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Pelo presente Termo de Securitizac;;ao - Parcelas B, C e D de Creditos Imobiliarios - Parcelas B, 
C e D das 85\ 863 e 873 Series da 1 a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 
Securitizadora ("Termo de Securitizacao- Parcelas B, C e D" ou "Termo de Securitizacao"), e na 
melhor forma de direito, 

I. Como EMISSORA: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anomma devidamente constituida e 
existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n° 03.559.006/0001-
91, bern como na Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") sob o n° 01986-0, neste ato 
representada nos termos de seu Estatuto Social ("Securitizadora" ou "Emissora"); 

II. Como AGENTE FIDUCIARIO: 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, 
instituic;;ao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 04, Grupo 514, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("Agente 
Fiduciario" ou "Pentagono"); 

III. PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade anonima de economia 
mista devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do 
Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na A venida Republica 
do Chile no 65, CEP 20031-912, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.000.167/0001-01, neste ato 
representada nos termos de seu Estatuto Social ("PETROBRAS"); 

e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, 

IV. RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA., instituic;;ao financeira devidamente 
constituida e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na 
Capital do Estado de Sao Paulo, na Avenida Chedid Jafet, no 222, Bloco B, 3° andar, CEP 04551-
065, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 72.600.026/0001-81, neste ato representada nos termos de seu 
Contrato Social (a "Rio Bravo"), atuando exclusivamente na qualidade de instituic;;ao 
administradora e proprietaria fiduciaria, nos termos da Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, 
conforme alterada, dos bens do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB 
LOGISTICA, devidamente constituido e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, registrado na CVM sob o no 0074-4, inscrito no CNPJ/MF sob o no 
03.855.411/0001-63 (o "FII", sendo que toda e qualquer referenda neste Termo de Securitiza~tao 
ao FII e feita ao FII administrado pela Rio Bravo ou pelo administrador que venha a substituir 
esta Ultima nos termos do re?ento do FII ( o "Regulamento") 



A Securitizadora, o Agente Fiduciario e a PETROBRAS sao doravante denominados em 
conjunto "Partes" ou, individualmente, "Parte". 

CONSIDERANDO QUE: 

1. A PETROBRAS deseja construir e instalar edifica96es (i) para o Laborat6rio de Fluidos no 
Parque dos Tubos, na Cidade de Macae, Estado do Rio de Janeiro, sobre a superficie de 
terreno de propriedade da PETROBRAS ("Terreno Macae"), bern como (ii) para a Sede 
Administrativa da Unidade de Opera((oes de Explora9ao e Produ9ao da Bacia de Santos, no 
Bairro do Valongo, na Cidade de Santos, Estado de Sao Paulo, sobre a superficie de terreno 
de propriedade da PETROBRAS ("Terreno Santos" e, em conjunto com o Terreno Macae, 
"Terrenos"), cujas descri96es encontram-se no Anexo I deste instrumento; 

2. Em 21 de dezembro de 2011, nos termos dos artigos 1.369 e seguintes do C6digo Civil 
Brasileiro, por meio da (i) Escritura Publica de Concessao de Direito Real de Superficie e 
Outras A ven9as do Terreno Santos ("Escritura de Superficie Santos") e da (ii) Escritura 
Publica de Concessao de Direito Real de Superficie e Outras A ven9as do Terreno Macae 
("Escritura de Superficie Macae"), a PETROBRAS concedeu ao FII, representado por sua 
institui9ao administradora Rio Bravo respectivamente, o direito real de superficie sobre o 
Terreno Santos e o direito real de superficie sobre o Terreno Macae ("Direitos de 
Superficie"); 

3. A PETROBRAS, por meio de processo licitat6rio realizado nos termos do Convite 
no 0857219.10.8, de 29 de outubro de 2010, escolheu a construtora Multitek Engenharia 
Ltda. ("Multitek") e com ela celebrou, em 13 de junho de 2011, o Contrato 
n° 0802.0066531.11.2 para Fornecimento de Bens e Presta((aO de Servi((OS relativos a 
Constru9ao e Montagem de Laborat6rio de Fluidos no Parque de Tubos, na Cidade de 
Macae, Estado do Rio de Janeiro ("Contrato de Construcao- Macae"), bern como devera 
celebrar outros contratos necessarios a constru9ao do Laborat6rio, definido no Considerando 
6 abaixo, os quais, uma vez celebrados, serao incorporados no Anexo 2 do Contrato de 
Loca9ao -Macae, definido no Considerando 9 abaixo (tais contratos, inclusive o Contrato de 
Constru9ao - Macae, doravante conjuntamente denominados "Contratos de Construcao -
Macae"); 

4. Adicionalmente, por meio de processo licitat6rio realizado nos termos do Convite 
n° 0789.063.10.8, de 6 de agosto de 2010, a PETROBRAS escolheu a construtora 
Construcap CCPS Engenharia e Comercio S.A. ("Construcap CCPS" e, em conjunto com a 
Multitek, "Construtoras") e com ela celebrou, em 12 de maio de 2011, o Contrato 
n° 0801.0064.572.11.2 para ExeCU((aO de Servi((OS de ElaborayaO de Projeto Executivo e de 
Constru9ao da Sede Administrativa da Unidade de Opera((oes de Explora9ao e Produ9ao da 
Bacia de Santos, no Bairro do Valongo, na Cidade de Santos, Estado de Sao Paulo 
("Contrato de Construcao - Santos"), bern como devera celebrar outros contratos 
necessarios a constru9ao da Sede Administrativa, definida no Considerando 6 abaixo, os 
quais, uma vez celebrados, serao incorporados no Anexo 2 do Contrato de Loca9ao -



Santos, definido no Considerando 9 abaixo (tais contratos, inclusive o Contrato de 
Constrw;ao - Santos, doravante conjuntamente denominados "Contratos de Construcao -
Santos" e, em conjunto com os Contratos de Construyao - Macae, "Contratos de 
Construcao"); 

5. A PETROBRAS cedeu ao FII seu interesse indiviso sabre todos os direitos e obriga9oes 
oriundos dos (i) Contratos de Construyao - Macae, nos termos do Instrumento Particular de 
Cessao de Direitos e Assunyao de Obriga96es, celebrado nesta data entre a PETROBRAS e 
o Fll ("lnstrumento Particular de Cessao - Macae"), e dos (ii) Contratos de Construyao -
Santos, nos termos do Instrumento Particular de Cessao de Direitos e Assun9ao de 
Obrigayoes, celebrado nesta data entre a PETROBRAS e o FII ("Instrumento Particular de 
Cessao - Santos" e, em conjunto com o Instrumento Particular de Cessao - Macae, 
"Instrumentos Particulares de Cessao"); 

6. 0 FII deseja desenvolver, construir e instalar edificayoes que compreendem todas e 
quaisquer benfeitorias ou acessoes fisicas construidas sabre as superficies do Terreno 
Macae e do Terreno Santos, transferidas ao FII na forma do Considerando 2 acima, nos 
moldes encomendados pela PETROBRAS, para locayao a esta ("Laborat6rio" e "Sede 
Administrativa", respectivamente ); 

7. 0 FII pretende, ainda, na condiyao de cessionano da PETROBRAS nos termos do 
Instrumento Particular de Cessao - Macae e do Instrumento Particular de Cessao - Santos, 
realizar o desenvolvimento, construyao e instalayao do Laborat6rio e da Sede 
Administrativa, respectivamente, segundo os termos e condi9oes dos Contratos de 
Construyao- Macae e dos Contratos de Construyao- Santos; 

8. Por meio do (i) Contrato de Gerenciamento de Construyao do Terreno Macae e do (ii) 
Contrato de Gerenciamento de Construyao do Terreno Santos, celebrados nesta data 
("Contrato de Gerenciamento de Construcao - Macae" e "Contrato de Gerenciamento de 
Construcao - Santos", respectivamente), o FII elegeu a PETROBRAS para coordenar e 
fiscalizar as obras de engenharia, construyao e instala9ao do Laborat6rio e da Sede 
Administrativa, nos termos do Contrato de Construyao - Macae e do Contrato de 
Construyao - Santos, de forma a assegurar que o Laborat6rio e a Sede Administrativa 
atendam as necessidades de uso e gozo da PETROBRAS; 

9. Por meio do (i) Contrato de Loca9ao de Laborat6rio de Fluidos Sob Encomenda e do (ii) 
Contrato de Locayao de Sede Administrativa sob Encomenda celebrados nesta data entre 
PETROBRAS eo FII ("Contrato de Locacao- Macae" e "Contrato de Locacao- Santos", 
respectivamente, e, em conjunto, "Contratos de Locacao"), o FII cede em locayao a 
PETROBRAS o uso e gozo do Laborat6rio e da Sede Administrativa, respectivamente, pelo 
prazo estipulado nos referidos contratos, mediante o pagamento dos Valores Locaticios 
definidos no Anexo do Contrato de Locayao - Macae e no Anexo 4 do Contrato de 
Locayao - Santos· 
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10.0 FII obteni parte ou a tota1idade dos recursos necessarios ao desenvo1vimento, constru9ao e 
insta1a9ao do Laborat6rio e da Sede Administrativa, segundo os Contratos de Constru9ao -
Macae e os Contratos de Constru9ao - Santos, por meio de uma opera9ao financeira de 
securitiza9ao de recebiveis imobiliarios, objeto do presente Termo de Securitiza9ao, que tera, 
substancialmente, as seguintes caracteristicas ("Operacao de Securitizacao"): 

(a) as quotistas do FII sao a PETROBRAS e a Pentagono ("Quotistas"). As Quotistas 
celebraram, em 22 de agosto de 2005, urn Acordo de Quotistas, cujo setimo aditivo foi 
celebrado nesta data ("Acordo de Quotistas"); 

(b) o FII desenvolvera, construira e instalara o Laborat6rio e a Sede Administrativa e os 
locara a PETROBRAS, nos termos do Contrato de Loca9ao- Macae e do Contrato de 
Loca9ao - Santos; 

(c) o FII, por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedulas de Credito 
Imobiliario - Parcelas B, C e D - Macae de Titularidade do FII ("Instrumento 
Particular de Emissao de CCI- Parcelas B, C e D- Macae'') emitiu, nesta data, 3 (tres) 
cedulas de credito imobiliario ("CCI- Parcelas B, C e D- Macae''), que representam 
os Creditos Imobiliarios - Parcelas B, C e D - Macae, respectivamente ( conforme 
definidos na Clausula 9.02(a) do Contrato de Loca9ao -Macae), correspondentes as 
Parcelas B, C e D - Macae ( conforme definidas no Anexo 4 do Contrato de Loca9ao -
Macae) do Valor Locaticio (conforme definido na Clausula 4.01 do Contrato de 
Loca9ao - Macae) devido pela PETROBRAS ao FII nos termos do Contrato de 
Loca<;ao - Macae; 

(d) adicionalmente, por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedulas de 
Credito Imobiliario- Parcelas B, C e D- Santos de Titularidade do FII ("Instrumento 
Particular de Emissao de CCI - Parcelas B, C e D - Santos"), o FII emitiu, nesta data, 
3 (tres) cedulas de credito imobiliario ("CCI - Parcelas B. C e D - Santos" e, em 
conjunto com as CCI - Parcelas B, C e D - Macae, "CCI - Parcelas B, C e D") que 
representam os Creditos Imobiliarios - Parcelas B, C e D - Santos, respectivamente 
(conforme definidos na Clausula 9.02(a) do Contrato de Loca<;ao - Santos), 
correspondentes as Parcelas B, C e D - Santos ( conforme definidas no Anexo 4 do 
Contrato de Loca<;ao - Santos) do Valor Locaticio (conforme definido na Clausula 
4.01 do Contrato de Loca9ao- Santos) devido pela PETROBRAS ao FII nos termos do 
Contrato de Loca<;ao - Santos; 

(e) por meio do Contrato de Cessao e Transferencia de Cedulas de Creditos Imobiliarios e 
Outras A ven<;as ("Contrato de Cessao de CCI - Parcel as B, C e D"), o FII cedeu, nesta 
data, as CCI - Parcelas B, C e D a Securitizadora, e esta se tornou unica e legitima 
titular, em regime fiduciario, das CCI- Parcelas B, C e D; 

(f) a Securitizadora emitira Certificados de Recebiveis Imobiliarios ("CRI- Parcelas B, C 
e D" ou "CRI"), com lastro nas CCI - Parcelas B, C e D, nos termos do presente 
Termo de Secu, yi!o os quais seri!o objeto de oferta pUblica no mercado de capitai: 
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brasileiro, nos termos da Instrw;ao CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada ("Instrucao CVM n° 400" e "Oferta", respectivamente ); e 

(g) o FII podeni, outrossim, securitizar os Creditos Imobilil:irios - Parcela E ( conforme 
definidos nas Chiusulas 9.05 do Contrato de Loca9ao - Macae e do Contrato de 
Loca9ao - Santos) adotando-se substancialmente a mesma estrutura descrita nos itens 
(a) a (f) acima, mediante emissao de cedulas de credito imobiliario representativas dos 
Creditos Imobiliarios - Parcelas E ("CCI - Parcelas E") a serem utilizadas como lastro 
para emissao de certificados de recebiveis imobiliarios representativos dos Creditos 
Imobiliarios - Parcelas E ("CRI - Parcelas E"), com a celebra9ao dos contratos 
pertinentes ("Documentos das Parcelas E"). 

11. A presente Emissao de CRI foi autorizada, nos termos do item "i" do paragrafo primeiro do 
artigo 29 do Estatuto Social da Emissora, pelo Conselho de Administra9ao da Emissora, cuja 
ata da Reuniao, realizada em 26 de outubro de 2011, encontra-se em fase de arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de Sao Paulo ("JUCESP"). 

12. As Partes eo FII celebram o presente Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e D, de acordo 
com a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada ("Lei n° 9.514"), a 
Instru9ao CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("lnstrucao CVM no 
414"), para formalizar a securitiza9ao das CCI - Parcelas B, C e D -Macae e das CCI -
Parcelas B, C e D - Santos e a correspondente emissao dos CRI - Parcelas B, C e D pela 
Securitizadora, para oferta publica no mercado de capitais brasileiro, nos termos da Instru9ao 
CVM n° 400, com lastro nas CCI- Parcelas B, C e D- Macae e nas CCI- Parcelas B, C e D 
- Santos, conforme as clausulas e condi9oes abaixo, e observados os termos e condi9oes dos 
seguintes documentos e seus respectivos aditivos ("Documentos dos Projetos"): (a) a 
Escritura de Superficie Macae e a Escritura de Superficie Santos, (b) o Contrato de 
Constru9ao - Macae e o Contrato de Constru9ao - Santos, (c) o Instrumento Particular de 
Cessao - Macae e o Instrumento Particular de Cessao - Santos, (d) o Contrato de 
Gerenciamento de Constru9ao - Macae e o Contrato de Gerenciamento de Constru9ao -
Santos, (e) o Contrato de Loca9ao - Macae e o Contrato de Loca9ao - Santos, (f) o 
Instrumento Particular de Emissao de CCI - Parcelas B, C e D -Macae e o Instrumento 
Particular de Emissao de CCI- Parcelas B, C e D - Santos, (g) o Contrato de Cessao de CCI 
- Parcelas B, C e D, (h) o presente Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, (i) o 
Regulamento do FII e seus aditivos, G) o Acordo de Quotistas do FII e seus aditivos e (k) os 
Documentos das Parcelas E, caso os Creditos Imobiliarios- Parcelas E sejam securitizados e 
esses documentos assinados. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DOS CREDITOS IMOBILIARIOS- PARCELAS B, C e D 

1.1. Origem das CCI - Parcelas B, C e D e Outras Caracteristicas 

1.1.1. As CCI - ParceJas B, C e D vincuJadas ao presente Termo de Securitiza9ao -Parcel as B, 
C e D correspondem ? direito de recebimento dos CrOditos lmobiliilrios- Parcelas B, C e D, 



conforme definidos no item 1. 7.3 abaixo, previstos no Contrato de Loca9ao - Macae e no 
Contrato de Locayao- Santos, que tern por objeto a cessao em locayao a PETROBRAS do uso e 
gozo do Laborat6rio e da Sede Administrativa, respectivamente, que serao construidos para o 
atendimento das necessidades da PETROBRAS e de acordo com as especifica9oes por esta 
determinadas, sob a forma de locar;iio sob encomenda. 

1.2. Prazo e Valor Locaticio 

1.2.1. Exceto se terminado antecipadamente ou rescindido, conforme previsto nas Chiusulas 14 
do Contrato de Locayao - Macae e do Contrato de Locayao - Santos, tais contratos permanecerao 
em vigor ate 15 de dezembro de 2029, sendo os Valores Locaticios devidos a partir das datas 
previstas no item 1.2.6 abaixo, observado o disposto no item 1.2.5 (ii) deste Termo de 
Securitizayao- Parcelas B, C e D. 

1.2.2. A PETROBRAS, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos servi9os de construyao 
do Laborat6rio e da Sede Administrativa, na forma do Contrato de Gerenciamento de Construyao 
- Macae e do Contrato de Gerenciamento de Construyao - Santos ("Contratos de Gerenciamento 
de Construcao"), obrigou-se, nos termos dos Contratos de Loca9ao, a assegurar que a Condiyao 
Suspensiva, conforme definida no item 1.2.3 abaixo, seja integralmente implementada e o 
Laborat6rio e a Sede Administrativa sejam entregues ao FII para locayao ate 15 de dezembro de 
2014 ("Data de Inicio da Locacao"), com a devida obtenyao das autorizayoes e adoyao das 
providencias descritas no item 1.2.3 abaixo. 

1.2.2.1 De acordo com os Contratos de Locayao, a PETROBRAS e o FII acordam que a Data de 
Inicio da Loca9ao nao sofreni qualquer alterayao, nem mesmo em hip6tese de caso fortuito ou 
for9a maior, salvo por acordo entre ambos, por meio da celebrayao de termo aditivo aos 
Contratos de Loca9ao. 

1.2.3. A eficacia das loca96es pactuadas nos Contratos de Loca9ao fica condicionada a 
assinatura de cada Termo de Recebimento Definitive, conforme definido nos Contratos de 
Constru9ao ("Condi9ao Suspensiva"). 

1.2.4. Caso a Condi9ao Suspensiva seja implementada e o Laborat6rio e/ou a Sede 
Administrativa seja(m) entregue(s) para locayao antes da Data de Inicio da Loca9ao, a 
PETROBRAS podera, imediatamente, mediante simples comunicayao por escrito ao FII com 
antecedencia de 10 (dez) Dias Uteis, utilizar de forma plena e irrestrita o Laborat6rio e/ou a Sede 
Administrativa, nao sendo devido ao FII qualquer compensayao adicionaJ, incremento ou 
antecipa9ao dos Valores Locaticios (conforme definido no item 1.2.6 abaixo) pela utiliza9ao 
plena e irrestrita do Laborat6rio e/ou da Sede Administrativa em data anterior a Data de lnlcio da 
Loca9ao. Neste caso, o cronograma de pagamento dos Valores Locaticios nao sera aJterado 
sendo os respectivos pagamentos devidos na forma e nas datas previstas no item 1.2.6 abaixo. 

1.2.5. Caso a Condiyao Suspensiva nao seja implementada e o Laborat6rio e/ou a Sede 
Administrativa nao seja(m) entregue(s) ate a Data de Inicio da Locayao, a PETROBRAS devera 
env iar notificayao ao FII f ate 20 ( v inte) Dias Ute is ap6s essa data, comunicando: 



(i) a rescisao do respectivo Contrato de Loca9ao mediante o pagamento do Valor 
Indenizat6rio e do Premia descritos nos itens 1.5.3 e 1.5.4 abaixo; ou 

(ii) a assun9ao da administrayao da obra de constru9ao e instala9ao do Laborat6rio e/ou da 
Sede Administrativa para continuidade dos servi9os executados, arcando com eventuais 
custos e despesas adicionais aos estimados necessarios a constru9ao, desenvolvimento e 
instala9ao do Laborat6rio e/ou da Sede Administrativa, inclusive aqueles de 
responsabilidade da(s) Construtora(s) e independentemente da execu9ao de quaisquer 
garantias previstas nos respectivos Contratos de Constru9ao e, se for o caso, com a 
substitui9ao da(s) Construtora(s) nos termos dos respectivos Contratos de Constru9ao e 
dos Contratos de Gerenciamento de Constru9ao, sem a interrup9ao do exercicio do(s) 
respectivo(s) Direito(s) de Superficie, com a finalidade de cumprir integralmente a 
Condi9ao Suspensiva e entregar o Laborat6rio de Fluidos e/ou a Sede Administrativa ao 
FII para locayao nos termos dos Contratos de Loca9ao em ate 360 (trezentos e sessenta) 
dias ap6s a respectiva Data de Inicio da Loca9ao, sendo este prazo prorrogavel por, no 
maximo, 4 (quatro) periodos de 360 (trezentos e sessenta) dias cada, caso necessaria, 
mediante envio de notifica9ao pela PETROBRAS ao FII antes de seu encerramento, 
sendo devido ao FII, durante este prazo, inclusive suas eventuais prorroga96es, a partir da 
respectiva Data de Inicio da Loca9ao, o pagamento de multa(s) compensat6ria(s) desde ja 
prefixada(s) em valor correspondente ao(s) respectivo(s) Valor(es) Locaticio(s) (conforme 
definido(s) nas Clausulas 4.01 dos Contratos de Loca9ao) que o Fll deixar de receber em 
virtude de referido(s) atraso(s) no inicio da(s) locayao(96es), a ser calculado pro rata die, 
acrescido do montante necessaria ao cumprimento das obriga96es advindas da Opera9ao 
de Securitiza9ao estruturada pelo FII para viabilizar a constru9ao do Laborat6rio e da 
Sede Administrativa que forem devidas no periodo, conforme demonstrado pelo FII a 
PETROBRAS. O(s) valor(es) da(s) multa(s) compensat6ria(s) sera(ao) pago(s) pela 
PETROBRAS ao FII na(s) respectiva(s) Data(s) de Pagamento do(s) Valor(es) 
Locaticio(s) (conforme definidas no item 1.2.6 abaixo) subsequente a respectiva Data de 
Inicio da Loca9ao. Caso a PETROBRAS exer9a a op9ao deste item (ii) e desde que esta 
esteja adimplente como pagamento da(s) multa(s) compensat6ria(s) acima referida(s), ela 
se subrogara em todos os direitos do FII decorrentes dos Contratos da Constru9ao. 

1.2.5.1 Caso (a) a PETROBRAS nao envie a notifica9ao prevista na Clausula 1.2.5 acima ao FII, 
na forma e no prazo ali estabelecidos; ou (b) a Condi9ao Suspensiva nao seja implementada e o 
Laborat6rio e/ou a Sede Administrativa nao seja(m) entregue(s) para locayao no prazo adicional 
estabelecido na Clausula 1.2.5 (ii), o respectivo Contrato de Loca9ao sera automaticamente 
rescindido, independentemente do envio de qualquer notifica9a0 judicial ou extrajudicial, 
aplicando-se o disposto na Clausula 1.2.5 (i), mediante o pagamento do Valor lndenizat6rio e do 
Premia descritos na Clausula 2.14.5 abaixo. 

1.2.5.2 Na ocorrencia das hip6teses previstas no item 1.2.5 (i) e (ii) acima, a PETROBRAS 
podera optar pela (i) rescisao do Contrato de Loca9ao - Macae ou do Contrato de Loca9ao -
Santos, conforme o caso, mediante o pagamento de Valor 1ndenizat6rio e Premio que sera 
direcionado a Emissorf cumprimento das suas obriga~Bes perante os titulares dos CRI-



Parcelas B, C e D, ou pela (ii) assun9ao das obras do Laborat6rio ou da Sede Administrativa, 
conforme o caso, sendo devido pela PETROBRAS, nesse caso, o pagamento de mu1ta 
compensat6ria em valor correspondente ao Valor Locaticio que tambem ira ser direcionado a 
Emissora para cumprimento das suas obriga96es perante os titulares dos CRl- Parcelas B, C e D, 
nos termos aqui previstos. 

1.2.6. Os valores locaticios, objetos da presente securitiza9ao serao compostos, respectivamente, 
pe1as Parcelas, B, C e D do Valor Locaticio previsto no Contrato de Loca9ao -Macae e pelas 
Parcelas B, C e D do Valor Locaticio previsto no Contrato de Loca9ao - Santos ("Valores 
Locaticios"), da seguinte forma: 

(i) Parcelas A- compostas por: 

(a) 15 (quinze) parcelas, pagas anualmente, de R$18.642,19 (dezoito mile seiscentos 
e quarenta e dois reais e dezenove centavos) (cada uma, pagas todo dia 15 de 
dezembro de cada ano, sen do a primeira em 15 de dezembro de 2014 ("Parcela A 
-Macae"). A Parce1a A- Macae sera depositada em conta especia1mente aberta 
para esta finalidade, a ser designada por escrito pe1o FII com antecedencia de, no 
minimo, 10 (dez) dias da correspondente data de pagamento ("Conta A- Macae"); 
e 

(b) 15 (quinze) parcelas, pagas anualmente, de R$49.910,58 (quarenta e nove mil e 
novecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) cada uma, pagas todo dia 15 de 
dezembro de cada ano, sen do a primeira em 15 de dezembro de 2014 ("Parcel a A 
- Santos"). A Parce1a A - Santos sera depositada em conta especialmente aberta 
para esta finalidade, a ser designada por escrito pe1o FII com antecedencia de, no 
minimo, 10 (dez) dias da correspondente data de pagamento ("Conta A- Santos"); 

(ii) Parcelas B - compostas por: 

(a) 10 (dez) parcelas anuais de R$8.173.024, 75 (oito milhoes cento e setenta e tres 
mil e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) cada uma, pagas todo dia 15 
de dezembro de cada ano, sendo a primeira em 15 de dezembro de 2014 ("Parce1a 
B - Macae"). A Parcela B - Macae sera depositada em conta designada pela 
Securitizadora, na qualidade de cessionaria da CCI - Parce1a B - Macae, nos 
termos da Clausula 4.01 do Contrato de Loca9ao- Macae ("Conta B- Macae"); e 

(b) 10 (dez) parce1as anuais de R$21.881.572,08 (vinte e urn milhoes e oitocentos e 
oitenta e urn mil, quinhentos e setenta e do is reais e oito centavos) cada uma, 
pagas todo dia 15 de dezembro de cada ano, sendo a primeira em 15 de dezembro 
de 2014 ("Parcela B - Santos"). A Parcel a B - Santos sera depositada em conta 
designada pela Securitizadora, na qualidade de cessionaria da CCI - Parcela B -
Santos, nos termos da Clausula 4.01 do Contrato de Loca9ao- Santos ("Conta B-

Santos'f 
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(iii) Parcelas C- compostas por: 

(a) 13 (treze) parcelas anuais de R$ 3.492.985,40 (tres milhoes, quatrocentos e 
noventa e do is mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) cada 
uma, pagas todo dia 15 de dezembro de cada ano, sendo a primeira em 15 de 
dezembro de 2014 ("Parcela C - Macae"). A Parcela C - Macae sera depositada 
em conta designada pela Securitizadora, na qualidade de cessionaria da CCI -
Parcela C- Macae, nos termos da Clausula 4.01 do Contrato de Loca~tao- Macae 
("Conta C- Macae''); e 

(b) 13 (treze) parcelas anuais de R$9.351.741,15 (nove milhoes, trezentos e cinquenta 
e urn mil, setecentos e quarenta e urn reais e quinze centavos) cada uma, pagas 
todo dia 15 de dezembro de cada ano, sendo a primeira em 15 de dezembro de 
2014 ("Parcela C - Santos"). A Parcel a C - Santos sera depositada em conta 
designada pela Securitizadora, na qualidade de cessionaria da CCI - Parcela C -
Santos, nos termos da Clausula 4.01 do Contrato de Loca~tao- Santos ("Conta C
Santos"); 

(iv) Parcelas D- compostas por: 

(a) 15 (quinze) parcelas anuais de R$ 2.699.459,76 (dais milhoes, seiscentos e 
noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis 
centavos) cada uma, pagas todo dia 15 de dezembro de cada ana, sendo a primeira 
em 15 de dezembro de 2014 ("Parcela D- Macae"). A Parcela D- Macae sera 
depositada em conta designada pela Securitizadora, na qualidade de cessionaria da 
CCI- Parcela D- Macae, nos termos da Clausula 4.01 do Contrato de Loca~tao
Macae ("Conta D- Macae"); e 

(b) 15 (quinze) parcelas anuais de R$7.227.241,45 (sete milhoes, duzentos e vinte e 
sete mil, duzentos e quarenta e urn reais e quarenta e cinco centavos) cada uma, 
pagas todo dia 15 de dezembro de cada ano, sendo a primeira em 15 de dezembro 
de 2014 ("Parcela D - Santos"). A Parcela D - Santos sera depositada em conta 
designada pela Securitizadora, na qualidade de cessionaria da CCI - Parcela D -
Santos, nos termos da Clausula 4.01 do Contrato de Loca~tao- Santos ("Conta D
Santos"). 

1.2.7. 0 pagamento dos Valores Locaticios sera efetuado pela PETROBRAS nas datas 
estipuladas no item 1.2.6 acima (cada uma destas datas, uma "Data de Pagamento dos Valores 
Locaticios"). 

1.2.8. 0 FII, ou seu cessionario, devera enviar uma notificayao a .PETROBRAS, par escdto, 30 
(trinta) dias antes da data de vencimento dos Valores Locatlcios, anexando, ainda, os respectivos 
demonstrativos dos calculos, devendo o FII, ou seu cessionario, confirmar os Valores Locaticios 
reajustados, por escrito, a PETROBRAS 1 (urn) Dia Util ap6s a divulgal(ao do indice de Pre9os 
ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 



("IPCA/IBGE") aplicavel (''Notificacao de Pagamento"). A Notifica~ao de Pagamento devera 
especificar o valor de cada parcela dos Valores Locaticios a ser pago, por meio de aviso de 
confirma~ao ou revisao dos valores informados, sem prejuizo da obriga~Yao do FII, ou de seu 
cessionario, de assegurar junto a PETROBRAS que esses valores sejam suficientes para o 
pagamento integral da Proxima Amortiza~ao dos CRI- Parcelas B, C e D. A Notifica~ao de 
Pagamento a ser encaminhada pelo FII ou seu cessionario a PETROBRAS seguira os termos do 
Anexo 6 dos Contratos de Loca~ao. 

1.3. Reajuste e Revisao do Valor Locaticio 

1.3.1 Tendo em vista a atipicidade e a naturezajuridica complexa dos Contratos de Loca'Yao, os 
Valores Locaticios devidos pela PETROBRAS nao estao sujeito a qualquer suspensao, reten'Yao, 
revisao, redu'Yao (inclusive no caso de indisponibilidade total ou parcial do Laboratorio ou da 
Sede Administrativa) ou compensa'Yao com qualquer outro valor eventualmente devido pelo FII, 
ou seu cessionario, ou terceiros a PETROBRAS, ressalvados os casos previstos nos Contratos de 
Loca'Yao, especialmente nas suas Clausulas 4. 

1.3.2 Na hipotese de cessao dos Valores Locaticios pelo FII a terceiros, sera vedado a 
PETROBRAS efetuar a compensa~ao de qualquer credito que eventualmente detenha contra o 
FII, o seu cessionario, e/ou as Construtoras, inclusive aqueles gerados por eventuais multas que 
venham a ser devidas pelas Construtoras a PETROBRAS. Em razao da presente Emissao de CRI 
tal veda~Yao ja e aplicavel em rela~ao as Parcelas B, C e D do Valor Locaticio. 

1.3.3 0 Valor Locaticio de cada Contrato de Loca'Yao sera reajustado todo o dia 15 de dezembro 
de cada ano, ou em menor periodicidade autorizada por lei, sendo tais datas denominadas como 
as "Datas de Ajuste Anual", calculadas conforme formulas dispostas nas Clausulas 4.03 dos 
Contratos de Loca~ao. 

1.3.4 A aplica~ao dos reajustes na forma das Clausulas 4.03 dos Contratos de Loca'Yao sera 
automatica, devendo o FII ou seu cessionario comunicar por escrito a PETROBRAS a previa dos 
Valores Locaticios reajustados, 30 (trinta) dias antes da data de vencimento dos respectivos 
Valores Locaticios, anexando, ainda, os respectivos demonstrativos dos calculos. 0 FII ou seu 
cessionario devera confirmar os Valores Locaticios reajustados, por escrito, a PETROBRAS 1 
(urn) Dia Util apos a divulga'Yao do IPCA/IBGE aplicavel. 

1.3.5 Caso o IPCA/IBGE seja extinto, deixe de existir por qualquer motivo, ou seja considerado 
inaplicavel aos Contratos de Loca~ao, sera utilizado o indice que legalmente venha a substitui-lo 
ou, caso nao exista nenhum substituto legal, sera utilizado urn dentre os seguintes indices, na 
seguinte ordem de preferencia: o indice de Pre~o ao Consumidor, calculado e divulgado pela 
Funda~ao Getulio Vargas ("IPC-DI/FGV"), o indice de Pre~os ao Consumidor do Mercado, 
publicado pela Funda~Yao Getulio Vargas ("IPC-M/FGV"), e o indice de Pre~os ao Consumidor, 
publicado pela Funda~ao Instituto de Pesquisas Economicas ("IPC/FIPE"). 

1.3.6 Em havendo a ado~Yao de indice substitutivo, os Valores Locaticios serao reajustados pelo 
IPCA/IBGE ate o Ulr dia do m~s em que este indice for publicado. Este valor passar.i a ser 
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corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

1.3.7 Independentemente do reajuste previsto nos itens acima, em cada Data de Ajuste Anual a 
PETROBRAS e o FII poderao rever para mais ou para menos as Parcelas A dos Valores 
Locaticios entao vigentes. A revisao deveni considerar (a) as despesas e obriga~oes do FII 
previstas no Regulamento, no Contrato de Cessao de CCI - Parcelas B, C e D, nos Documentos 
das Parcelas B, nos Documentos das Parcelas C, nos Documentos das Parcelas D, e, 
eventualmente, nos Documentos da Parcela E que venham a ser celebrados, efetivamente 
incorridas nos ultimos 12 (doze) meses, conforme constantes de documentos contabeis auditados 
pelos auditores independentes do FII; (b) o valor justificadamente estimado das despesas e 
obriga~oes do FII para o periodo anual subsequente; e (c) os cn:!ditos e outras disponibilidades do 
FII. Durante o ano, o valor estabelecido no plano de contas podera softer acrescimos e 
diminui~oes, as quais serao, conforme o caso, acrescidas ou diminuidas das Parcelas A dos 
Valores Locaticios do semestre ou ano seguinte, conforme o caso. Nao havera nenhum impacto 
ou altera~ao aos CRI da presente Emissao em razao dos reajustes da Parcela A do Valor 
Locaticio nos termos previstos nesta clausula. 

1.3.8 Em caso de atraso no pagamento dos Valores Locaticios ou das multas compensat6rias 
previstas nas Clausulas 3.04(b) dos Contratos de Loca~ao, incidira sabre o valor em atraso multa 
de 2% (do is por cento ), acrescida de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes, calculados pro 
rata temporis desde as correspondentes Datas de Pagamento dos Valores Locaticios ate a data do 
efetivo pagamento, sem prejuizo do disposto nas Clausulas 13.01 dos Contratos de Loca~ao. 

1.3.9 A PETROBRAS obriga-se a enviar ao FII c6pias autenticadas dos comprovantes dos 
pagamentos dos Valores Locaticios por ela diretamente efetuados, mediante solicita~ao do FII, 
dentro do prazo de 10 (dez) Dias (Jteis contados do recebimento de referida solicita~ao. 

1.3.10 Dada a atipicidade dos Contratos de Loca~ao, que constituem neg6cios juridicos 
complexos e de conteudo personalissimo, o que afasta por inteiro a aplica~ao da Lei no 8.245, de 
18 de outubro de 1991, conforme altera~oes posteriores ("Lei no 8.245/91"), a PETROBRAS eo 
FII reconheceram, nos Contratos de Loca~ao, a inaplicabilidade de qualquer alega~ao de 
adequa~ao dos Valores Locaticios a valores de mercado para fins de a~ao revisional de aluguel e, 
apenas para evitar duvidas, renunciam, em comum acordo, aos seus respectivos direitos de 
pleitear a revisao judicial dos Valores Locaticios, nos termos do artigo 19 da Lei n° 8.245/91. 

1.4. Caniter Personalissimo das Rela~oes Juridicas 

1.4.1. Dada a atipicidade dos Contratos de Loca~ao, que constituem negocws juridicos 
complexos e de conteudo personalissimo, a PETROBRAS e o FII reconheceram, nos Contratos 
de Loca~ao, que: 

(i) as loca~oes sao acordadas em carater intuitu personae, em regime de "loca9iio sob 
encomenda", tendo as Construtoras sido originalmente contratadas pela PETROBRAS 
por meio dos Contratos de Constru~ao ( cedidos ao FII nos termos dos Instrumentos 
Particulares def s1io ), sen do o Laborat6rio e a Sede Administrativa construidas de 
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acordo com as especifica~oes e visando ao atendimento das necessidades de uso e gozo da 
PETRO BRAS; 

(ii) as rela~oes juridicas das loca~oes extrapolam os limites de uma loca~ao comum, 
configurando urn neg6cio juridico nao tipificado, nos termos do artigo 425 do C6digo 
Civil Brasileiro, nao se aplicando, portanto, a Lei n° 8.245/91; 

(iii) as condi~oes atipicas dos Contratos de Loca~ao foram estabelecidas de boa-fe, conforme 
o disposto no artigo 422 do C6digo Civil Brasileiro e estao em conformidade com o 
disposto no artigo 421 do C6digo Civil Brasileiro; 

(iv) o caniter atipico dos Contratos de Loca~ao configura condi~ao de validade, existencia e 
de manuten~ao do equilibria economico da rela~ao juridica prevista nos respectivos 
contratos; 

(v) os calculos dos Valores Locaticios levaram em conta as seguintes caracteristicas: (a) os 
custos de constru~ao e implementa~ao do Laborat6rio e da Sede Administrativa nos 
moldes determinados pela PETROBRAS; (b) o nivel de especificidade da constru~ao do 
Laborat6rio e da Sede Administrativa, que visa atender as necessidades peculiares da 
PETROBRAS; (c) o prazo de vigencia dos Contratos de Loca~ao; (d) que as CCI -
Parcelas B, C e D- Macae e as CCI- Parcelas B, C e D- Santos, representativas dos 
Creditos Imobiliarios respectivos, servirao de lastro a Opera~ao de Securitiza~ao e serao 
suficientes para satisfazer as obriga~oes decorrentes dos CRI - Parcelas B, C e D e/ou 
CRI - Parcelas E, respectivamente, conforme o caso; 

(vi) a estrutura dos Valores Locaticios e os prazos de pagamento pactuados sao essenciais para 
a celebra~ao dos Contratos de Loca~ao e para a realiza~ao dos investimentos deles 
decorrentes e foram estabelecidos pela PETROBRAS e pelo FII com o objetivo de (a) 
viabilizar a realiza~ao dos Projetos e os investimentos realizados pelo FII e (b) evitar 
qualquer descontinuidade no fluxo dos Creditos Imobiliarios; e 

(vii) os Valores Locaticios serao devidos pela PETROBRAS com base no disposto nos itens 
4.01 dos Contratos de Loca~ao, razao pela qual cabera a PETROBRAS o regular 
pagamento dos valores estabelecidos, independentemente do efetivo uso e gozo, 
voluntaria ou involuntariamente, do Laborat6rio e/ou da Sede Administrativa, desde a 
respectiva Data de Inicio da Loca~ao ate o encerramento da loca~ao, sem possibilidade de 
redu~ao dos respectivos Valores Locaticios, exceto pelas Parcelas A e E dos Valores 
Locaticios, que poderao ser alteradas na forma prevista nos Contratos de Loca~ao. 

1.5. Rescisao dos Contratos de Locat;ao 

1.5.1 0 Contrato de Loca~ao- Macae e/ou o Contrato de Loca~ao- Santos, conforme o caso, 
sera(ao) declarado(s) antecipadamente terminado(s), ficando a PETROBRAS sujeita ao 
pagamento do Valor Indenizat6rio, bern como do Premio, conforme o caso, estabelecido abaixo, 
nos seguintes casos ("Termino Antecipado"): 
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(a) Extin9ao, por qualquer motivo, do(s) respectivo(s) Direito(s) de Superficie, 

(i) por descumprimento pela PETROBRAS de suas obriga<yoes previstas na Escritura 
de Superficie Santos ou na Escritura de Superficie Macae; 

(ii) em qualquer outra hip6tese nao prevista no item (i) acima; 

(b) constitui9ao de qualquer tipo de onus, constri9ao ou gravame sobre o(s) respectivo(s) 
Terreno(s) alem daqueles descritos nos Documentos dos Projetos; 

(c) ocorrencia de urn Evento de Inadimplemento nos termos das Chiusulas 13 dos Contratos 
de Loca9ao, caso em que sera acrescida ao Valor Indenizat6rio premio previsto na 
Clausula 15.02 do Contrato de Locac;ao; e 

(d) nulidade, termino antecipado, rescisao, resili<yao ou resolu<yao de qualquer urn dos 
Documentos do Projeto, que impacte o risco de credito da Operac;ao de Securitiza9ao. 

1.5.2 A PETROBRAS podera, a seu exclusivo criterio, rescindir unilateralmente os Contratos 
de Loca9ao a qualquer tempo, mediante comunicac;ao ao FII no prazo previsto nas Clausulas 
15.02.1 dos Contratos de Loca<yao, ficando, neste caso, sujeita ao pagamento do Valor 
Indenizat6rio estabelecido nas Clausulas 15.01 dos mesmos contratos, acrescido do Premio 
estabelecido na Clausula 15.03 dos mesmos instrumentos ("Rescisao"). 

1.5.3 Caso o Contrato de Loca<yao Macae e o Contrato de Loca<yao - Santos sejam ambos 
terminados antecipadamente ou rescindidos na forma prevista nas Clausulas 3.04, 10.01, 10.01.1, 
10.02.1, 14.01 e 14.02 dos Contratos de Locac;ao, respectivamente, a PETROBRAS devera pagar 
ao FII, e, em razao da Opera9ao de Securitiza9ao, aos titulares dos CRI, a titulo de indeniza9ao 
por perdas e danos prefixados, tendo em vista a natureza personalissima dos Contratos de 
Loca9ao e a singularidade de seus termos e condi96es, quantia correspondente ao saldo devedor 
dos CRI- Parcelas B, C e D e CRI - Parcelas E, conforme o caso ("Valores Indenizat6rios"), 
sendo que, na hip6tese de Termino Antecipado ou Rescisao de apenas urn dos Contratos de 
Loca9ao (o Contrato de Locac;ao - Macae ou o Contrato de Loca9ao - Santos), havera a 
Amortiza9ao Parcial Extraordinaria, nos termos dos itens 2.1 0.5.2, 2.11.5.2 e 2.12.5.2 abaixo. 

1.5.4 Nas hip6teses de Termino Antecipado e/ou Rescisao dos Contratos de Loca9ao previstas 
nas Clausulas 3.04(a), 3.04.1, 10.01.1, 10.02.1, 14.01(a)(i) , 14.01(b) e 14.02 dos Contratos de 
Loca9ao, adicionalmente ao Valor Indenizat6rio sera devido ao FII e, em razao da Opera9ao de 
Securitiza9ao, aos Titulares do CRI, premio na forma prevista nas Clausulas 15 dos Contratos de 
Loca9ao (em seus itens 15.02 ou 15.03, conforme o caso), calculado sobre o Valor Indenizat6rio 
("Premio"). 0 Termino Antecipado e/ou Rescisao dos Contratos de Loca9ao por vontade da 
PETROBRAS somente ocorrera se a PETROBRAS enviar comunica9ao ao FII com antecedencia 
de 45 (quarenta e cinco) dif 



1.5.5 A PETROBRAS e o FII reconheceram, nos Contratos de Loca9ao, expressamente o 
direito ao recebimento do valor integral das indeniza9oes previstas acima e concordaram com a 
validade e razoabilidade do Valor Indenizat6rio e do Premia, que contemplam as eventuais 
perda"s e danos e demais prejuizos relacionados com o Termino Antecipado e/ou Rescisao dos 
Contratos de Loca9ao que serao sofridos pelo FII, e, em razao da Opera9ao de Securitiza9ao, 
pelos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D, compreendidos os investimentos e despesas que o FII 
realizani para viabiliza9ao do Projeto, em virtude (a) da atipicidade dos Contratos de Loca9ao, 
que constituem neg6cios juridicos complexos e de conteudo personalissimo; e (b) de serem 
devidas aos titulares dos CRI emitidos compensa9oes em valores equivalentes em consequencia 
da rescisao antecipada dos Contratos de Loca9ao. 

1.5.6 0 Valor Indenizat6rio eo Premia, conforme o caso, serao pagos pela PETROBRAS em 
ate 30 (trinta) dias contados da data do Termino Antecipado e/ou Rescisao do(s) Contrato(s) de 
Loca9ao, devendo tal valor ser depositado em conta a ser indicado pelo FII, sendo considerado 
valor devido e exequivel, independentemente de qualquer notifica9ao previa ou outra 
formalidade. 

1.5.7 A PETROBRAS eo FII concordaram que os Valores Indenizat6rios sao equitativos e nao 
sao manifestadamente excessivos tendo-se em vista, respectivamente, (i) o vulto dos 
investimentos feitos pelo FII no Laborat6rio e na Sede Administrativa, conforme descrito nos 
Contratos de Loca9ao, (ii) seu caniter atipico, personalissimo e complexo, e (iii) os valores 
eventualmente devidos ao(s) cessiomirio(s) dos Valores Locaticios em decorrencia da rescisao 
antecipada dos Contratos de Loca9ao, sendo assegurado o repasse de tais valores aos titulares do 
CRI- Parcelas B, C e D em razao da Opera9ao de Securitiza9ao. 

1.6. Revisao Judicial do Valor Locaticio 

Dada a atipicidade dos Contratos de Loca9ao, que constituem neg6cios juridicos complexos e de 
conteudo personalissimo, o que afasta por inteiro a aplica9ao da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 
1991, conforme altera9oes posteriores ("Lei n° 8.245/91"), tanto o FII como a PETROBRAS 
reconheceram, nos Contratos de Loca9ao, a inaplicabilidade de qualquer alega9ao de adequa9ao 
do Valor Locaticio a valores de mercado para fins de a9ao revisional de aluguel e, apenas para 
evitar duvidas, renunciaram, em comum acordo, naqueles contratos, aos seus respectivos direitos 
de pleitear revisao judicial do valor do Valor Locaticio, nos termos do artigo 19 da Lei no 
8.245/91. 

1.7. Caracteristicas dos Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C e D e das CCI- Parcelas B, 
C e D Vinculadas a Securitiza~ao 

1.7.1. Numero do Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e D: 858687/2011. 

1. 7 .2. Valor total nominal dos Creditos Imobililirios- Parcelas B, C e D vinculados ao presente 
Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, na Data de Emissao, conforme definida no item 2.2 

abaixo: f 



(i) R$81.730.247,53 (oitenta e urn milhoes, setecentos e trinta mil, duzentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta e tres centavos), para Parcela B- Macae; 

(ii) R$ 45.408.810,26 (quarenta e cinco milhoes, quatrocentos e oito mil, oitocentos e dez 
reais e vinte e seis centavos), para Parcela C- Macae; 

(iii) R$ 40.491.896,37 (quarenta milhoes, quatrocentos e noventa e urn mil, oitocentos e 
noventa e seis reais e trinta e sete centavos), para Parcela D- Macae; 

(iv) R$ 218.815.720,83 (duzentos e dezoito milh6es, oitocentos e quinze mil, setecentos e 
vinte reais e oitenta e tres centavos), para Parcela B- Santos; 

(v) R$ 121.572.634,97 (cento e vinte e urn milhoes, quinhentos e setenta e dois mil, 
seiscentos trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), para Parcela C- Santos; 

(vi) R$ 108.408.621,79 (cento e oito milhoes, quatrocentos e oito mil, seiscentos e vinte e urn 
reais e setenta e nove centavos), para Parcela D- Santos; 

1.7.3. Creditos imobililirios- Parcelas B, C e D vinculados a Securitiza9ao: As CCI- Parcelas 
B, C e D que lastreiam a emissao dos CRI - Parcelas B, C e D, sao 6 (seis) cedulas 
representativas dos creditos imobililirios oriundos das Parcelas B, C e D dos Valores Locaticios 
dos Contratos de Loca9ao, que compreendem: (i) as Parcelas B, C e D dos Valores Locaticios, 
conforme descrito no item 1.2.6 deste Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D; (ii) o direito 
ao recebimento dos valores referentes a indeniza96es, premios, multas, valores devidos a titulo de 
seguro e penalidades (pro rata em rela9ao as Parcelas B, C e D dos Valores Locaticios) devidas 
pela PETROBRAS nos termos dos Contratos de Loca9ao, conforme aditado; e (iii) os direitos 
estabelecidos nas Chiusulas 14 e 15 dos Contratos de Loca9ao, no tocante aos direitos e creditos 
mencionados nos itens (i) e (ii) deste item, a fim de que esses direitos e creditos sejam utilizados 
como lastro da Opera9ao de Securitiza9ao ("Creditos Imobili<irios - Parcelas B. C e D"). 

1. 7 .4. Quanti dade, individualiza9ao do devedor e valor nominal de cada credito que lastreia a 
Emissao: Creditos Imobiliarios - Parcelas B, C e D devidos pela PETROBRAS, oriundos dos 
Contratos de Loca9ao, representados pelas CCI - Parcelas B, C e D -Macae e pelas CCI -
Parcelas B, C e D - Santos, emitidas pelo FII e registradas na CETIP S.A. - Mercados 
Organizados ("CETIP"), sendo estas o lastro para os CRI - Parcelas B, C e D ora emitidos. As 
series de CRI serao registradas para custodia na CETIP. 

1.7.5. 0 valor nominal de emissao das CCI- Parcelas B, C e D - Macae e de R$ 81.730.247,53 
( oitenta e urn milhoes, setecentos e trinta mil, duzentos e quarenta e sete rea is e cinquenta e tres 
centavos), R$ 45.408.810,26 (quarenta e cinco milhoes, quatrocentos e oito mil, oitoceotos e dez 
reais e vinte e seis centavos) e R$ 40.491.896,37 (quarenta milhoes, quatrocentos e noventa e urn 
mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), respectivarnente, que correspoode 
ao valor nominal dos creditos representados, respectivamente, pela CCI - Parcelas B , C e D -
Macae, na Data da Emissao ( conforme definido a baixo). 



1.7.5.1 As CCI- Parcelas B, C e D- Macae foram emitidas em series (micas e permanecerao 
custodiadas pela Pentagono, na qualidade de instituil(ao custodiante, ja qualificada no preambulo 
deste Termo de Securitizal(ao- Parcelas B, C e D. 

1.7.6 0 valor nominal de emissao das CCI- Parcelas B, C e D- Santos e de R$ 218.815.720,83 
(duzentos e dezoito milhoes, oitocentos e quinze mil, setecentos e vinte reais e oitenta e tres 
centavos), R$ 121.572.634,97 (cento e vinte e urn milhoes, quinhentos e setenta e dois mil, 
seiscentos trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) e R$ 108.408.621,79 (cento e oito 
milhoes, quatrocentos e oito mil, seiscentos e vinte e urn reais e setenta e nove centavos), 
respectivamente, que corresponde ao valor nominal dos creditos representados, respectivamente, 
pela CCI - Parcelas B, C e D - Santos, na Data da Emissao (conforrne definida no item 2.2 
abaixo). 

1.7.6.1 As CCI- Parcelas B, C e D- Santos foram emitidas em series (micas e permanecerao 
custodiadas pela Pentagono, na qualidade de instituil(ao custodiante ja qualificada no preambulo 
deste Terrno de Securitizal(ao - Parcelas B, C e D. 

1. 7. 7 Para fins do disposto no 2° paragrafo do Anexo III da Instrul(ao CVM n° 414, inforrnamos 
que OS "habite-se" do Laborat6rio e da Sede Administrativa ainda nao foram obtidos. 

1.8. Cessao e Transferencia das CCI- Parcelas B, C e D 

1.8.1. 0 FII, por meio do Contrato de Cessao das CCI - Parcelas B, C e D, cedeu e transferiu a 
Securitizadora, que por sua vez adquiriu do FII, observados os terrnos e condil(oes do referido 
contrato, as CCI - Parcelas B, C e D e todos os direitos e eventuais garantias a elas inerentes, as 
quais serao utilizadas como lastro para a emissao dos CRI - Parcelas B, C e D ("Cessao de CCI -
Parcelas B, C e D"). 

1.8.2 Pela cessao e transferencia das CCI- Parcelas B, C e D -Macae, a Securitizadora pagani 
ao FII o valor certo e ajustado de R$110.135.399,35 (cento e dez milhoes, cento e trinta e cinco 
mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) (o "Pre9o de Aquisicao Macae"), 
e, pela cessao e transferencia das CCI- Parcelas B, C e D- Santos, o valor certo e ajustado de 
R$ 294.864.600,65 (duzentos e noventa e quatro milhoes, oitocentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos reais e sessenta e cinco centavos) (o "Preco de Aguisicao Santos", em conjunto como 
Prel(o de Aquisicao Macae, "Preco de Aguisicao"), na Data de Emissao, conforme definida no 
item 2.2 abaixo, a serem pagos em moeda corrente nacional, de forma integral, cada urn, em uma 
(mica parcela, deduzindo-se do Prel(o de Aquisil(ao Macae e do Pre9o de Aquisil(ao Santos: (i) os 
valores relativos a remuneral(ao e despesas devidas a Securitizadora pela emissao e estrutural(ao 
dos CRI- Parcelas B, C e D, adiantamentos de valores referentes a administral(ao e manutenl(ao 
do FII ate o advento do pagamento da primeira Parcela A dos Valores Locaticios previstos no 
Contrato de Local(ao - Macae e no Contrato de Locacao - Santos, e (ii) todas as despesas de 
responsabilidade da Securitizadora na forma estabelecida nos termos do item 1.9.2 deste Termo 
de Securitizal(ao - Parcelas B, C e D, bern como a remuneral(ao das institui9oes financeiras 
contratadas para participar da distribui9ao publica dos CRI- Parcelas B, C e D. 



1.8.3 Nos termos do Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e D: 

(i) o FII responsabilizou-se solidariamente pela existencia, legalidade, veracidade, 
legitimidade, regularidade e boa forma9ao das CCI- Parcelas B, C e D- Macae e CCI- Parcelas 
B, C e D- Santos, bern como dos creditos imobilhirios que sao o lastro das CCI- Parcelas B, C e 
D - Macae e CCI - Parcelas B, C e D - Santos; 

(ii) o FII reconhece expressamente que o Pre9o de Aquisi9ao Macae e o Pre9o de Aquisi9ao 
Santos a serem pagos pela Securitizadora tern por base o valor economico das CCI- Parcelas B, 
C e D, o qual foi calculado com base nos termos e condi96es atuais dos Contratos de Loca9ao, do 
Instrumento Particular de Emissao de CCI - Parcelas B, C e D - Macae e do Instrumento 
Particular de Emissao de CCI - Parcelas B, C e D - Santos, e a expectativa de recebimento 
integral e tempestivo dos Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C eDna quantia necessaria para a 
satisfa9ao integral das obriga96es da Securitizadora decorrentes deste Termo de Securitiza9ao
Parcelas B, CeDe dos demais Documentos dos Projetos; e 

(iii) o FII obriga-se, de forma irrevogavel e irretratavel, nos termos do Contrato de Cessao de 
CCI- Parcelas B, C e D a pagar a Securitizadora todo o valor necessaria para restituir parte ou a 
totalidade do Pre9o de Aquisi9ao, na hipotese de o Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e 
D se resolvido por qualquer motivo. 0 valor a ser restituido pelo FII deveni, em qualquer 
hipotese, ser suficiente para garantir a Securitizadora a integral satisfa9ao dos credores dos CRI -
Parcelas B, C e D, sendo certo que o FII obriga-se integralmente e de forma irrevogavel e 
irretratavel neste sentido. 

1.8.3.1 Quaisquer valores recebidos pela Securitizadora que excedam os montantes necessarios 
para satisfazer integralmente as obriga96es decorrentes dos CRI - Parcelas B, C e D nao integram 
o valor economico das CCI - Parcelas B, C e D refletido no Pre9o de Aquisi9ao e deverao ser 
retomados pela Securitizadora ao FII no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo 
recebimento. 

1.8.3.2 Qualquer pagamento devido pelo FII na forma deste item 1.8.3 sera aplicado unica e 
exclusivamente no pagamento dos CRI - Parcelas B, C e D, e devera ser efetuado em dinheiro 
mediante deposito nas contas correntes estabelecidas no item 4.04 do Contrato de Cessao de CCI 
- Parcelas B, C e D, dentro de 10 (dez) Dias Uteis apos o recebimento de comunica9ao por 
escrito da Securitizadora indicando o montante a ser pago (acompanhado da respectiva memoria 
de calculo ). 

1.8.4. Sao condi96es resolutivas do Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e D, nos termos 
ali estipulados: 

(i) extin9ao ou nao formaliza9ao da concessao dos Direitos de Superficie nos prazos e nos 
termos das Escritura de Superficie Macae e Escritura de Superficie Santos, anula9ao ou 
declara9ao de nulidade das Escritura de Superficie Macae e Escritura de Superficie Santos 
e/ou nao conclusao ou impossibilidade de registro e/ou averba9ao nos competentes 
Registros Gerais de Im6veis da concessao prevista nas Escritura de Superficie Macae e 
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Escritura de Superficie Santos, respectivamente, nas matriculas do Terreno Macae e no 
Terreno Santos; 

(ii) nao conclusao da coloca9ao integral dos CRI- Parcelas B, C e D em ate 6 (seis) meses a 
contar da publica9ao do anuncio de inicio de distribui9ao do CRI- Parcelas B, C e D; 

(iii) inadimplemento, pela Securitizadora, da obriga9ao de pagar os Pre9os de Aquisi9ao no 
prazo previsto no item 4.01 do Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e D; 

(iv) rescisao de qualquer urn dos Documentos do Projeto que impacte o risco de credito da 
Opera9ao de Securitiza9ao; ou 

(v) indeferimento, pela CVM, do pedido de registro de oferta publica de distribui9ao dos CRI 
- Parcelas B, C e D. 

1.9. Valor Nominal das CCI- Parcelas B, CeDe Pagamentos da Securitizadora 

1.9.1. 0 valor nominal das CCI- Parcelas B, C e D, na Data de Emissao, conforme definida no 
item 2.2 abaixo, que lastreia a presente Emissao e de: 

(i) R$ 81.730.247,53 (oitenta e urn milhoes, setecentos e trinta mil, duzentos e quarenta e 
sete reais e cinquenta e tres centavos), para a CCI- Parcela B- Macae; 

(ii) R$45.408.810,26 (quarenta e cinco milhoes, quatrocentos e oito mil, oitocentos e dez reais 
e vinte e seis centavos), para a CCI- Parcela C- Macae; 

(iii) R$40.491.896,37 ( quarenta milhoes, quatrocentos e noventa e urn mil, oitocentos e 
noventa e seis reais e trinta e sete centavos), para a CCI- Parcela D- Macae; 

(iv) R$218.815.720,83 (duzentos e dezoito milhoes, oitocentos e quinze mil, setecentos e vinte 
reais e oitenta e tres centavos), para a CCI- Parcela B- Santos; 

(v) R$121.572.634,97 (cento e vinte e urn milhOes, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos 
e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), para a CCI- Parcela C- Santos; 

(vi) R$108.408.621,79 (cento e oito milhoes, quatrocentos e oito mil, seiscentos e vinte urn 
reais e setenta e nove centavos), para a CCI- Parcela D- Santos; 

1.9.2. A Securitizadora sera responsavel pelo pagamento, por conta e ordem do FII, de (i) 
honorarios do Agente Fiduciario, previstos neste Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D; (ii) 
despesas da Securitizadora com a CETIP relativas as CCI - Parcelas B, C e D e aos CRI -
Parcelas B, C e D; (iii) eventuais despesas com registros perante a CVM, Juntas Comerciais e 
Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos e de Registro de Im6veis, conforme o caso, da 
documenta9ao societaria da Securitizadora e deste Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e D, 
bern como dos demais documentos e contratos relacionados com a Emissao dos CRI - Parcelas 
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B, C e D; (v) hononirios e despesas com a contrata9ao dos assessores juridicos extemos; (vi) 
despesas com publica9ao de atas de assembleias gerais e de reunioes do conselho de 
administra9ao da Securitizadora; (vii) hononirios da Empresa de Auditoria definida no item 
5.1(iii) abaixo; e (viii) custos de registro e custodia das CCI- Parcelas B, C e D ("Despesas"), 
observados os termos da Chiusula 5 do Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e D. 

1.9.3. Os titulares dos CRI- Parcelas B, C e D devedio arcar com eventuais despesas e taxas 
relativas a negocia9ao e custodia dos CRI- Parcelas B, C e D nao compreendidas no item 1.9.2, 
bern como aquelas observadas na Chiusula 8 deste Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e D. 

CLAUSULA SEGUNDA- DAS CARACTERiSTICAS DA EMISSAO 

A emissao dos CRI - Parcelas B, C e D observani as seguintes condi9oes e caracteristicas: 

2.1. Numero de Ordem 

Estas sao as 85a, 86a e 87a Series da 1 a Emissao de CRI da Securitizadora ("Emissao"). 

2.2. Data e Local de Emissao 

Para fins de calculo do valor do CRI- Parcelas B, C e D, a data de emissao dos CRI- Parcelas 
B, C e D sera dia 15 de dezembro de 2011 ("Data de Emissao"). 0 local da Emissao sera Sao 
Paulo ("Local da Emissao"). 

2.3. Quantidade e Valor Nominal 

2.3.1. Serao emitidos 1.350 (urn mil, trezentos e cinquenta) CRI- Parcelas B, C e D, com valor 
nominal unitario de R$300.000,00 (trezentos mil reais), na Data de Emissao ("Valor Nominal 
Unitario"), sendo 694 (seiscentos e noventa e quatro) CRI - Parcelas B da 8Y Serie, 354 
(trezentos e cinquenta e quatro) CRI - Parcelas C - da 86a Serie e 302 (trezentos e dois) CRI -
Parcelas D da sr Serie. 

2.3.2. A quantidade de CRI- Parcelas B, C e D foi aumentada, a criteria da Emissora e em 
com urn acordo com os Coordenadores ( conforme definido abaixo) e a PETRO BRAS e sem a 
necessidade de novo pedido de registro ou de modificayao dos termos da Oferta, nos termos do 
artigo 14, §2°, da Instru9ao CVM n° 400, em ate 20% dos CRI- Parcelas B, C e D inicialmente 
ofertados ("Opcao de Lote Adicional"). Sem prejuizo do exercicio da Op9ao de Lote Adicional, 
a quantidade total de CRI - Parcelas B, C e D tambem foi acrescida de urn lote suplementar, a 
criteria dos Coordenadores, em comum acordo com a Emissora e a PETROBRAS correspondente 
a ate 15% ( quinze por cento) dos CRI - Parcelas B, C e D inicialmente ofertados, nos termos do 
artigo 24 da Instru9ao CVM n° 400 ("Opcao de Lote Suplementar"). Os CRI- Parcelas B, C e D 
emitidos em virtude do exercicio da Opyao de Lote Adicional e da Op9ao de Lote Suplementar 
foram destinados exclusivamente a atender excesso de demanda que foi constatado no decorrer 
da Oferta e foram colocados em regime de melhores esfor9os de colocayao. A Opyao de Lote 
Adicional e a Op9ao de Lote Suplementar acima referidas foram exercidas, totalmente, durante o 



Prazo de Colocac;ao ( conforme definido a baixo), nas mesmas condic;oes e prec;o dos CRI -
Parcelas B, C e D inicialmente ofertados no ambito da Oferta. 

2.4. Valor Total da Emissao 

0 valor total da Emissao e de R$ 405.000.000,00 (quatrocentos e cinco milhoes de reais), na Data 
de Emissao, ja observado o exercicio da Opc;ao de Lote Adicional e Opc;ao de Lote Suplementar 
para atender o excesso de demanda verificado no decorrer da Oferta. A Emissao observou o 
sistema de vasos comunicantes, sendo que o numero dos CRI alocado a cada Serie foi definido de 
acordo com a demanda dos CRI pelos investidores, conforme apurado em Procedimento de 
Bookbuilding. 

2.5. Serie 

A presente oferta de CRI- Parcelas B, C e D e relativa as 85a, 86a e 87a Series da 1 a emissao. 

2.6. Forma 

Os CRI - Parcelas B, C e D serao da forma nominativa escritural. Para todos os fins de direito, a 
titularidade de cada CRI- Parcelas B, C e D sera comprovada pelo extrato emitido pela CETIP, 
na qualidade de instituic;ao custodiante dos CRI- Parcelas B, C e D. 

2.7. Procedimento de Coloca~ao 

2.7.1 Os CRI- Parcelas B,C e D serao objeto de distribuic;ao publica no mercado de capitais 
brasileiro, nos termos da Instruc;ao CVM no 400, sob o regime de melhores esforc;os de colocac;ao 
("Oferta"), com a intermediac;ao de instituic;oes financeiras autorizadas a operar no sistema de 
distribuic;ao de valores mobiliarios devidamente contratados pela Securitizadora 
("Coordenadores"), para participar da distribuic;ao publica dos CRI - Parcelas B, C e D, nos 
termos do Instrumento Particular de Contrato de Coordenac;ao, Distribuic;ao e Colocac;ao Publica 
de Certificados de Recebiveis Imobiliarios, em Regime de Melhores Esforc;os, das 85\ 86a e 87a 
Series da 1 a Emissao da RB Capital Securitizadora S.A., a ser celebrado entre a Securitizadora e 
os Coordenadores, tendo a Petrobras e o FII como intervenientes anuentes ("Contrato de 
Colocacao"). Sera permitida a distribuic;ao parcial dos CRI - Parcelas B, C e D, desde que 
distribuidos no minimo 667 (seiscentos e sessenta e sete) CRI- Parcelas B, C e D ("Quantidade 
Minima"). No caso de nao ser distribuida a Quantidade Minima, a Oferta sera cancelada e os 
recursos serao devolvidos aos investidores. A emissao dos CRI - Parcelas B 8Y Serie, dos CRI -
Parcelas C 86a Serie e dos CRI - Parcelas D 87a Serie esta condicionada a obtenc;ao de demanda 
de investidores suficiente para a emissao, respectivamente, de, no minimo, 167 ( cento e sessenta 
e sete) CRI - Parcelas B 8Y Serie, 167 ( cento e sessenta e sete) CRI - Parcel as C 86a Serie e 167 
(cento e sessenta e sete) CRI - Parcelas D 87a Serie. Caso nao seja(m) alcanc;ado(s) o(s) 
montante(s) minimo(s) no Procedimento de Bookbuilding, a Emissora devera cancelar a emissao 
da referida serie. 



2.7.2. Os CRI- Parcelas B, C e D poderao ser colocados ap6s concessao do registro da Oferta 
pela CVM, nos termos da Instru(j:ao CVM no 414. 0 prazo de coloca~j:ao dos CRI- Parcelas B, C 
e De de no maximo 6 (seis) meses a contar da data de publica~j:i'io do anuncio de inicio da Oferta. 

2.7.3. Os CRI- Parcelas B, C e D serao distribufdos publicamente a investidores qualificados, 
conforme definidos no artigo 109 da Instru~j:i'io CVM no 409, incluindo, mas nao se limitando, 
pessoas fisicas e juridicas cujas ordens especificas de investimento representem valores que 
excedam o limite de aplica~j:ao de R$300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, 
clubes de investimento, carteiras administradas, fundos de pensao, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, condominios destinados a aplica~j:ao em carteira de titulos e valores mobiliarios 
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdencia 
complementar e de capitaliza~j:ao e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil 
segundo as normas da Resolu9ao CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, e 
da Instru9ao CVM n° 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada. 

2. 7.4 A subscri(j:ao e integraliza(j:ao dos CRI - Parcelas B, C e D observarao os procedimentos 
previstos no regulamento de opera96es da BM&FBOVESPA e/ou da CETIP. 

2.8. Pre~o de Subscri~iio e Forma de Integraliza~iio 

0 pre9o de subscri9ao dos CRI - Parcelas B, C e D sera o seu Valor Nominal Unitario, acrescido 
da remunera9ao da respectiva Serie desta Emissao, disposta no item 2.1 0.4, 2.11.4 e 2.12.4 
abaixo, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissao ate a data de subscri9ao ("Preco de 
Subscricao"). A integraliza9ao sera a vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscri~j:i'io. A 
subscri9ao sera efetuada por meio dos procedimentos da BM&FBOVESPA e/ou da CETIP. 

2.9. Regime Fiduchirio 

Os CRI - Parcelas B, C e D contarao com a institui~j:ao de regime fiduciario sabre as CCI -
Parcelas B, C e D que lastreiam a presente Emissao, nos termos da Clausula 3 abaixo. 

2.10. Caracteristicas dos CRI- Parcelas B da 85a Serie 

2.1 0.1. Prazo e Data de Vencimento dos CRI- Parcelas B da 85a Serie 

Os CRI- Parcelas B integrantes da 85a Serie ("CRI- Parcelas B da 8Y Serie") terao prazo total 
de 144 ( cento e quarenta e quatro) meses contados a partir da Data de Emissao, com vencimento, 
portanto, em 15 de dezembro de 2023. 

2.1 0. 2 Remunera9iio dos CRI- Parcel as B da 85a Serie 

Os CRI - Parcelas B da 858 Serie farao jus a urn rendimento, composto pela Atualiza~j:ao 
Monet:hia dos CRI- Parcelas B da 8Y Serie, conforme definido pela Clausula 2.13.1 abaixo, e 
Juras Remunerat6rios dos CRI- Parcelas B da 853 Serie, conforme definido pela Clausula 2.10.4 
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abaixo ("Remuneracao dos CRI - Parcelas B da ssa Serie") e, em conjunto com a Remunerac;ao 
da 86a Serie e a Remunerac;ao da 87a Serie, "Remuneracao"). 

2.1 0. 3 Atualizariio Monetaria do Valor Nominal Unitario dos CRI- Parcelas B da 85a Serie 

2.10.3.1 Os CRI- Parcelas B da ssa Serie terao seu Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor 
Nominal Unitario, conforme o caso, atualizado a partir da Data de Emissao, pela variac;ao do 
IPCA/IBGE, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, 
calculado de forma pro rata temporis por dias uteis, sendo o produto incorporado ao Valor 
Nominal Unitario dos CRI- Parcelas B da ssa Serie e, imediatamente apos a primeira data de 
amortizac;ao, ao saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI - Parcelas B da ssa Serie ("Valor 
Nominal Unitario Atualizado dos CRI - Parcelas B da ssa Serie"), de acordo com a formula 
prevista no item 2.13.1 ("Atualizacao Monetaria dos CRI- Parcelas B da ssa Serie"). 

2.10.3.2 Sea nao divulgac;ao do IPCA/IBGE for superior ao prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
apos a data esperada para sua apurac;ao e/ou divulgac;ao, ou, ainda, no caso de sua extinc;ao ou 
impossibilidade legal de aplicac;ao aos CRI - Parcelas B da ssa Serie, ou por determinac;ao 
judicial, o Agente Fiduciario, devera adotar os mesmos procedimentos previstos no item 1.3.S e 
seguintes deste Contrato. 

2.1 0. 4 Juras Remunerat6rios dos CRI- Parcelas B da 85a Serie 

2.10.4.1 Sobre o Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI -
Parcelas B da ssa Serie, conforme o caso, atualizado pela Atualizac;ao Monetaria dos CRI -
Parcelas B da ssa Serie, incidirao juros remuneratorios correspondentes a taxa de S, 17% a. a. 
(cinco inteiros e dezessete centesimos ao ano), definida em procedimento de Bookbuilding, 
calculado em regime de capitalizac;ao composta de forma pro rata temporis por dias Uteis de 
acordo com a formula prevista no item 2.13.2 abaixo ("Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas 
B da ssa Serie"). 

2.10.4.2 Os Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas B da ssa Serie serao pagos anualmente, 
apos o prazo de carencia de 36 (trinta e seis) meses contados da Data de Emissao ("Prazo de 
Carencia"), sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas B da 
8Sa Serie sera devido em 1S de dezembro de 2014 eo ultimo sera devido na Data de Vencimento 
dos CRI- Parcelas B da 8Sa Serie. As datas de pagamento dos Juros Remuneratorios dos CRI
Parcelas B da ssa Serie estao previstas na tabela constante do item 2.10.S.l.1 abaixo. Durante o 
Prazo de Carencia, os Juros Remuneratorios dos CRI - Parcelas B da 8Sa Serie serao 
incorporados integralmente ao Valor f inal Unitario. 
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2.1 0.5 Amortiza9i10 dos CRI- Parcelas B da 85a Serie 

2.10.5.1 Amortizacao Programada: 

2.10.5.1.1 Apos o Prazo de Carencia, os CRI- Parcela B da 853 Serie serao amortizados anual e 
sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela abaixo e calculados 
conforme a formula indicado no item 2.13.3 abaixo. Os valores indicados na tabela a seguir 
serao atualizados monetariamente de acordo com o item 2.13 .1 abaixo, desde a Data de Emissao 
ate a data de pagamento. Os valores da tabela a seguir foram apurados utilizando-se a taxa de 
juros de 5,1700% a.a. (cinco inteiros e dezessete centesimos por cento ao ano ), calculada 
conforme definido no Procedimento de Bookbuilding ("Amortiza9ao Programada dos CRI -
Parcela B da 8Y Serie"): 

Data de 
VNa Fator de AM PMT Pagamen J TA 

to 
(R$) Juros (R$) (R$) 

15/12/11 300.000,00000 
000 

19/12/12 
315.699,39240 

1,052331308 15.699,39240000 0,0000% 000 - -

18/12/13 
332.021,05098 

1,051700000 16.321,65 85 8700 0,0000% 708 - -
17/12/14 305.880,36960 

1,05170000 17.165,48833600 7,8732% 26.140,68138631 
43.306,1697223 

080 1 

17/12/15 278 .259,37222 
1,051279338 15.685,34286000 9,0300% 27.620,99737495 

43.306,3402349 
617 5 

19/12/16 
249.280,60642 

1,051489648 14.327,47712800 10,4143% 28.978,76580175 
43.306,2429297 

504 5 

19/12117 
218.809,54221 

1,051489648 12.835,37067800 12,2236% 30.471,06420697 
43.306,4348849 

812 7 

19/12/18 
186.723,52975 

1,051279338 11.220,40847300 14,6639% 32.086,01246132 
43.306,4209343 

682 2 

18112/19 
153.070,72143 

1,051700000 9.653,60648800 18,0228% 33.652,80832101 
43.306,4148090 

623 1 

17/12/20 
117.613,72566 

1,051279338 7.849,36526200 23,1638% 35.456,99577204 
43.306,3610340 

462 4 

17/12/21 80.338,525204 
1,051279338 6.031,15399100 31,6929% 37.275,20046116 

43.306,3544521 
25 6 

19112/22 
41.185,705623 

I ,051700000 4.153,50175300 48,7348% 39.152,81958124 
43.306,3213342 

06 4 

19/12/23 0,00000000 1,051489648 2.120,63748500 100,0000% 41.185,70562305 
43.306,3431080 

5 

Total 133.063,40 332.021,05 433.063,40 

2.10.5.2 Amortizacao Parcial Extraordinaria: 

f 



2.1 0.5.2.1 Caso haja (i) a rescisao, nulidade ou termino antecipado do Contrato de Locac;ao -
Macae ou do Contrato de Locac;ao - Santos, inclusive em razao da rescisao de referido contrato 
em decorrencia da desapropriac;ao parcial do imovel, nos termos da Chiusula 10.01 dos Contratos 
de Locac;ao, (ii) a recompra das CCI - Parcela B - Macae ou da CCI - Parcela B - Santos pelo 
FII, na qualidade de cedente das CCI - Parcelas B, C e D, conforme previsto no Contrato de 
Cessao de CCI - Parcelas B, C e D, ou (iii) o recebimento de indenizac;ao pelo FII em qualquer 
outra hipotese que nao gere o vencimento antecipado dos CRI - Parcelas B da 858 Serie, a 
Emissora deveni efetuar a amortizac;ao parcial extraordimiria dos CRI - Parcelas B da 858 Serie 
("Amortizacao Parcial Extraordim1ria os CRl- Parcelas B da 853 Serie"). A Amortizac;ao Parcial 
Extraordimiria os CRI - Parcelas B da 858 Serie deveni abranger, proporcionalmente, todas os 
CRI- Parcelas B da 858 Serie em Circulac;ao em montante equivalente ao recebido pela Emissora 
decorrente do pagamento do Valor Indenizatorio pela PETROBRAS, sem a incidencia de 
qualquer premio, observado o disposto no item 2.10.5.2.2 abaixo e na Chiusula 15 do Contrato de 
Locac;ao. Esse evento seguini os procedimentos da BM&FBOVESPA e/ou CETIP. 

2.1 0.5.2.2 Caso a Amortizac;ao Parcial Extraordimiria os CRI- Parcelas B da 858 Serie decorra da 
rescisao voluntaria pela PETROBRAS, de urn dos Contratos de Locac;ao, ou da recompra das 
CCI - Parcelas B pelo FII, sobre o valor da Amortizac;ao Parcial Extraordinaria dos CRI -
Parcelas B da 85° Serie, incidira premio calculado de acordo com (i) formula indicada no item 
2.13 .4.2 abaixo caso as hipoteses acima referidas ocorram antes do termino do Prazo de Carencia 
ou (ii) formula prevista no item 2.13.4.3 abaixo caso as hipoteses acima referidas ocorram apos 
Prazo de Carencia. As formulas previstas nos itens 2.13.4.2 e 2.13.4.3 abaixo contemplam o 
Valor Indenizatorio devido, acrescido do respective premio. 

2.11. Caracteristicas dos CRI- Parcelas C da 86a Serie 

2.11.1. Prazo e Data de Vencimento dos CRI- Parcelas C da 86a Serie 

Os CRI - Parcelas C integrantes da 868 Serie ("CRI - Parcelas C da 868 Serie") terao prazo total 
de 180 (cento e oitenta) meses contados a partir da Data de Emissao, com vencimento, portanto, 
em 15 de dezembro de 2026. 

2.11.2 Remunera9iio dos CRI- Parcelas C da 86a Serie 

Os CRI - Parcelas C da 868 Serie farao jus a urn rendimento, composto pela Atualizac;ao 
Monetaria dos CRI- Parcelas C da 868 Serie, conforme definido pela Clausula 2.13.1 abaixo, e 
Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas C da 868 Serie, conforme definido pela Clausula 2.13.2 
abaixo ("Remuneracao dos CRI- Parcelas C da 868 Serie"). 

2.11.3 Atualiza9iio Monetaria do Valor Nominal Unitario dos CRI- Parcelas C da 86a Serie 

2.11.3.1 Os CRI- Parcelas C da 868 Serie terao seu Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor 
Nominal Unitario, conforme o caso, atualizado a partir da Data de Emissao, pela variac;ao do 
IPCA, calculado de forma pro rata temporis por dias uteis, sendo o produto incorporado ao Valor 
Nominal Unitario dos CRI- Parcelas C da 868 Serie e, imediatamente apos a primeira data de 
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amortizac;ao, ao saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI - Parcelas C da 86a Serie ("Valor 
Nominal Unitario Atualizado dos CRI - Parcelas C da 86a Serie"), de acordo com a formula 
prevista no item 2.13.1 ("Atualizacao Monetaria dos CRI- Parcelas C da 86a Serie"). 

2.11.3.2 Sea nao divulgac;ao do IPCA/IBGE for superior ao prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
apos a data esperada para sua apurac;ao e/ou divulgac;ao, ou, ainda, no caso de sua extinc;ao ou 
impossibilidade legal de aplicac;ao aos CRI - Parcelas C da 86a Serie, ou por determinac;ao 
judicial, o Agente Fiduciario devera adotar os mesmos procedimentos previstos no item 1.3.5 e 
seguintes deste Contrato. 

2.11.4 Juras Remunerat6rios dos CRI- Parcelas C da 86a Serie 

2.11.4.1 Sobre o Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI -
Parcelas C da 86a Serie, conforme o caso, atualizado pela Atualizac;ao Monetaria dos CRI -
Parcelas C da 86a Serie, incidirao juros remuneratorios correspondentes a taxa de 5,39% a.a. 
(cinco inteiros e trinta e nove centesimos ao ano ), definida em procedimento de Bookbuilding, 
calculado em regime de capitalizac;ao composta de forma pro rata temporis por dias uteis de 
acordo com a formula prevista no item 2.13.2 abaixo ("Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas 
C da 86a Serie"). 

2.11.4.2 Os Juros Remuneratorios dos CRI - Parcelas C da 86a Serie serao pagos anualmente, 
apos o Prazo de Carencia sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratorios dos CRI
Parcelas C da 86a Serie sera devido em 15 de dezembro de 2014 eo ultimo sera devido na Data 
de Vencimento dos CRI - Parcelas C da 86a Serie. As datas de pagamento dos Juros 
Remuneratorios dos CRI - Parcelas C da 86a Serie estao previstas na tabela constante do item 
2.11.5.1.1 abaixo. Durante o Prazo de Carencia, os Juros Remuneratorios dos CRI - Parcelas C 
da 86a Serie serao incorporados integralmente ao Valor Nominal Unitario. 

2.11. 5 Amortizm;iio dos CRI- Parcel as C da 86a Serie 

2.11.5.1 Amortizacao Programada: 

2.11.5.1.1 Apos o Prazo de Carencia, os CRI - Parcela C da 86a Serie serao amortizados 
anual e sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela abaixo e calculados 
conforme a formula indicado no item 2.13.3 abaixo. Os valores indicados na tabela a seguir 
serao atualizados monetariamente de acordo como item 2.13.1 abaixo, desde a Data de Emissao 
ate a data de pagamento. Os valores da tabela a seguir foram apurados utilizando-se a taxa de 
juros de 5,3900% a. a. (cinco inteiros e trinta e nove centesimos por cento ao ano ), calculada 
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conforme definido no Procedimento de Bookbuilding ("Amortizayao Programada dos CRI -
Parcela C da 86a Serie"): 

Data de VNa Fator de 
J TA AM(R$) 

PMT 
Pagamento (R$) Juros (R$) 

15/12/11 
300.000,00 

000000 

19112112 316.367,65 
1,054558863 

16.367,6589 
0,0000% 

890000 0000 - -
18112/13 

333.419,87 
1,053900000 

17.052,2168 
0,0000% 571471 1471 - -

17112114 
315.106,78 

1,053900000 
17.971,3313 

5,4925% 
18.313,08667 36.284,417 

904108 0102 363 97465 

17/12/15 
295.668,16 

1,053460987 
16.845,9199 

6,1689% 
19.438,62270 36.284,542 

633193 5253 915 66168 

19112/16 275.255,23 
1,053680471 

15.871,6064 
6,9040% 

20.412,93020 36.284,536 
612838 2840 355 63195 

19112117 
253.746,51 

1,053680471 
14.775,8307 

7,8141% 
21.508,71940 36.284,550 

672208 2058 630 12688 

19112118 
231.027,57 

1,053460987 
13.565,5392 

8,9534% 
22.718,94062 36.284,479 

609389 3177 819 85996 

18/12/19 
207.195,46 

1,053900000 
12.452,3863 

10,3157% 
23.832,11166 36.284,498 

442678 5146 711 01857 

17112/20 
181.987,85 

1,053460987 
11.076,8740 

12,1661% 
25.207,60739 36.284,481 

702916 3017 762 42779 

17/12/21 
155.432,55 

1,053460987 
9.729,25045 

14,5918% 
26.555,30412 36.284,554 

290718 879 198 58077 

19112/22 
127.525,72 

1,053900000 
8.377,81460 

17,9543% 
27.906,82684 36.284,641 

606057 169 661 44830 

19/12/23 
98.086,794 

1,053680471 
6.845,64103 

23,0847% 
29.438,93128 36.284,572 

77667 954 390 32344 

18112/24 
67.110,592 

1,054119575 
5.308,41564 

31,5804% 
30.976,20213 36.284,617 

63902 642 765 78407 

17/12/25 
34.443,236 

1,053900000 3.617,26094 48,6769% 
32.667,35606 

36.284,617 
57072 

324 
830 01154 

17/12/26 1,053460987 1.841,36942 100,0000% 
34.443,23657 

36.284,605 - 072 
254 99326 

Total 171.699,12 333.419,88 471.699,12 
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2.11.5.2.1 Caso haja (i) a rescisao, nulidade ou termino antecipado do Contrato de Loca9ao -
Macae ou do Contrato de Loca9ao - Santos, inclusive em razao da rescisao de referido contrato 
em recorrencia da desapropria9ao parcial do imovel, nos termos da Chiusula 10.01 dos Contratos 
de Loca9ao, (ii) a recompra da CCI - Parcela C - Macae ou da CCI - Parcela C - Santos pelo 
FII, na qualidade de cedente das CCI - Parcelas B, C e D, conforme previsto no Contrato de 
Cessao de CCI - Parcelas B, C e D, ou (iii) o recebimento de indeniza9ao pelo FII em qualquer 
outra hipotese que nao gere o vencimento antecipado dos CRI - Parcelas C da 86a Serie, a 
Emissora deveni efetuar a amortiza9ao parcial extraordimiria dos CRI - Parcelas C da 86a Serie 
("Amortizacao Parcial Extraordinaria os CRl - Parcelas C da 86a Serie"). A Amortiza9ao Parcial 
Extraordimiria os CRI - Parcelas C da 86a Serie deveni abranger, proporcionalmente, todos os 
CRI - Parcelas C da 868 Serie em Circula9ao em montante equivalente ao recebido pela Emissora 
decorrente do pagamento do Valor Indenizatorio pela PETROBRAS, sem a incidencia de 
qualquer premia, observado o disposto no item 2.11.5.2.2 abaixo e na Chiusula 15 do Contrato de 
Loca9ao. Esse evento seguin! os procedimentos da BM&FBOVESPA e/ou CETIP. 

2.11.5.2.2 Caso a Amortiza9ao Parcial Extraordimiria os CRI- Parcelas C da 86a Serie decorra da 
rescisao voluntaria pela PETROBRAS, apos o Prazo de Carencia, de urn dos Contratos de 
Loca9ao, ou da recompra das CCI - Parcelas C pelo FII, sabre o valor da Amortiza9ao Parcial 
Extraordinaria os CRI - Parcelas C da 86a Serie incidira premia calculado de acordo com (i) 
formula indicada no item 2.13.4.2 abaixo caso as hipoteses acima referidas ocorram antes do 
termino do Prazo de Carencia ou (ii) formula prevista no item 2.13.4.3 baixo caso as hipoteses 
acima referidas ocorram apos Prazo de Carencia. As formulas previstas nos itens 2.13.4.2 e 
2.13 .4.3 abaixo contemplam o Valor Indenizatorio devido, acrescido do respectivo premia. 

2.12. Caracteristicas dos CRI- Parcelas D da 878 Serie 

2.12.1. Prazo e Data de Vencimento dos CRI-Parcelas D da 87aSerie 

Os CRI- Parcelas D integrantes da 87a Serie ("CRI- Parcelas D da 87a Serie", em conjunto com 
os CRI - Parcelas D da 87a Serie e com os CRI - Parcelas D da 878 Serie, simplesmente "CRI -
Parcelas B, C e D") terao prazo total de 204 (duzentos e quatro) meses contados a partir da Data 
de Emissao, com vencimento, portanto, em 15 de dezembro de 2028. 

2.12.2 Remunera9iio dos CRI- Parcelas D da 8r 8erie 

Os CRI - Parcelas D da 87a Serie farao jus a urn rendimento, composto pela Atualiza9ao 
Monetaria dos CRI - Parcelas D da 87a Serie, con forme definido pela Clausula 2.13 .1 abaixo, e 
Juras Remuneratorios dos CRI - Parcelas D da 878 Serie, conforme definido pela Chiusula 2.13 .2 
abaixo ("Remuneracao dos CRI - Parcelas D da 87a Serie" e, em conjunto com a Remunera9ao 
dos CRI - Parcelas B da 8Y Serie e a Remunera9ao dos CRI - Parcelas C da 868 Serie, 
"Remuneracao"). 

2.12.3 Atualiza9iio Monetaria do Valor Nominal Unitario dos CRI- Parcelas D da 8rSerie 



2.12.3.1 Os CRI- Parcelas D da 87a Serie terao seu Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor 
Nominal Unitario, conforme o caso, atualizado a partir da Data de Emissao, pela variayao do 
IPCA), calculado de forma pro rata temporis por dias uteis, sendo o produto incorporado ao 
Valor Nominal Unitario dos CRI- Parcelas D da 87a Serie e, imediatamente apos a primeira data 
de amortizayao, ao saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI- Parcelas D da 87a Serie ("Valor 
Nominal Unitario Atualizado dos CRI - Parcelas D da 87a Serie" e, em conjunto como Valor 
Nominal Unitario Atualizado dos CRI- Parcelas B da 8Y Serie e o Valor Nominal Unitario 
Atualizado dos CRI- Parcelas C da 86a Serie, o "Valor Nominal Unitario Atualizado"), segundo 
a formula prevista no item 2.13.2 abaixo ("Atualizacao Monetaria dos CRI- Parcelas D da 87a 
Serie"). 

2.12.3.2 Sea nao divulgayao do IPCA/IBGE for superior ao prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
apos a data esperada para sua apurayao e/ou divulgayao, ou, ainda, no caso de sua extin9ao ou 
impossibilidade legal de aplicayao aos CRI - Parcelas D da 87a Serie, ou por determinayao 
judicial, o Agente Fiduciario, devera adotar os mesmos procedimentos previstos no item 1.3.5 e 
seguintes deste Contrato. 

2.12.4 Juras Remunerat6rios dos CRI -Parcelas D da 8r&rie 

2.12.4.1 Sobre o Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI
Parcelas D da 87a Serie, conforme o caso, atualizado pela Atualizayao Monetaria dos CRI -
Parcelas D da 87a Serie, incidirao juros remuneratorios correspondentes a taxa de 5,37% a.a. 
(cinco inteiros e trinta e sete centesimos ao ano ), definida em procedimento de Bookbuilding, 
calculado em regime de capitalizayao composta de forma pro rata temporis por dias uteis de 
acordo com a formula indicada no item 2.13 .1 abaixo ("Juros Remuneratorios dos CRI- Parcel as 
D da 87a Serie e, em conjunto com OS Juros Remuneratorios dos CRI - Parcelas B da ssa Serie e 
os Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas C da 86a Serie, os "Juros Remuneratorios"). 

2.12.4.2 Os Juros Remuneratorios dos CRI - Parcelas D da 87a Serie serao pagos anualmente, 
apos o Prazo de Carencia, sendo que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratorios dos CRI
Parcelas D da 87a Serie sera devido em 15 de dezembro de 2014 eo ultimo sera devido na Data 
de Vencimento dos CRI - Parcelas D da 87a Serie. As datas de pagamento dos Juros 
Remuneratorios dos CRI - Parcelas D da 87a Serie estao previstas na tabela constante do item 
2.12.5.1.1 abaixo. Durante o Prazo de Carencia, os Juros Remuneratorios dos CRI - Parcelas D 
da 87a Serie serao incorporados integralmente ao Valor Nominal Unitario. 

2.12.5 Amortiza9iio dos CRI- Parcelas D da Br Serie 

2.12.5.1 Amortizacao Programada: 

f 
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2.12.5 .1.1 Ap6s o Prazo de Carencia, os CRI - Parcela D da 878 Serie serao amortizados anual e 
sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela abaixo e calculados 
conforme a formula indicado no item 2.13.3 abaixo. Os valores indicados na tabe]a a seguir 
serao atualizados monetariamente de acordo com o item 2.13.1 abaixo, desde a Data de Emissao 
ate a data de pagamento. Os valores da tabela a seguir foram apurados utilizando-se a taxa de 
juros de 5,3700%% a.a. (cinco inteiros e trinta e sete centesimos por cento ao ano), calculada 
conforme definido no Procedimento de Bookbuilding ("Amortizac;ao Programada dos CRI -
Parce]a D da 878 Serie", e, em conjunto com a Amortizac;ao Programada dos CRI- Parcela B da 
858 Serie e a Amortizac;ao Programada dos CRI - Parcela C da 868 Serie, a "Amortizac;ao 
Programada"): 

Data de 
VNa Fator de J AM PMT Pagament 
(R$) Juros (R$) 

TA 
(R$) (R$) 

0 

15/12/11 300.000,00000000 
19/12/12 316.306,90680000 1,054356356 16.306,90680000 0,0000% - -
18/12/13 333.292,58769516 1,053700000 16.985,68089516 0,0000% - . 

17/12114 318.320,41807072 1,053700000 17.897,81195923 4,4922% 
14.972,1696244 32.869,981 

4 58367 

17/12/15 302.405,03380803 1,053262657 16.954,59124379 4,9998% 
15.915,3842626 32.869,975 

9 50648 

19112/16 285.708,34467639 1,053481306 16.173,01614902 5,5213% 
16.696,6891316 32.869,705 

4 28066 

19/12/17 268.118,42472805 1,053481306 15.280,05540839 6,1566% 
17.589,9199483 32.869,975 

4 35673 

19/12/18 249.529,23 8 I 0481 1,053262657 14.280,69969167 6,9332% 
I 8.589,1866232 32.869,886 

4 31491 

18112/19 230.059,22024321 1,053700000 13.399,72008622 7,8027% 
19.470,0178616 32.869,737 

0 94782 

17/12/20 209.442,92333956 1,053262657 12.253,56533750 8,9613% 
20.616,2969036 32.869,862 

5 24115 

17112/21 187.728,50937649 1,053262657 11.155,48658691 
10,3677 21.714,4139630 32.869,900 

% 7 54998 

19112/22 164.939,5 8243775 1,053700000 10.081,02095351 
12,1393 22.788,9269387 32.869,947 

% 4 89225 

19112/23 140.890,89649958 1,053481306 8.821' 18427986 
14,5803 24.048,6859381 32.869,870 

% 7 21803 

I 8112/24 115.617,74659459 1,053918740 7.596,65961672 
17,9381 25.273,1499049 32.869,809 

% 9 52171 

17/12/25 88.956,64108312 1,053700000 6.208,67299212 
23,0597 26.661,1055114 32.869,778 

% 7 50359 

17/12/26 60.824,81499372 1,053262657 4.738,06706188 
31,6242 28.131,8260894 32.869,893 

% 0 15128 

17/12/27 31 .194,67544250 1,053262657 3.239,69125809 
48,7139 29.630,1395512 32.869,830 

% 2 80931 

19/12/28 1,053700000 1.675,15407126 
100,0000 31.194,6754425 32.869,829 . 

% 0 51376 

Total 193.047,98 333.292,59 493.047,98 

,f) 
-1 



2.12.5.2 Amortizacao Parcial Extraordimiria: 

2.12.5.2.1 Caso haja a (i) rescisao, nulidade ou termino antecipado do Contrato de Loca9ao -
Macae ou do Contrato de Loca9ao - Santos, inclusive em razao da rescisao de referido contrato 
em recorrencia da desapropriarrao parcial do imovel, nos termos da Chiusula 10.01 dos Contratos 
de Loca9ao,(ii) a recompra da CCI - Parcela D - Macae ou da CCI - Parcela D - Santos pelo FII, 
na qualidade de cedente das CCI- Parcelas B, C e D, conforme previsto no Contrato de Cessao 
de CCI - Parcelas B, C e D, ou (iii) o recebimento de indenizarrao pelo FII em qualquer outra 
hipotese que nao gere o vencimento antecipado dos CRI - Parcelas D da 878 Serie, a Emissora 
deven't efetuar a amortiza9ao parcial extraordinaria dos CRI - Parcelas D da 873 Serie 
(' Amortizacao Parcial Extraordimiria os CRl - Parcelas D da 873 Serie e, em conjunto com a 
Amortizacao Parcial Extraordim'tria dos CRl - Parcelas B da 853 Serie e a Amortizacao Parcial 
Extraordimiria dos CRl - Parcelas C da 868 Serie, a Amortizacao Parcial Extraordinaria''). A 
Amortizarrao Parcial Extraordimiria os CRI - Parcelas D da 878 Serie devera abranger, 
proporcionalmente, todos os CRI - Parcelas D da 878 Serie em Circula9ao em montante 
equivalente ao recebido pela Emissora decorrente do pagamento do Valor Indenizatorio pela 
PETROBRAS, sem a incidencia de qualquer premio, observado o disposto no item 2.12.5.2.2 
abaixo e na Chiusula 15 do Contrato de Locarrao. Esse evento seguini os procedimentos da 
BM&BFBOVESPA e/ou CETIP. 

2.12.5.2.2 Caso a Amortiza9ao Parcial Extraordimiria os CRI - Parcelas D da 873 Serie decorra 
da rescisao voluntaria pela PETROBRAS, de urn dos Contratos de Loca9ao, ou da recompra da 
CCI - Parcelas C pelo FII, sobre o valor da Amortiza9ao Parcial Extraordinaria os CRI- Parcelas 
D da 873 Serie, incidira premio calculado de acordo com (i) formula indicada no item 2.13.4.2 
abaixo caso as hipoteses acima referidas ocorram antes do termino do Prazo de Carencia ou (ii) 
formula prevista no item 2.13.4.3 baixo caso as hipoteses acima referidas ocorram apos Prazo de 
Carencia. As formulas previstas nos itens 2.13.4.2 e 2.13.4.3 abaixo contemplam o Valor 
Indenizatorio devido, acrescido do respectivo premio. 

2.13. Formulas para calculo da Remunera~ao, da Atualiza~ao Monetaria do Valor 
Nominal dos CRI - Parcelas B, C e D e da Amortiza~ao Parcial Extraordinaria dos CRI -
Parcelas B, C e D e Hipoteses de Resgate Antecipado Facultativo e Compulsorio 

2.13.1. Formula para Calculo da Atualizacao Monetaria do Valor Nominal Unitario dos CRI
Parcelas B, C e D: 

On de: 



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

VNb =Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario (a) na Data de Emissao; ou 
(b) apos incorporac;ao dos Juros Remuneratorios, Atualizac;ao Monetaria ou Amortizac;ao, se 
houver, o que ocorrer por ultimo calculados com 8 ( oito) casas decimais, sem arredondamento; 

C = Fator da variac;ao acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento, apurado da seguinte forma: 

On de: 

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

n = numero total de numeros indices considerados na atualizac;ao, sendo "n" urn numero inteiro; 

Nlk = em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI, atualizac;ao pelo valor do 
numero indice do IPCA/IBGE referente ao mes anterior. Apos a Data de Aniversario, o valor do 
numero-indice referente ao mes de atualizac;ao; 

Nlk-J = valor do numero indice do IPCA/IBGE referente ao mes anterior ao mes Nlk; 

dup = numero de Dias Uteis entre (i) 15 de dezembro de 2011, para 0 primeiro mes de 
atualizac;ao, ou (ii) a Data de Aniversario imediatamente anterior, para os demais meses, e a data 
de calculo, sendo "dup" urn numero inteiro; e 

dut = numero de Dias Uteis contidos entre (i) 15 de dezembro de 2011, para 0 primeiro mes de 
atualizac;ao, ou (ii) a Data de Aniversario imediatamente anterior, para os demais meses, e a 
proxima Data de Aniversario, sendo "dut" urn numero inteiro. 

(
dup) 

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

( 
NI J:: 

sem arredondamento e os resultantes das expressoes Nlk:l sao considerados com 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e executado a partir do fator mais recente, 
acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. 



Observa~oes: 

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

b) Caso, se ate a Data de Aniversario dos CRI, o Numero-indice referente ao mes de atualizayao 
nao esteja disponivel, devera ser utilizado urn numero indice projetado, calculado com base na 
ultima Projeyao disponivel, divulgada pela ANBIMA da varia9ao percentual do IPCA/IBGE, 
conforme formula a seguir: 

Nlkp = Nhx (1+ Pro}e9iio) 

On de: 

Nlkp = Numero indice Projetado do IPCA/IBGE para o mes de atualizayao, calculado com 2 casas 
decimais, com arredondamento; 

Nh = valor do numero indice do IPCA/IBGE referente ao mes anterior ao mes de atualizayao;; e 

Pro}e9iio =ultima varia9ao percentual projetada e divulgada pela ANBIMA. 

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

0 numero indice do IPCA/IBGE, bern como as projeyoes de sua varia9ao, deverao ser utilizados 
considerando identico numero de casas decimais divulgado pelo orgao responsavel por seu 
calculo/apurayaO. 

c) Para a determinayao dos val ores de pagamento das amortizayoes, o fator "C" sera calculado ate 
a Data de Aniversario no respectivo mes de pagamento. 

2.13.1.1 Na hipotese de extin9ao do IPCA/IBGE ou caso o mesmo deixe de ser divulgado, ou 
ainda, em razao de proibi9ao ou restri9ao legal de seu uso para fins de atualizayao monetaria dos 
CRI ou dos Valores Locaticios devidos pela PETROBRAS ao FII na forma dos Contratos de 
Loca9ao, sera utilizado os seguintes indices, na seguinte ordem de preferencia: IPC-DI/FGV, 
IPC-M/FGV, IPC/FIPE. 

2.13.2. Formula para Calculo da Remuneracao dos CRI- Parcelas B, C e D 

J = VNa x (FatorJuros -1) 

On de: 



J valor dos juros remunerat6rios devidos entre (a) a Data de Emissao; ou (b) incorpora~ao 
dos Juros Remunerat6rios ou pagamento, se houver, o que ocorrer por ultimo e a data de calculo, 
calculado com 8 ( oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNa Valor Nominal Unitario atualizado dos CRI, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento; 

Fator Juros Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma: 

FatorJuros={[(taxa+ 1):] } 

Onde: 

taxa taxa de juros, definida do Procedimento de Bookbuilding, na forma percentual ao ano, 
informada com 4 ( quatro) casas decimais; 

DP e o numero de Dias (Jteis entre (a) na Data de Emissao; ou (b) incorporac;ao dos Juros 
Remunerat6rios ou pagamento e a data calculo, sendo "DP" urn numero inteiro. 

Para a determinac;ao dos valores de pagamento da Remunerac;ao o "Fator Juros" sera calculado 
ate a Data de Pagamento no respectivo mes de pagamento. 

2.13.3. Formula para calculo da Amortiza~tao Programada: 

Onde: 

A~= Valor unitario da i-esima parcela de amortizac;ao. Valor em reais, calculado com 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = conforme definido acima; 

TA; = Taxa fixa definida para amortizac;ao, expressa em percentual, com 9 (nove) casas 
decimais, sem arredondamento, de acordo com as tabelas de Amortizac;ao Programada previstas 
nos itens 2.10.5.1.1, 2.11.5.1.1 e 2.12.5.1.1 acima. 

2.13.4 F6rmula para Calculo do Premio de Rescisao de Contrato de Locacao ou Recompra 
das CCI - Parcelas B, C e D 

2.13 .4.1 0 Valor Indenizat6rio devido, acrescido do premio de rescisao de Contrato de Locac;ao 
ou de recompra de CCI - Parcelas B, C e D, ap6s o Prazo de Carencia, previsto nos itens 
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2.10.5.2.2, 2.11.5.2.2, 2.12.5.2.2, bern como no Resgate Antecipado Compuls6rio (conforme 
definido no item 2.13.6 abaixo) sera calculado de acordo o disposto abaixo. 

2.13.4.2 Se a Amortiza9ao Parcial Extraordinaria dos CRI ou Resgate Antecipado Compuls6rio 
ocorrer antes do Prazo de Carencia: 

VIE= [(VNl + P) + (VNI x 11100)] 

Onde: 

VIE: Valor Indenizat6rio acrescido de Premia 

VNl: Valor Indenizat6rio equivalente ao resultado do somat6rio de cada das parcelas vincendas 
das Parcelas B, C e D do Valor Locaticio, conforme o caso, atualizadas pelo indice de corre9ao 
monetaria na forma deste contrato, e trazidas a valor presente por "i" conforme definido abaixo, 
de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apura9ao 
( conforme definida abaixo) 

P=Maximo 

On de: 

P: valor do premia 

( . )~ 1+-l-
O· 100 _ 1 
• ( y )~ 1+ -

100 

i: Juros Remunerat6rios dos CRI- Parcelas B, C e D: 
• Para os CRI - Parcelas B da 85a Serie: 5,1700 
• Para os CRI - Parcelas C da 86a Serie: 5,3900 
• Para os CRI - Parcelas D da 87a Serie: 5,3700 

xVNJ 

Y: taxa de remunera9ao (cupom sabre o IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo medio de vendmento 
mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da respectiva Parcela do Valor 
Locaticio, definida na data de pagamento do Valor Indenizat6rio (a "Data de Apura9ao"). A 
NTN-B devera ser deduzida da aliquota de impasto de renda vigente a epoca para investimentos 
de pessoas fisicas em NTN-B com prazo de vencimento equivalente ao prazo de vencimento da 
ultima parcela da respectiva Parcela do Valor Locaticio vincenda. Sera utilizada a menor taxa da 
NTN-B, entre: (a) taxa de referenda divulgada pela ANBIMA na Data de Apura9ao; ou (b) taxa 
media de referenda praticada por pelo menos 3 (tres) institui9oes financeiras de primeira linha na 
Data de Apura9ao; 



Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apurac;ao e a data de vencimento da 
ultima parcela vincenda da respectiva Parcela do Valor Locaticio. 

2.13.4.3 Sea Amortizac;ao Parcial Extraordimiria dos CRI ou Resgate Antecipado Compuls6rio 
ocorrer ap6s o Prazo de Carencia: 

VIE= VNl + P 

On de: 

VIE: Valor Indenizat6rio acrescido de Premio 

VNl: Valor Indenizat6rio equivalente ao resultado do somat6rio de cada uma das parcelas 
vincendas das Parcelas B, C e D do Valor Locaticio, conforme o caso, atualizadas pelo indice de 
correc;ao monetaria na forma deste contrato, e trazidas a valor presente por "i" conforme definido 
abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apurac;ao 
( conforme definida abaixo) 

P= Maximo 

Onde: 

P: valor do premio 

( 
i ): 1+ -

0; 100 Dl.l - 1 

( 
y )252 

1+ -
100 

i: Juros Remunerat6rios dos CRI- Parcelas B, C e D: 
• Para os CRI Parcelas B da 85a Serie: 5,1700 
• Para os CRI Parcelas C da 86a Serie: 5,3900 
• Para os CRI Parcelas D da 87a Serie: 5,3700 

xVNl 

Y: taxa de remunerac;ao (cupom sobre o IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo medio de vencimento 
mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da respectiva Parcela do Valor 
Locaticio, definida na data de pagamento do Valor Indenizat6rio (a "Data de Apurac;ao"). A 
NTN-B devera ser deduzida da aliquota de imposto de renda vigente a epoca para investimentos 
de pessoas fisicas em NTN-B com prazo de vencimento equivalente ao prazo de vencimento da 
ultima parcela da respectiva Parcela do Valor Locaticio vincenda. Sera utilizada a menor taxa da 
NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de Apurac;ao; ou (b) taxa 
media de referencia praticada por pelo menos 3 (tres) instituic;oes financeiras de primeira linha na 
Data de Apurac;ao; 

){/ 38 



Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apurac;:ao e a data de vencimento da 
ultima parcela vincenda da respectiva Parcela do Valor Locaticio. 

2.13.5 Oferta de Resgate Antecipado Facultativo 

2.13.5.1 0 FII, na qualidade de cedente das CCI- Parcelas B, C e D- Macae e das CCI
Parcelas B, C e D - Santos, podeni, a seu exclusivo criteria, solicitar a Securitizadora que realize 
o resgate antecipado, parcial ou total dos CRl - Parcelas B, C e D a qualquer tempo, mediante 
oferta de resgate antecipado facultativo aos titulares dos CRl - Parcelas B, C e D ("Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativo"). 0 FII, neste caso e na forma prevista no Contrato de Cessao 
das CCI - Parcelas B, C e D, deveni garantir os montantes necessarios para a Securitizadora 
realizar o referido resgate antecipado, bern como para pagar pelas despesas incorridas pela 
mesma como procedimento para aprovac;:ao de tal resgate, devendo satisfazer, integralmente: 

(i) a restituic;:ao dos respectivo Prec;:o de Aquisic;:ao; 

(ii) o pagamento de premio de resgate antecipado facultativo, se foro caso; e 

(iii) o reembolso de despesas. 

Tal Resgate Antecipado Facultativo sera operacionalizado da seguinte forma: 

(i) a Securitizadora, dentro de ate 20 (vinte) dias ap6s o recebimento de solicitac;:ao por 
escrito do FII, realizara oferta para resgate antecipado aos titulares dos CRl- Parcelas B, C e D, 
por meio de publicac;:ao de anuncio, em jornal de grande circulac;:ao, devendo tal convocac;:ao 
descrever (i) as condic;:oes da Oferta de Resgate Antecipado Facultativo; (ii) a definic;:ao do 
premio de resgate; (iii) demais informac;:oes necessarias para tomada de decisao dos detentores de 
CRI- Parcelas B, C e D; e, (iv) a data efetiva para o resgate dos CRI- Parcelas B, C e D, quando 
sera feito 0 pagamento destes; 

(ii) a Emissora, conforme solicitac;:ao do FII, podera condicionar a oferta de resgate a urn 
percentual minimo de aceitac;:ao por parte dos detentores de CRI; 

(iii) no caso de resgate antecipado da totalidade de uma ou de todas as Series dos CRl -
Parcelas B, C e D, caso 2/3 (dois terc;:os) ou mais dos detentores de CRl da respectiva Serie optem 
por aceitar a oferta de resgate, a Emissora podera, conforme orientac;:ao do FII, resgatar 
antecipadamente a to tali dade dos CRI em Circulac;:ao da respectiva Serie ( conforme definido na 
clausula 9 a baixo), independente da manifestac;:ao dos demais titulares dos CRl; 

(iv) no caso de resgate Antecipado parcial de uma ou de todas as Series dos CRI- Parcelas B, 
C e D, caso haja aceitac;:ao da Oferta de Resgate Facultativo por detentores de CRl que 
representem volume de CRI maior aquele objeto da oferta, a Emissora, conforme orientac;:ao do 
FII, podera optar por uma das seguintes hip6teses: (a) resgatar a totalidade os CRl em Circulac;:ao 
correspondentes aqueles detentores que optaram por aceitar a oferta de resgate, ainda que em 



publica9ao de anuncio, em jomal de grande circula9ao; ou (b) resgatar antecipadamente apenas 
parte dos CRI em Circula9ao ate o limite da oferta parcial de resgate antecipado facultativo 
adotando o criteria de sorteio conforme disposto no item 2.13.5.3 do Termo de Securitiza9ao; e 

(v) o valor a ser pago aos titulares da respectiva Serie de CRI - Parcelas B, C e D a titulo de 
resgate antecipado sera equivalente ao Valor Nominal Unitario ajustado pela atualiza9ao 
monetaria e acrescido pela Remunera9ao devida e ainda nao paga ate a data de resgate da 
respectiva serie dos CRI - Parcelas B, C e D, ambos calculados na forma deste instrumento, 
acrescido de eventual premio de resgate, que nao podera ser negativo, a ser oferecido pela 
Emissora aos titulares dos CRI, conforme determinado pelo FII. 

2.13.5.2 Os CRI resgatados, total ou parcialmente, serao cancelados pela Emissora. A Oferta de 
Resgate devera englobar as CCI - Parcelas B, C e D de Macae e Santos, sendo certo que o 
resgate podera ser parcial, inclusive no que se refere ao lastro dos CRI - Parcelas B, C e D 
(Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C e D -Macae e Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C e D -
Santos). 

2.13.5.3 Na hip6tese de resgate parcial de determinada serie dos CRI- Parcelas B, C e D, adotar
se-a o criteria de sorteio, a ser coordenado pelo Agente Fiduciario. A operacionaliza9ao do 
resgate antecipado parcial dar-se-a atraves de "opera9ao de compra e de venda definitiva dos 
certificados no mercado secundario". Entretanto, todas as etapas de sse processo, tais como 
habilita9ao dos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D, qualifica9ao, sorteio, apura9ao, defini9ao 
do rateio e de valida9ao da quantidade de CRI - Parcelas B, C e D da respectiva serie a ser 
resgatado, serao realizadas fora do ambito da CETIP e da BM&FBOVESP A. 

2.13 .6 Res gate Antecipado Compuls6rio 

2.13.6.1 0 FII na qualidade de cedente das CCI- Parcelas B, C e D -Macae e das CCI- Parcelas 
B, C e D - Santos, podera, a qualquer tempo e a seu exclusivo criteria, observado o disposto nos 
itens 2.13.6.5 e 2.13.6.6 abaixo, solicitar a Emissora que efetive o resgate antecipado 
compuls6rio, parcial ou total, dos CRI - Parcel as B, C e D ( o "Res gate Antecipado 
Compuls6rio"). 0 FII, neste caso e na forma do Contrato de Cessao das CCI- Parcelas B, C e D, 
devera garantir os montantes necessarios para a Emissora realizar o referido Resgate Antecipado 
Compuls6rio, bern como para pagar pelas despesas incorridas pela mesma com o procedimento 
para aprova9ao de tal Resgate Antecipado Compuls6rio, devendo satisfazer, integralmente: 

(i) a restitui9ao do respectivo Pre9o de Aquisi9ao; 

(ii) o pagamento de premio descrito no item 2.13.4 acima; 

(iii) o reembolso de despesas. 

2.13 .6.2 0 Res gate Antecipado Compuls6rio sera operacionalizado da seguinte forma: 
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(i) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias apos o recebimento de solicita~ao por escrito do 
FII, comunicani os titulares dos CRI acerca da inten~ao de promover o Resgate Antecipado 
Compulsorio, por meio de publica~ao de anuncio, devendo tal comunica~ao descrever os termos 
em que sera realizado o Resgate Antecipado Compulsorio, inclusive o pre~o e premio de resgate 
(descritos no item 2.13.4 acima) e a data efetiva para o resgate dos CRI- Parcelas B, C e D, 
quando sera feito 0 pagamento destes; e 

(ii) na data do Resgate Antecipado Compulsorio, a Emissora deveni resgatar antecipadamente 
a totalidade de uma ou de todas as series dos CRI - Parcelas B, C e D em Circula~ao, 
independente da manifesta~ao dos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D. 

2.13.6.3 No caso do Resgate Antecipado Compulsorio de parte dos CRI- Parcelas B, C e D, o 
valor do Resgate Antecipado Compulsorio deveni corresponder a, no minimo, 1 (uma) CCI -
Parcelas B, C e D, conforme a respectiva serie dos CRI- Parcelas B, C e D que esta sendo 
resgatada. 

2.13.6.4 Os CRI resgatados, total ou parcialmente, serao cancelados pela Emissora. 

2.13.6.5 Caso o Resgate Antecipado Compulsorio seja realizado antes do Prazo de Carencia, o 
valor a ser pago aos titulares de CRI - Parcelas B, C e D, a titulo de Resgate Antecipado 
Compulsorio, corresponded ao Valor Nominal Unitario do CRI - Parcelas B, C e D ajustado pela 
atualiza~ao monetaria e acrescido pela Remunera~ao devida e ainda nao paga ate a data de 
Resgate Antecipado Compulsorio dos CRI - Parcelas B, C e D da respectiva serie, ambos 
calculados na forma deste Termo de Securitiza~ao, acrescido do premia de resgate, conforme 
formula prevista no item 2.13 .4.2 acima. 

2.13.6.6 Caso o Resgate Antecipado Compulsorio seja efetuado apos o Prazo de Carencia, o valor 
a ser pago aos titulares de CRI - Parcelas B, C e D a titulo de Resgate Antecipado Compulsorio 
sera equivalente ao Valor Nominal Unitario do CRI- Parcelas B, C e D ajustado pela atualiza~ao 
monetaria e acrescido pela Remunera~ao devida e ainda nao paga ate a data de Resgate 
Antecipado Compulsorio dos CRI - Parcelas B, C e D da respectiva serie, ambos calculados na 
forma deste Termo de Securitiza~ao, acrescido do premio de resgate, conforme formula prevista 
no item 2.13.4.3 acima. 

2.14. Vencimento Antecipado 

2.14.1. Sem prejufzo do disposto no item 2.21 abaixo, o Agente Fiduciario podera declarar 
antecipadamente vencidas todas as obriga~oes constantes deste Termo de Securitiza~ao -
Parcelas B, CeDe exigir o imediato pagamento pela Securitizadora do saldo devedor dos CRI
Parcelas B, C e D, acrescido da Remunera~ao da respectiva Serie, multas e premios previstos 
oeste Termo de Securitiza~ao - Parcelas B, C e D e nos Contratos de Loca~ao, mediante 
notifica~ao por escrito a Securitizadora, na ciencia da ocorrencia de qualquer dos eventos de 
vencimento antecipado listados abaixo ("Eventos de Vencimento Antecipado"): 
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(i) inadimplemento de qualquer das obrigacroes pecumanas previstas neste Termo de 
Securitizacrao - Parcelas B, C e D, que nao sejam atribuidas a Securitizadora, que perdure par 
mais de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da incidencia dos encargos morat6rios previstos neste 
Termo de Securitizacrao- Parcelas B, C e D; 

(ii) extincrao ou nulidade par qualquer forma ou motivo, de ambos os Contratos de Locacrao, 
ocorrencia do Termino Antecipado de ambos os Contratos de Locacrao, ou ocorrencia de qualquer 
outra hip6tese de Rescisao prevista nos Contratos de Locacrao e que afete ambos, nos termos 
descritos no Contrato de Cessao de CCI - Parcelas B, C e D e no item 1.5 deste Termo de 
Securitizacrao- Parcelas B, C e D; 

(iii) pedido de falencia, pedido de insolvencia, apresentacrao de requerimento de recuperacrao 
judicial ou propositura de plano de recuperacrao extrajudicial, formulado pela PETROBRAS ou 
par qualquer credor da PETROBRAS, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 90 
(noventa) dias contados da data de sua propositura, dissolucrao, liquidacrao ou extincrao da 
PETROBRAS; 

(iv) efetiva exigencia antecipada (aceleracrao) de uma ou mais obrigacroes financeiras da 
PETROBRAS cujo valor considerado individualmente ou em conjunto seja igual ou superior a 
US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhoes de d6lares dos Estados Unidos da America), 
exceto se esta exigencia antecipada ocorrer em razao da incapacidade ou impossibilidade da 
PETROBRAS de converter Reais em D6lares dos Estados Unidos da America ou outra moeda 
estrangeira para satisfazer essas obrigacroes, nao sendo consideradas hip6teses de vencimento 
antecipado das obrigacroes aqui previstas o pre-pagamento no instrumento evidenciando tal 
obrigacrao, par opcrao da PETROBRAS; 

(v) liquidacrao, dissolucrao, extincrao ou decretacrao de falencia da PETROBRAS; 

(vi) qualquer evento relacionado a PETROBRAS que venha prejudicar, de qualquer forma, o 
fluxo de pagamento dos Valores Locaticios e que nao seja sanado no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados do referido evento, observado o disposto no item (i) acima, caso outro prazo de 
cura especffico nao seja previsto nos Documentos da Operacrao; 

(vii) alteracrao no controle aciomirio direto ou indireto da PETROBRAS, exceto se previamente 
autorizado pelo FII ou sua cessiomiria; e 

(viii) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, quaisquer das declaracroes ou 
garantias prestadas pela PETROBRAS nos Contratos de Locacrao, desde que isso resulte em 
efeito relevante adverso na Operacrao de Securitizacrao. 

2.14.2. Ocorridos os Eventos de Vencimento Antecipado previstos nos itens (i), (ii) e (v) do item 
2.14.1 acima, o Agente Fiduchirio, assim que ciente, deveni declarar antecipadamente vencidas 
todas as obrigacroes constantes deste Termo de Securitizacrao - Parcelas B, C e D e exigir, 
mediante notificacrao extrajudicial a Securitizadora, o imediato pagamento (i) do Valor Nominal 
Unitario nao amortizado dos CRI - Parcelas B, C e D; (ii) da Remuneracrao, calculada pro rata 
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temporis desde a Data de Emissao, ou da data do ultimo pagamento, conforme o caso, ate a data 
do efetivo pagamento; (iii) do premio de declarac;ao de vencimento antecipado previsto no item 
2.14.5 abaixo ("Premio de Vencimento Antecipado"), exceto nas hip6teses estabelecidas nos 
itens 2.14.2.2 e observado o item 2.14.2.1 abaixo; e (iv) das multas e premios previstos neste 
Termo de Securitizac;ao- Parcelas B, C e D, observadas as disposic;oes previstas neste Termo de 
Securitizac;ao- Parcelas B, CeDe nos Contrato de Locac;ao. 

2.14.2.1. Somente sera devido o pagamento de Premio de Vencimento Antecipado referido 
no item (ii) da Cl<iusula 2.14.1 acima nas hip6teses expressamente previstas nas Clausulas 15.02 
dos Contratos de Locac;ao. 

2.14.2.2 Nao incidira o Premio de Vencimento Antecipado previsto no item 2.14.5 abaixo 
sobre o valor dos CRI- Parcelas B, C e D na hip6tese de rescisao voluntaria dos Contratos de 
Locac;ao pela PETROBRAS, nos termos da Clausula 14.02 dos Contratos de Locac;ao, ou 
recompra voluntaria das CCI - Parcelas B, C e D, que representam os Creditos Imobiliarios -
Parcelas B, C e D pelo FII, quando o valor a ser pago aos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D a 
serem resgatados sera calculado de acordo com a formula prevista no item 2.13 .4 acima. 

2.14.3. Ocorridos os Eventos de Vencimento Antecipado previstos nos itens (iii), (iv), (vi), (vii) e 
(viii) do item 2.14.1 acima, o Agente Fiduciario devera convocar Assembleia Geral dos titulares 
dos CRI- Parcelas B, C e D (conforme definido na Clausula 9 abaixo) no prazo maximo de 5 
(cinco) Dias Uteis da data em que to mar conhecimento, para estes deliberarem se o Agente 
Fiduciario devera ou nao declarar antecipadamente vencidas todas as obrigac;oes constantes do 
presente Termo de Securitizac;ao - Parcelas B, C e D. Caso o Agente Fiduciario deixe de 
convocar a assembleia geral aqui referida, a mesma podera ser convocada por titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D que representem no minimo 10% ( dez por cento) do total dos CRI - Parcelas 
B, C e D em Circulac;ao (conforme definido no item 9.11 abaixo). 

2.14.3.1 A assembleia dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D mencionada no item 
acima, sera instalada, em primeira convocac;ao, com a presenc;a dos titulares dos CRI - parcelas 
B, C e D que representem, no minimo, 2/3 (dois terc;os) dos CRI - Parcelas B, C e D em 
Circulac;ao e, em segunda convocac;ao, com 15% ( quinze por cento) dos CRI - Parcelas B, C e D 
em Circulac;ao]. 0 Agente Fiduciario apenas declarara o vencimento antecipado nas hip6teses 
previstas no item 2.14.3 acima caso titulares de CRI - Parcelas B, C e D representando 50% 
( cinquenta por cento) mais urn dos CRI - Parcelas B, C e D presentes na respectiva Assembleia 
Geral tenham deliberado pelo vencimento antecipado dos CRI - Parcelas B, C e D, exigindo o 
imediato pagamento pela Securitizadora do (i) do Valor Nominal Unitario nao amortizado dos 
CRI - Parcelas B, C e D; (ii) da Remunerac;ao, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Emissao, ou da data do ultimo pagamento, conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento; (iii) 
do Premio de Vencimento Antecipado (conforme previsto no item 2.14.5 abaixo) e (iv) das 
multas e premios previstos neste Termo de Securitizac;ao- Parcelas B, C e D. Caso a referida 
assembleia nao seja realizada por qualquer motivo, ou nao tenha sido obtido os qu6runs acima 
previstos, o Agente Fiduciario nao declarara o vencimento antecipado dos CRI - Parcelas B, C e 
D. 
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2.14.4. Os pagamentos previstos nos itens 2.14.2 e 2.14.3.1 acima deverao ser realizados pela 
Securitizadora em ate 5 (cinco) Dias Ute is apos a data do recebimento, pela Securitizadora, das 
respectivas quantias devidas nos termos dos Contratos de Loca9ao. 

2.14.5. Premia de Vencimento Antecipado. Exceto nas hipoteses previstas no item 2.14.2.2, e 
observado o disposto no item 2.14.2.1 acima, na ocorrencia de qualquer Evento de Vencimento 
Antecipado, os titulares dos CRI - Parcela B, C e D farao jus ao Premia de Vencimento 
Antecipado que sera calculado de acordo com a formula abaixo (ficando desde ja esclarecido que 
tal formula contempla o Valor Indenizatorio devido, acrescido do Premia de Vencimento 
Antecipado referido nesta Clausula): 

VIE=VNl + P 
Onde: 

VIE: Valor Indenizatorio acrescido de Premia 

VNl: Valor Indenizatorio equivalente ao resultado do somatorio de cada uma das parcelas 
vincendas das Parcelas B, C e D do Valor Locaticio, conforme o caso, atualizadas pelo indice de 
corre9ao monetaria na forma deste contrato, e trazidas a valor presente por "i" conforme definido 
abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de Apura9ao, 
conforme abaixo definida. 

P= Maximo 0; 
(
1+-i )~ 

100 -1 X VNl 

(1+ 1~0)~ 
Onde: 

P: valor do premia 

i: Juros Remuneratorios dos CRI- Parcelas B, C e D 

• Para os CRI Parcelas B da 858 Serie: 5,1700 

• Para os CRI Parcelas C da 868 Serie: 5,3900 

• Para os CRI Parcelas D da 878 Serie: 5,3700 

Y: taxa de remunera9ao (cupom sobre o IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo medio de vencimento 
mais proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas das Parcelas B, C e D, definida 
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na data de pagamento dos Valores Indenizat6rios (a "Data de Apuracao"). Sera utilizada a menor 
taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de Apurac;ao; ou 
(b) taxa media de referencia praticada por pelo menos 3 (tres) instituic;oes financeiras de primeira 
linha na Data de Apurac;ao; 

Du: prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a Data de Apurac;ao e a data de vencimento da 
ultima parcela vincenda das Parcelas B, C e D dos Valores Locaticios. 

2.15. Negocia~iio 

Os CRI serao registrados para colocac;ao no mercado pnmano e negocmc;ao no mercado 
secundario, (i) no CETIP 21, sistema administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a 
integralizac;ao dos CRI, neste caso, liquidada por meio da CETIP; e (ii) no Sistema de 
Distribuic;ao de Ativos- DDA, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. -
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") e no BOVESPA FIX, sendo 
neste caso processadas pela BM&FBOVESPA a liquidac;ao financeira da Oferta e a custodia e 
negociac;ao dos CRI- Parcelas B, C e D. 

2.16. Juros Moratorios 

Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D, os debitos em atraso, vencidos e nao pagos, ficarao sujeitos a multa 
convencional, irredutivel e nao compensat6ria, de 2% (dois por cento), acrescida de juros de 
mora de 1% (urn por cento) ao mes, calculados sobre os val ores em atraso, pro rata temporis 
desde a data de inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, 
notificac;ao ou interpelac;ao, judicial ou extrajudicial, sem prejuizo do pagamento da 
Remunerac;ao e atualizac;ao monetaria dos CRI- Parcelas B, C e D, previstos no presente Termo 
de Securitizac;ao- Parcelas B, C e D. 

2.17. Decadencia dos Direitos aos Acrescimos 

0 nao comparecimento dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D para receber o valor 
correspondente a qualquer das obrigac;oes pecuniarias dos CRI - Parcela B, C e D, nas datas 
previstas neste Termo de Securitizac;ao- Parcelas B, C e D, nao lhes dara direito ao recebimento 
de quaisquer acrescimos ao valor devido, no periodo compreendido entre a data do vencimento e 
a do efetivo recebimento, sendo-lhes, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data do 
respectivo vencimento. 

2.18. Local de Pagamento 

Os pagamentos referentes a Amortizac;ao Programada e a Remunerac;ao, ou quaisquer 
outros valores a que fazem jus os titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, serao efetuados pela 
Securitizadora utilizando-se os procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA e CETIP, 
conforme o local onde os CRI- Parcelas B, C e D estejam custodiados. 
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2.19. Destinaf;ao dos Recursos 

2.19.1. Os recursos obtidos com a subscri9ao dos CRI - Parcelas B, C e D serao utilizados 
exclusivamente para o pagamento, pela Securitizadora, do Pre9o de Aquisi9ao, nos termos do 
Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e D. 0 FII, por sua vez, na qualidade de cedente das 
CCI, utilizani os recursos obtidos com a cessao das CCI primordialmente para pagamento da 
constru9ao, desenvolvimento e implanta9ao do Laborat6rio e da Sede Administrativa. 

2.19.2. A Securitizadora deveni, em ate 2 (dois) Dias Uteis ap6s o pagamento do Pre9o de 
Aquisi9ao das CCI - Parcelas B, C e D, encaminhar ao Agente Fiduchirio o comprovante de 
quita9ao dos valores devidos ao FII. 

2.20. Publicidade 

2.20.1. Todos os atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer forma, vierem a 
envolver interesses dos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D deverao ser veiculados, na forma de 
aviso, nos jornais de grande circula9ao onde a Securitizadora normalmente publica seus avisos, 
devendo a Securitizadora avisar o Agente Fiduciario da realiza9ao de qualquer publica9ao em ate 
2 (do is) Dias Uteis antes da sua ocorrencia. 

2.20.2. As demais informa96es peri6dicas da Emissora serao disponibilizadas ao mercado, nos 
prazos legais e/ou regulamentares, atraves do sistema da CVM de envio de Informa96es 
Peri6dicas e Eventuais ("IPE"), ou de outras formas exigidas pela legisla9ao aplicavel. 

2.21. Prorrogaf;ao de Prazos 

2.21.1 Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obriga96es 
referentes aos CRI - Parcelas B, C e D ate o 2° (segundo) Dia Util subsequente ao recebimento 
dos Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C e D pela Emissora. 

2.21.2 A prorroga9ao prevista no item 2.21.1 acima se justifica em virtude da necessidade de 
haver urn intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Uteis entre o recebimento dos Creditos 
Imobiliarios- Parcelas B, C e D pela Emissora eo pagamento de suas obriga96es referentes aos 
CRI- Parcelas B, C e D. 

2.22. Riscos 

2.22.1. 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelos 
potenciais investidores. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, 
rentabilidade, regulamenta9ao especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, 
quanto a PETROBRAS e aos pr6prios CRI - Parcelas B, C e D. Os potenciais investidores 
devem ler cuidadosamente todas as informa96es que estao descritas no Prospecto Preliminar e no 
Prospecto Definitivo da Oferta, em especial na "Se9ao Fatores de Risco". 



2.23 Distribui~ao junto ao Publico 

2.23.1 A Oferta teni inicio a partir: (i) da concessao do Registro da Oferta perante a CVM; (ii) da 
publica<;aoo do animcio de inicio; e (iii) da disponibiliza<;ao do Prospecto Definitivo ao publico 
investidor. 

2.23.2 0 prazo de encerramento da distribui<;ao publica dos CRI e de no maximo 6 (seis) meses a 
contar da data da publica<;ao do anuncio de inicio da Oferta. 

2.24 CJassifica~ao de Risco 

2.24.1 A Emissao dos CRI - Parcelas B, C e D foi submetida a aprecia<;ao das agencias de 
classifica<;ao de risco Fitch Ratings Brasil Ltda. ( "Agencia de Classificacao de Risco"). 

2.24.2 A classifica<;ao atribuida pela Agencia de Classifica<;ao de Risco encontra-se descrita no 
Prospecto. 

2.24.3 A classifica<;ao de risco sera objeto de atualiza<;ao nos termos da legisla<;ao em vigor, 
observada a periodicidade exigida pelo C6digo ANBIMA de Regula<;ao e Melhores Praticas para 
as Ofertas Publicas de Distribui<;ao e Aquisi<;ao de Valores Mobiliarios e pela legisla<;ao 
aplicavel, pela Agencia de Classifica<;ao de Risco, ou outra(s) agencia(s) que vier(em) a ser 
indicada(s) pela Emissora, sendo disponibilizados pelo Agente Fiduciario, aos titulares dos CRI, 
os respectivos relat6rios, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de seu 
recebimento. 

2.24.4 As avalia<;oes realizadas pela Agencia de Classifica<;ao de Risco nao poderao ser 
interrompidas durante o periodo em que os CRI- Parcelas B, C e D estiverem em circula<;ao. 

2.25 Desdobramento dos CRI - ParceJas B, C e D 

2.25.1 Decorridos 18 (dezoito) meses da data de encerramento da Oferta, nos termos do art. 16 da 
Instru<;ao CVM n 414, mediante a aprova<;ao previa pela maioria simples dos titulares dos CRI 
em Circula<;ao, reunidos em Assembleia Geral convocada para este fim, a Securitizadora podera 
realizar o desdobramento dos CRI como objetivo de reduzir o Valor Nominal Unitario dos CRI
Parcelas B, C e D, na data que venha a ser determinada pela Emissora, desde que, 
cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos ("Desdobramento Previamente 
Aprovado"): 

(i) nao haja inadimplemento financeiro perante OS titulares dos CRI- Parcelas B, c e D; 

(ii) tenham sido cumpridos os requisitos do art 6° da Instru<;ao CVM n° 414; 



(iii) tenha sido emitido, desde a Data de Emissao, relat6rio de classifica9ao de risco atribuido 
aos CRI - Parcelas B, C e D, elaborado por agencia classificadora de risco, conforme 
item 2.24 deste Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, atualizado, no minimo, 
anualmente; e 

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

2.25 .2 Os titulares dos CRI aprovarao, de forma automatica e previa, no ato de subscri9ao dos 
CRI no mercado primario ou de aquisi9ao dos CRI no mercado secundario, de forma irretratavel 
e irrevogavel, o desdobramento dos CRI, nos termos do item 2.25.1 acima. 

2.25.3 0 Desdobramento Previamente Aprovado tera como consequencia o aumento do numero 
de CRI- Parcelas B, C e D, em fun9ao do desdobramento de cada unidade de CRI em novas 
unidades de CRI gerando, portanto, o aumento proporcional do numero de CRI de titularidade de 
cada investidor, e nao alterando, de nenhuma forma, o valor total do investimento de cada titular 
de CRI- Parcelas B, C e D. 

CLAUSULA TERCEIRA- DO REGIME FIDUCIARIO 

3.1. Vinculo das CCI- Parcelas B, C e D a Emissao dos CRI- Parcelas B, C e D 

As CCI - Parcelas B, C e D foram cedidas a Securitizadora para a Emissao dos CRI - Parcelas B, 
C e D descrita na Clausula 2 acima. 

3.2. Institui9ao do Regime Fiduciario sobre as CCI- Parcelas B, C e D 

3.2.1. Nos termos dos artigos go e 10° da Lei no 9.514, a Securitizadora institui, em carater 
irrevogavel e irretratavel, regime fiduciario sobre as CCI- Parcelas B, C e D, o qual esta 
submetido as seguintes condi9oes: 

(i) as CCI - Parcelas B, C e D destacam-se do patrimonio da Securitizadora e constituem 
patrimonio separado ("Patrimonio Separado"), destinando-se especificamente a liquida9ao dos 
CRI- Parcelas B, C e D; 

(ii) as CCI - Parcelas B, C e D sao afetadas neste ato como lastro da Emissao dos CRI -
Parcelas B, C e D descrita na Clausula 2 acima; 

(iii) o agente fiduciario do Patrimonio Separado sera a Pentagono acima qualificada, e os 
beneficiarios do Patrimonio Separado serao os titulares dos CRI- Parcelas B, C e D; 

(iv) os deveres, responsabilidades, forma de atuayao, remunera9ao, condi9oes e forma de 
destitui9ao ou substitui9ao do Agente Fiduciario estao descritos na Clausula 7 abaixo; e 

(v) o Patrimonio Separado sera liquidado na forma prevista na Clausula 4 deste Termo de 
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Securitiza(j:ao- Parcelas B, C e D. 

3.2.2. As CCI- Parcelas B, C e D objeto do Regime Fiduciario, ressalvadas as hipoteses 
previstas em lei: 

(i) constituem Patrimonio Separado que nao se confunde com o patrimonio da 
Securitizadora; 

(ii) manter-se-ao apartadas do patrimonio da Securitizadora ate que complete o resgate da 
totalidade dos CRI- Parcelas B, C e D objeto da presente Emissao; 

(iii) destinam-se exclusivamente a liquidayao dos CRI- Parcelas B, C e D; 

(iv) estao isentas de qualquer a(j:ao ou execuyao promovida por credores da Securitizadora, 
observado, no entanto, o disposto no artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, conforme alterada, o qual estabelece que "as normas que estabeler;am a 
afetar;iio ou a separar;iio, a qualquer titulo, de patrim6nio de pessoa fisica ou juridica niio 
produzem efeitos com relar;iio aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, 
em especial quanto as garantias e aos privilegios que lhes siio atribuidos "; 

(v) nao sao passfveis de constitui~tao de garantias ou de excussao por quaisquer credores da 
Securitizadora, por mais privilegiado que sejam, observado, no entanto, o tanto disposto 
na Medida Provisoria no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76; e 

(vi) so responderao pelas obriga(j:oes inerentes aos CRI - Parcelas B, C e D a que estao 
afetadas. 

CLAUSULA QUART A- DO PATRIMONIO SEPARADO 

4.1. Administra~ao do Patrimonio Separado 

4.1.1. 0 Patrimonio Separado sera administrado pela Securitizadora e sera objeto de registro 
contabil proprio e independente. A Securitizadora devera elaborar e publicar suas demonstra(j:oes 
financeiras, destacando o Patrimonio Separado em notas explicativas ao seu balan9o ou conforme 
criteria a ser regulamentado pelos orgaos competentes. 

4.1.1.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instru(j:ao CVM n° 414, a Emissora 
declara que: 

i) o controle e distribuiyao dos recursos decorrentes da arrecada~tao dos Creditos Imobiliarios
Parcelas B, C e D - Macae e dos Creditos Imobiliarios - Parcelas B, C e D - Santos serao 
realizados pela Emissora; 

ii) a arrecada9ao e a cobran9a dos Creditos Imobiliarios - Parcelas B, C e D - Macae e dos 
Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C e D- Santos serao realizadas pela propria Emissora ou por 



terceiros por ela contratados, e distribuidos aos titulares dos CRI, na proporvao que detiverem dos 
referidos titulos; 

iii) os pagamentos relativos as CCI - Parcelas B, C e D serao depositados nas seguintes contas: 
Conta B - Macae, Conta C - Macae, Conta D - Macae, na Conta B - Santos, na Conta C -
Santos e na Conta D - Santos, todas de titularidade da Emissora e vinculada exclusivamente aos 
CRI- Parcelas B, C e D, nos termos da Clausula 4.01 do Contrato de Locavao- Santos; e 

iv) a custodia das CCI- Parcelas B, C e D sera realizada pela Instituivao Custodiante. 

4.1.2. Na hip6tese de declaravao de Evento de Vencimento Antecipado, o Agente Fiduciario 
assumira imediatamente a administravao das CCI - Parcelas B, C e D que integre o Patrimonio 
Separado e comunicani aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D para deliberar sobre a nova 
forma de administrayao das CCI- Parcelas B, C e D. 

4.1.3. Na hip6tese de os titulares dos CRI - Parcelas B, C e D deliberarem novas normas de 
administrayao do Patrimonio Separado, na forma dos itens 4.1.2 e 4.2.2 deste Termo de 
Securitizayao - Parcelas B, C e D, podera ser acordado, inclusive, a transferencia das CCI -
Parcelas B, C e D a entidade que opere no sistema de financiamento imobiliario, nos termos do 
paragrafo 1° do artigo 14 da Lei n° 9.514. 

4.2. Insuficiencia dos Bens do Patrimonio Separado 

4.2.1. A insuficiencia dos hens do Patrimonio Separado nao dara causa a declarayao de sua 
que bra. 

4.2.2. Na hip6tese de insuficiencia dos hens do Patrimonio Separado, o Agente Fiduciario 
convocara os titulares dos CRI - Parcelas B, C e D para deliberar sabre a forma de administravao 
ou liquidavao do Patrimonio Separado, bern como a nomeavao do liquidante. 

4.3. Responsabilidade e Insolvencia da Securitizadora 

4.3 .1. A totalidade do patrimonio da Securitizadora respondera pelos prejuizos que esta causar 
por descumprimento de quaisquer obriga96es previstas neste Termo de Securitizavao - Parcelas 
B, C e D ou em disposivao legal ou regulamentar, por negligencia ou administrayao temeraria, ou 
ainda por desvio da finalidade do Patrimonio Separado. 

4.3.2. A insolvencia da Securitizadora nao afetara o Patrimonio Separado aqui constituido. 

4.3.3. Os pagamentos das CCI - Parcelas B, C e D e/ou os pagamentos relativos aos CRI -
Parcelas B, C e D, nao contam com nenhuma especie de garantia nem coobrigayao da 
Securitizadora. Desta forma, a responsabilidade da Securitizadora, excetuando os casos de 
negligencia ou gestao temeraria, esta limitada ao Patrimonio Separado. 

i 
50 



4.3.3.1 Nao obstante os pagamentos das CCI- Parcelas B, C e D e/ou os pagamentos relativos 
aos CRI - Parcelas B, C e D nao contarem com qualquer especie de garantia, a Petrobras, como 
quotista, e conforme previsto no Acordo de Quotistas do FII, compromete-se a providenciar 
tempestivamente quaisquer recursos necessarios ao FII, na forma da legisla9aO em vigor, na 
hip6tese do FII nao dispor de recursos para arcar com os custos e despesas devidas nos termos, 
condi9oes e limites dos Documentos do Projeto. 

4.4. Liquida~ao do Patrimonio Separado 

4.4.1. 0 Patrimonio Separado sera liquidado na forma que segue: 

(i) automaticamente, quando do resgate integral dos CRI - Parcelas B, C e D na data de 
vencimento pactuada, ou, a qualquer tempo, na hip6tese de resgate antecipado dos CRI- Parcelas 
B, C eD; ou 

(ii) a qualquer momento, seja ou nao em razao do vencimento dos CRI - Parcelas B, C e D 
(seja o vencimento ora pactuado seja o vencimento antecipado em fun~ao da ocorrencia de urn 
Even to de Vencimento Antecipado ), na hip6tese de nao pagamento pela Securitizadora de suas 
obriga9oes principais ou acess6rias sob os mesmos, e, se for o caso, ap6s a aprova9ao dos 
titulares do CRI - Parcelas B, C e D convocados nos termos da lei, mediante transferencia das 
CCI - Parcelas 8, C e D integrantes do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciario, na qualidade 
de representante dos beneficiarios do Patrim6nio Separado; neste caso, as CCI - Parcelas B, C e 
D integrantes do Patrimonio Separado serao transferidas imediatamente, em da~ao em 
pagamento, para fins de extin9ao de toda e qualquer obriga~ao da Securitizadora sob os CRI -
Parcelas B, C e D, cabendo ao Agente Fiduciario ou a terceiro, conforme o caso, ap6s a 
aprova~ao dos titulares dos CRI- Parcelas 8, C e D, (a) administrar as CCI- Parcelas B, C e D 
que integrava o Patrimonio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para 
a realiza9ao dos creditos oriundos das CCI - Parcelas B, C e D que lhe foi transferida, (c) 
distribuir os recursos obtidos aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D na propor9ao de CRI -
Parcelas B, c e D detidos, e (d) transferir OS creditos oriundos das CCI - Parcelas B, c e D 
eventualmente nao realizados aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, na propor~ao de CRI -
Parcelas B, C e D detidos. 

4.4.2. Quando o Patrimonio Separado for liquidado, ficara extinto o regime fiduciario aqui 
instituido. 

4.4.3 0 Agente Fiduciario devera fomecer a Securitizadora, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis, a 
partir da extin9ao do regime fiduciario a que estao submetidas as CCI - Parcelas B, C e D, termo 
de quita9ao, que servini para baixa, nos competentes registros de im6veis e junto a institui9ao 
financeira custodiante das CCI - Parcelas B, C e D, das averba9oes que tenham instituido tal 
regime fiduciario, se for o caso. Tal ato importara, no caso de extin~ao do Patrimonio Separado 
nos termos do item 4.4.1 (i) acima, na reintegra9ao ao patrimonio co mum da Securitizadora dos 
eventuais creditos que sobejarem, os quais deverao ser restituidos ao FII. Na hip6tese de extin9ao 
do Patrimonio Separado nos termos do item 4.4.1(ii) acima, os titulares dos CRI- Parcelas B, C e 
D receberao a totalidade dos creditos oriundos das CCI - Parcelas B, C e D do Patrimonio 
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Separado em dar;ao em pagamento pela dfvida sob os CRI - Parcelas B, C e D, obrigando-se o 
Agente Fiduchirio ou terceiro, conforme o caso, a restituir ao FII de eventuais creditos que 
sobejarem a totalidade dos valores devidos ao titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, cujo 
montante ja devera estar acrescido dos custos e despesas que tiverem sido incorridas pelo Agente 
Fiduciario ou terceiro com relar;ao a cobranr;a dos referidos creditos derivados das CCI - Parcelas 
B,CeD. 

4.5. Despesas do Patrimonio Separado 

4.5.1. Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

(a) despesas com a gestao, cobranr;a, realizar;ao, administrar;ao, custodia e liquidar;ao do 
Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para outra companhia 
securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese do Agente Fiduciario vir a assumir a sua 
gestao; 

(b) despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bern como as 
despesas com procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos titulares dos CRI 
- Parcelas B, C e D e realizar;ao dos Creditos Imobiliarios - Parcelas B, C e D integrantes do 
Patrimonio Separado, que deverao ser, sempre que possfvel, previamente aprovadas e pagas pelos 
mesmos. Tais despesas incluem tambem os gastos com honorarios advocatfcios de terceiros, 
depositos, custas e taxas judiciarias nas ar;oes propostas pelo Agente Fiduciario ou contra ele 
intentadas, no exercicio de sua funr;ao, ou ainda que lhe causem prejuizos ou riscos financeiros, 
enquanto representante da comunhao dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, bern como a 
remunerar;ao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario na hipotese da Emissora 
permanecer em inadimplencia por urn perfodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente 
Fiduciario solicitar garantia previa dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D para cobertura do 
risco da sucumbencia; 

(c) as eventuais despesas, depositos e custas j udiciais decorrentes da sucumbencia em ar;oes 
judiciais serao igualmente suportadas pelos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D; 

(d) os eventuais impastos que, a partir da Data de Emissao dos CRI - Parcelas B, C e D, 
venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia 
alterada, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributar;ao 
incidente sabre os CRI - Parcelas B, C e D e/ou sabre os Creditos Imobiliarios- Parcelas B, C e D 
e respectivas garantias; 

(e) despesas relacionadas a convocar;ao e realizar;ao da Assembleia Geral (con forme definido 
na Clausula 9 a baixo). 

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGA<;OES ADICIONAIS DA SECURITIZADORA 



5.1. Sem prejuizo das obriga96es decorrentes da lei ou das normas da CVM, assim como das 
demais obriga96es assumidas neste Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, a Securitizadora, 
em caniter irrevogavel e irretratavel, obriga-se, adicionalmente, a: 

(i) administrar o Patrimonio Separado, mantendo para o mesmo registro contabil proprio, 
independente de suas demonstra9oes financeiras; 

(ii) fornecer ao Agente Fiduciario os seguintes documentos e informa9oes: 

(a) capias de todas as informa9oes peri6dicas e eventuais (incluindo as exigidas nos 
termos da lnstru9ao CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002 e da Instru9ao CVM no 480, de 
7 de dezembro de 2009, conforme alteradas, respectivamente, nos prazos ali previstos), 
relat6rios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues a CVM, na data 
em que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio, aquela autarquia, somente quando 
referentes a Emissao; 

(b) ate o 15° dia do mes subsequente ao dia de pagamento dos CRI - Parcelas B, C e 
D, relat6rio mensal dos CRI- Parcelas B, C e D incluindo as seguintes informa9oes: 

(b.1) Data de Emissao dos CRI- Parcelas B, C e D; 
(b.2) saldo devedor dos CRI - Parcelas B, C e D; 
(b.3) criteria de corre9ao dos CRI- Parcelas B, C e D; 
(b.4) valor pago aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D no periodo; 
(b.5) data de vencimento final dos CRI - Parcelas B, C e D; 
(b.6) valor recebido da PETROBRAS. 

(c) dentro de 10 (dez) Dias Uteis, qualquer informa9ao ou copta de quaisquer 
documentos que razoavelmente lhe sejam solicitados, permitindo que o Agente Fiduciario 
( ou o auditor independente por este contratado, as expensas da Emissora), por meio de 
seus representantes legalmente constituidos e previamente indicados, tenham acesso aos 
seus livros e registros contabeis, bern como aos respectivos registros e relat6rios de gestao 
e posi9ao financeira referentes ao Patrimonio Separado, referente a Emissao; 

(d) c6pia de todos os documentos e informa9oes que a Securitizadora, nos termos, 
prazos e condi9oes previstos neste Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, 
comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciario; 

(e) mediante solicitayao, capias dos avisos de fatos relevantes e atas de assembleias 
gerais, reunioes do Conselho de Administra9ao e da Diretoria que, de alguma forma, 
envolvam o interesse dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D; e 

(f) os dados financeiros e atos societarios necessarios a realizayao do relat6rio anual, 
conforme Instruyao CVM n° 28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, em 
ate 30 (triniJ dias antes do encerramento do prazo para disponibilizayao do mesmo na 
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(iii) submeter, na forma da lei, suas contas e balan~tos, inclusive aqueles relacionados ao 
Patrim6nio Separado, a exame por empresa de auditoria independente, registrada na CVM e 
internacionalmente reconhecida ("Empresa de Auditoria"), cujo relat6rio deveni (a) identificar e 
discriminar quaisquer a~toes judiciais e/ou administrativas movidas em face da Securitizadora, os 
valores envolvidos nas respectivas a~toes, bern como quaisquer passivos e/ou potenciais passivos 
de natureza fiscal, trabalhista e/ou previdenciaria; e (b) confirmar que todos os tributos devidos 
pela Securitizadora foram corretamente calculados e pagos; 

(iv) informar o Agente Fiduciario, tempestivamente, da ocorrencia de qualquer 
descumprimento ao presente Termo de Securitiza~tao- Parcelas B, C e D; 

(v) efetuar, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da apresenta~tao de cobran9a pelo Agente 
Fiduciario, o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e comprovadas pelo 
Agente Fiduciario que sejam necessarias para proteger os direitos e interesses dos titulares dos 
CRI - Parcelas B, C e D ou para realiza~tao de seu credito decorrentes das CCI- Parcelas B, C e 
D, observados os termos da Clausula Oitava abaixo, sendo que as despesas em questao nao 
poderao ser pagas com ativos que integrem o Patrim6nio Separado. As despesas autorizadas pela 
Securitizadora, incorridas e comprovadas pelo Agente Fiduciario, que nao sejam pagas no prazo 
previsto neste item, serao acrescidas a divida da Securitizadora e sobre as mesmas incidirao os 
mesmos encargos previstos para os CRI- Parcelas B, C e Date que sejam pagas. As despesas a 
que se refere este item compreenderao, inclusive, as despesas relacionadas com: 

(a) publica~tao de relat6rios, avisos e notifica~toes previstos neste Termo de Securitiza~tao -
Parcelas B, C e D, e outras exigidas, ou que vierem a ser exigidas, por lei e regulamentos 
aplicaveis; 

(b) extra~tao de certidoes; 

(c) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser imprescindiveis em caso 
de omissoes e/ou obscuridades nas informa~toes devidas pela Securitizadora nos termos do 
presente Termo de Securitiza~tao- Parcelas B, C e D ou da legisla~tao aplicavel; 

(vi) providenciar a reten~tao e o recolhimento dos tributos incidentes sobre as quantias pagas 
aos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D, na forma da lei e demais disposi~toes aplicaveis; 

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

(viii) nao realizar neg6cios e/ou opera~toes (a) alheios ao objeto social definido em seu estatuto 
social, (b) que nao estejam expressamente previstos e autorizados pelo seu estatuto social ou (c) 
que nao tenham sido previamente autorizados com a estrita observancia dos procedimentos 
estabelecidos pelo seu estatuto social, sem prejuizo do cumprimento das demais disposi~toes 
estatutarias, legais e regulamentares aplicaveis; 



(ix) nao praticar qualquer ato em desacordo com este Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e 
D, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral 
cumprimento das obriga96es assumidas neste Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e D; 

(x) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notifica9ao, expressa e 
escrita, e, ato continuo, aos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D, mediante publicayao de aviso, 
observado o disposto no item 2.20 da Clausula 2 acima, a ocorrencia de quaisquer eventos e/ou 
situa96es que possam, no juizo razoavel do homem ativo e probo, colocar em risco o exercicio, 
pela Securitizadora, de seus direitos, prerrogativas, privilegios e garantias decorrentes dos 
Contratos de Loca9ao e/ou do Contrato de Cessao de CCI- Parcelas B, C e D que possam, direta 
ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhao dos titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D conforme disposto no presente Termo de Securitiza9ao- Parcelas B, C e D; 

(xi) manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contrata9ao de prestador de 
servi9o especializado, a fim de atender as exigencias contabeis impostas pela CVM a companhias 
abertas, bern como efetuar os respectivos registros de acordo com os Principios Fundamentais da 
Contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente Fiduciario o acesso irrestrito aos livros e demais 
registros contabeis da Securitizadora; 

(xii) manter: 

(a) validos e regulares todos os alvaras, licen9as, autoriza96es ou aprova96es 
necessanas ao regular funcionamento da Securitizadora, efetuando todo e qualquer 
pagamento necessaria para tanto; 

(b) na forma exigida pela Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das 
Sociedades par Acoes") e altera96es posteriores, da legisla9ao tributaria e demais normas 
regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem, seus livros contabeis e 
societarios regularmente abertos e registrados na Junta Comercial; e 

(c) em dia 0 pagamento de todos OS tributos devidos as Fazendas Federal, Estadual ou 
Municipal; 

(xiii) contratar institui9ao financeira habilitada para presta9ao dos servi9os de banco 
liquidante dos CRI - Parcelas B, C e D, na hip6tese de rescisao do contrato com o Banco Itau 
Unibanco S.A., comunicando imediatamente o Agente Fiduciario sabre tal contrata9ao; 

(xiv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento urn servi9o de 
atendimento aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D ou contratar institui9ao financeira para a 
presta9ao desse servi9o; 

(xv) na mesma data em que forem publicados, enviar a CVM c6pias dos avisos de fatos 
relevantes e atas de assembleias gerais, reunioes do Conselho de Administra9ao e da Diretoria 
que, de alguma forma, envolvam o interesse dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D ou 
informa96es de interesse do mercado; 
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(xvi) convocar, sempre que necessaria, a Empresa de Auditoria, a Agencia de Classifica~ao de 
Risco, se for o caso, ou com quaisquer terceiros para prestar esclarecimentos aos titulares dos 
CRI- Parcelas B, C e D; 

(xvii) assegurar a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, e a veracidade, consistencia, 
corre~ao e suficiencia das informa~oes prestadas no presente Termo de Securitiza~ao - Parcelas 
B,CeD; 

(xviii) convocar reuniao com os titulares dos CRI- Parcelas B, C e D mediante o recebimento de 
solicita~ao por escrito da PETROBRAS contendo as materias de interesse dos titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D a serem discutidas em referida reuniao; 

(xix) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notifica~ao, a eventual 
ocorrencia dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nas alineas (iii) a (vii) do item 
2.13.1; 

(xx) notificar imediatamente os titulares dos CRI e o Agente Fiduciario caso quaisquer das 
declara~oes prestadas no presente Termo tomem-se total ou parcialmente inveridicas, 
incompletas ou incorretas, que resulte em efeito relevante adverso na Opera~ao de Securitiza~ao; 

(xxi) convocar, quando necessaria, Assembleia Geral, mediante anuncio publicado, pelo menos 
3 (tres) vezes, respeitadas outras regras relacionadas a publica~ao constantes da Lei das 
Sociedades por A~oes e deste Termo de Securitiza~ao- Parcelas B, C e D; e 

(xxii) comparecer as Assembleias Gerais a fim de prestar as informa~oes que 1he forem 
solicitadas. 

5.2. Alem das obriga~oes elencadas no item 5.1 acima, a Securitizadora obriga-se a gerir as 
CCI- Parcelas B, C e D vinculada ao presente Termo de Securitiza~ao- Parcelas B, C e D, por si 
ou por seus prepostos, na qualidade de titular da mesma, adquirida por meio do Contrato de 
Cessao de CCI - Parcelas B, C e D, promovendo as diligencias necessarias a manuten~ao de sua 
regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortiza~ao, juros e 
demais encargos e acess6rios. 

CLAUSULA SEXTA- DA ALOCA<;AO DE RECURSOS 

6.1. Pagamentos aos Titulares dos CRI - Parcelas B, C e D 

A partir da Data de Emissao ate o pagamento integral dos CRI - Parcelas B, C e D, a 
Securitizadora obriga-se a utilizar os recursos decorrentes das CCI - Parcelas B, C e D 
exclusivamente para o pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, 
observado, em qualquer caso, os valores devidos aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D na 
forma dos Documentos dos Projetos, e respeitados os procedimentos previstos na clausula 4.1.1 
acima. 
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CLAUSULA SETIMA- DO AGENTE FIDUCIARIO 

7.1. Obriga~oes do Agente Fiduchirio 

Por meio do presente Termo de Securitiza~ao - Parcelas B, C e D, a Securitizadora nomeia e 
constitui o Agente Fiduciario, que expressamente aceita a nomea~ao e assina o presente na 
qualidade de representante dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, incumbindo-lhe: 

(i) zelar pela prote~ao dos direitos e interesses dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, 
empregando no exercicio da fun~ao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo 
emprega na administra9ao dos pr6prios bens, acompanhando a atua9ao da Securitizadora na 
administra~ao do Patrimonio Separado; 

(ii) colocar os relat6rios de que trata a Ch1usula 5.1, item (ii), sub item (b) deste Termo de 
Securitiza~ao - Parcelas B, C e D a disposi~ao dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D no prazo 
maximo de 2 (dois) Dias (Jteis contados do recebimento de tais relat6rios enviados pela 
Securitizadora; 

(iii) adotar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 
titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, bern como a realiza~ao das CCI - Parcelas B, C e D 
afetadas a presente Emissao dos CRI - Parcelas B, C e D e integrantes do Patrimonio Separado, 
caso a Securitizadora nao o fa~a; 

(iv) exercer, na hip6tese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, a 
custodia e administra9ao das CCI - Parcelas B, C e D integrante do Patrimonio Separado; 

(v) promover a liquida~ao do Patrimonio Separado, na forma prevista neste Termo de 
Securitiza~ao - Parcelas B, C e D e se decidido pelos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D; 

(vi) receber e dar quita9ao de quaisquer debitos da Securitizadora em favor dos titulares dos 
CRI- Parcelas B, C e D; 

(vii) renunciar a fun~ao, na hip6tese de superveniencia de conflito de interesses ou de qualquer 
outra modalidade de inaptidao; 

(viii) conservar em boa guarda toda a escritura9ao, correspondencia, inclusive aquelas enviadas 
por meio magnetico, e documentos em geral relacionados ao exercicio de suas fun~oes recebidos 
da Securitizadora; 

(ix) notificar os titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, por meio de aviso publicado nos termos 
do item 2.20, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis, contados a partir da ciencia de sua ocorrencia, de 
eventual inadimplemento de quaisquer obriga~oes relacionadas ao presente Termo de 
Securitizayilo -Pf s B, C e D; 
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(x) acompanhar a observancia da periodicidade na prestac;ao das informac;oes obrigat6rias por 
parte da Securitizadora, inclusive aquelas relativas a manutenc;ao do seu registro de companhia 
aberta perante a CVM, informando-a em caso de qualquer descumprimento; 

(xi) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria extraordinaria na Securitizadora, 
justificando as razoes de tal solicitac;ao; 

(xii) prestar as informac;oes que lhe forem solicitadas pelos titulares dos CRI - Parcelas B, C e 
D; 

(xiii) calcular, diariamente, o Valor Nominal Unitario de cada CRI - Parcelas B, C e D, 
disponibilizando-o aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, a Securitizadora e aos participantes 
do mercado, atraves da central de atendimento do Agente Fiduciario e/ou do site na internet: 
www .pentagonotrustee.com. br; 

(xiv) fornecer, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis, a partir da extinc;ao do regime fiduciario a que 
esta submetida a CCI - Parcelas B, C e D, termo de quitac;ao a Securitizadora, que servira para 
baixa, nos competentes registros de im6veis, das averbac;oes que tenham instituido tal regime 
fiduciario; 

(xv) comunicar os titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, nas hip6teses previstas nos itens 4.1.2 
e 4.2.2 deste Termo de Securitizac;ao - Parcelas B, C e D; 

(xvi) verificar com o Banco Itau Unibanco S.A., nas datas em que devam ser liquidados, o 
integral e pontual pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D 
conforme estipulado no presente Termo de Securitizac;ao- Parcelas B, C e D; 

(xvii) verificar o cumprimento pela Securitizadora das exigencias contabeis impostas pela CVM 
as companhias abertas e da observancia dos Principios Fundamentais da Contabilidade do Brasil, 
conforme disposto na Clausula 5, item (xi) deste Termo de Securitizac;ao- Parcelas B, C e D; 

(xviii) observar e cumprir os termos do Acordo de Quotistas do FII, bern como exercer o direito 
de voto da sua Quota emitida pelo FII para cumprir e fazer com que sejam cumpridos os termos e 
condic;oes dos Documentos do Projeto Macae dos Documentos do Projeto Santos, 
comprometendo-se a observar, durante a sua vigencia, todos os seus termos e disposic;oes, 
podendo, sempre que entender necessaria, convocar Assembleia Geral para deliberar sabre 
assuntos de interesse dos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D; e 

(xix) convocar Assembleia Geral para deliberar sabre a substituic;ao da Securitizadora no caso 
de (a) pedido ou declarac;ao de falencia, insolvencia, apresentac;ao de requerimento de 
recuperac;ao judicial ou propositura de plano de recuperac;ao extrajudicial, formulado pela 
Securitizadora ou por qualquer credor da Securitizadora, para deliberac;ao da substituic;ao da 
Securitizadora; ou (b) falta de cumprimento, pela Securitizadora, de qualquer das obrigac;oes 
pecuni:lrias e niio ~nilirias previstas neste Termo de Securitizafiio- Parce!as B, C e D, des:: 



que nao sanadas em 30 (trinta) dias contados de aviso por escrito que lhe for enviado pelo Agente 
Fiduciario ou pelos titulares dos CRI- Parcelas B, C e D. 

7 .1.1. Sem prejufzo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumira 
que os documentos originais ou c6pias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora 
ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou adultera9ao. Nao sera ainda, sob 
qualquer hip6tese, responsavel pela elabora9ao de documentos societarios da Emissora, que 
permanecerao sob obriga9ao legal e regulamentar da Emissora elaboni-los, nos termos da 
legisla9ao aplicavel. 

7 .1.2. Os atos ou manifesta9oes por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade 
para os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga96es para com eles, bern como 
aqueles relacionados ao devido cumprimento das obriga9oes assumidas neste instrumento, 
somente serao validos quando previamente assim deliberado pelos titulares dos CRI reunidos em 
Assembleia Geral. 

7.1.3. 0 Agente Fiduchirio nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fani qualquer juizo sabre a 
orienta9iio acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de defini9ao pelos 
titulares dos CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as instru96es que 
lhe forem transmitidas pelos titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui 
qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sabre os efeitos juridicos decorrentes do estrito 
cumprimento das orienta9oes dos titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos 
titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos 
que venham a ser causados em decorrencia disto aos titulares dos CRI ou a Emissora. A atua9iio 
do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instruyao CVM no 28, conforme alterada e dos 
artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por A96es, estando este isento, sob qualquer forma ou 
pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legisla9ao aplicavel. 

7.2. Responsabilidade do Agente Fiduciario 

0 Agente Fiduciario respondeni pelos prejuizos que causar por descumprimento de disposi9ao 
legal ou regulamentar, por negligencia ou administra9iio temeraria. 

7.3. Declara~oes do Agente Fiduciario 

0 Agente Fiduciario, nomeado no presente Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, declara: 

(i) sob as penas de lei, nao ter qualquer impedimenta legal, conforme dispoe o artigo 66, 
paragrafo 3°, da Lei das Sociedades por A9oes, para exercer a funyao que lhe e conferida; 

(ii) aceitar a fun9ao que lhe e conferida, assumindo integralmente os deveres e atribui9oes 
previstos na legislayao especifica e no presente Termo de Securitizayao- Parcelas B, C e D; 

(iii) aceitar integralmente o presente Termo de Securitizayao - Parcelas B, C e D, todas as suas 
clausulas e condi9oes; 
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(iv) nao se encontrar em nenhuma das situar;oes de conflito de interesses previstas no artigo 10 
da Instrur;ao CVM no 28; 

(v) ter verificado a regularidade da constituir;ao do regime fiduchirio sobre a CCI - Parcelas 
B, C eD; e 

(vi) ter verificado a legalidade, ausencia de v1c10s da Emissao, alem da veracidade, 
consistencia, correr;ao e suficiencia das informar;oes prestadas pela Securitizadora no presente 
Termo de Securitizar;ao- Parcelas B, C e D. 

7.4. Periodo de Exercicio das Fun-roes do Agente Fiduchirio 

0 Agente Fiduciario iniciara o exercicio de suas funr;oes a partir da data da assinatura do presente 
Termo de Securitizar;ao - Parcelas B, C e D, devendo permanecer no exercicio de suas fun96es 
ate a posse do seu sucessor ou resgate integral dos CRI - Parcelas B, C e D objeto da presente 
Emissao. 

7.5. Remunera-rao do Agente Fiduciario 

7.5.1. 0 Agente Fiduciario, ou seu eventual substituto, recebera do FII, pelo desempenho dos 
deveres e atribuir;oes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitiza9ao -
Parcelas B, C e D, a remunerar;ao e de R$13.000,00 (treze mil reais), a ser paga anualmente 
sendo: (i) a primeira parcela, devida em ate 5 (cinco) Dias (Jteis ap6s a data de assinatura do 
presente Termo e (ii) as demais parcelas, todo dia 15 (quinze) do mes de janeiro dos anos 
seguintes, e ate o vencimento final dos CRI - Parcelas B, C e D. 0 valor da remunerar;ao do 
Agente Fiduciario sera atualizada anualmente pelo IPCA/IBGE, de acordo com os procedimentos 
previstos nos Contratos de Locar;ao para atualiza9ao monetaria do Valor Locaticio. 

7.5.1.1 A remunerar;ao prevista no item 7.5.1 acima sera devida mesmo ap6s o vencimento dos 
CRI - Parcelas B, C e D, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranr;a de 
inadimplencias nao sanadas pela Securitizadora. 

7.5 .1.2 Em caso de inadimplemento financeiro pela Emissora, sera devido ao Agente Fiducilirio 
uma remunerar;ao adicional equivalente a R$100,00 (cern reais) por hora-homem de trabalho 
dedicado a atividades, pagas 5 (cinco) dias ap6s a comprovar;ao da entrega, pelo Agente 
Fiduciario, de "relat6rio de horas" a Emissora, para assessoria aos titulares dos CRI em processo 
de renegociar;ao das condir;oes dos CRI requeridos pela Emissora, bern como para (i) 
comparecimento em reunioes formais com Emissora e lou titulares dos CRI e assembleias de 
titulares dos CRI; e (ii) implementar;ao das consequentes decisoes tomadas pelos titulares dos 
CRI. 

7.5.1.3 A remunerar;ao definida no item 7.5.1 acima sera atualizada, anualmente, a partir da Data 
de Emissao, pelo mesmo indice que vier a corrigir o Valor Locaticio. 
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7.5.1.4A remunera9ao de que trata o item 7.5.1 acima nao inclui as despesas incorridas pelo 
Agente Fiduciario com publica9oes, notifica9oes a Emissora e aos titulares dos CRI- Parcelas B, 
C e D, transportes, alimenta9ao, viagens e estadias, bern como despesas com especialistas, caso 
sejam necessarios, tais como auditoria e/ou assessoria legal a Securitizadora, que somente serao 
reembolsadas pela Securitizadora, na qualidade de administradora do Patrimonio Separado 
observada a Clausula 8 abaixo, mediante apresenta9ao dos respectivos comprovantes e desde que 
sejam razmiveis e estritamente necessarias ao exercicio das fun9oes e ao cumprimento dos 
deveres do Agente Fiduciario, tais valores serao arcados pelo Patrimonio Separado. 

7.5.1.5 Em caso de mora no pagamento da remunera9ao do Agente Fiduciario e das suas despesas 
reembolsaveis, os debitos em atraso ficarao sujeitos a multa de 2% (dais por cento) e juros de 
mora de 1% (urn por cento) ao mes, sabre os val ores em atraso, sem prejuizo da atualiza9ao 
monetaria, calculados pro rata temporis ate a data do efetivo pagamento. 

7.5.1.6 A remunera9ao prevista no item 7.5.1 acima sera acrescida dos seguintes tributos: ISS 
(Impasto sabre Servi9os de Qualquer Natureza), PIS (Contribui9ao ao Programa de Integra9ao 
Social), Cofins (Contribui9ao para o Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros 
impastos que venham a incidir sabre a remunera9ao do Agente Fiduciario, excetuando-se o 
Impasto de Renda e Contribui9ao Social sabre o Luera, nas aliquotas vigentes nas datas de cada 
pagamento. 

7.5.2. 0 pagamento da remunera9ao do Agente Fiduciario sera feito mediante credito em conta 
corrente indicada pelo mesmo, por escrito, com pelo menos 2 (dais) Dias Uteis de antecedencia. 

7.6. Substitui~ao do Agente Fiduchirio 

7 .6.1. Nas hip6teses de ausencia, impedimenta temponirio, renuncia, decretayaO de falencia, 
insolvencia, apresenta9ao de requerimento de recupera9ao judicial ou propositura de plano de 
recupera9ao extrajudicial, voluntario ou involuntario, dissolu9ao, liquida9ao, extin9ao ou 
qualquer outro caso de vadincia do Agente Fiduciario, sera convocada imediatamente 
Assembleia Geral ( conforme definida na Chiusula 9 a baixo) para que os titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D deliberem a respeito da escolha do novo agente fiduciario. 

7 .6.2. Na hip6tese de o Agente Fiduciario nao poder continuar a exercer as fun9oes por 
circunstancias supervenientes, deveni comunicar imediatamente o fato aos titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D, pedindo sua substitui9ao, que devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) 
dias, dentro do qual devera ser indicado pelos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D o novo agente 
fiduciario. 

7.6.3. Aos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D e facultado proceder a substitui9ao do Agente 
Fiduciario e a indica9§o de seu eventual substituto, sempre que eles entendam necessaria. 

7.6.4. A substitui9ao, em carater permanente, do Agente Fiduciario devera ser objeto de 
aditamento ao presente Termo de Securitiza~tao- Parcelas E C e D, que sera averbado no registro 
competente se for o caso£ 



7.6.5. Em caso de renuncia, o Agente Fiduciario devera permanecer no exerc1c10 de suas 
fum;oes ate que (i) uma institui9ao substituta seja indicada pela Securitizadora e aprovada pelos 
titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, e (ii) a institui9ao substituta assuma efetivamente as 
fun9oes do Agente Fiduciario, conforme definido no presente Termo de Securitizayao - Parcelas 
B,CeD. 

7 .6.6. Em caso de renuncia, o Agente Fiduciario se obriga a restituir, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da efetiva9ao da renuncia, a parcela da remunera9ao correspondente ao periodo 
entre a data do ultimo dia em que o Agente Fiduciario exercer suas fun96es e a data do proximo 
pagamento, cujo valor sera calculado pro rata temporis com base em urn ano de 360 (trezentos e 
sessenta) dias. 

CLAUSULA OITAVA- DOS CUSTOS REFERENTES A COBRAN~A DOS ATIVOS DA 
SECURITIZADORA 

8.1. Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos 
titulares dos CRI - Parcelas B, C e D sao de inteira responsabilidade dos titulares dos CRI -
Parcelas B, C e D, sendo tais despesas discriminadas como: (i) as despesas com contrata9ao de 
servi9os de auditoria, assessoria legal, fiscal, contabil e de outros especialistas; (ii) as custas 
judiciais, emolumentos e demais taxas, honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos 
procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou 
executar os creditos oriundos das CCI- Parcelas B, C e D; (iii) despesas com viagens e estadias 
incorridas pelos administradores da Securitizadora e/ou pelos prestadores de servi9os 
eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais 
necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou cobranya dos creditos oriundos das CCI - Parcelas B, 
C e D; (iv) eventuais indeniza96es, multas, despesas e custas incorridas em decorrencia de 
eventuais condena9oes (incluindo verbas de sucumbencia) em a96es judiciais propostas pela 
Securitizadora, podendo a Securitizadora solicitar garantia previa dos titulares dos CRI - Parcelas 
B, C e D para cobertura do risco da sucumbencia, e (v) a remunera9ao e as despesas 
reembolsaveis do Agente Fiduciario ("Despesas dos Titulares dos CRI - Parcelas B, C e D"). 

8.2. No caso de destitui9ao da Securitizadora, nos termos previstos neste instrumento, os 
recursos necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a 
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D deverao ser 
previamente aprovadas pelos titulares dos CRI - Parcelas B, C e D, e adiantadas ao Agente 
Fiduciario na data da respectiva aprova9ao. 

8.3. Em razao do disposto no item 8.1 acima, as despesas a serem adiantadas pelos titulares 
dos CRI - Parcelas B, C e D, pela Securitizadora, na defesa dos interesses do titulares dos CRl -
Parcelas B, C e D, incluem as Despesas dos Titulares dos CRl - Parcelas B C e D. 



CLAUSULA NONA- ASSEMBLEIA GERAL 

9.1. Os titulares dos CRI de cada Serie desta Emissao poderao, a qualquer tempo, reunir-se em 
Assembleia Geral de Titulares de CRI - Parcelas B, C e D ("Assembleia Geral"), a fim de 
deliberarem sabre a materia de interesse da comunhao dos titulares dos CRI da respectiva Serie. 

9.1.1 A Assembleia Geral sera convocada mediante edital publicado par 3 (tres) vezes, com 
antecedencia de 20 (vinte) dias no jornal de publica~ao legal da Securitizadora e se instalara, em 
primeira convoca~ao, com a presen~a dos titulares dos CRI da respectiva Serie que representem, 
no minima, 2/3 (dais ter~os) dos titulares dos CRI em Circula~ao e, em segunda convocagao, 
com qualquer numero de titulares de CRI em Circula~ao, exceto se previsto quorum de instala~ao 
diverso neste Termo de Securitiza~ao- Parcelas B, C e D. Independentemente do procedimento 
aqui descrito, sera considerada regularmente convocada a Assembleia na qual comparecerem 
100% (cern par cento) dos titulares dos CRI em Circulagao. 

9.2. A Assembleia Geral podera ser convocada (i) pelo Agente Fiduciario, (ii) pela 
Securitizadora, (iii) par titulares dos CRI da respectiva Serie que representem, no minima, 10% 
(dez cento) dos CRI em Circula~ao ou (iv) pela CVM. 

9.3. Observado o disposto no item 9.2 acima, devera ser convocada Assembleia Geral toda vez 
que a Securitizadora, na qualidade de credora das CCI - Parcelas B, C e D, tiver que exercer 
ativamente seus direitos relacionados a tais titulos, para que os titulares de CRI de uma ou de 
todas as Series ora emitidas deliberem sabre como a Securitizadora devera exercer seus direitos e 
prerrogativas em face do FII. 

9.4. Aplicar-se-a a Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei n° 9.514, bern como o 
disposto na Lei das Sociedades par A~oes a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

9.5. Cada CRI correspondera a urn voto nas Assembleias Gerais, sendo admitida a constitui~ao 
de mandatarios, observadas as disposi~oes dos paragrafos primeiro e segundo do artigo 126 da 
Lei das Sociedades par A~oes. 

9.6. Para efeitos de quorum de deliberagao, nao serao computados os votos em branco. 

9.7. Sera facultada a presen~a dos representantes legais da Securitizadora nas Assembleias 
Gerais. 

9.8. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia Geral e prestar aos titulares de CRI 
da respectiva Serie as informa~oes que lhe forem solicitadas. 

9.9. A presidencia da Assembleia Geral cabera, de acordo com quem a tenha convocado, 
respectivamente: (i) ao Agente Fiduciario; (ii) ao representante da Securitizadora; ou (iii) ao 
titular de CRI da ~ctiva sOrie eleito pe!os titulares dos CRI. 
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9.10. As deliberac;oes em Assembleia Geral serao tomadas, em primeira ou em qualquer 
convocac;ao subsequente, por 50% ( cinquenta por cento) mais urn dos CRI da respectiva Serie em 
Circulac;ao detidos pelos titulares de CRI - Parcelas B, C e D presentes na referida assembleia, 
exceto quando de outra forma prevista neste Termo de Securitizac;ao - Parcelas B, C e D 
(chiusula 2.14.3.1 acima e chiusula 9.10.1 abaixo). 

9.10.1 As alterac;oes de prazos dos CRI - Parcelas B, C e D, Remunerac;ao e dos qu6runs 
previsto nesta Chiusula e nos demais itens deste Termo de Securitizac;ao - Parcelas B, C e D, 
dependerao da aprovac;ao de titulares dos CRI - Parcelas B, C e D da respectiva Serie 
representando 85% (oitenta e cinco por cento) dos CRI- Parcelas B, C e D em Circulac;ao. 

9.11. Para os fins do presente Termo de Securitizac;ao, define-se como "CRI- Parcelas B, C e 
D em Circulac;ao", todos CRI - Parcelas B, C e D subscritos no ambito da Oferta, excluidos 
aqueles mantidos em tesouraria pela Securitizadora e os de titularidade de (i) controladas da 
Securitizadora ou da Petrobras; (ii) coligadas da Securitizadora ou da Petrobras; (iii) 
controladoras da Securitizadora ou da Petro bras ( ou grupo de controle da Securitizadora ou da 
Petrobras ou controladas); (iv) administradores da Securitizadora, da Petrobras ou das respectivas 
controladas ou controladoras; (v) funciomirios da Securitizadora ou da Petrobras ou das 
respectivas controladas ou controladoras; e (vi) parentes de segundo grau das pessoas 
mencionadas nos itens (iv) e (v) acima ("CRI- Parcelas B, C e D em Circulac;ao"). 

CLAUSULA DEZ - DISPOSic;OES GERAIS 

10.1. Da Autonomia das Disposi~oes 

Caso qualquer das disposic;oes ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, invalida ou ineficaz, 
prevalecerao todas as demais disposic;oes nao afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as 
Partes e o FII, em boa-fe, a substituirem as disposic;oes afetadas por outras que, na medida do 
possivel, produzam o mesmo efeito. 

10.2. Das Modifica~oes 

Qualquer modificac;ao ao presente Termo de Securitizac;ao - Parcelas B, C e D somente sera 
valida se realizada por escrito e com a concordancia de todas as Partes que assinam o presente, 
bern como do FII. 

10.3. Das Notifica~oes 

10.3.1. Todos os documentos e as comunicac;oes, sempre feitos por escrito, assim como os meios 
fisicos que contenham documentos ou comunicac;oes, a serem enviados para qualquer das Partes 
e para o FII, sobre o presente Termo de Securitizac;ao - Parcelas B, C e D deverao ser 
encaminhadas para os seguintes enderec;os: 

(a) Se para a Securitizadora: 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 
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Rua Amauri, no 255, 5° andar, parte 
01448-000 - Sao Paulo, SP 
Tel.: (11) 3127-2800 
Fax: (11) 3127-2708 
E-mail: ri@rbcapital.com.br 
At.: Marcelo Michalua 

(b) Se para o Agente Fiduciario: 
PENTAGONO S.A. DISTRlBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
Avenida das Americas, no 4.200, Bloco 04, Sala n° 514 
22640-102- Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 3385-4565 
Fax: (21) 3385-4046 
E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br I juridico@pentagonotrustee.com.br 
At.: Sr. Marco Aurelio Ferreira (Backoffice) I Srt. Nathalia Machado (Juridico) 

(c) Se para a PETROBRAS: 
PETRO LEO BRASILEIRO S.A. -PETRO BRAS 
A venida Republica do Chile, no 65, 3° andar, Sala 302 
20031-912 -Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 3224-1410 
Fax: (21) 3224-7168 
E-mail :_ttinoco@petro bras.com. br 
At.: Sr. Servia Tulia da Rosa Tinoco 

(d) Se para a Rio Bravo: 
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. 
Avenida Chedid Jafet, no 222, Bloco B, 3° andar 
04551-065 - Sao Paulo, SP 
Tel.: (11) 2I07-6694 
Fax: (II) 2107-6680 
E-mail: luiz.figueiredo@riobravo.com.br 
At.: Luiz Eugenio Junqueira Figueiredo 

I0.3.2. Os documentos e as comunica96es, assim como os meios fisicos que contenham 
documentos ou comunica96es, serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou 
com "A visa de Recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou por 
telegrama nos endere9os acima. 

10.4. Renuncias aos Direitos decorrentes do Termo de Securitiza~ao - Parcelas B, C e D 

Nao se presume renimcia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitiza9ao 
- Parcelas B, C e D. Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissao no exercfcio de qualquer 
direito, faculdade ou remedio que caiba aos titulares dos CR! - Parcelas B, C e D em razao de 



qualquer inadimplemento das obriga!Yoes da Securitizadora prejudicani tais direitos, faculdades 
ou remedios ou sera interpretado como renuncia aos mesmos ou concordancia com tal 
inadimplemento, nem constituira nova!Yao ou precedente no tocante a qualquer outro 
inadimplemento ou atraso. 

10.5. Registro do Termo de Securitiza~ao- Parcelas B, C e D 

Em consonancia como disposto no artigo 23, paragrafo unico, da Lei n° 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, conforme alterada, a Securitizadora levani o presente Termo de Securitiza!Yao- Parcelas 
B, C e D a registro na institui~Yao custodiante, dentro de 10 (dez) Dias Uteis, ficando a 
Securitizadora dispensada da averba!Yao do presente Termo de Securitiza~Yao - Parcelas B, C e D 
no Registro Geral de Im6veis. 

10.6. Veracidade das Informa~oes 

0 Agente Fiducilirio nao sera obrigado a efetuar qualquer verifica9ao de veracidade nas 
delibera!Y6es societarias e em atos da administra91io da Securitizadora ou ainda em qualquer 
documento ou registro que considere autentico e que lhe tenha sido encaminhado pela 
Securitizadora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisoes. 

10.7. Defini~oes 

10.7 .1 Todas as referencias a "Dia Util" ou "Dias Ute is" deste Termo de Securitiza9ao - Parcelas 
B, C e D significam o dia ou os dias, conforme o caso, em nao seja sabado, domingo ou feriado 
nacional. 

10.7.2 Termos iniciados com letras maiusculas, quando aqui utilizados, terao o significado a eles 
atribuido no corpo deste Contrato ou dos demais Documentos do Projeto. 

10.8. Foro 

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 
quaisquer questoes oriundas do presente Termo de Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, com 
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

[REST ANTE DA PAGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRACO. SEGUE 
PAGINA DE ASSINATURA] 



E, par estarem assim justas e contratadas, as Partes e o FII firmam o presente Termo de 
Securitiza9ao - Parcelas B, C e D, em 4 (quatro) vias de igual tear e forma, na presen9a de 2 
( duas) testemunhas. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2011. 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

~ 
Nome: Nome: 
Cargo: Carg~ 

ISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

Nome: 
Cargo: 

Cargo: 

Testemunhas: 

Qg~~~~<~ 
~ ·. -=t,S6l.. ~ - '::J 

~: 0~).4~~- 6qq_~ 

Nome: K6N4Al 'FBu cMRD ?1AJTQ 

Q6 ~ l3J1 n<a-9 
C"PF:. oqq 3.2V -1.rl-'iJ 
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ANEXO 1 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO - PARCELAS B, C E D DE CREDITOS 
IMOBILIARIOS- PARCELAS B, C ED DAS 858,868 e 878 SERIES DA 18 EMISSAO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
SECURITIZADORA S.A. 

DESCRI<;AO DOS TERRENOS DO PROJETO 

Terreno Macae: 0 Terreno cujo direito de superficie foi cedido ao FII tern as seguintes medidas e 
confrontac;oes conforme matricula n° 33.133 aberta junto ao 2° Oficio de Registro de Im6veis de Macae: 
corresponde a uma area de terras desmembradas de maior porc;ao com 9.961.15 m2, situada no Iugar 
denominado Imboassica, na cidade de Macae, Estado do Rio de Janeiro, nao foreiro e dentro do perimetro 
urbano, o qual mede e se confronta da seguinte maneira: inicia-se a descric;ao deste perimetro no ponto PT 
-1, de coordenadas geograficas, latitude 22° 24 53, W S longitude wo 51'053 29' W na confrontac;ao com 
propriedade da Petrobras, deste segue confrontando com propriedade da Petrobras com azimute de 058° 
31' 43' e a distancia de 30,17m ate o ponto PT-2; deste segue confrontando com propriedade da Petrobras 
com a azimute de 148° 50' 01' e a distancia de 16,38m ate o ponto PT-3, deste segue confrontando com 
propriedade da Petro bras com azimute de 081 o 20' 41' e a distancia de 20,34m ate o ponto PT -4; deste 
segue confrontando com propriedade da Petrobras como azimute de 149° 30' 23' e a distancia de 15,13m 
ate o ponto PT-5, deste segue confrontando com propriedade da Petrobras como azimute de 059° 30' 23' e 
a distancia de 29,95m ate o ponto PT-6; deste segue confrontando com propriedade da Petrobras como 
azimute de 149° 30' 23' e a distancia de 27,88m ate o ponto PT-7; deste segue confrontando com 
propriedade da Petrobras como azimute de 239° 30' 23' e a distancia de 50, 16m ate o ponto PT-8; deste 
segue confrontando com propriedade da Petrobras com o azimute de 170° 38' 32' e a distancia de 40,54m 
ate o ponto PT-9; deste segue confrontando com propriedade da Petrobras como azimute de 211 o 02' 37' e 
a distancia de 64,75m ate o ponto PT-10; deste segue confrontando com propriedade da Petrobras como 
azimute de 184° 48' 27' e a distancia de 28.23m ate o ponto PT-11; deste segue confrontando com 
propriedade da Petrobras como azimute de 171 o 41' 44' e a distancia de 249,93m ate o ponto PT-12; deste 
segue confrontando com acesso a fazenda das Garc;as e servidao de passagem (Estrada Parque de Tubos) 
com azimute de 263° 37' 28' e a distancia de 20,00m ate o ponto PT-13, deste segue confrontando com 
propriedade da Petrobras com azimute de 351° 41' 44' e a distancia de 4,5m ate o ponto PT -14, deste 
segue confrontando com propriedade Petrobras com azimute de 035° 31' 31' e a distancia de 17,31m ate o 
ponto PT-15, deste segue confrontando com propriedade da Petrobras com azimute de 351° 41' 44' e a 
distancia de 234,13 ate o ponto PT -16; deste segue confrontando com propriedade da Petro bras com o 
azimute de 002° 53' 34' e a distancia de 30,96m ate o ponto PT-17; deste segue confrontando com 
propriedade da Petrobras como azimute de 350° 19'02' e a distancia de 136,45m ate o ponto PT-1 ponto 
inicial da discric;ao do perimetro. 

Terreno Santos: 0 Terreno cujo direito de superficie foi cedido ao Fundo tern as seguintes medidas e 
confrontac;oes, conforme matricula n° 64.068 abertajunto ao 1° Oficio de Registro de Im6veis da Comarca 
de Santos, Estado de Sao Paulo: gleba destacada de area maior (area 8), situada no Bairro do Valongo, 



formada pelas retas dos pontos 11 a 17, pelas curvas formadas pelos pontos 24 a 26, pelas retas formadas 
pelos pontos 26 a 11, que delimita uma area de 25.000,00 m2, conforme memorial descritivo n° 10480-
08, representado pela area desmembrada no desenho n° 1048 TOP de 22 de abri de 2008. 0 perimetro da 
area desmembrada inicia-se no ponto 11, localizado na interse~ao do alinhamento predial da Rua Marques 
de Herval, ponto de divisa com propriedade da Ordem Franciscana Secular, lgreja Santo Antonio do 
Valongo; deste segue por esse alinhamento em linha reta ate o ponto 12,com a distancia de 53,40m e com 
o rumo de 60 graus 48'21" NW; do ponto 12 deflete a esquerda e segue em linha reta ate o ponto 13, com 
a distancia de 18,33m e como rumo de 61 graus 09'02" NW; do ponto 13 deflete a esquerda e segue em 
linha reta ate o ponto 14, com a distancia de 158,57m e como rumo de 69 graus 48'34" NW; deste deflete 
a direita e segue em linha reta ate o ponto 15, com a distancia de 2,55m e com o rumo de 27 graus 31'58" 
NW; do ponto 15 deflete a direita e segue pelo alinhamento predial da Rua Cristiano Ottoni, com a 
distancia de 57,15m e como rumo de 19 graus 55'44" NE, vai encontrar o ponto 16, deste deflete a direita 
e segue em linha reta ate o ponto 17, com a distancia de 10,15m e como rumo de 25 graus 18'32" NE; do 
ponto 17 deflete a direita e segue em linha curva ate o ponto 18, como desenvolvimento de 15,48m, raio 
de 43,37m e angulo central de 20 graus 26'52"; do ponto 18 deflete a direita e segue em Iinha curva ate o 
ponto 19, como desenvolvimento de 12,10m, raio de 46,77m e angulo central de 14 graus 49'41 ";do ponto 
19 deflete a direita e segue em Iinha curva ate o ponto 20, com o desenvolvimento de 14,11m, raio de 
57,64m e angulo central de 14 graus 01'32"; do ponto 20 deflete a direita e segue em linha curva ate o 
ponto 21, como desenvolvimento de 11,77m, raio de 40,88m e angulo central de 16 graus 29'42"; do 
ponto 21 deflete a direita e segue em linha curva ate o ponto 22, como desenvolvimento de 13,1lm, raio 
de 79,9lm e angulo central de 9 graus 23'55"; do ponto 22 deflete a direita e segue em linha curva ate o 
ponto 23, com o desenvolvimento de 17,93m, raio de 398,55m e angulo central de 2 graus 34'37"; do 
ponto o 23 deflete a direita e segue em linha curva ate o ponto 24, como desenvolvimento de 13,20m, raio 
de 428,96m e angulo central de 1 grau 45'47"; do ponto 24 deflete a esquerda e segue em linha reta ate o 
ponto 25, com a distancia de 3,08m e como rumo de 86 graus 55'05" SE; do ponto 25 deflete a direita e 
segue em linha reta ate o ponto 26, com a distancia de 3,73m e como rumo de 82 graus 59'13" SE; do 
ponto 26, abandona o alinhamento predial da Rua Cristiano Ottoni, deflete a direita e segue em linha reta 
ate o ponto 36, com a distancia de 115,23m e como rumo de 63 graus 51'40" SE; do ponto 36 deflete a 
direita e segue em linha reta ate o ponto 35, com a distancia de 35,65m e como rumo de 30 graus 09'53" 
SW; do ponto 35 deflete a esquerda e segue em linha reta ate o ponto 34, com a distancia de 55,50m e 
como rumo de 59 graus 39'43" SE; do ponto 34 deflete a direita segue em linha reta ate o ponto 8, com a 
distancia de 13,32m e como rumo de 29 graus 16'26" SW; do ponto 8 deflete a esquerda e segue em linha 
reta ate o ponto 9, com a distancia de 12,40m e como rumo de 26 graus 39'30" SW; do ponto 9 deflete a 
direita e segue em linha reta ate o ponto 10, com a distancia de 5,19m e como rumo de 37 graus 05'36" 
SW; do ponto 10 deflete a esquerda e segue em linha reta ate o ponto 11, inicial ,com a distancia de 
44,05m e como rumo de 32 graus 15' 09" SW; as retas formadas pelos pontos 26 a 8 confrontam com a 
area remanescente da area 8, e as retas formadas pelos pontos 8 a 11 confrontam com a propriedade 
Ordem Franciscana Secular, proprietaria da Igreja Santo Antonio do Valongo. As coordenadas dos pontos, 
em U.T.M., sao; ponto 11- E = 364.201,9687; N = 7.352.727,1450; ponto 12- E = 364.155,3520; N = 
7.352.753,1920; ponto 13 - E = 364.139,3002; N = 7.352.362,0346; ponto 14- E = 363.990,4740; N = 
7.352.816,7638; ponto 15- E = 363.989,2950; N = 7.352.819,0253; ponto 16- E = 364.008,7754; N = 
7.352.872,7541; ponto 17- E = 364.013,1127; N = 7.352.881,9261; ponto 18- E = 364.022,8473; N = 
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7.352.893,8555; ponto 19- E = 364.032,4278; N = 7.352.901,1980; ponto 20- E = 364.045,3335; N = 
7.352.906,8139; ponto 21 - E = 364.056,8934; N = 7.352.8014; ponto 22 - E = 364.069,8917; N = 
7.352.907,2283; ponto 23 - E = 364.087,5783; N = 7.352.904,3190; ponto 24- E= 364.100,4679; N = 
7.352.901,4799; ponto 25- E = 364.103,5409; N = 7.352.901,3144; ponto 26- E = 364.107,2457; N= 
7.352.900,8587; ponto 36- E =352. 364.210,6933; N= 7.352.850,0933; ponto 35- E = 364.192,7818; N 
= 7.352.819,2744; ponto 34- E = 364.240,6835; N = 7.352.791,2399; ponto 8- E = 364.234.1696; N = 
7.352.779,6198; ponto 9 - E = 364.228,6053; N = 7.352.768,5364; ponto 10- E = 364.225,4753, N = 
7.352.764,3969. As coordenadas do centro das curvas, em U.T.M., sao: curva 17 - 18 - E = 
364.051,0514; N = 7.352.860,9039; curva 18- 19- E = 364.055,8505; N = 7.352.860,7146; curva 19-
20- E = 364.061,7076; N = 7.352.851,5484; curva 20- 21 - E = 364.057,9693; N = 7.352.867,9327; 
curva 21 - 22 - E = 364.053,8239; N = 7.352.828,9524; curva 22 - 23 -E = 364.014,0617; N = 
7.352.512,6083; curva 23-24- E = 364.001,7639; N = 7.352.489,0348. 



ANEX02 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO - PARCELAS B, C E D DE CREDITOS 
IMOBILIARIOS- PARCELAS B, C ED DAS 8511,8611 e 8711 SERIES DA 111 EMISSAO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
SECURITIZADORA S.A. 

DECLARAc;AO DE CUSTODIA 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, 
instituic;:ao financeira com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na A venida das 
Americas, n° 4.200, Bloco 04, Grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 
17.343.682/0001-38 ("Instituic;:ao Custodiante"), por seus representantes legais abaixo assinados, 
na qualidade de INSTITUH;A.o CUSTODIANTE DO TERMO DE SECURITIZA<;AO -
PARCELAS B, C e D, declara que em 21 de dezembro de 2011 procedeu, nos termos do inciso I, 
paragrafo 1 o do art. 7° da Instruc;:ao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, o registro em seus 
controles intemos do REGIME FIDUCIARIO sabre o TERMO DE SECURlTIZA<;AO -
PARCELAS B, C e D das 858

, 86a e 878 series da 1 a emissao de Certificados de Recebiveis 
Imobiliarios (CRI) daRB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade an6nima, com sede 
na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, CEP: 01448-000 
inscrita no CNPJ sob n° 03.559.006/0001-91. A Pentagono atua tambem como Agente 
Fiduciario. 
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2011. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUI TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
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ANEX03 

AO TERMO DE SECURITIZA(:AO - PARCELAS B, C E D DE CREDITOS 
IMOBILIARIOS- PARCELAS B, C ED DAS 85•, 86• e 87• SERIES DA 1• EMISSAO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA(:AO DA SECURITIZADORA 

PARA FINS DO ITEM 15, DO ANEXO III, DA INSTRU(:AO CVM N° 414/04 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anonima devidamente constituida e 

existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado 

de Sao Paulo, na Rua Amauri, 2SS, so andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 03.SS9.006/0001-91 , neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

("Emissora"), na qualidade de ofertante de certificados de recebiveis imobilhirios das 8S8
, 868 e 

878 series da 1 a emissao ("CRI"), que serao objeto da distribui9ao publica ("Oferta"), 

exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta na Comissao de Valores Mobili!irios 

("CVM") declara, nos termos do item 1S, do anexo III, da Instru9ao CVM n° 414, de 30 de 

dezembro de 2004 ("Instruyao CVM n° 414"), que tomou todas as cautelas e agiu com elevados 

padroes de diligencia para verificar a legalidade e ausencia de vicios da opera9ao, alem da 

veracidade, consistencia, corre9ao e suficiencia das informa96es prestadas pela Emissora (i) no 

Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios das gsa, 868 e 878 series da 1 a Emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no ambito da Oferta; e (ii) no 

Prospecto da Oferta. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2011 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEX04 

AO TERMO DE SECURITIZA<;AO - PARCELAS B, C E D DE CREDITOS 
IMOBILIARIOS - PARCELAS B, C E D DAS 85a, 868 e 878 SERIES DA 18 EMISSAO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA<;AO DO AGENTE FIDUCIARIO 

PARA FINS DO ITEM 15, DO ANEXO III, DA INSTRU<;AO CVM N° 414/04 

PENTAGONO S.A. DTVM, instituiyao financeira devidamente constituida e existente de 

acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, 4.200 Bloco 4, Sala 514, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001.38, neste ato representada nos temos de seu Estatuto Social 

("Agente Fiduchirio"), na qualidade de Agente Fiduciario da distribuiyao publica de certificados 

de recebiveis imobiliarios das 853
, 863 e 873 series da 13 emissao da RB Capital Securitizadora 

S.A. ("Oferta", "CRI" e "Emissora", respectivamente), exclusivamente para fins do processo de 

registro da Oferta na Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") declara, nos termos do item 15, 

do anexo III, da Instruyao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 (a "Instrw;:ao CVM n° 414"), 

que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padroes de diligencia para verificar a legalidade 

e ausencia de vicios da operayao, alem da veracidade, consistencia, corre9ao e suficiencia das 

informayoes prestadas pela Emissora (i) no Termo de Securitizayao de Cn5ditos Imobiliarios das 

85a, 86a e 873 series da 1 a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, 

celebrado no ambito da Oferta; e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2011 

PENTAGONO S.A. DTVM 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXOS 

AO TERMO DE SECURITIZA(::AO - PARCELAS B, C E D DE CREDITOS 
IMOBILIARIOS- PARCELAS B, C ED DAS ssa, 86a e 87a SERIES DA 1a EMISSAO DE 
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
SECURITIZADORA S.A. 

DECLARA(::AO DO COORDENADOR LIDER 

PARA FINS DO ITEM 15, DO ANEXO III, DA INSTRU(::AO CVM N° 414/04 

BANCO ITAU BBA S.A., institui9ao financeira devidamente constituida e existente de acordo 
com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 4° andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
17.298.092/0001-30, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social ("Coordenador 
Lider"), na qualidade de Coordenador Lider da distribuiyao publica de certificados de recebiveis 
imobiliarios das 858

, 868 e 873 series da 18 emissao daRB Capital Securitizadora S.A. ("Oferta", 
"CRl" e "Emissora", respectivamente), exclusivamente para fins do processo de registro da 
Oferta na Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") declara, nos termos do item 15, do anexo 
III, da Instru9ao CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004 ("Instruyao CVM n° 414"), que tomou 
todas as cautelas e agiu com elevados padroes de diligencia para verificar a legalidade e ausencia 
de vicios da opera9ao, alem da veracidade, consistencia, corre9ao e suficH!ncia das informa<;oes 
prestadas pela Emissora (i) no Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios das 858

, 868 e 878 

series da 1 a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no 
ambito da Oferta; e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2011 ·e/ BANCO ITAU BBA S.A. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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