que solicitar a instauração da arbitragem arcará com as

despesas que devam ser antecipadas e previstas na tabela de custas da CCBC. A sentença

arbitral fixará os encargos e as despesas processuais que serão arcadas pela Parte vencida.

22.4. Cumprimento da Sentença: A sentença arbitral será espontânea e imediatamente

cumprida em todos os seus termos pelas Partes.

22.4.1. As Partes envidarão seus melhores esforços para solucionar amigavelmente

qualquer divergência oriunda deste Termo, podendo, se conveniente a todas as

Partes, utilizar procedimento de mediação.
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o presente Termo é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2

(duas) testemunhas.

São Paulo, 22 de julho de 2013.

(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

"1
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Série da 1Q Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, celebrado entre RB

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÁOe PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORADE TíTULOS E

VALORESMOBILIÁRIOS, em 22 de julho de 2013 .

•A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Pedt'O Sdva Agente Fiduciário
Procu."ador

- I

TESTEMUNHAS:

_FI/I1Jt7mJtr f }tL',ç,fMÍ
Nome:

RG n.o:
CPF /MF n.o:

Nome:

CPF/MF n.o:
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ANEXO I

TABELA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI

Data de Pagamento Ta Data de Pagamento Ta

13/08/2013 0,0000% 13/12/2019 1,0957%

13/09/2013 0,4544% 13/01/2020 1,1131%

13/1012013 0,4565% 13/02/2020 1,1310%

13/11/2013 0,4608% 13/0312020 1,1494%

13/12/2013 0,4651% 13/04/2020 1,1683%

13/01/2014 0,4695% 13/05/2020 1,1877%

13/02/2014 0,4739% 13/06/2020 1,2077%

13/03/2014 0,4785% 13/07/2020 1,2282%

13/04/2014 0,4830% 13/08/2020 1,2494%

13/05/2014 0,4877% 13/09/2020 1,2712%

13/06/2014 0,4924% 13/10/2020 1,2937%

13/07/2014 0,4997% 13/11/2020 1,3169%

13/08/2014 0,5046% 13/12/2020 1,3408%

13/09/2014 0,5096% 13/01/2021 1,3655%

13/10/2014 0,5146% 13/02/2021 1,3909%

13/11/2014 0,5198% 13/03/2021 1,4173%

13/12/2014 0,5249% 13/04/2021 1,4445%

13/01/2015 0,5302% 13/05/2021 1,4726%

13/02/2015 0,5356% 13/06/2021 1,5017%

13/03/2015 0,5410% 13/07/2021 1,5318%

13/04/2015 0,5465% 13/08/2021 1,5630%

13/05/2015 0,5522% 13/09/2021 1,5954%

13/06/2015 0,5579% 13/1012021 1,6290%

13/07/2015 0,5637% 13/11/2021 1,6638%

13/0812015 0,5695% 13/12/2021 1,7000%

13/09/2015 0,5755% 13/01/2022 1,7376%

1)/10/2015 0,5816% 13/02/2022 1,7767%

13/11/2015 0,5878% 13/03/2022 1,8174%

13/12/2015 0,5941% 13/04/2022 1,8599%

13/0112016 0,6005% 13/05/2022 1,9041%

13/02/2016 0,6070% 13/06/2022 1,9503%

13/03/2016 0,6136% 13/07/2022 1,9985%

13/04/2016 0,6203% 13/08/2022 2,0490%

13/05/2016 0,6271% 13/09/2022 2,1018%

13/06/2016 0,6341% 13/10/2022 2,1571%

13/0712016 0,6411 % 13/11/2022 2,2151%

13/0812016 0,6483% 13/1212022 2,2760% V13/09/2016 0,6557% 13/01/2023 2,3401% /

13/10/2016 0,6631% 13/02/2023 2,4075%/ '-
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13/11/2016 0,6707% 13/03/2023 2,4787%

13/12/2016 0,6785% 13/04/2023 2,5537%

13/01/2017 0,6863% 13/05/2023 2,6331%

13/02/2017 0,6944% 13/06/2023 2,7171%

13/0312017 0,7025% 13/07/2023 2,8063%

13/0412017 0,7109% 13/08/2023 2,9010%

13/05/2017 0,7194% 13/09/2023 3,0019%

13/06/2017 0,7280% 13/10/2023 3,1095%

13/07/2017 0,7368% 13/11/2023 3,2245%

13/08/2017 0,7458% 13/12/2023 3,3478%

13/09/2017 0,7550% 13/01/2024 3,4802%

13/10/2017 0,7644% 13/02/2024 3,6228%

13/1112017 0,7739% 13/03/2024 3,7768%

13/12/2017 0,7836% 13/04/2024 3,9437%

13/01/2018 0,7936% 13/05/2024 4,1251%

13/02/2018 0,8037% 13/0612024 4,3230%

13/0312018 0,8141% 13/07/2024 4,5398%

13/04/2018 0,8247% 13/08/2024 4,7782%

13/05/2018 0,8355% 13/09/2024 5,0418%

13/0612018 0,8465% 13/10/2024 5,3347%

13/07/2018 0,8578% 13/11/2024 5,6621%

13/08/2018 0,8693% 13/12/2024 6,0304%

13/09/2018 0,8811% 13/01/2025 6,4479%

13/1012018 0,8932% 13/02/2025 6,9251%

13/11/2018 0,9055% 13/03/2025 7,4756%

13/12/2018 0,9181% 13/04/2025 8,1180%

13/01/2019 0,9310% 13/05/2025 8,8772%

13/02/2019 0,9442% 13/06/2025 9,7882%

13/03/2019 0,9577% 13/07/2025 10,9018%

13/04/2019 0,9716% 13/08/2025 12,2938%

13/05/2019 0,9858% 13/0912025 14,0836%

13/06/2019 1,0003% 13/10/2025 16,4701%

13/07/2019 1,0152% 13/11/2025 19,8112%

13/08/2019 1,0305% 13/12/2025 24,8230%

13/09/2019 1,0462% 13/01/2026 33,1761%

13/10/2019 1,0623% 13/02/2026 49,8829%

13/11/2019 1,0788% 13/03/2026 100,0000%
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ANEXO11

IDENTIFICAÇÃODOSCRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

1) Contrato: o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento e Outras Avenças,

firmado em 21 de junho de 2010, conforme aditado pelo Aditivo 01 para Cessão de Direitos

e Obrigações Decorrentes do Contrato n. 00801.0056505.10.2 e Outras Avenças, celebrado

em 12 de abril de 2013.

2) Série das CCI: Única;

3) Número das CCI: 1 a 689;
4) Identificação do Imóvel: o estaleiro naval, suas respectivas benfeitorias, acessõese

infraestrutura, inserido em uma área equivalente a 321.612m2 (trezentos e vinte e um mil

e seiscentos e doze metros quadrados), correspondente à fração de 80,77% (oitenta

inteiros e setenta e sete centésimos por cento) do imóvel foreiro à União objeto da

matrícula n.° 65,477 do 3° Ofício do Registro Geral de Imóveis, conforme consta do

Contrato de Arrendamento, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na RuaGeneral Gurjão, n.° 02, denominado como "Estaleiro Inhaúma";

5) Ato em que os Créditos Imobiliários foram cedidos: Instrumento Particular de

Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças, celebrado em 18 de junho de 2013,

entre o Cedente, a Emissorae a CBD,conforme aditado em 22 de julho de 2013;

6) Instituição Custodiante: a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORADE TíTULOS E

VALORESMOBILIÁRIOS,instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, bloco 4, sala 514, Barra da

Tijuca, inscrita no CNPJ/MFsob o n.o 17.343.682/0001-38;

7) Valor nominal: R$ 689.216.560,20 (seiscentos e oitenta e nove milhões,

duzentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos), na data

base de 13 de junho de 2013, a ser atualizado monetariamente, nos termos abaixo;
8) Valor de cada parcela: aluguel mensal no valor de R$4.504.683,40, na data-base de

13 de junho de 2013;
9) Atualizacão monetária: atualização anual, de acordo com a variação acumulada do

IPCA/IBGE;
10) Juros remuneratórios: não se aplica;
11) Prazode amortização: 152 (cento e cinquenta e dois) meses;

12) Forma de pagamento: crédito em conta;

13) Data de vencimento: 13 de março de 2026; e
14) Local de pagamento: OsCréditos Imobiliários, representados pelas CCI, ser-

pelas Devedoras diretamente à Emissora, na qualidade de cessionária das CC, n

do Contrato de Cessãode Créditos.

1
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ANEXO 111
REMUNERAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Observando o estabelecido na Cláusula Décima acima, o Agente Fiduciário fará jus,

anualmente, a uma remuneração de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sendo a primeira

devida em 5 (cinco) Dias Úteis a contar da presente data e as demais nos mesmos dias de

cada ano subsequente, até a Data de Vencimento dos CRI.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DA EMISSORAPREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO 111 DA INSTRUÇÃO CVM N.o

414/04

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n. ° 255, 5° andar, Parte, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. ° 02.773.542/0001-22, por seus representantes legais ao final assinados

("Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 773

Série de sua 13 Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta

pública de distribuição, em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição integrante do sistema de distribuição de valores

mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n. °

255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 89.960.090/0001-76, atua como instituição

intermediária líder ("Coordenador Uder"), e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE

TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nO4.200, bloco 4, sala 514,

Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 17.343.682/0001-38, atua como agente

fiduciário ("Agente Fiduciário"), declara, nos termos da Instrução CVM n. ° 400, de 29 de

dezembro de 2003, conforme alterada, e da Instrução CVM n.o 414, de 30 de dezembro de

2.004, conforme alterada, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o

Coordenador Uder e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação,

além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e

a suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários

da Emissão e no prospecto de distribuição pública dos CRI da Emissão.

São Paulo, 22 de julho de 2013.

Nome:

Cargo:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO

Emissora

Nome:

Cargo:
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ANEXO V

DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO PREVISTAS NO ITEM 15 DO ANEXO 111 DA

INSTRUÇÃO CVM N.o 414/04

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida

das Américas, n° 4.200, bloco 4, sala 514, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n. °

17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário"), neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social, na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebiveis

Imobiliários da na série da 1a emissão da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO,

companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri,

n.o 255, 5° andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 02.773.542/0001-22

(respectivamente "CRI", "Emissão" e "Emissora"), declara, para todos os fins e efeitos,

que verificou, em conjunto com a Emissora e com o Coordenador Lider, a legalidade e a

ausência de vicios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a

veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela

Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão e no prospecto de

distribuição pública dos CRI da Emissão.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2013.

Cargo:

yÚ ~..{A
S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS EVALORES MOBILlARIOS

Agente Fiduciário

Nome:Pedro Silva
Procurador

Nome:

Cargo:

e
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LíDER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO 111 DA

INSTRUÇÃO CVM N.0414/04

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA., instituição

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n.o 255, 50 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o

n. o 89.960.090/0001-76 ("Coordenador Líder"), neste ato representada na forma de seu

Contrato Social, na qualidade de instituição intermediária lider da oferta pública de

distribuição com esforços restritos dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 1a série

da 77a emissão da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n. o 255, 50 andar,

Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n. o 02.773.542/0001-22 (respectivamente "CRI",

"Emissão" e "Emissora"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto

com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vicios da

operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a

correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão e no prospecto de distribuição pública

dos CRI da Emissão.

São Paulo, 22 de julho de 2013.

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITUlOS E VALORES MOBILlARIOS lTDA.

Coordenador Líder

L

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DA INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE DAS CCI NOS TERMOS DO PARÁGRAFO

ÚNICO DO ARTIGO 23 DA LEI N.o 10.931/04

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida

das Américas, n° 4.200, bloco 4, sala 514, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

17.343.682/0001-38 ("Instituição Custodiante"), neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social, na qualidade de instituição custodiante das Cédulas de Crédito Imobiliário

n.o 1 a 689 da Série Única ("CCI"), emitida por INHAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado,

inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 15.463.207/0001-70, meio do Instrumento Particular de

Escritura de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias, Sem Garantia Real

Imobiliária, Sob a Forma Escriturai, e Outras Avenças firmado em 18 de junho de 2013

("Escritura de Emissão de CCI"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da

Lei n. ° 10.931/04, que lhe foi entregue para custódia a Escritura de Emissão de CCI e que

as CCI encontram-se devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da

773 Série da 13 Emissão da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia

aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n.o 255, 5°

andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 02.773.542/0001-22 (respectivamente, "CRI",

"Emissão" e "Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados nos créditos imobiliários

representados pelas CCI por meio do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da

Emissão ("Termo de Securitização"), tendo sido instituído, conforme cláusula nona do

Termo de Securitização o regime fiduciário pela Emissora no Termo de Securitização sobre

os créditos imobiliários representados pelas CCI, nos termos da Lei n.o 9.514/97, regime

fiduciário este ora registrado nesta Instituição Custodiante. Esta Instituição Custodiante

declara, ainda, que o regime fiduciário estabelecido pelo Termo de Securitização

encontra-se registrado, e a Escritura de Emissão de CCI custodiada nesta Instituição

Custodiante, nos termos do artigo 18, ~ 4°, da Lei n.o 10.931/04.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2013.

Nome:
Pedro SHva

Cargo: Procurador

Instituição Custodiante
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