
TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIARIOS 

DA 1608 SERlE DA 18 EMISSAO DA 

RB CAPITAL 
-

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF n.0 02.773.542/0001-22 



TERMO I)E SECURITIZA(AO DE CREDITOS IMQBILIARIOS 

I-PARTES 
'; 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURIT~ZA(AO, sociedade anonima com sede na Cidade de Sao Paulo, 
Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.0 255- 5° andar, parte, CEP 01448-00Q, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

02.773.542/0001-22, neste a to representada na forma de seu }.:statuto Social, doravante denominada 
simplesmente "Emissora" ou "Securitizadora"; e 

PENT AGO NO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS, institui~ao 
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio. de Janeiro, na Avenida das Americas, n. 0 

4.20Q, Bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJIMF sob o n. 0 17.343.682/0001-38, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como "Agente Fiduciario". 

(adiante designados em conjunto a Emissora, o Agente FiduciArio e os investidores que vierem a subscrever 01.,1 

adquirir os CRI como "Partes" e, isoladamente e indistintamente, como "Parte"). 

Firmam o presente "Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios" ("Termo"), para vincular as CCI 
(conforme abaixo definidas) aos Certificados de Recebiveis lmobiliArios da 1608 Serie da 1° Emissao da RB 
Capital Companhia de Securitiza~ao, de acordo como artigo 8° da Lei n. 0 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

conforme em vigor, a Instru~ao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n.0 476, de I() de janeiro de 2009, 

conforme em vigor ("Instrucao CVM n.0 476"), e demais disposi~oes legais aplicAveis e as clausulas abaixo 
redigidas. 

II -CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMEIRA -I)F,:FINI(QES 

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

"Agente Fiduciario" ou Pentagono S.A. Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliarios, acima 
"I nstituicao Custodiante" quali ficada; 

"Alienacao FiduciAria de Cotas" A a!iena~ao fiduciaria de 24,84% (vinte e quatro inteiros e <?itenta e 
quatro centesimos por cento)da totalidade <ie cotas de emissao do FII, 
as quais, nesta data, representam 641.964 (seiscentos e quarenta e urn 
mil e novecentos e sessenta e quatro) cotas, a ser constituf9a nos 



"ANBIMA" 

"Assembleia de Titulares de 
CRI", "Assembleia Geral" ou 
"Assembleia" 

"BACEN" 

"Banco Liguidante" 

"Boletins de Subscricao" 

"BSC" ou "Cedente" 

"CCI" 

"CETIP" 

"CETIP 21" 

termos do Contrato de Aliena~ao Fiduciaria de C<,>tas. 

A Associa~ao Brasileira das Entidaqes dos Mercado~ Financeiro e de 
Capita is. 

A assembleia geral de Titulares de CRI, conforme prevista neste 
Termo. 

0 Banco Central do Brasil. 

0 Itau Unibanco S.A., institui~ao financeira com sede na cidade de Sao 
Paulo, estado de Sao Paulo, na Pra~a Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
I 00, Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 0 

60.70 1.190/QOO 1-04, responsavel pel as liquida~oes financeiras da 
Emissora. 

Os boletins de subscri~ao dos CRI, por meio dos quais os Investidores 
subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a todos os termos e 
condi~oes deste Termo e da Oferta. 

BSC Shopping Center S.A., sociedade anonima com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, 
sala 301 (parte), Leblon, CEP 22.431-050, inscrita no CNPJ/Mf sob o 
n° 04.556.724/0001-77. 

A Cedula de Credit0 Imobiliario integral, St<m garantia real imobiliaria, 
emitida pela Cedente por meio da Escritura cie Emissao de CCI, de 
acordo com as norm as previstas na Lei n. o I Q. 931, representativa da 
integralidade dos Creditos lmobiliarios; 

A CETIP S.A. - Mercados Organizados, institui~ao devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil para a presta~ao de servi~os de 
depositaria central de ativos escriturais e liquida~ao financeira, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Republica do Chile, 230, II o andar, CEP 20031-I7Q, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 0 09.358.105/0001-91. 

0 ambiente de negocia~ao secundaria de ativos de renda fixa, 
administrado e operacionalizad9 pela CETIP. 



. .,. 

"Comunicado de Encerramento" 0 comunicado de encerramento que devera ser realizado pelo 

Coordenador Lider a CVM, nos terrnos da Instru~ao CVM 476, no 

prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do encerramento da Oferta 

Restrita, no website da CVM, na rede mundial de computaoores ou de 

outra forma a ser requerida ou orientada pela CVM, nos termos do 

artigo go da lnstru~ao CVM n.0 476. 

"Comunicado de Inicio" 

"Conta Central izadora" 

"Contrato de Alienacao 

Fiduciaria de Cotas" 

"Contrato de Cessao" 

"Contrato de Distribuicao" 

"Controle" e seus correlatos, 

"Controlada", "Controladora" e 

"sob Controle comum" 

"Coordenador Uder" 

0 comunicado de inicio que devera ser realizado pelo Coordenador 

Lider a CVM, nos termqs da Instru~ao CVM 476, no prazo de 5 (cinco) 

Dias Uteis contados da primeira procura a potenciais lnvestidores, no 

website da CVM, na rede mundial de computadores ou de outra forma 

a ser requerida ou orientada pela CVM, nos termos d<;> Anexo 7°-A da 

Instru~ao CVM n.0 476. 

Conta corrente n° 05975-7, mantida na agencia 0910 do ltau Unibanco 

S.A., de titularidade da Emissora, que recebera os recursos integrantes 

do Patrimonio Separado, na qual os Creditos Imobiliarios ser~o 

recebidos e os recursos destinados ao pagamento dos CRI e dos custos 

da Emissao serao mantidos. 

0 "lnstrumento Particular de Aliena9iio Fiduciaria de Cotas em 
Garantia e Outras Aven9as", celebrado em 07 de junho de 2017 entre a 

Devedora e a Emissora, por meio do qual sera constituida a Aliena~ao 

Fiduciaria de Cotas. 

0 "/nstrumento Particular de Cessiio de Creditos lmobiliarios e Outras 

Aven9as" celebrado em 07 de j unho de 2017 entre a Ce<;lente, a 

Devedora e a Emissora. 

0 "Contrato de Coordena9iio, Coloca9iio e /)istribui9iio Publica, sob o 

Regime de Melhores Esjor9os de Coloca9iio, de Certificados de 
Recebiveis lmobiliarios, da 160n Serie da r Emissiio da RB Capital 

Companhia de Securitiza9iio", celebrado em 07 de junho de 2017, entre 

a Emissora, a Devedora, a Cedente e o Coordenador Lider, para 

distribui~ao dos CRJ. 

Tern o significado atribufdo na Lei das Sociedades pqr A~oes. 

A RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobilhlrios Ltda., 



1:> 

"Creditos lmobiliarios" 

"CRI" 

"CRI em Circulacao" 

"CVM" 

"Data de Emissao das 
Debentures" 

"Data de Emissao dos CRI" 

com sede na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, 
255, 5° andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob 9 n.0 

89.960.090/0001-76. 

Os dircitos de credito decorrentes das Debentures, que deverao ser 
pagos pela Devedora, acrescidos de remunera~ao incidente sobre o 
saldo devedor do valor nominal unitario de cada Debenture a partir da 
Data de Integraliza~ao ou da data de pagamento da remunera~ao das 
Debentures imediatamente anterior, correspondente a I 00% (cern por 
cento) da varia~ao acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente 
de 1% (urn por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Uteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por Dias Uteis decorridos, desde a Data de lntegraliza~ao ou a 
data de pagamento da remunera~ao das Debentures imediatamente 
anterior, bern como todos e quaisquer outros encargos devidos por 
for~a da Escritura de Emissao de Debentures em rela~ao as Debentures, 
incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como, mas sem 
se limitar, juros remunerat6rios, encargos morat6rios, multas, 
penalidades, indeniza~oes, despesas, custas, hononirios, garantias e 
demais encargos contratuais e legais previstos ou decorrentes da 
Escritura de Emissao de Debentures. 

Os certificados de recebiveis imobiliarios, integrantes da 1608 Serie da 
I a Emissao da Emissora. 

A totalidade dos CRI em circula~ao no mercado, excluidos aqueles que 
a Emissora ou a Devedora eventualmente possuam em tesouraria; os 
que sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora e/ou a 
Devedora, assim entendidas as empresas que sejam subsidiarias, 
coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle 
comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou 
pessoa que esteja em situa~ao de contlito de interesses, para fins qe 
determina~ao de qu6rum em assembleias. 

A Comissao de Valores Mobiliarios. 

07 de junho de 20 17; 

07 de junho de 20 17; 



"Data de Integralizacao" 

"Debentures" 

"Debenturista" 

"Despesas" 

"Devedora" 

"Dia Util" 

"Documentos da Operacao" 

"Emissao" 

A data em que ocorrera a subscri~ao e integraliza~ao dos CRI. 

As 100.000 (cern mil) debentures da 6" (sexta) emissao objeto da 
Escritura de Emissao de Debentures, de emissao da Devedora, cujos 
recursos obtidos serao destinados pela Devedora, ate 19 ge junho de 
2029, diretamente ou por meio de suas subsidiarias, para a constru~ao, 
compra, venda, expansao, manuten~ao e desenvolvimento de 
determinados Empreendimentos imobiliarios, e/ou participa~ao em 
sociedade de prop6sito especffico com fins imobiliarios e/ou 
participa~ao em fundo de investimento imobiliario cujo portf61io e 
composto por Empreendimentos imobiliarios, nos termos do objeto 
social da Devedora, conforme descritos no Anexo VI deste Termo. A 
destina~ao dos referidos recursos sera comprovada pela Devedora na 
forma do Anexo V da Escritura de Emissao de Debentures mediante o 
envio de notas fiscais ou documentos equivalentes. 

Significa, inicialmente, a Cedente, e ap6s a cessao dos Creditos 
Imobiliarios representados pela CCI e das Debentures nos termos do 
Contrato de Cessao, significa a· Emissora, durante todo o prazo de 
vigencia deste Termo, ate a integral liquida~ao dos valores devidos aos 
titulares de CRI. 

Significam as despesas previstas na Clausula 13 abaixo. 

Significa a Aliansce Shopping Centers S.A., sociedade anonima, com 
registro de companhia aberta perante a CVM, com se<fe na cidade do 
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, 3° 
andar, sala 301 (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n° Q6.082.980/000I-
03. 

Significa para fins de calculo e pagamento, todo dia que nao seja 
sabado, domingo ou feriado declarado nacional na Republica Federativa 
do Brasil. 

Significam em conjunto: (i) a Escritura de Emissao de Debentures; (ii) 
a Escritura de Emissao de CCI; (iii) o Contrato de Cessao; (iv) este 
Termo; (v) o Contrato de Distribui~ao; (vi) Con trato de Aliena~ao 
Fiduciaria de Cotas; (vii) os Boletins de Subscri~ao dos CRI; e (viii) os 
demais instrumentos celebrados no ambito da Emissao e da Oferta. 

Signi fica a presente emissao de CRI, a qual constitui a 160" serie da I" 



.... 

"Empreendimentos" 

"Escriturador" 

"Escritura de Emissao de 
Debentures" 

"Escritura de Emissao de CCI" 

"FII" 

"IGP-M" 

"lnstrucao CVM n.0 414" 

"Jnstrucao CVM n.0 476" 

emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da Emissora; 

Significam os sao os empreendimentos descritos no Anexo VI deste 
Tenno, para OS quais serao destinados, dii·eta ou indiretamente, pcla 
Devedora, os recursos decorrentes das Debentures. 

0 Itau Corretora de Valores S.A., institui~ao financeira, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro 
Faria Lima, n.0 3.400, 10° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 

61.194.353/0001-64; 

Significa o "lnstrumento Particular de Escritura da 6n (Sexta) Emissiio 

de Debentures Simples, Niio .Convers[veis em A9oes, em Serie Unica, 

da Especie Quirografaria a ser Convolada em Garantia Real, para 
Coloca9iio Privada, da Aliansce Shopping Centers S.A." firrnado pela 
Devedora, em 07 de junho de 20 17; 

Significa o "Instrumento Particular de Emissiio de Cedula de Credito 

Imobiliario sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma Escritural e 

Outras Aven9as", celebrado em 07 de junho de 2017, entre a Cedente e 
a Institui~ao Custodiante, por meio do qual a CCI foi emitida para 
representar a totalidade dos Creditos Imobiliarios, nos termos da Lei 
10.931/04. 

Significa o Fundo de lnvestimento Imobiliario Via Parque Shopping, 
tendo sido o seu regulamento registrado no 8° Registro de Tftulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurfdica da Comarca de Sao Paulo, 
estado de Sao Paulo, sob o n° 1193283, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
00.332.266/0001-31, o qual e proprietario do Shopping Via Parque e 
administrado pela Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Tftulos e 
Valores Mobiliarios Ltda., sociedade limitada com sede na cidade Sao 
Paulo, estado de Sao Paulo, na A venida Chedid Jafet, 222, Bloco B -
3° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 72.600.026/0001-81. 

0 indice Geral de Pre9o do Mercado, divulgado pela Funda~ao Getulio 
Vargas. 

Instru9ao da CVM n.0 414, de 30 de dezembro de 2004, conforrne em 
vigor. 
Instru<rao da CVM n.0 476, de 16 de janeiro de 2009, conforrne em 
vigor. 



"lnstrucao CVM n. 0 539" 

"lnstrucao CVM n.0 560" 

"Instrucao CVM no 583" 

"lnvestidores" 

"lnvestidores Qualificados" 

Instru~ao da CVM n. 0 539, de 13 de novembro de 2013, conforme em 

vigor. 

Instru~ao da CVM n. 0 560, de 27 de mar~o de 2015, conforme em 

vigor. 

Instru~ao da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme em 

vigor. 

Os investidores profissionais, conforme definido no artigo 9°-A e seus 

respectivos incisos e no artigo 9°-C da lnstru~ao CVM n° 539. 

Os investidores qualificados, conforme definido no artigo 9°-B e seus 

incisos e no artigo 9°-C da Instru~ao CVM n° 539, conforme em vigor. 

"Lei das Sociedades por Acoes" Lei n.0 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor. 

"Lei 1 0. 931104" Lei n. o I 0. 931, de 2 de agosto de 2004, con forme em vigor. 

"Lei 9.514/97" Lei n. 0 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor. 

"MDA" Significa o M6dulo de Distribui~ao de Ativos, ambiente de distribui~ao 

de ativos de renda fixa em mercado primario, administrado e 

operacionalizado pela CETIP. 

"Multa lndenizat6ria" 

"Obrigacoes Garantidas" 

"Ofe1ta Restrita" 

Tern o significado previsto na Clausula 10.12 do Contrato de Cessa0. 

A totalidade (A) das obriga~oes principais, acess6rias e morat6rias, 

presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, 

inclusive decorrentes de atualiza~ao monetaria, juros, multas e 

penalidades relativas aos Creditos Imobiliarios devidos pela Devedora; 

e (B) de todos os custos e despesas incorridos e a serem incorridos em 

rela~ao a Emissao, a CCI e aos CRI, inclusive, mas nao exclusivamente 

para fins de cobran~a dos Creditos Imobiliarios e excussao da 

Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, incluind9, mas nao se limitando, a 

penas convencionais, honorarios advocatfcios, custas e despesas 

judiciais ou extrajudiciais. 

A presente distribui~ao publica de CRI, que sera realizada nos termos 



·~ 

"Patrim6nio Separado" 

"Pedido de Reserva" 

"Pessoas Vinculadas" 

"Preco de Integralizacao" 

"Rateio" 

da Instru~ao CVM n.0 476 e Instru~ao CVM n.0 414. 

0 patrim6nio uni~o e indivisivel dos CRI, constituido pelos Creditos 
lmobiliarios representados pela CCI, pela Aliena~ao Fiduciaria de 
Cotas e pela Conta Centralizadora, em decorrencia da institui~ao do 
Regime Fiduciario, o qual nao se confunde com o patrim6nio comum 
da Emissora e destina-se exclusivamente a liquida~ao dos CRI aos 
quais esta afetado, bern como ao pagamento dos respectivos custos de 
administra~ao e obriga~oes fiscais da Emissao. 

Cada urn dos pedidos de reserva de subscri~ao dos CRI finnados pelos 
Investidores durante o Perfodo de Reserva para Pessoas Vinculadas ou 
durante o Periodo de Reserva, confonne aplicavel. 

Os investidores que sejam (i) controladores ou administradores da 
Emissora ou outras pessoas vinculadas a emissao e distribui~ao, bern 
como seus c6njuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes 
e colaterais ate o 2° grau; (ii) controladores ou administradores das 
Institui~oes Intennediarias; (iii) empregados, operadores e demais 
prepostos das Institui~oes Intermediarias diretamente envolvidos na 
estrutura~ao da Oferta; (iv) agentes aut6nomos que prestem servi~os as 
Institui~oes Intermediarias; (v) demais profissionais que mantenham, 
com as Institui~oes Intennediarias, contrato de presta~ao de servi~os 
diretamente relacionados a atividade de intennedia~ao ou de suporte 
operacional no ambito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelas Institui~oes Intennediarias; (vii) sociedades 
controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas as 
Institui~oes Intennediarias desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(viii) c6njuge ou companheiro e filhos menores das pessoas 
mencionadas nos itens "ii" a "v"; e (ix) clubes e fundos de investimento 
cuja maioria das cotas perten~a a pessoas vinculadas, salvo se geridos 
discricionariamente por terceiros nao vinculados. 

Tern o significado atribuido na Clausula 4.1 abaixo. 

0 rateio que sera operacionalizado pelo Coordenador Vder, no ambito 
da Oferta Nao Institucional, na eventualidade de a totalidade dos 
Pedidos de Reserva admitidos realizados por Investidores Nao 
Institucionais ser superior a quantidade de CRI destinada a Qferta Nao 
I nstitucional. 



. -

"Regime Fiduciario" 

"Remuneracao dos CRI" 

"Resolucao CMN 4.373" 

Shopping Via Parque 

"Taxa DI" 

"Taxa SELIC" 

"Termo" ou "Termo de 
Securitizacao" 

"Titulares de CRJ" 

"Valor da Cessao" 

"Y.alor Nominal Unitario" 

0 regime fiduciario institufdo pela Emissora sabre os Creditos 
Imobiliarios representados pela CCI, a Aliena~ao Fiduciaria de Cotas e 
a Conta Centralizadora, na forma do artigo 9° da Lei 9.514/97, com a 
consequente constitui~ao do Patrimonio Separado. 

Tern o significado previsto na C1ausu1a 5.1.2 abaix<,>. 

Resolu~ao CMN n.0 4.373, de 29 de setemt;>ro de 2014. 

E o conj\mto dos im6veis objet<,> das matrfculas de ns0 220.313 a 
220.691 do 9° Cart6rio de Registro de Im6veis do Rio de Janeiro que 
compoem o empreendimento imobiliario denominado Via Parque 
Shopping, 1ocalizado na A venida Ayrton Senna, n° 3.090, na cidade qo 
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. 

Significa a varia~ao acumulada das taxas medias diarias dos DI -
Dep6sitos Interfinanceiros de urn dia, "over extra-grupo", expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) pias 
Uteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativq 
diario disponivel em sua pagina na Internet (http://y.:ww~cetip.c~m.~r). 

Significa a taxa de juros media ponderada pelo volume das opera~oes 
de financiamento por urn dia, lastreadas em titulos publicos federais, 
apurados pelo Sistema Especial de Liquida~ao e Cust6dia- SELIC. 

0 presente Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliari9s da 160" 
Serie da 1• Emissao qe CRI da Emissora. 

Sao os subscritores de CRJ no ambito da Oferta 9u aqueles que vierem 
a adquirir CRI no mercado secundario. 

0 valor a ser pago pela Emissora a Cedente nos termos do Contrato de 
Cessao. 

Os CRJ terao valor nominal unitario de R$1.000,00 (mil reais), na Data 
de Emissao dos CRI. 



CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2. I. Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caniter irrevogavel e irretratavel, a totalidade qos Creditos 

Imobiliarios, representados pela CCI, aos CRI, cujas caracterfsticas sao descritas na Cla~,~sula Terceira abaixo. 

2.1.1. Para fins do artigo 8° da Lei 9.514/97, a Emissora declara que sao vinculados ao presente Termo 

os Cn!ditos lmobiliarios, devidos exclusivamente pela Devedora, nos termos da Escrit1,1ra de Emissao de 

Debentures, na propon;ao das subscri~oes e integraliza~oes veri ficadas no ambito da Oferta dos CRI. 

2.1.2. 0 valor obtido com a integralizayao dos CRI pelos Irivestidores sera utilizado pela Emissora para 

pagamento do Valor da Cessao decorrente da cessao, pela Cedente a Emissora, dos Creditos lmobiliarios 

representados integralmente pela CCI. 

2.1.3. Os recursos obtidos pela Devedora com as Debentures serao destinados pela Devedora, ate 19 de 

junho de 2Q29, diretamente ou atraves de suas subsidiarias, para a constru~ao, compra, venda, expansao, 

manutenyao e desenvolvimento de determinados Empreendimentos imobiliarios, e/ou participa~ao em 

sociedade de prop6sito especffico com fins imobiliarios e/ou participa~ao em fl,mdo de investimento 

imobiliario cujo portfolio e composto por Empreendimentos imobiliarios nos termos do objet9 social da 

Devedora, conforme descritos no Anexo II da Escritura de Emissao de Debentures. A destinayao dos 

referidos recursos sera comprovada pela Devedora na forma do Anexo V da Escritura de Emissao de 

Debentures mediante o envio de notas fiscais ou documentos equivalentes. Caso haja alterayao no 

percentual dos recursos a serem destinados a qualquer urn dos Empreendimentos listados no Anexo II da 

Escritura de Emissao, sera celebrado urn aditamento a Escritura de Emissao de Debentures nos termos da 

Clausula 4.5.1. da Escritura de Emissao de Debentures. 

2.1.4. Uma via original da Escritura de Emissao de CCI, encontra-se devidamente custodiada junto a 

Institui~ao Custodiante, nos termos do§ 4° do artigo 18 da Lei 10.931/04. 

2.1.5. 0 Regime Fiduciario, a ser institufdo pela Emissora conforme previsto neste Termo, sera 

registrado na Institui~ao Custodiante da CCI, c9nforme previsto no artigo 23, paragrafo ~nico, da Lei 

I 0.931/04. Urn a vez devidamente registrado o Termo, a Institui~ao Custodiante prestara a Emissora 

declara~ao elaboradil nos moldes do Anexo I a este Termo. 

2.1.6. A Emissora pagara a Cedente, pela aquisi~ao dos Creditos Imobiliarios representados 

integralmente pela CCI, conforme disposto nas Clausulas 2.2 e seguintes do Contrato de Cessao, o Valor 

da Cessao de R$100.000.000,00 (cern milhoes de reais) na Data da Integralizayao dos CRI, sem a 

incidencia de qualquer taxa de desconto, desde que a Iiquida~ao financeira dos CRI ocorra ate as 16:00 horas 

(inclusive), considerando o horario local da cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, ou no primeiro Dia 

Util imediatamente posterior, caso tal Iiquida~ao financeira ocorra ap6s as 16:00 horas (exclusive), sendo 

que em tal caso, a Securitizadora devera transferir o Valor da Cessao e demais valores que venha a receber 

em decorrencia da liquida~ao dos CRI. 



2.1.6.1. Nos termos da Clausula 2.2 do Contrato de Cessao, o Valor da Cessao sera pago pela 
Emissora, por conta c ordcm da Cedente, diretamente em favor da Devedora, observados os tennos 
do Contrato de Cessao. 

2.2. A Emissao dos CRI sera realizada em conformidade como disposto no inciso I do§ I0 do artigo 5° da 
lnstru~ao CVM n.0 4I4, tendo em vista que a Devedora e companhia aberta. 

CLAUSl,JLA TERCEIRA- CARACTERiSTICAS DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUic;A.o 

3.1. Os CRI objeto da presente Emissao, cujo lastro sera constitufdo pela CCI, conforrne previsto neste 
Termo, p<;>ssuem as seguintes caracterfsticas: 

1. Emissao: a presente emissao de CRT corresponde a I" emissao de CRT da Emissora; 

2. Series: a Emissao sera realizada em serie (mica, que corresponde a I603 serie da I a emissao de CRI da 
Emissora ("Serie"); 

3. Ouantidade de CRI: serao emitidos I 00.000 (cern mil) CRI; 

4. Valor Global da Emissao: o valor global da emissao sera de R$1 00.000.000,00 (cern milhoes de reais), 
na Data de Emissao dos CRI ("Valor Total da Emissao"); 

5. Valor Nominal Unitario: o Valor Nominal Unitario dos CRI, na Data de Emissao dos CRI, sera de 
R$1.000,00 (mil reais); 

6. Atualizacao Monetaria: nao havera atualiza~ao monetaria para os CRI; 

7. Remuneracao: os CRI farao jus a juros remunerat6rios calculados nos termos da Clausula Quinta 
abaixo; 

8. Periodicidade de Pagamento e Amortizacao dos CRI: a amortiza~ao do Valor Nominal Unitario ou do 
saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI sera realizada em cinco parcelas anuais, sendo a primeira 
devida em 18 de junho de 2025 e a ultima em 19 de junho de 2029 ("Data de Vencimento dos CRI"), 
conforme datas indicadas na tabela constante do Anexo II a este Termo. A Remunera~ao dos CRI sera 
devida mensalmente nas datas indicadas na tabela constante do Anexo II a este Terrno, sendo o 
primeiro pagamento da Remunera~ao dos CRI devido em 19 de julho de 2017 eo ultimo na Data de 
Vencimento dos CRJ; 

9. Regime Fiduciario: oR egime Fiduciario institufdo pela Emissora sobre os Creditos Imobiliarios 
representados pela CCI, a Aliena~ao Fiduciaria de Cotas e a Conta Centralizadora, na forma do artigo 



9° da Lei 9.514/97, com a consequente constituis:ao do Patrimonio Separado; 

I 0. Ambiente de Dep6sito. Distribuicao. Negociacao. Cust6dia Eletronica e Liguidacao Financeira: os CRI 
serao depositados para distribuis:ao (i) no mercado primario, por meio do MDA, administrado e 
operacionalizado pela CETIP, sendo a liquidas:ao financeira realizada por meio do sistema de 
compensas;ao e liquidas:ao da CETIP; e (ii) no mercado secundario, no CETIP21, administrado de 
operacionalizado pela CETIP sendo a liquidas;ao financeira realizada por meio do sistema de 
compensas:ao e liquidas:ao da CETIP; 

II. Data de Emissao dos CRI: 07 dejunho de 2017; 

12. Prazo e Vencimento: os CRI tern prazo de amortizas:ao de 4.395 (quatro mil trezentos e noventa e 
cinco) dias, contados da Data de Emissao dos CRI, com vencimento final em 19 de junho de 2029, 
ress11lvadas as hip6teses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas neste Termo; 

13. Local de Emissao: Sao Paulo- SP; 

14. Multa e Juros Morat6rios: na hip6tese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares 
de CRI, os debitos em atraso vencidos e nao pagos serao acrescidos de juros de mora de I% (urn por 
cento) ao mes, calculados pro rata temporis, bern como de multa contratual nao compensat6ria de 2% 
(dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificas;ao ou interpelas:ao judicial 
ou extrajudicial; 

15. Forma: os CRI serao emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade sera comprovada por 
extrato expedido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na CETIP e/ou o 
extrato da conta dos CRI a ser fornecido pelo Escriturador aos Titulares de CRI com base nas 
informafYoes prestadas pela CETJP, conforme o caso; 

16. Locais de Pagamento: os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os procedimentos 
adotados pela CETIP, confonne o caso. Caso por qualquer razao, a qualquer tempo, os CRI nao 
estejam custodiados na CETIP em qualquer data de pagamento da Remuneras:ao dos CRI, ou de 
amortizas;ao do Valor Nominal Unitario ou de seu saldo, conforme o caso, a Emissora deixara, em sua 
sede, o respectivo pagamento a disposis:ao do respectivo Titular dos CRI. Nesta hip6tese, a partir da 
respectiva data de pagamento, nao havera qualquer tipo de atualizas:ao ou remuneras:ao sobre o valor 
colocado a disposis;ao do Titular dos CRI na sede da Emissora; 

17. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: sem prejuizo no disposto no item 18 abaixo, 9 nao 
comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigas:oes 
pecuniarias clevidas pcla Emissora, nas datas prcvistas neste Termo ou em comunicado publicado pela 
Emissora, nao the dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo relativo ao atraso no recebimento, 
sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data do respectivo vencimento, desde que 



• 

os recursos tenham sido disponihilizados pontualmente, observado o disposto no item 16 acima; 

18. Prorrogacao dos Prazos: considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 
obriga9ao relativa aos CRJ ate o primeiro Dia Util subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia 
que nao seja Dia Util, nao sendo devido qualquer acrescim<;> aos valores a serem pagos; 

Fica certo e ajustado que devera haver urn intervale mfnimo de 2 (dois) Dias Uteis entre a data do 
efetivo recebimento dos Creditos lmobiliarios pela Emissora e a data do pagamento de suas obriga9oes 
referentes aos CRJ; 

19. Pagamentos: os pagamentos dos Creditos lmobiliarios serao depositados diretamente na Conta 
Central izadora; 

20. Ordem de Alocacao dos Pagamentos: caso, em qualquer data, o valor recebido pela Emissora a titulo 
de pagamento dos Creditos Imobiliarios nao seja suficiente para quita9ao integral dos valores devidos 
aos Titulares de CRI, tais valores serao alocados observada a seguinte ordem de preferencia: (i) 
despesas do Patrimonio Separado, (ii) remunera9ao dos CRI, pro rata; e (iii) amortiza9ao do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitario de cada urn dos CRJ, pro rata; 

21. Garantia Flutuante: nao; 

22. Garantia: a Aliena9ao Fiduciaria de Cotas; 

23. Coobrigacao da Emissora: nao havera coobriga9ao da Emissora para o pagamento dos CRI; 

Forma de Distribuicao dos CRJ: 

3.2. A Emissao e realizada em conformidade com a Instru9ao CVM n° 476 e com as demais disposi9oes 
legais e regulamentares aplicaveis, razao pela qual esta automaticamente dispensada de registro de distribui9ao 
na CVM, nos termos do artigo 6° da referida instru9ao. 

3.3. A Oferta Restrita sera registrada pelo Coordenador Lider na ANBIMA exclusivamente para fins de 
informar a base de dados, con forme diretrizes especificas contidas na Delibera9ao n° 5, de 30 de julho de 2015, 
expedidas pelo Conselho de Regula9ao e Melh<;>res Praticas do Mercado de Capitais da ANBIMA, nos termos do 
artigo I 0 , paragrafo 2°, do "C6digo ANBIMA de Regula9ao e Melhores Praticas para as Oferta Restritas Publicas 
de Distribui9ao e Aquisi9ao de Yalores Mobiliarios", em vigor nesta data, exclusivarnente para fins de compor a 
base de dados da ANBIM/\; 

3.4. Publico-Alvo: A Oferta Restrita e destinada aos Jnvestidores Profissionais. 



3.5. Inicio da Oferta: 0 inicio da Oferta devera ser inforrnado pelo Coordenador Lider a CVM por meio da 
Comunicar;:ao de Jnicio, no prazo de ate 5 (cinco) Dias tJteis contados da primeira procura a potenciais 
Investidores, nos termos da lnstruyao CVM 476, por interrnedio da pagina da CVM, na rede mt,mdial de 
computadores ou de outra forma a ser requerida/orientada pela CVM, devendo esta comunicar;:ao conter as 
infonnar;:oes indicadas no Anexo 7°-A da lnstrur;:ao CVM 476. 

3.6. Subscricao e Integralizacao: Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos lnvestidores 
Profissionais, devendo os mesmos fornecerem, por escrito, declarar;:ao no boletim de subscrit;:iio, atestando que 
estao cientes, dentre outras declarar;:oes, que: (a) a Oferta Publica Restrita nao foi registrada na CVM; (b) os CRI 
ofertados estao sujeitos as restrir;:oes de negociar;:ao previstas na lnstrur;:ao CVM n° 476. Ademais, os Investidores 
Profissionais deverao fornecer, por escrito, declarar;:ao, atestando sua condir;:ao de investidor profissional, nos 
termos definidos neste Termo. 

3.7. Para fins de atenckr o que preve o item 15 do Anexo Ill da Jnstru~ao CVM n.0 414, os Anexos Ill, IV, e 
V ao presente Termo contem as declara~oes do Coordenador Lider, da Securitizadora e do Agente Fiduciario, 
respecti vamente. 

3.8. Os CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores 
mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada data de subscri~ao ou aquisi~ao dos CRI pelo 
respectivo Titular de CRI e apenas entre Investidores Qualificados, desde que a Emissora cumpra todas as 
obriga~oes previstas no artigo 17 da Instru~ao CVM 476, sendo que a negocia~ao dos CRI devera sempre 
respeitar as disposi~oes legais e regulamentares aplicaveis. 

CLAUSULA QUART A- SUBSCRI~AO E INTEGRALIZA~AO DOS CRI 

4.1. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista, em uma unica data, em moeda corrente nacional, pelo seu 

Valor Nominal Unitario, acrescido ou deduzido de eventual agio ou desagio apurado quando da subscri~ao e 

integraliza~ao dos CRI ("Preco de Integralizacao") na Data de lntegraliza~ao. 

4.1.1. 0 Pre~o de Integraliza~ao sera pago a vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrir;:ao 
dos CRI, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela CETIP: (i) nos termos do respectivo 
Boletim de Subscri~ao; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora previsto nas 
Clausulas 4.3 e seguintes deste Termo. 

4.2. Procedimento de Integralizacao: A integraliza9ao dos CRI sera realizada via CETIP e os recursos serao 
depositados na Conta Centralizadora. 

Destinacao dos Recursos 



4.3. Os recursos obtidos pela Emissora com a distribui9ao dos CRI serao utilizados para pagamento do Valor 

de Cessao a Cedente. 

4.4. Os recursos obtidos pela Devedora com emissao das Debentures serao destinados pela Devedora, ate 19 

de junho de 2029, diretamente ou atraves de suas subsidiarias, para a construyao, compra, venda, expansao, 

manuten9ao e desenvolvimento de determinados Empreendimentos imobiliarios, e/ou participayao em sociedade 

de prop6sito especffico com fins imobiliarios e/ou participayao em fundo de investimento imobiliario cujo 

portfolio e composto por Empreendimentos imobiliarios, nos termos do objeto social da Devedora, conforme 

descritos no Anexo VI deste Termo de Securitiza9ao e do Anexo II da Escritura de Emissao de Debentures. A 

destinayao dos referidos recursos sera comprovada pela Devedora na forma do Anexo V da Escritura de Emissao 

de Debentures mediante o envio de recibos de subscri9ao ou compra de cotas, recibos de adiantamento para 

futuro aumento de capital ou ata de aumento de capital, notas fiscais ou documentos equivalentes ao Agente 

Fiduciario, podendo este solicitar a Devedora quaisquer esclarecimentos e/ou documentos que se fa9am 

necessarios para a comprovayao da utilizayao dos referidos recursos, na forma da Clausula 4.5.2.3.2 da Escritura 

de Emissao de Debentures. 

4.4.1. No caso em que os recursos obtidos por meio da Emissao, forem destinados pela Emissora para a 

construyao, compra, venda, expansao, manuten9ao e desenvolvimento de determinados 

Empreendimentos imobiliarios por meio de suas subsidiarias, da participayao em sociedades de 

prop6sito especffico com fins imobiliarios e/ou da participayao em fundo de investimento imobiliario, a 

Emissora devera comprovar (i) o aporte dos respectivos recursos na referida subsidiaria ou fundo de 

investimento imobiliario mediante recibos de subscri9ao ou compra de cotas, recibos de adiantamento 

para futuro aumento de capital ou ata de aumento de capital, conforme o caso; e (ii) que tal subsidiaria 

ou fundo de investimento imobiliario efetivamente aplicou os referidos recursos nos Empreendimentos 

imobili:u·ios, na forma do Anet-o V da Escritura de Emissao. 

4.4.1. A Devedora podera alterar os percentuais indicados no Anexo II da Escritura de Emissao de Debentures 

como propor9ao dos recursos captados a ser destinada a cada Empreendimento, e tal altera9ao nao depende e nao 

dependera da anuencia da Emissora e/ou dos Titulares de CRI, sendo certo que sera celebrado urn aditamento a 
Escritura de Emissao de Debentures. 

4.4.2. A altera9ao dos percentuais indicados no Anexo II da Escritura de Emissao de Debentures como 

propor9ao dos recursos captados a ser destinada a cada Empreendimento, sera formalizada por meio de 

aditamento a Escritura de Emissao de Debentures nos termos da Clausula 4.5.2.1. da mesma, sendo que o 

referido aditamento da Escritura de Emissao de Debentures devera ser inscrito na JUCERJA, nos termos da 

Clausula Error! Reference source not found .. Para fins do disposto nesta clausula, na mesma data em que for 

ceiebrado o aciitamcnto a Fscritura de Emissao de Debentures formalizando as altera9oes ao Anexo II da mesma, 

a Emissora e o Agente Fiduciario celebrarao, sem a necessidade de qualquer aprova9ao dos Titulares de CRI, o 

correspondente aditamento a este Termo de Securitiza9ao para alterar seu Anexo VI. 



CLAUSULA QUINTA~ CALCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERATORIOS E 
AMORTIZA(:AO DOS CRI 

5 .1 . A Rem unerarrao dos CRI sera paga em 144 ( cento e quarenta e quatro) parcel as, nas datas de vencimento 

e demais condirroes especificadas no Anexo II a este Tem1o, sendo que a primeira parcela sera devida em 19 de 

julho de 2017 e a ultima parcela em 19 de junho de 2029. 0 Valor Nominal Unitario dos CRI sera amortizado 

em cinco parcelas, conforme datas de vencimento e demais condis:oes especificadas no Anexo 1.1 a este Termo. 

5.1.1. 0 valor nominal unitario dos CRI nao sera atualizado monetariamente. 

5.1.2. Sabre o Valor Nominal Unitario dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, incidirao juros 

remunerat6rios correspondentes a 100% (cern por cento) da variarrao acumulada da Taxa Dl, base 252 

( duzentos e cinquenta e do is) Dias Uteis, acrescida exponencialmente de 1% (um por cento) ao ano, base 

252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis ("Sobretaxa" e, em conjunto com a Taxa DI, "Remunera~ 
das CRT"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias (Jteis decorridos, 

desde a Data de Integralizas;ao ou da Data de Pagamento da Remuneras;ao dos CRI (conforme definido 

abaixo) imediatamente anterior, o que ocorrer por ultimo, ate a data de seu efetivo pagamento. 

5.1.3. 0 calculo da Remunerarrao dos CRI obedecera a seguinte formula: 

J = VNe x (Fa tor Juras - 1 ), onde 

J = valor da Remuneras;ao dos CRI devida no final de cada Periodo de Capitaliz.arrao dos CRI, calculada 

com 8 ( oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitario dos CRI ou se\.1 saldo, conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

Fator Juras = Fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da 

seguinte forma: 

FatorJuros = (FatorPI) x (Fator de Spread) 

On de: 

Fator DI = Produt6rio das Taxas DI desde a Data de Integralizarrao dos CRI ou da Data de Pagamento da 

Remuneras;ao dos CRI imediatamente anterior, inclusive, ate a data de calculo, exclusive, calculado com 8 

( oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 



n 

Fator Dl = n ( 1 + 1~0 x TD/k) 
k=l 

Onde: 

n = Numero total de Taxas OJ consideradas no calculo do ativo, sendo "n" um numero inteiro .. 

P= IOO(ccm) 

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

On de: 

Dlk 1 
TD/k = (- + 1)252- 1 

100 

k = Numero de ordem das Taxas DI, variando de I (urn) ate "n"; 

Dlk = Taxa DI de ordem k divulgada pela CETIP, de 2 (dois) Dias Uteis anteriores a Data de 
lntegralizayaO ou em 2 (dois) Dias Uteis anteriores a Data de Pagamento da RemunerayaO dos CRI 
imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, ate 2 (dois) Dias Uteis anteriores a data de calculo, 
exclusive. 

~ 

( 
i )252 

Fator de Spread= 
100 

+ 1 

Fator Spread Sobretaxa de juros ftxos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamen1o, 
conforme f6rmula abaixo: 



.1 = 1,0000 (urn inteiro ), informada com 4 (quarto) casas decimais; e 

dup = Numero de dias uteis entre a Data de Integralizayao ou a Data de Pagamento da Remunerayao 

das Debentures imediatamente anterior e a data de calculo, sendo dup urn numero inteiro. 

Observacoes: 

• Efetua-se o produt6rio dos fatores diarios (I + TDik), sendo que a cada fator diario acumulado, 

trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o pr6ximo fator diario, e assim por 

diante ate o ultimo considerado. 

• 0 fator resultante da expressao (Fator DI x Fator de Spread) deve ser considerado com 9 (nove) 

casas decimais, com arredondamento. 

• A Taxa Dl devera ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgado pela 

entidade responsavel pelo seu calculo. 

• Para fins de calculo da Remunerayao dos CRI define-se "Perfodo de Capitalizacao dos CRI" como o 

intervale de tempo que se inicia na Data de Integralizayao dos CRI, no caso do primeiro Periodo de 

Capitalizayao dos CRI, ou nas Datas de Pagamento da Remunerar;:ao dos CRl indicadas na tabela 

constante do Anexo II imediatamente anterior, no caso dos demais Periodos de Capitalizayao dos CRI, e 

term ina nas Datas de Pagamento da Remunerayao dos CRI indicadas na tabela constante do Anexo II. 

5.1.4. Indisponibilidade Temporaria da Taxa DI. Observado o disposto na Clausula 5.1.5 abaixo, no 

caso de indisponibilidade temporaria da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigayao pecuniaria 

prevista neste Termo, sera utilizada, em sua substituiyao, para apurar;:ao de "TDik", a ultima Taxa DI 

divulgada oficialmente, ate a data do calculo, nao sendo devidas compensayoes entre a Emissora e os 

Titulares de CRI, quando da divulgayao posterior da Taxa DI que seria aplicavel. 

5.1.5. lndisponibilidade da Taxa DI. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 
(dez) dias, ou caso seja extinta ou haja a impossibilidade legal ou judicial de aplicayao da Taxa Dl aos 

CRI, sera utilizada, em sua substituiyao, automaticamente, a taxa substituta que venha a ser adotada pelos 

agentes de mercado em operayoes similares. Caso nao haja uma taxa substituta para a Taxa DI, sera 

utili1..ada entao a Taxa SELIC, scndo que na falta da Taxa SELIC ("Evento de Ausencia da Taxa DI") a 

Emissora devera, no prazo maximo de 2 (dois) Dias Uteis contados do Evento de Ausencia da Taxa DI, 

convocar a Assembleia Geral (na forma enos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por 

Ayoes e neste Termo), para que os Titulares de CRI definam, por aprovar;:ao de 50% (cinquenta por cento) 

rna is urn dos CRI que estiverem presentes na Assembleia, desde que representem, no minimo, I 0% ( dez 



por cento) dos CRI em Circula9ao, e de com urn acordo com a Emissora, o novo para metro de 
Remunera9ao dos CRJ, a ser aplicado, que devera ser aquele que melhor reflita os parametros utilizados 
em opera96es simi lares vigentes a epoca. Ate a delibera9ao desse novo parametro de remunera9ao, quando 
do calculo de quaisquer obriga9oes pecuniarias relativas aos CRI, sera utilizado, para apura9ao da 
Remunera9ao dos CRI, a ultima Taxa OJ divulgada oficialmente, nao sendo devidas quaisquer 
compensa96es entre a Emissora e os Titulares de CRJ quando da delibera9ao d9 novo parametro de 
Remunera9ao dos CRI. 

5.1.5.1. Caso a Devedora nao concorde com a taxa substitutiva definida na Assembleia Geral na forma 
da Clausula 5.1.5 acima, a Devedora devera promover o resgate antecipado das Debentures, em 
conformidadc com a Clausula 5.4.7.1 da Escritura de Emissao de Debentures. 

5.1.5.2. Na hip6tese especffica prevista na Clausula 5.1.5.1 acima, nao sera devido o premio previsto na 
Clausula 6.5 abaixo. 

5.1.6. 0 pagamento efetivo da Remunera9ao dos sera feito em parcelas mensais consecutivas, sem 
carencia, sendo o primeiro pagamento em 19 de julho de 2017, e as demais em cada uma das datas de 
pagamento estabelecidas no Anexo II (cada uma, uma "Data de Pagamento da Remuneracao das 
Debentures"). 0 Valor Nominal Unitario dos CRJ, ou seu saldo, conforme o caso, sera amortizado em 
cinco parcelas com vencimento em 19 de junho de 2029. 

5. 1.7. A Amortiza9ao, bern como a Remunera9ao dos CRI, serao pagas nas respectivas datas de 
pagamento indicadas no Anexo ll dcste Termo de Securitiza9ao e de acordo com a f6rmula a seguir: 

PMTi =AMi+ J, onde: 

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

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de Amortiza9ao, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento, identificado no Anexo II; 

J = conforme definido na clausula 5.1.3 acima. 

5. 1.8. Farao jus aos pagamentos relativos aos CRJ aqueles que sejam titulares de CRJ ao final do Dia Util 
imediatamente anterior a cada uma das Datas de Pagamento da Remunera9ao dos CRJ. 

5.2. Os prazos de pagamento de quaisquer obriga96es referentes aos CRJ devidas no ano em questao serao 
prorrogados pelo numero de dias necessarios para assegurar que, entre o efetivo recebimento dos recursos 
decorrentes dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI pela Emissora e o pagamento de suas obriga96es 
referentes aos CRJ, sempre decon·a 2 (dois) Dias Uteis, com exce9ao do vencimento final dos CRJ previsto na 
tabela constante do Anexo II deste Termo. 



5.3. Os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. Caso por 
qualquer razao, a qualquer tempo, os CRI nao estejam custodiados na CETIP na data de seu pagamento, a 
Emissora deixara, em sua sede, o respectivo pagamento a disposi~ao do respectivo Titular dos CRl. Nesta 
hip6tese, a partir da referida data de pagamento, nao havera qualquer tipo de atualiza~ao ou remunera~ao sobre o 
valor colocado a disposi~ao do Titular do CRI na sede da Emissora. 

5.4. 0 nao comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor correspondente a qualquer das 
obriga~oes pecuniarias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado 
pela Emissora. nao lhe dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo relativo ao atraso no recebimento, 
sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data do respectivo vencimento, desde que os recursos 
tenham sido disponibilizados pontualmente. 

5.5. Na hip6tese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, os debitos em atraso vencidos e nao 
pagos serao acrescidos de juros de mora de I% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata temporis, bern como 
de multa contratual nao compensat6ria de 2% (dois por cento) sabre o valor devido, independentemente de 
aviso, notifica~ao ou interpela~ao judicial ou extrajudicial. 

CLA.USULA SEXTA- RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO, RESGATE ANTECIPADO 
OBRIGATORIO, AMORTIZA<;AO EXTRAORDINARIA E VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRI 

Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortizacao Extraordin,aria Parcial 

6.1. A partir do final do go ( oitavo) ano, contado da Data de Emissao, ou seja, a partir do dia 07 de junho de 
2025, inclusive, a Emissora promovera o consequente resgate antecipado total ou a amortiza~ao extraordinaria 
parcial dos CRI, observado o disposto na Clausula 6.2 e seguintes abaixo. 

6.2. Caso a Emissora receba uma comunica~ao acerca do resgate antecipado facultativo total ou da 
amortiza~ao extraordinaria facultativa parcial das Debentures ("Comunicacao"), a Emissora devera, no prazo de 
ate 2 (dois) Dias Uteis da data de recebimento da referida Comunica~ao, publicar urn comunicado na forma da 
Clausula 15.1 abaixo, com os termos e condi~oes previstos na Comunica~ao, conforme previsto nas Clausulas 
6.2.3 e 6.2.4 da Escritura de Emissao de Debentures. 

6.3. Observado o disposto nas Clausulas 6.1 e 6.2 acima, caso a Emissora realize o resgate antecipado total 
Clll a am on iza<;:fio extr<lordi m\ria parcia I dos CRI, referid<l amortiza~ao extraordinaria ou res gate anteci pado sera 
realizado independentemente da anuencia ou aceite previa dos Titulares de CRl, os quais desde ja autorizam a 
Emissora, o Agente Fiduciario, a CETIP a realizar os procedimentos necessarios a efetiva~ao da amortiza~ao 
extraordinaria elou o resgate antecipado, independentemente de qualquer instru~ao ou autoriza~ao previa. 

6.4. A amortiza~ao extraordinaria parcial dos CRI sera realizada de forma proporcional entre todos os CRl. 



6.5. 0 resgate antecipado total dos CRI sera realizado mediante o pagamento pela Emissora do saldo do 
Valor Nominal Unitario dos CRI, enquanto que a amortizafi:ao extraordinaria parcial tera como base o pagamento 
de percentual sobre o sal do do Valor Nominal Unitario dos CRI a ser amortizado, sendo que em ambos os casos 
havera acrescimo de: 

(i) Remunerafi:ao dos CRI, calculada pro rata temporis, desde a data do (Jitimo pagamento da 
Remunerafi:ao dos CRI ocorrido, conforme prevista no Anexo II, ate a data do efetivo resgate ou 
amortizafi:ao, conforme o caso; e 

(ii) premio flat incidente sobre o valor do resgate antecipado total ou da Amortizafi:ao Extraordimiria 
ParciaL conforme o caso, de acordo com a tabela abaixo: 

Inicio (mes) Fim (mes) Premio Flat 

09/06/2025 08/06/2026 2.00% 

09/06/2026 08/06/2027 1.50% 

09/06/2027 08/06/2028 1.00% 

09/06/2028 18/06/2029 0.50% 

6.6. Havendo o resgate antecipado dos CRI no caso de nao haver acordo entre a Devedora e os Titulares de 
CRI com relafi:ao a taxa substitutiva a Taxa 01, conforme Clausulas 5.1.5, 5.1.5.1 e 5.1.5.2 acima, os CRI serao 
resgatados antecipadamente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de realizafi:ao da respectiva Assembleia 
Gcral, sendo ce11o que nes!a hip6tcsc o sal do do Valor Nominal Unitario dos CRI serao calculados nos termos da 
Clausula Quinta acima. 

6.6.1. Em caso de Amortizafi:ao Extraordimiria Facultativa Parcial ou a qualquer momento ap6s o final 
do 3° (terceiro) ano, contado da Data de Emissao, ou seja, a partir do dia 07 de junho de 2020, inclusive, e 
mediante solicitafi:ao da Devedora, o Debenturista devera proceder a liberafi:ao da garantia de Alienafi:ao 
Fiduciaria de Cotas desde que montante das cotas de emissao do FII objeto da Alienafi:ao Fiduciaria de Cotas que 
continuani a garantir as Obrigafi:5es Garantidas ap6s a referida liberafi:aO resulte em urn Loan to Value de 
Liberar;:ao de, no maximo, 65% (sessenta e cinco por cento), observados os demais termos e condifi:oes 
estabelecidos no Contrato de Alienafi:ao Fiduciaria de Cotas. A liberafi:ao da garantia na forma aqui prevista nao 
ocorrera caso algum Evento de Yencimento Antecipado tenha ocorrido e nao tenha sido sanado dentro dos 
r~spectivos prazos de cura previstos na Clausula 6.9. abaixo. Adicionalmente, para os fins do que aqui 
estabelecido, Loan to Value de Liberar;:ao significa o valor correspondente a divisao do saldo devedor atualizado 
dos CRJ pelo valor das cotas de emissao do fll objeto da Alienafi:ao Fiduciaria de Cotas. 

6.6.2. A Emissora podera solicitar a Devedora o reforfi:o da Alienafi:ao Fiduciaria de Cotas, observados 
os demais terrnos e condifi:oes estabelecidos no Contrato de Alienafi:ao Fiduciaria de Cotas: (i) a qualquer 
momento ap6s a Data de Emissao, (a) na hip6tese de modificafi:ao da empresa que presta os servifi:OS de 



administra~ao do Shopping Via Parque e os Titulares dos CRI, conforme assembleia geral, nao estiverem de 

acordo em permanecer com a garantia de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas com a nova administradora do Shopping 

Via Parque, nos termos da Clausula 5.2.1 do Contrato de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, (b) nas hip6teses de 

deteriora~ao da garantia de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas estabelecidas nas Clausulas 5.4 e 5.5 do Contrato de 

Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, bern como (ii) a qualquer momento ap6s o final do 3° (terceiro) ano, contado da 

Data de Emissao, ou seja, a partir do dia 07 de junho de 2020, inclusive, caso o valor correspondente a divisao 

do saldo devedor atualizado dos CRI pelo valor das Cotas Alienadas (Loan tc; Value), seja superior a 80% 

( oitenta por cento ). 

6.7. Vencimento Antrcipado 

6.7.1. Vencimento Antecipado Automatico. A Emissora declarara o vencimento antecipado dos CRI e exigira 

da Oevedora, independentemente de aviso, notifica~ao ou interpela~ao judicial ou extrajudicial, o imediato e 

integral pagamento do saldo do Valor Nominal Unitario nao amortizado, acrescido da Remunera~ao, calculada 

pro rata temporis, desde a Data de Integraliza~ao ou a ultima Data de Pagamento da Remunera~ao, dos CRI 

imediatamente anterior ate a data do efetivo pagamento, sem prejufzo dos Encargos Morat6rios, do premio 

previsto na Clausula 6.5 acima, conforme o caso, bern como de quaisquer outros valores eventualmente devidos 

nos termos deste Termo ("Montante Devido Antecipadamente"), na data que tomar ciencia da ocorrencia de 

qualquer uma das seguintes hip6teses ("Eventos de Vencimento Antecipado Automatico"): 

(i) liquida~ao, dissolu~ao ou extin~ao da Devedora e/ou do FII, ou qualquer procedimento analogo que 

venha a ser criado por lei; 

(ii) requerimento de autofalencia ou pedido de falencia formulado por terceiros e nao elidido no prazo legal 

pela Devedora; 

(iii) pedido de recupera~ao judicial ou recupera~ao extrajudicial da Devedora; 

(iv) transforma~o da Devedora de sociedade por a~oes em sociedade limitada ou qualquer outro tipo 

societario; 

(v) vencimento antecipado de quaisquer dividas e/ou obriga~oes financeiras da Devedora e/ou de quaisquer 

de suas controladas, diretas e/ou indiretas, e/ou de coligadas, decorrente(s) de tftulos, contratos 

financeiros, emprestimos ou qualquer outra dfvida celebrada com quaisquer terceiros envolvendo valor, 

individualmeme ou em conjumo, igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhoes de reais); 

(vi) questionamento judicial pela Devedora sobre a validade, nulidade e exequibilidade da Escritura de 

Emissao de Debentures e/ou do Contrato de Cessao; 

(vii) se for verificada a invalidade, nulidade, inexequibilidade da Escritura de Emissao de Debentures e/ou do 

Contrato de Cessao, por meio de decisao judicial transitada em julgado; 



(viii) inadimplemento, pela Devedora, de qualquer obriga~iio pecuniaria oriunda das Debentures (pagamento 
de principal e juros), nao sanada no prazo de 2 (dois) Dias Uteis contado de seu vencimento, exceto para 
obriga~oes pecuniarias que possuam outro prazo de cura definido na Escritura de Emissao de 
Debentures, observado, ainda, o estabelecido na Clausula 6.9.4 abaixo; ou 

(ix) transferencia ou qualquer forma de cessiio ou promessa de cessiio a terceiros, pela Devedora, das 
obriga~oes assumidas na Escritura de Emissao de Debentures ou nos demais Documentos da Opera~ao. 

6. 9.1.1. Ocorrido qualquer Even to de Vencimento Antecipado Automatico, os CRI tornar-se-ao 
automaticamente vencidos, independentemente de aviso ou notifica~ao, judicial ou extrajudicial, neste 
sentido, obrigando-se a Emissora a realizar, nos termos da Clausula 6.12 abaixo, o pagamento do 
Montante Devido Antecipadamente. 

6.9.2. Vencimento Antecipado Nao Automatico. Adicionalmente, tao logo a Emissora tome ciencia dos 
eventos descritos a baixo, nao san ados no prazo de cura, de vera adotar as providencias previstas na Clausula 6.1 0 
abaixo ("Eventos de Vencimento Antecipado Nao Automaticos"): 

(i) caso os recursos obtidos com a emissao das Debentures nao sejam destinados conforme a Destina~iio dos 
Recursos, indicada na Clausula 4.5 da Escritura de Emissao de Debentures; 

(ii) altcra~ao 011 modifica~ao do objeto social disposto no Estatuto Social da Devedora, confonne em vigor 
nesta data, que modifique substancialmente as atividades por ela praticadas atualmente; 

(iii) aliena~ao, cisiio, fusao ou incorpora~ao ou qualquer outra forma de reorganiza~ao societaria envolvendo 
a Devedora, para quaisquer terceiros e que resulte em altera~ao de Controle da Devedora, salvo (a) sea altera~ao 
do controle acionario ocorrer de forma que qualquer urn dos atuais acionistas que compoem o bloco de controle 
ou empresas do seu grupo economico permane~a como controlador direto ou indireto da Devedora, ou (b) seja 
obtida a anuencia do Debenturista ap6s ter sido comunicado pela Devedora ate a data da ocorrencia da respectiva 
opera~iio, observado que o Debenturista devera se manifestar em ate 30 (trinta) dias contados do recebimento da 
referida comunica~ao, sob pena de que, ap6s o referido prazo, a anuencia sera considerada como nao obtida, ou 
(b.2) em caso de nao obten~ao da anuencia do Debenturista, seja realizado o Resgate Antecipado Facultative 
Total das Debentures, sendo que, nesta hip6tese, a Devedora deveni comunicar a sua inten~ao em realizar o 
Resgatc Antecipado Facultative Total das Debentures, de acordo com o estabelecido na Clausula 6.2.3 da 
Escritura de Emissao de Debentures, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data na qual a anuencia nao foi 
obtida, bern como nao sera aplicavel o perfodo de lock-up estabelecido na Clausula 6.2.1 da Escritura de 
Emissao de Debentures e niio sera devido o premio estabelecido na Clausula 6.2.4 Escritura de Emissao de 
Debentures ; 



• 

(iv) descumprimento pela Devedora de qualquer obrigayao pecuniaria oriunda dos demais Documentos da 
Operayao, nao sanado no prazo de ate 2 (dois) Dias Uteis da data em que tal obrigayao se tomou devida, exceto 
para obrigayoes pecuniarias que possuam outro prazo de cura ja definido nos Documentos da Operayao; 

(v) redufi:ao do capital social da Devedora, sem a previa aprovayao dos Debenturistas nos termos da Claus uta 
6.11 abaixo, exceto se para a absoryao de prejufzos; 

(vi) inadimplemento, pela Devedora, e/ou por quaisquer de suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou 
c.oligadas, de qualquer obrigayao pecuniaria envolvendo valor, individualmente ou em conjunto, igual ou 
superior a R$20.000.000,00 (vinte milhOes de reais) nao sanado: (a) no prazo previsto no respectivo contrato, se 
houver, ou (b) caso nao haja urn prazo de cura especffico no respectivo contrato, no prazo de ate 10 (dez) dias da 
data em que tal obrigayao se tornou devida, exceto se validamente comprovado, neste prazo, a criterio do 
Debenturista, que o pagamento nao era devido, por qualquer razao; 

(vii) realizayao de qualquer pagamento de dividendos pela Devedora, de juros sob capital pr6prio ou de 
qualquer tipo de participayao nos resultados pela Devedora caso esteja em curso de urn Evento de Yencimento 
Antecipado nos termos deste Termo, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mfnimo obrigat6rio 
previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Afi:oes, nos termos do estatuto social da Devedora em vigor 
nesta data; 

(viii) descumprimento, pela Devedora de qualquer obrigayao nao pecuniaria, previsto na Escritura de Emissao 
de Debentures e/ou nos Documentos da Operafi:ao, nao sanada em ate IS (quinze) Dias Uteis contados da data 
em que for recebido aviso escrito enviado pela Emissora a Devedora, exceto para obrigayoes que possuam outro 
prazo de cura definido na Escritura de Emissao de Debentures ou nos demais Documentos da Operayao; 

(ix) se a Devedora e/ou por quaisquer de suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou coligadas, sofrer protesto 
de titulo em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhoes de reais), por 
cujo pagamento seja responsavel e que no prazo de I 0 (dez) Dias Uteis, contados da data do respectivo protesto, 
(a) nao seja comprovado que tal protesto foi efetuado por erro ou ma-fe e terceiro, (b) o protesto nao for 
cancelado ou sustado, ou (c) a exequibilidade do protesto nao for suspensa por decisao judicial ou (d) se houver 
dep6sito em garantia; 

(x) inadimplemento, pela Devedora, por quaisquer de suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou por suas 
coligadas, de qualquer dccisao judicial, administrativa e/ou arbitral irrecorrivel contra a Devedora, quaisquer de 
suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou suas coligadas, em valor unitario ou agregado, igual ou superior a 
R$20.000.000,00 (vinte milhoes de reais); 

(xi) nao renovayao, cancelamento, revogayao ou suspensao das autorizayoes, concessoes, subconvenfi:oes, 
alvaras ou licenfi:as, inclusive as ambientais, que sejam necessarias para o regular exercfcio das atividades 
desenvolvidas pela Devedora e/ou por qualquer de suas Controladas, diretas ou indiretas, e/ou suas coligadas, 
conforme o caso, e desde que, cumulativamente, (a) tal ato implique diretamente na reduyao do ultimo rating 



anual da Devedora, e (b) a referida nao renova~ao, cancelamento, revoga~ao ou suspensao, nao seja contestada, 

tendo sido obtido efeito suspensivo dos seus efeitos, em ate 30 (trinta) dias contados da data da sua ocorrencia; 

(xii) comprova~o de que qualquer das declara~oes prestadas pela Devedora na Escritura de Emissao de 

Debentures e/ou nos demais Documentos da Opera~ao, provaram-se falsas, incorretas, incompletas ou enganosas 

na data em que foram prestadas. As declara~oes prestadas pela Devedora, na Escritura de Emissao de Debentures 

e/ou nos demais Documentos da Opera~ao, incorretas ou incompletas, poderao ser sanadas, quando possfvel, no 

prazo ate 15 (quinze) Dias Uteis contados de quando a Devedora tiver ciencia ou de quando a Devedora for 

noti ticClda pel a Emissora de tal fa to; 

(xiii) ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, 

desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos, 

propriedades, das a~oes do capital social da Devedora, desde que, cumulativamente, (a) tal ato afete de forma 

adversa a capacidade da Devedora de cumprir qualquer de suas obriga~oes previstas neste Termo e nos demais 

Documentos da Opera~ao, e (b) o referido ato praticado por autoridade governamental nao seja contestado, tendo 

sido obtido efeito suspensivo dos seus efeitos, em ate 30 (trinta) dias contados da data da sua ocorrencia; 

(xiv) descumprimento de qualquer obriga~ao anticorrup~ao, quando aplicavel, e existencia de senten~a 

condenat6ria transitada em julgado, em razao da pratica, pela Devedora, de atos que importem trabalho infantil, 

trabalho analogo ao escravo, proveito criminoso da prostitui~ao ou danos ao meio ambiente; 

(xvii) nao observancia, pela Devedora, dos seguintes indices financeiros cumulativamente (ou seja, a nao 

observiincia de apenas urn dos indices Financeiros estipulados nos itens "a" e "b" abaixo nao constituira urn 

Evento de Vencimento Antecipado), sendo referidos indices Financeiros calculados pela Devedora ate 10 (dez) 

dias corridos ap6s a divulga~ao das demonstra~oes financeiras consolidadas da Devedora a partir de 2017 

(inclusive), a serem verificadas pelo Debenturista anualmente com base nas informa~oes anuais consolidadas 

divulgadas regulamente pela Devedora ("Verificacao Anual pelo Debenturista"), observando-se que a primeira 

Verifica~ao Anual pelo Debenturista ocorreni com base nos resultados de 31 de dezembro de 2017 ("indice 

Financeiro"): 

(a) rela~ao entre Dfvida Lfquida e EBTIDA Ajustado Consolidado Gerencial igual ou inferior a 3,5 

(tres inteiros e cinco decimos) vezes. 

(b) rela~ao entre: 

(I) 0 fndice obtido pela divisao do Caixa e Equivalentes de Caixa somado as Aplica~oes Financeiras de 

Curto Prazo e ao EBITDA Ajustado Consolidado Gerencial apurado no 4° trimestre de cada ano, 

devidamente anualizado (multiplicado por 4 (quatro)), por emprestimos, financiamentos e instrumentos de 

dfvidas constantes do Passivo Circulante Gerencial, igual ou superior I ,3 (urn inteiro e tres decimos) 

vezes; e 

p 
I 
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(2) 0 indice obtido pela divisao do EBITDA Ajustado Consolidado Gerencial apurado no 4° trimestre de 
cada ano, devidamente anualizado (multiplicado por 4 (quatro)), por pagamentos de juros decorrentes de 
emprestimos, cedulas de credito imobiliario e debentures, constantes do Fluxo de Caixa Gerencial, 
deduzidos da Receita Financeira Gerencial, igual ou superior I ,5 (urn inteiro e cinco decimos) vezes. 

(c) Para fins do presente item (xviii) aplicar-se-ao as seguintes defini~oes: 

"Divida Liguida" significa, com base nas ultimas demonstra~oes financeiras anuais completas da 
Oevedora divulgada ao mercado e a CVM: (a) o somat6rio de cmprestimos, financiamentos, excluindo-se 
as obriga~oes por aquisi~oes de bens e as dfvidas decorrentes de parcelamentos tributarios; (b) menos as 
disponibilidades (somat6rio do caixa mais aplica~oes financeiras); e 

"EBTIDA Ajustado Consolidado Gerencial" significa, com base nas ultimas demonstra~oes financeiras 
anuais completas da Devedora divulgadas ao mercado e a CYM: o lucro ou o prejuizo liquido, antes da 
contribui~ao social e do imposto de renda, subtraindo-se as receitas e adicionando-se as despesas geradas 
pelos resultados financeiros e nao operacionais, deprecia~ao e amortiza~ao e resultados nao recorrentes, 
como por exemplo venda de ativos e reavalia~ao de ativos. 

6.9.3. Para os fins do disposto no inciso "xvii" da Clausula 6.9.2 acima, em cada Yerifica~ao Anual pela 
Emissora, o indice Financeiro devera ser calculado pela Devedora com base nas normas contabeis vigentes a 
epoca da elaborac;:ao das dcmonstrar;ocs financeiras da Dcvedora e devera ser enviada a Emissora a memoria de 
calculo do indice Financeiro acompanhado de todos os documentos necessarios a sua verifica~ao ate a data 
mencionada no item "xvii" da Clausula 6.9.2. Desse modo, a Devedora desde ja se compromete durante toda a 
vigencia das Debentures, a apresentar a Emissora, todas as informa~oes contabeis necessarias para que esses 
possam verificar o indice Financeiro com base nas inforrna~oes contabeis derivadas das demonstra~oes 
financeiras da Devedora que, por sua vez, serao auditadas pelos auditores independentes da Devedora a epoca, 
devidamente registrados na CYM. A Devedora auxiliara a Emissora no entendimento das informa~oes contabeis 
a eles fornecidas nos terrnos desta Clausula 6.9.3 para que a Emissora possa verificar o indice Financeiro. 

6.1 0. Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer Evento de Vencimento Antecipado Nao-Automatico, a 
Emissora devera convocar uma Assembleia Geral em ate 2 (dois) Dias Uteis contados de sua ciencia sobre tal 
evento. Caso a referida Assembleia Geral seja instalada e haja delibera~ao (a) em primeira convoca~ao, e os 
Titulares de CRI representando, no mfnimo, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRT em Circula~ao, ou (b) 
em segunda convoca~ao, e os Titulares de CRI representando, no minimo, 50% (cinquenta por cento) mais urn 
dos presentes, desde que estes representem, no minimo, 30% (trinta por cento) dos CRI em Circula~ao, exceto se 
exigido quorum superior conforme a legisla~ao aplicavel, decidam pela declara~ao do vencimento antecipado 
das Debentures, a Emissora devera formalizar uma ata de assembleia geral de debenturistas aprovando a 
declara~ao do vencimento antecipado de todas as obriga~oes da Devedora constantes da Escritura de Emissao de 
Debentures e, consequentemente dos CRI, sendo que a Devedora devera pagar o Montante Devido Antecipado. 
Todavia, em qualquer hip6tese, incluindo, sem limita~ao, a nao instala~ao da Assembleia Geral, em primeira ou 



em segunda convoca~ao ou ausencia de quorum necessaria para delibera~ao, conforme acima, a Emissora devera 

manifestar-se pelo nao vencimento antecipado das Debentures. 

6.11. Para os fins do estabelecido no item (v), da Clausula 6.9.1 acima, a Emissora devera convocar uma 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI previamente a realiza~ao .da redu~ao do capital social da Devedora. 

Caso (i) a referida Assembleia Geral de Titulares dos CRI nao seja instalada nem em primeira, nem em segunda 

convoca~ao, ou (ii) a referida Assembleia Geral seja instalada (a) em primeira convoca~ao, e os Titulares de 

representando, no rninimo, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI em Circula~ao, ou (b) em segunda 

convoca~ao, e os Titulares de CRJ representando, no minima, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos presentes, 

desde que estes representcm, no minima, 30% (trinta por cento) dos CRI em Circula~ao, exceto se exigido 

qu6rum superior conforme a legisla~ao aplicavel, decidam pela nao aprova~ao da redu~ao do capital social da 

Devedora, ou (iii) caso a referida Assembleia Geral seja instalada em segunda convoca~ao e nao haja quorum 

suficiente para realizar a delibera~ao da referida materia, a Devedora nao podera realizar a redu~ao do seu capital 

social sob pena de incorrer em urn Evento de Yencimento Antecipado Nao-Automatico. Todavia, caso a 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI acima mencionada seja instalada e haja delibera~ao de Titulares dos CRI 

representando, no minima, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRJ em Circula~ao e/ou 50% (cinquenta por 

cento) mais urn dos CRI em Circula~ao presentes, em segunda convoca~ao, desde que estes representem, no 

mfnimo, 30% (trinta por cento) dos CRI em Circula~ao, exceto se exigido qu6rum superior conforme a 

legisla~ao aplicavel, a favor da aprova~ao da redu~ao do capital social da Devedora, a Emissora devera 

formalizar uma Assembleia Geral aprovando a redu~ao do capital social da Devedora em questao. 

6.: 2. Na hip6tese de vcncimcnto antecipado na forma das Clausulas 6.9.1, 6.9.2, 6.10 c 6.11 acirna, a 

Emissora declarara o vencimento antecipado dos CRI, nos termos indicados neste Termo, devendo ser entregue 

notifica~ao neste sentido pela Emissora a Devedora. 

6.13. Caso o resgate dos CRI nao ocorra na forma estipulada no item anterior, alem da Remunera~ao devida, 

os Encargos Morat6rios serao acrescidos ao Montante Devido Antecipadamente, incidentes desde a data em que 

tais valores seriam devidos ate a data de seu efetivo pagamento. 

6.14. Caso seja decretado o vencimento antecipado das Debentures, e consequentemente, dos CRI, apos o 

recebimento do Montante Devido Antecipadamente, a Emissora efetuara o pagamento integral do saldo do Valor 

Nominal Unitario nao amortizado, acrescido da Remunera~ao, dos Encargos Moratorios (se houver), do premia 

prcvisto na Clausula 6.5 acima, bern como de quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados pro 

rata temporis ate a data do pagamento dos CRI declarados vencidos antecipadamente. 0 pagamento acima 

referido sera realizado no prazo de ate 2 (dois) Dias Uteis (inclusive) contados do recebimento do Montante 

Devido Antecipadamente a serem pagos pela Devedora, na forma e prazos previstos na Escritura de Emissao de 

Debentures. Caso a Emissora, tendo recebido os Creditos Imobiliarios, nao realize o referido pagamento no 

prazo acima estipulado, o Agente Fiduciario devera promover a Iiquida~ao do Patrimonio Separado nos tetmos 

da Clausula Nona deste Termo. 



6.15. A Emissora e o Agente Fiduciario obrigam-se a, tao logo tenham conhecimento de qualquer dos eventos 
acima, comunicar imediatamente a outra Parte. 

CLAUSULA SETIMA - OBRIGA<;OES DA EMISSORA 

7 .1. Fatos relevantes ace rca dos CRI e da propria Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos 
relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora mediante publica<rao no jornal de grande circula<riio utilizado 
pel a Emissora para divulga<rao de suas infonna90es societarias, ou em outro jornal que vier a substituf-lo, assim 
como informar em ate 2 (dois) Dias Uteis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de comunica<yao 
por escrito. 

7.2. Relatorio Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relatorio mensal e envia-lo ao Agente 
Fiduci<hio ate o 15° (decimo quinto) dia de cada mes, ratificando a vincula<rao da CCI aos CRI. 

7.2.1. 0 referido relatorio mensal devera incluir: 

a) data de Emissao dos CRI; 

b) saldo devedor dos CRI; 

c) criteria de atualiza<rao monetaria dos CRI; 

d) valor pago aos Titulares de CRI no ano; 

e) data de vencimento final dos CRI; 

f) valor recebido da Devedora; e 

g) saldo devedor da CCI. 

7.3. Responsavel pela Elaboracao dos Relatorios Mensais: Tais relatorios de gestao serao preparados e 
fornecidos ao Agente Fiduciario pela Emissora. 

7.1. Rcspons8hi[idadc da Emissora pclas Infonnas;oes Prestadas: !\ Emissora se responsabiliza pela exatidao 
das informa<r5es e declara9oes prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos Titulares de CRI, 
ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verifica<riio de sua 
legalidade, veracidade, ausencia de vfcios, consistencia, corre9ao e sufich~ncia das informa9oes disponibilizadas 
aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduchirio, declarando que estes se encontram na estrita e tiel forma e 
substancia descritas pela Emissora neste Termo. 



7.4.1. A Emissora declara, sob as penas da lei, que verificou a legalidade e ausencia de vicios da 
emissao dos CRI, alt~m da veracidade, consistencia, corre<;:ao e suficiencia das informa<;:oes prestadas no 
presente Termo. 

7.5. Fomecimento de lnformacaes Relativas a CCI: A Emissora obriga-se a fomecer ao Agente Fiduciario, 
no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis contados do recebimento da respectiva solicita<;:ao, todas as informa<;:oes 
relativas aos Creditos lmobiliarios representados pela CCI. 

7.5.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fomecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciario, 
em 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de solicita<;:ao deste, a todas as informa<;:oes e documentos 
necessarios ao desempenho de suas fun<;:oes relativas aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciario, e 
divulgar em seu website, na mesma data de suas publica<;:oes, os atos e decisoes da Emissora destinados 
aos Titulares de CRI que venham a ser publicados; e, (c) informar ao Agente Fiduciario a ocorrencia de 
quaisquer dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a declara<;:ao de vencimento 
antecipado dos Cn!ditos lmobiliarios, previstos na Escritura de Emissao de Debentures e/ou nos demais 
documentos da Emissao, imediatamente ap6s sua ocorrencia, nao sendo considerados para esta 
finalidade os prazos e/ou periodos de cura estipulados, bern como as medidas extrajudiciais e judiciais 
que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora. 

7.5.2. A Emissora obriga-se a enviar ao Agente fiduciario todos os dados financeiros e atos societarios 
necessarios, organograma do grupo societario da Emissora nos termos exigidos pelos normativos da 
CVM e declara<;:ao atestando o cumprimento de todas as suas obriga<;:oes decorrentes da Emissao, bern 
como a enviar todos os dados financeiros e atos societarios necessarios a realiza<;:ao do relat6rio anual 
previsto na Instru<;:ao CVM n. 0 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais 
deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do 
prazo para disponibiliza<;:ao na CVM. 

7.5.3. A Emissora obriga-se a fomecer, anualmente, a epoca do relat6rio anual, declara<;:ao assinada 
pelo(s) representante(s) legal(is) da Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando: (i) que 
permanecem validas as disposi<;:oes contidas nesta Emissao; (ii) nao ocorrencia de qualquer das hip6teses 
de vencimento antecipado e inexistencia de descumprimento de obriga<;:oes da Emissora perante os 
Titula!·cs de CRl: (iii) cumprimento da obriga<;:ao de manuten<;:ao do registro de companhia abcrta; (iv) 
cumprimento da obriga<;:ao de manuten<;:ao do departamento de Titulares de CRI; e (v) que nao foram 
praticados atos em desacordo com o estatuto social. 

7.6. A Emissora neste ato declara que: 

(i) e uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de sociedade por 
a<;:oes com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras; 



(ii) tern capacidade jurfdica, esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza96es necessarias 

a celebra9ao deste Termo, dos demais Documentos da Oferta de que e parte, da Emissao e ao 

cumprimento de suas obriga9oes aqui e Ia previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 

estatutarios necessarios para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo tern poderes estatutarios e/ou delegados para 

assumir, em seu nome, as obrigac;oes ora estabelecidas e, sendo mandatarios, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

(iv) na Data de Emissao dos CRl e em cada uma das Datas de Liquida9ao dos CRI, sera a legftima e 

(mica titular dos Cn!ditos Imobiliarios; 

(v) e responsavel pela existencia dos Creditos Imobiliarios, nos exatos valores e nas condi96es 

descritas na Escritura de Emissao de Debentures; 

(vi) os Cn!ditos Imobiliarios encontram-se livres e desembara9ados de quaisquer onus, gravames ou 

restri9oes de natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do conhecimento da Emissora a existencia de 

qualquer fato que impe9a ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo; 

(vii) nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou a96es judiciais, 

pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Devedora ou a Emissora em qualquer tribunal, 

que afetem ou possam vir a afetar os Cn!ditos Imobiliarios ou, ainda que indiretamente, o presente 

Termo; 

(viii) nao ha qualquer liga9ao entre a Emissora eo Agente Fiduciario que impe9a o Agente Fiduciario 

de exercer plenamente suas fun96es; e 

(ix) este Termo constitui uma obriga9ao legal, valida e vinculativa da Emissora, exequfvel de acordo 

com os seus termos e condi9oes. 

7. 7. A Emissora se responsabiliza pel a exatidao das informa96es e declara96es prestadas pel a Emissora ao 

Agente Fiduciario e aos lnvestidores, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com 

os CRI, para verifica9ao de sua legalidade, legitimidade, existencia, exigibilidade, validade, veracidade, ausencia 

de vfcios, consistencia, corre9ao e suficiencia das informa96es disponibilizadas aos Investidores e ao Agente 

Fiduciario, declarando que estes encontram-se perfeitamente constitufdos e na estrita e fie! forma e substancia 

descritos pela Emissora neste Termo. 

7.8. A Emissora compromete-se a notificar em ate 5 (cinco) Dias Uteis o Agente Fiduciario caso quaisquer 

das declara96es prestadas no presente Termo tomem-se total ou parcialmente inverfdicas, incompletas ou 

i ncorretas. 



CLAUSULA OIT AVA - GARANTIA 

8.1. A presente emissao de CRI contara com a garantia do Regime Fiduciario e consequente constitui9ao do 
Patrimonio Separado. 

8.2. Os Creditos Imobiliarios contam com a garantia constante da Aliena9ao Fiduciaria de Cotas. 

8.2.1. 0 Contrato de Aliena9ao Fiduciaria de Cotas e a Aliena9ao Fiduciaria de Cotas sera 
regularmente constituida, mediante registro do referido contrato no Registro de Titulos e Documentos da 
Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo e da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

8.2.2. As disposi9oes relativas a Aliena9ao Fiduciaria de Cotas estarao descritas no Contrato de 
Aliena9ao Fiduciaria de Cotas, o qual sera parte integrante, complementar e inseparavel da Escritura de 
Emissao de Debentures. 

CLAUSULA NONA- REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRAC:AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.!. Na fonna do ar1igo 9° da Lei 9.514/97 e nos termos deste Tenno, a Emissora institui, em carater 
irrevogavel e irretratavel o Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, a CCI, a Aliena9ao Fiduciaria de 
Cotas e a Conta Centralizadora. 

9.2. A CCI e as Aliena9ao Fiduciaria de Cotas pennanecerao separadas e segregadas do patrimonio comum 
da Emissora, ate que se complete o resgate da totalidade dos CRI. 

9.3. Na fonna do artigo II da Lei 9.514/97, os Creditos Imobiliarios, a CCI, a Aliena9ao Fiduciaria de Cotas 
e a Conta Centralizadora estao isentos de qualquer a9ao ou execu9ao pelos credores da Emissora, nao se 
prestando a constitui9ao de garantias ou a execu9ao por quaisquer dos credores da Emissora, por mais 
privilegiados que sejam, e s6 responderao, exclusivamente, pelas obriga9oes inerentes aos CRl, ressalvando-se, 
no entanto, eventual entendimento pela aplica9ao do artigo 76 da Medida Provis6ria n. 0 2.158-35/200 I. 

9.4. A Emissora administrara ordinariamente o Patrim6nio Separado, promovendo as diligencias necessarias 
a manuten9ao de sua regularidade, notadamente a dos tluxos de recebimento dos Cn!ditos Imobiliarios 
representados pela CCI e de pagamento da amortiza9ao do principal, Juros e demais encargos acess6rios dos 
CRI. 

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instru9ao CVM n. 0 414, a Emissora 
declara que: 

a) a custodia da Escritura de Emissao de CCI, em via original, sera realizada pela Institui9ao 
Custodiante; 



b) a guarda e conserva~ao, em vias ongma1s, dos documentos que dao origem aos Creditos 
lmobiliarios serao de responsabilidade da Emissora; e 

c) a arrecada~ao, o controle e a cobran~a dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI sao 
atividades que serao realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i) o 
controle da evolu~ao do saldo devedor dos Creditos lmobilhirios representados pela CCI; (ii) a apura~ao e 
informa~ao a Devedora e ao Agente Fiduciario dos valores devidos pela Devedora; (iii) o controle e a 
guarda dos recursos que transitarao pelo Patrimonio Separado; e (iv) a emissao, quando cumpridas as 
condi~oes estabelecidas, mediante ciencia do Agente Fiduciario, do respectivo termo de libera~ao de 
garantia. 

9.5. A Emissora somente respondera por prejufzos ou insuticiencia do Patrimonio Separado em caso de 
descumprimento de disposi~ao legal ou regulamentar, negligencia ou administra~ao temeraria ou, ainda, desvio 
de tinalidade do Patrimonio Separado. 

CLAUSULA DECIMA- AGENTE FIDUCIAAIO 

I 0.1. A Emissora, ncstc ato, nomcia o Agentc Fiduciario, que formal mente aceita a sua nomea~ao, para 
desempenhar os deveres e atribui~oes que I he competem, sendo-lhe devida uma remunera~ao nos termos da lei e 
deste Termo. 

I 0.2. Atuando como representante dos Titulares de CRl, o Agente Fiduciario dec lara: 

a) aceitar integral mente o presente Termo, em todas as suas clausulas e condi~oes; 

b) aceitar a fun~ao que lhe e conferida, assumindo integralmente os deveres e atribui~oes previstos na 
legisla~ao especitica e neste Termo; 

c) nao se encontrar em nenhuma das situa~oes de conflito de interesse previstas nos artigos 6° da 
Instruvao CVM n. 0 583; 

d) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimenta legal para o exercfcio da fun~ao que lhe e atribufda, 
conforme o §3° do artigo 66 da Lei das Sociedades por A~oes; 

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

f) que assegura e assegurara, nos termos do panigrafo I o do artigo 6 da I nstru~ao CVM 583, tratamento 
equitativo a todos os Titulares de CRl de eventuais emissoes realizadas pela Emissora, Coligadas, 



Controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de 
agente fiduciario; 

g) ter verificado a legalidade e a ausencia de vfcios da opera~ao objeto do presente Termo, alem da 
veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~oes prestadas pela Emissora neste termo; e 

h) nao ter qualquer liga~ao com a Emissora que o impe~a de exercer suas fun~oes. 

10.3. Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

a) exercer suas atividades com boa fe, transparencia e lealdade para com os Titulares dos CRI; 

b) 
\ 

acompanhar a atua~ao da Emissora na administra~ao do Patrimonio Separado por meio das 
informa~oes divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

c) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos Titulares de 
CRJ, bern como a realiza~ao dos Creditos Imobiliarios vinculados ao Patrimonio Separado caso a 
Emissora nao o fa<;:a; 

d) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquida9ao do Patrimonio Separado, a 
administra9ao transit6ria do Patrimonio Separado, ate a transferencia a nova securitizadora ou liquida~ao 
do Patrimonio Separado; 

e) promover, na forma prevista neste Termo, a liquida9ao total ou parcial do Patrimonio Separado; 

f) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRJ, empregando, no exercfcio da funyao, o 
cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administra9ao dos seus 
pr6prios bens; 

g) renunciar a fun9ao na hip6tese de superveniencia de conflitos de interesse ou de qualquer outra 
modalidade de innptidao c realizar a imediata convoca<;:ao da assembleia para deliberar sobre sua 
substitui9ao; 

h) conservar em boa guarda toda documentayao relativa ao exercicio de suas fun~oes; 

i) opinar sobre a suficiencia das informa9oes prestadas nas propostas de modifica~oes nas 
condi9oes dos CRI; 

j) verificar, no momenta de aceitar a funyao, a veracidade das informa9Cies relativas a garantia e a 
consistencia das demais informa~oes contidas neste Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas 
as omissoes, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 



k) diligenciar junto a Emissora para que este Tertno e seus eventuais aditamentos, sejam 
registrados na Institui~ao Custodiante, adotando, no caso de omissao da Emissora, as mecjidas 
eventualmente previstas em lei; 

I) veri ficar a regularidadc da constitui~ao da garantia real, bem como, o valor dos bens dados em 
garantia, observando a manuten~ao de sua suficiencia e exequibilidade nos termos das disposi~oes 

estabelecidas neste Termo; 

m) examinar a proposta de substitui~ao de bens dados em garantia, manifestando a sua opiniao a 
respeito do ass unto de forma justificada; 

n) intimar a Devedora a refor~ar a garantia dada, na hip6tese de sua deteriora~ao ou deprecia~ao; 

o) solicitar, quando julgar necessario para o tiel desempenho de suas fun~oes, certidoes atualizadas 
dos distribuidores cfveis, das Varas de Fazenda Publica, cart6rios de protesto, Juntas de Concilia~ao e 
Julgamento, Procuradoria da Fazenda Publica, onde se situa ao bern dado em garantia ou a sede da 
Emissora, Cedente ou Devedora; 

p) acompanhar a presta~ao das informa~6es peri6dicas pela Emissora e alertar os Titulares de CRI, 
no relat6rio anual, sobre inconsistencias ou omissoes de que tenha conhecimento; 

q) solicitar, quando considerar necessario, auditoria extema na Emissora ou do Patrim6nio 
Separado; 

r) convocar, quando necessario, Assembleia Geral de Titulares de CRI, mediante an~ncio 

publicado nos 6rgaos de imprensa nos quais costumam ser publicados os atos da Emissora; 

s) comparecer a Assembleia Geral de Titulares de CRl a fim de prestar as informa~oes que lhe 
forem solicitadas; 

t) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores, em ate 4 (quatro) meses a contar do 
encerramento do exercfcio social da Emissora, relat6rio anual descrevendo, ao menos, as informa~oes 
listadas no Anexo 15 da lnstru~ao CVM n.0 583 ; 

u) manter atualizados os contatos dos Titulares de CRI, mediante, inclusive, gestoes junto a 
Emissora, ao Escriturador e a CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a 
Emissora expressamente autoriza, desde ja, o Agente Fiduciario e a CETIP a atenderem quaisquer 
solicita~oes feitas pelo Agente Fiduciario, inclusive referente a divulga~ao, a qualquer momento, da 
posi~ao de lnvestidores; 



v) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo e todas aquelas impositivas de 
obriga~oes de fazer e nao fazer; 

w) comunicar aos Titulares de CRJ qualquer inadimplemento, pela Emissora, de suas o~riga~oes 
financeims assumid<1s neste Tenno, incluindo as obriga~oes relativas a garantia e as clausulas contratuais 
destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem que nao devem ser 
descumpridas pela Emissora, indicando as consequencias para os Titulares dos CRI e as providencias que 
pretende tomar a respeito do assunto, em ate 07 (sete) Dias Uteis a contar da ciencia; 

x) fomecer a Emissora termo de quita~ao, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s satisfeitos os Creditos 
Imobiliarios representados pela CCI e extinto o Regime Fiduciario, que servira para baixa da garantia real 
nos competentes cart6rios; 

y) disponibilizar o valor nominal unitario, calculado em conjunto com a Emissora, aos Titulares de 
CRJ e aos participantes do mercado, atraves de sua central de atendimento e/ou em seu website; e 

z) verificar, ao Iongo do prazo dos CRI, o efetivo direcionamento dos recursos obtidos com a 
Emissao das Debentures nos Empreendimentos, conforme cronograma previsto no Anexo II da Escritura 
de Emissao de Debentures. 

I 0.4.1. No caso de inadimplemento de quaisquer das condi~oes desta opera~ao, o Agente Fiduciario deve 
usar toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo, para proteger os direitos ou defender os 
interesses dos Titulares dos CRI, nos termos previsto no artigo 12 da Instru~ao CYM n.0 583 

I 0.4. 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, nos termos da Clausula I 0. I 0 do Contrato de Cessao e 
observada a Clausula Decima Primeira abaixo, como remunera~ao pelo desempenho dos deveres e atribui~oes 
que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, parcelas semestrais no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil 
novecentos e cinquenta reais), na Data de Emissao dos CRI, sendo a primeira parcela devida no 5° (quinto) Dia 
Util a contar da Data de Integraliza~ao, e as demais parcelas na mesma data dos semestres subsequentes, ate o 
re~gate total dos CR l. 

I 0.4.1. A remunera~ao definida na Clausula I 0.4 acima, continuara sendo devida mesmo ap<;>s o 
vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja em atua~ao, remunera~ao esta que sera 
calculada e devida proporcionalmente aos meses de atua~ao do Agente Fiduciario. 

I 0.4.2. A remunera~ao nao inclui as despesas incorridas e devidamente comprovadas que sejam 
necessarias para proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRJ ou para realiza~ao dos seus creditos, 
exemplificativamente: publica~oes em geral (exemplos: edital de convoca~ao de Assembleia Geral dos 
Titulares de CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, anuncio comunicando que o relat6rio 
anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposi~ao etc.), notifica~oes, extra~ao de certidoes, envio de 
documentos, despesas com viagens e estadias, transportes e alimenta~ao de seus agentes, conference-cal/, 



bern como custas e despesas cartonirias relacionadas aos termos de quita9ao, as quais serao pagas pela 
Emissora (por conta e ordem da Devedora) com recursos do Patrimonio Separado, e reembolsados pela 
Devedora (caso pagas pela Emissora), nos termos e do Contrato de Cessao ou, em caso de inadimplencia 
da Devedora, pelo Patrimonio Separado, ou na sua insuficiencia, pelos Titulares de CRI. 

1 0.4.2.1. A remunera9ao definida na Clausula 10.4 acima, tambem nao inclui as despesas 
incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciario com a contrata9ao de terceiros 
especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as despesas com 
procedimentos legais, incluindo, mas sem limita9ao, indeniza9oes, deposito judicial, incoiTidas 
para resguardar os interesses dos Titulares de CRl, da Emissora ou do Agente Fiduciario e para 
realizar a cobran9a dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI integrantes do Patrimonio 
Separado, observado que nao serao devidas quaisquer despesas relacionadas a sucumbencia em 
a96es judiciais que tern a Devedora ou qualquer sociedade do seu grupo economico como 
contraparte, bern como a remunera91io do Agente Fiduciario na hip6tese de a Emissora 
permanecer em inadimplencia com rela9ao ao pagamento desta por urn perfodo superior a 30 
(trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura 
do risco de sucumbencia. Tais despesas incluem tambem os gastos com honorarios advocaticios, 
depositos, custas e taxas judiciarias nas a9oes propostas pelo Agente Fiduciario ou contra o 
Agente Fiduciario intentadas, no exercfcio de suas fun9oes, ou ainda que the cause prejufzos ou 
riscos financeiros, enquanto representante da comunhao dos Titulares de CRI, que serao 
suportadas pela Devedora, nos termos da Claus uta 10.10 do Contrato de Cessao. 

10.4.2.2. 0 pagamento das despesas referidas nas Clausulas 1 0.4.2 e 1 0.4.2.1 acima sera 
realizado mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciario, 
acompanhadas de copia dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo 
criterio do Agente Fiduciario, apos previa aprova9ao, se assim possfvel, da despesa por escrito 
pela Emissora, na qualidade de administradora do Patrimonio Separado. 

10.4.2.3. 0 Agente Fiduciario, no entanto, fica desde ja ciente e concorda com o risco de 
nao ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em discordiincia com (i) criterios 
de born senso e razoabilidade geralmente aceitos em rela9oes comerciais do genero; ou (ii) a 
fun9a0 fiduciaria que Jhe e inerente. 

1 0.4.3. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunera96es previstas na Clausula 1 0.4, 
acima, o valor em atraso estara sujeito a

1
multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor do debito, 

bern como a juros morat6rios de 1% (urn por cento) ao mes, ficando o valor do debito em atraso sujeito ao 
reajuste pelo IGPM, o qual incidira desde a data de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro 

rata temporis por Dias Uteis decorridos, se necessario. 



I 0.4.4. A remunera9ao acima prevista sera reajustada anualmente pela varia9ao acumulada do IGP-M. 
Caso o JGP-M venha a ser substituido ou extinto, a remunera9ao passara a ser atualizadas de acordo com a 
varia9ao do indice que venha a ser fixado por lei ou disposi9ao regulamentar para substitui-lo. 

I 0.4.4.1. Se na data de pagamento da remunera9ao acima prevista nao houver divulga9ao do 
IGP-M ou do indice que vier a substitui-los nos termos da Clausula I 0.4.4 acima, sera aplicada a 
varia9ao do ultimo indice IGPM divulgado, nao sendo devidas quaisquer compensa9oes 
financeiras, multas ou penalidades quando da divulga9ao posterior do indice que seria aplicavel. 

I 0.4.5. Os val ores referidos acima serao acrescidos dos impastos que inc idem sobre a presta9ao desses 
servi9os, tais como o Impasto sobre Servi9os de Qualquer Natureza - ISS, a constitui9ao ao Programa de 
Jntegra9ao Social- PIS e a Contribui9ao para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, excetuando
se o Impasto de Renda e a Contribui9ao Social sobre o Lucro Lfquido- CSLL, nas aliquotas vigentes nas 
datas de cada pagamento. 

I 0.4.6. Todas as dcspesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente 
Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRl deverao, sempre que 
possivel, ser previamente aprovadas e adiantadas pela Emissora e, posteriormente conforme previsto na 
Iegisla9lio aplicavel, ressarcidas pela Devedora. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares de CRI 
incluem tambem os gastos com honorarios advocatfcios de terceiros, dep6sitos, custas e taxas judiciarias 
nas a9oes propostas pelo Agente Fiduciario, na condi9ao de representante da comunhao dos Titulares de 
CRI. As eventuais despesas, dep6sitos e custas judiciais em a96es judiciais serao igualmente suportadas 
pelos Titulares de CRI, observado que nao serao devidas quaisquer despesas relacionadas a sucumbencia 
em a96es judiciais que tern a Devedora ou qualquer sociedade do seu grupo econ6mico como contraparte, 
bern como a remunera9ao do Agente Fiduciario na hip6tese de a Emissora permanecer em inadimplencia 
com rela9ao ao pagamento desta por urn periodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario 
solicitar garantia dos Titulares de CRl para cobertura do risco de sucumbencia. 

I 0.5. 0 Agcnte Fiduci;1rio podera ser substituido nas hip6teses de ausencia ou impedimenta temporario, 
renuncia, interven9ao, liquida9ao, falencia ou qualquer outro caso de vacancia, devendo ser realizada, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado da ocorrencia de qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares de CRI 
para que seja eleito o novo agente fiduciario. 

I 0.6. 0 Agente Fiduciario podera ser destituido: 

a) pela CVM, nos termos da Iegisla9ao em vigor; 

b) por delibera9ao em Assembleia Geral, independentemente da ocorrencia de qualquer fato que imponha 
ou justifique sua destitui9ao, requerendo-se, para tanto, o voto de 50% (cinquenta por cento) mais urn dos 
CRJ em Circula9ao; ou 



c) por delibera9ao em Assembleia Geral, observado o quorum previsto na Clausula 12.7 abaixo, na 
hip6tese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 ou das incumbencias 
mencionadas na Clausula 10.3 acima. 

I 0. 7. 0 agente ftduciario eleito em substitui9ao ao Agente Fiduciario, nos termos da Claus uta I 0.6, acima, 
assumir~ integralmente os deveres, atribui~Yoes e responsabilidades constantes da legisla9ao aplicavel e deste 
Termo. 

I 0.8. A substitui9ao do Agente Fiduciario em carater permanente deven1 ser objeto de aditamento ao presente 
Termo. 

1 0.9. Por meio de voto da maioria absoluta dos CRl em Circula9ao, estes poderao nom ear substituto provis6rio 
do Agente Fiduciario em caso de vacancia temporaria. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- LIQUIDAc;AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. Caso seja veriftcada a ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo, o Agente Fiduciario, devera 
as.:;umir imediata c transitoriamentc a administra9ao do Patrimonio Separado ou promover a liquida9ao do 
Patrimonio Separado, na hip6tese de a Assembleia Geral deliberar sobre talliquida9ao: 

(a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recupera9ao judicial ou extrajudicial a qualquer 
credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologa9ao 
judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recupera9ao judicial, 
independentemente de deferimento do processamento da recupera9ao ou de sua concessao pelo juiz 
competente; 

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

(c) decreta~·ao de falcr:cicl otr 8presenta9ao de pedido de autofalencia pela Emissora; ou 

(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obriga96es pecuniarias ou nao 
pecuniarias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e nao justiftcavel da Emissora, 
sendo que, nessa hip6tese, a liquida9ao do Patrimonio Separado p odeni ocorrer desde que tal 
inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) dias, contados de notiftca9ao fonnal 
comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario. 

11.2. Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da administra9ao, pelo Agente Fiduci<1rio do Patrimonio 
Separado, devera ser convocada uma Assembleia Geral, com antecedencia de 20 (vinte) dias da data de sua 



realiza9ao, na forma estabelecida na Clausula Decima Segunda abaixo e na Lei 9.5I4/97, para deliberar sobre 
eventualliquida9ao do Patrimonio Separado. 

II.3. A Assembleia Geral devera deliberar pela liquida9ao do Patrimonio Separado ou pela continuidade de 
sua administra9ao por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remunera9ao desta ultima, bern como as 
condi96es de sua viabilidade economico-financeira. 

11.4. A Emissora se compromete a praticar todos os atos, e assinar todos os documentos, incluindo a outorga 
de procura96es, para que o Agente Fiduciario possa desempenhar a administra9ao do Patrimonio Separado e 
realizar todas as demais fun96es a ele atribufdas neste Termo, em especial nesta Clausula Decima Primeira. 

I1.5. A Emissora devera notificar o Agente Fiduciario em ate 5 (cinco) Dias Uteis a ocorrencia de qualquer 
dos eventos listados na Clausula 11.I acima. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CRI 

I2.1. Os Titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem 
sobre materia de interesse da comunhao dos Titulares de CRI, observado o disposto nesta Clausula. 

I2.2. A Assembleia Geral podera ser convocada: 

a) pelo Agente Fiduciario; 

b) pel a Emissora; 

c) pela CYM; ou 

d) por Titulares de CRI que representem, no mfnimo, I 0% (dez por cento) dos CRI em Circula9ao. 

12.3. A convoca9ao da Assembleia Geral far-se-a mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, com a 
antecedencia de IS (quinze) dias para primeira convoca9ao e de 8 (oito) dias para segunda convoca9ao, exceto 
nas hip6teses previstas na Clausula 1I.2 acima, no jornal de grande circula9ao utilizado pela Emissora para 
divulga9ao de suas informa96es societarias, sendo que instalar-se-a, em primeira convoca9ao, com a presen9a 
dos Titulares de CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI em Circula9ao 
e, em segunda convoca9ao, com qualquer numero, exceto se de outra forma previsto neste Termo. Nao se admite 
que a segunda convoca9ao da Assembleia Geral dos Titulares de CRI seja publicada conjuntamente com a 
primeira convoca9ao. Aplicar~se-a a Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei II.076, na Lei 9.5I4 e 
na Lei das Sociedades por A9oes, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos 
representantes dos Titulares de CRJ, C]Ue poderao ser quaisquer procuradores, Titulares de CRJ ou nao, 
devidamente constitufdos ha menos de I (urn) ano por meio de instrumento de mandato valido e eficaz. 



12.3.1. Somente apos a orienta9ao dos Titulares de CRI, a Emissora deveni exercer seu direito e deveni 
se manifcstnr confonne lhe for orientado. Caso os Titulares de CRl nao comparefi:am a Assembleia 
Geral, ou nao cheguem a uma defini9ao sobre a orienta9ao, ou ainda, caso a Assembleia Geral nao seja 
instalada, ou caso o quorum necessaria para determinada materia nao seja atingido, a Emissora devera 
permanecer silente quanta ao exercicio do direito em questao, sendo certo que o seu silencio nao sera 
interpretado como concordancia tacita ou negligencia em rela9ao aos direitos dos Titulares de CRT, nao 
podendo ser imputada a Emissora qualquer responsabiliza9ao decorrente de ausencia de manifesta9ao. 

12.3.2.A Emissora nao prestara qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a orienta9ao 
definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a manifestar-se conforme assim 
instruida. Neste sentido, a Emissora nao possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos 
juridicos decorrentes da orienta9ao dos Titulares de CRT por ela manifestado, independentemente dos 
eventuais prejuizos causados aos Titulares de CRT ou a Emissora. 

12.4. A presidencia da Assemblcia Geral cabera, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: 

a) ao representante da Emissora; 

b) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares de CRT presentes; ou 

c) a pessoa designada pela CVM. 

12.5. Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.6 abaixo, a Emissora e/ou os Titulares de poderao convocar 
representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a 
presenfi:a de qualquer dessas pessoas for relevante para a delibera9ao da ordem do dia. 

12 .6. 0 Agcntc Fiducial'io dcvera compCirecer a todas as Assembleias Gerais e pres tar aos Titularcs de as 
informa96es que lhe forem solicitadas. 

12.7. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, as delibera9oes em Assembleia Geral serao tomadas 
(a) em primeira convoca9ao, pelos Titulares de CRI representando, no minima, 50% (cinquenta por cento) mais 
urn dos CRI em Circula9ao, ou (b) em segunda convocafi:ao, pelos Titulares de CRI representando, no minima, 
50% (cinquenta por cento) mais um dos presentes, desde que estes representem, no minima, 30% (trinta por 
cento) dos CRT em Circula9ao, exceto se exigido quorum superior conforme a Iegisla9ilo aplicavel. 

12. 7.1. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, as aprova96es, reprovafi:oes e/ou propostas 
de altera96es e de ren(mcias relativas as seguintes materias dependerao de aprova9ao, em qualquer 
convoca9ao, de 90% (noventa por cento) dos CRI em Circula9ao, observados os casos de solicita9ao de 
waiver pnra qualquer das hip6teses de Eventos de Vencimento Antecipado Automatico (inclusive waiver 

antecipado) os quais dependerao de aprova9ao, em qualquer convoca9ao, de 75% (setenta e cinco por 
cento) dos CRI em Circula9ao: 



(i) alterafi:ao da Remunerafi:aO dos CRI, da Amortizafi:ao dos CRI eloll de sua forma de 
calculo e das Datas de Pagamento de Remunerafi:ao dos CRI, bern com9 outros valores 
aplicavcis como atualizafi:ao monetaria ou encargos morat6rios; 

(ii) alterafi:ao da Data de Vencimento CRl; 

(iii) alterafi:oes nas Debentures que possam impactar os direitos dos Titulares de CRI; 

(iv) alterafi:oes nas caracteristicas dos Eventos de Liquidafi:ao do Patrim6nio Separado, dos 
Eventos de Vencimento Antecipado, do Resgate Antecipado Facultative, do Resgate 
Antecipado Obrigat6rio, dos eventos que ensejam o pagamento da Multa lndenizat6ria, 
de quaisquer hip6teses de vencimento antecipado das Debentures ; e/ou 

(v) qualquer alterafi:ao na presente clausula e/ou em qualquer qu6rum de deliberafi:ao das 
Assembleias Gerais previsto neste Termo ou em qualquer Documento da Operafi:aO. 

12. 7.2. A cad a CRl correspondera urn voto, sen do admitida a constituifi:ao de mandataries, observadas 
as disposifi:oes dos §§ I o e 2° do artigo 126 da Lei das Sociedades por Afi:oes. 

12.8. As deliberafi:oes tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleia Geral, no ambito de suas 
competencias Jegais, observados os qu6runs estabelecidos neste Termo, vincularao a Emissora e obrigarao todos 
OS Titulares de CRI, independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral ou do voto proferido na 
Assembleia Geral. 

12.9. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera considerada regularmente 
instalada a Assembleia Geral a que comparecem todos os respectivos Titulares de CRI, sem prejuizo das 
disposifi:oes relacionadas com os qu6runs de deliberafi:aO estabelecidos neste Termo. 

12.10. Aplicar-se-a subsidiariamente a Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 9.514/97, bern como 
o disposto na Lei das Sociedades por Afi:oes, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13. I. As despesas a baixo indicadas serao deduzidas dos recursos que integram o Patrimonio Separado, 
independentemente de qualquer aprovafi:ao por parte dos Titulares de CRI: 

a) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissao dos CRl, venham a ser criados e/ou majorados 
ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, questionada ou reconhecida, de forma a 
representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributafi:ao incidente sobre os CRI e/ou sobre 
os Creditos Jmobiliarios representacios pela CCI; 



b) as perdas, danos, obriga96es ou despesas, incluindo taxas e honon\rios advocaticios razoaveis ou que 

venham a ser arbitrados pelo juiz, conforme o caso, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissao, 

exceto se tais perdas, danos, obriga96es ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou 

culpa por parte da Emissora e/ou do Agente Fiduciario, ou de seus administradores, empregados, 

consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisao judicial transitada em julgado pelo 

juizo competente, da qual nao caibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade da Devedora; e 

c) demais despesas previstas em lei, em regulamentayao aplicavel e/ou neste Termo como sendo de 

responsabilidade do Patrimonio Separado; e 

d) todos os demais custos e despesas incorridos, inclusive pela Emissora, para salvaguardar os direitos e 

prerrogativas dos Titulares de CRI, nao compreendidos na descri9ao acima e que nao sejam arcados pela 

Devedora na forma da Clausula I 0.10 do Contrato de Cessao. 

13.2. Considerando que a respunsabilidadc da Emissora se limita ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei 

9.514/97, caso o Patrimonio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Clausula 

13.1 acima, e caso nao sejam pagas pel a Devedora, nos termos da Cl<\usula I 0.10 do Contrato de Cessao, tais 

despesas serao suportadas pelos Titulares de CRI, na propor9ao dos CRI detidos por cada um deles, podendo a 

Emissora, inclusive, utilizar os recursos levantados na excussao e/ou execu9ao da garantia para pagamento 

destas despesas prioritariamente ao pagamento de amortiza9ao e juros remunerat6rios dos CRI. 

13.3. No caso de destitui9ao da Emissora nos termos previstos neste Termo, os recursos necessarios para 

cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas 

dos Titulares de CRT deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas em Assembleia Geral e 

adiantadas ao Agente Fiduciario, na propor9ao de CRI detidos por cada Titular de CRT, na data da respectiva 

aprova9ao. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- TRA T A MENTO TRIBUT ARlO APLICA. VEL AOS 

INVESTIDORES 

Os Titulares de CRI niio devem considerar unicamente as injorma9oes contidas abaixo para fins de ava/iar o 

tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus pr6prios assessores quanta a 
tributa9iio especifica a qual estariio sujeitos, especialmente quanta a outros tributos eventualmente aplicaveis a 

esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em opera9oes com CRI. 

Imposto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras estao sujeitos a 
incidencia do lmposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base na aplicayao de aliquotas 

regressivas, de acordo com o prazo da aplica9llO geradora dos rendimentos tributaveis: (a) ate 180 dias: aliquota 

de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: aliquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: aliquota de 17,5% e (d) acima de 720 



dias: aliquota de I5%. Este prazo de aplicayao e contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o 

investimento, ate a data do res gate (artigo I o da Lei n. 0 II.033, de 2I de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei n. 0 

8. 98I, de 20 de janeiro de 1995). 

0 JRRF relido, na forma descrita acima, das pessoas jurfdicas nao-financeiras tributadas com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado, e considerado antecipayao do impasto de renda devido, gerando o direito a ser deduzido 

do Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica ("IRPJ") apurado em cada perfodo de apurayao (artigo 76, Ida Lei n. 0 

8.98I, de 20 de janeiro de 1995). 0 rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do IRPJ e da 

Contribuiyao Social sobre o Lucro Lfquido ("CSLL"). As aliquotas do IRPJ correspondem a I5% e adicional de 

I 0%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) por ano; a aliquota da CSLL, para pessoasjurfdicas nao-financeiras, corresponde 

a9%. 

Desde I o de julho de 20 I 5, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurfdicas nao-financeiras tributadas sob 

a sistematica nao cumulativa, sujeitam-se a contribui9i'io ao PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 4%, 

respectivamente (Decreta n. 0 8.426, de )0 de abril de 20I5). 

Com relayi'io aos investimentos em CRI realizados por institui9oes financeiras, fundos de investimento, 

seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades de previdencia complementar abertas, 

sociedades de capitalizayi'io, corretoras e distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios e sociedades de 

arrendamento mercantil, ha dispensa de retenyao do IRRF de acordo com as leis e normativos aplicaveis em cada 

caso. 

Nao obstante a isenyao de retenyao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas 

entidades, via de regra e a exceyao dos fundos de investimento, serao tributados pelo IRPJ, a aliquota de I5% e 

adicional de IO%; pela CSLL, a aliquota de 20% entre Io de setembro de 20I5 e 3I de dezembro de 20I8, e a 

ali quota de 15% a partir de I 0 de janeiro de 2019, com base na Lei n° I3.I69, publicada em 7 de outubro de 20 I5 

(lei de conversao da Medida Provis6ria n° 675, publicada em 22 de maio de 20I5). As carteiras de fundos de 

investimentos estao iscntas de Tmposto de Renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei n. 0 9.532/97). Adcmais, no caso 

das instituiyoes financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a 

contribui9ao ao PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Para as pessoas fisicas, desde I o de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicayi'io em CRI estao isentos 

de impasto de renda (na fonte e na declarayao de ajuste anual), por forya do artigo 3°, inciso II, da Lei n. 0 

II.033/04. 

De acordo com a posiyao da Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, paragrafo (mico da 

lnstruyi'io Normativa RFB n° 1.585, de 3I de agosto de 20 I5, a isen91'io de impasto de renda (na fonte e na 

declarayao) sobre a remunerayao dos CRI auferida por pessoas fisicas abrange, ainda, o ganho de capital por elas 

auferido na alienayao ou cessao dos CRI. 



Pcssoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o impasto 
nao e compensavel (art. 76, II, da Lei n. 0 8. 981, de 20 de janeiro de 1995). A retenyao do impasto na fonte sabre 
os rendimentos das entidades imunes esta dispensada desde que as entidades declarem sua condiyao a fonte 
pagadora (a1t. 71 da Lei n. 0 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redayao dada pela Lei n. 0 9.065, de 20 de 
junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em relayao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em CRI no pais de 
acordo com as normas previstas na Resoluyao CMN n. 0 4.373, de 29 de setembro de 2014, os rendimentos 
auferidos estao sujeitos a incidencia do IRRF a aliquota de 15%. Exceyao e feita para o caso de investidor 
domiciliado em pafs ou jurisdiyao considerados como de tributayao favorecida, assim entendidos aqueles que 
nao tributam a renda ou que a tributam a aliquota inferior a 20%. 

Imposto sobre Operacoes Financeiras- IOF 

Impasto sabre Operar;oes de Cambia ("IOF/Cambio'') 

Regra geral, as operayoes de cambia relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados 
financeiros e de capitais de acordo com as normas e condiyoes do Conselho Monetario Nacional (Resoluyao 
CMN n.0 4.373), inclusive par meio de operayoes simultaneas, incluindo as operayoes de cambia relacionadas 
aos investimentos no mercado financeiro e de capitais, tais como investimentos em CRI, estao sujeitas a 
incidencia do !OF/Cambia a aliquota zero no ingresso e a aliquota zero no retorno, conforme Decreta n.0 6.306, 

de 14 de dezembro de 2007, e alterayoes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do !OF/Cambia pode ser 
majorada ate o percentual de 25% (vinte e cinco par cento), a qualquer tempo par ato do Poder Executivo, 
relativamente a opc1·a~oes de C<1mbio oco1Tidas ap6s esta eventual alterayao. 

Impasto sabre Operar;oes com Titulos e Valores Mobiliarios ("IOF!Titulos'') 

As operayoes com CRI estao sujeitas a aliquota zero do IOFffftulos, conforme Decreta n.0 6.306, de 14 de 
dezembro de 2007, e alterayoes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do IOFffftulos pode ser majorada a 
qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de I ,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos par 
cento) ao dia, relativamente a operayoes ocorridas ap6s este eventual aumento. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA- PUBLICIDADE 

15.1. Os fatos e <ltos relevantes de interesse dos Investidores, bern como as convocayoes para as respectivas 
assembleias gerais, serao realizados mediante publicayao de edital no jornal "DCI" - ou outro que vier a 
substituf-lo. Caso a Emissora altere seu jornal de publicayao ap6s a Data de Emissao dos CRJ, devera enviar 
notificayao ao Agente Fiduciario informando o novo veiculo. 
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15.2. As demais informac;oes peri6ciicas cia Emissao ou da Emissora serao disponibilizadas ao mercado, nos 
prazos legais ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Jnforma~oes Peri6dicas e Eventuais -JPE da 
CVM. 

CLAUSULA DECIMA SEXT A- REGISTRO DO TERMO 

16.1. 0 presente Termo sera registrado na lnstitui~ao Custodiante, nos termos do paragrafo (mico do artigo 23 
da Lei 10.931104. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA- RISCOS 

17 .I. Fa to res de Risco: As Partes concord am que os fatores de risco relacionados a Emissao estao descritos no 
Anexo VI ao presente Termo. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA-DISPOSI~OES GERAIS 

18.1. Sempre que solicitado pelos Titulares de CRJ, a Emissora lhes dara acesso aos relat6rios de gestao da 
CCI vinculados pelo presente Termo, preparado nos termos da Clausula 7.3 acima, no prazo maximo de 5 
(cinco) Dias Uteis da solicita9ilo. 

18.2. Na hip6tese de qualquer disposi~ao do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou invalida, 
prevalecerao as demais disposi~oes nao afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a 
disposiyao af'eLada por oull a que, na medicia do possivel, produza efeitos semelhantes. 

18.3. As Partes declaram e reconhecem que o presente Contrato integra urn conjunto de negocia~oes de 
interesses recfprocos e complexos, envolvendo a celebra~ao, alem deste Termo, dos demais documentos da 
opera~ao, razao por que nenhum dos documentos da opera~ao podera ser interpretado e/ou analisado 
isoladamente. 

18.4. Nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercfcio de qualquer direito, faculdade ou remedio que caiba 
ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares de CRJ em razao de qualquer inadimplemento das obriga~oes da 
Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios, ou sera interpretado como uma renuncia aos mesmos 
ou concordiincia com tal inadimplemento, nem constituira nova~ao ou modifica~ao de quaisquer outras 
obriga~oes assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

18.5. 0 presente Termo e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as partes por si e seus 
sucessores. 



18.6. Tod~s as alterac;:ocs do pre~ente Tcnno, somente serao validas se realizadas por cscrito e aprovadas 
cumulativamente pelos Titulares de CRI, observados os qu6runs previstos neste Termo. 

18.7. Caso qualquer das disposi<roes deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou ineficaz, prevalecerao 
todas as demais disposi<roes nao afetadas portal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fe, a substituir 
a disposi<rao afetada por outra que, na medida do possivel, produza o mesmo efeito. 

18.8. As Partes concordam que o presente Termo, assim como os demais documentos da Opera<rao poderao 
ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprova<rao dos Titulares de CRI quando expressamente previsto 
neste Termo ou nos demais Documentos da Opera<rao, bern como sempre que e somente (i) quando tal altera<rao 
decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigencias de adequa<rao a normas legais, 
regulamentares ou exigencias da CYM, ANBIMA, BM&FBOYESPA, da CETIP ou dos cart6rios onde qualquer 
um dos Documentos da Operac;:ao for levado a registro; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro 
grosseiro, de digita<rao ou aritmetico; ou ainda (iii) em virtude da atualiza<rao dos dados cadastrais das Partes, 
tais como altera<rao na razao social, endere<ro e telefone, entre outros, desde que nao haja qualquer custo ou 
despesa adicional para os Titulares de CRI. 

18.9. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumin\ que os 
documentos originais ou c6pias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu 
pedido nao foram objeto de fraude ou adultera<rao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela 
elabora<rao de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obriga<rao legal e regulamentar da 
Emissora elabora-los, nos termos da legisla<rao aplicavel. 

18.10 Os atos ou manifesta<rocs por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade para os Titulares 
de CRJ e/ou exonerarem terceiros de obriga<roes para com eles, bern como aqueles relacionados ao devido 
cumprimento das obriga<rlies assumidas neste instrumento, somente serao validos quando previamente assim 
deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral, exceto se de outra forma expressamente 
previsto nos Documentos da Opera<rao. 

18.10.1. Observado o disposto no item 18.10 acima, o Agente Fiduciario desde ja se responsabiliza 
por qualquer ato ou manifesta<rao de sua titularidade que tenha sido realizada sem previa delibera<rao em 
Assembleia Geral, exceto se tal ato e/ou manifesta<rao estiver previamente autorizado nos Documentos 
da Opera<rao, decorrer de exigencia legal ou de qualquer 6rgao regulador. 

18.11 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a orienta<rao 
acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de defini<rao pelos Titulares de CRI, 
comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as instru<roes que lhe forem transmitidas pelos 
Titularcs de CRI. Neste sc;1tido, o Agcntc Fiduciario nao possui qualqucr rcsponsabilidade sobre o resultado ou 
sobre os efeitos jurfdicos decorrentes do estrito cumprimento das orienta<roes dos Titulares de CRI a ele 
transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente 
de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares de CRI ou a Emissora. A 



atuafi:ao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instrufi:aO CVM n° 28 e dos artigos aplicaveis da Lei das 
Sociedades por Afi:oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade 
adicional que nao tenha decorrido da legislafi:ao aplicavel. 

CLAUSULA DECIMA NONA- NOTIFICA(:OES 

19.1. As comunicafi:oes a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Termo deverao ser 
encaminhadas para os seguintes enderefi:os, ou para outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a 

vigencia deste Termo: 

SC' para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHJA DE SECURJTIZA<;AO 

Rua Amauri, no 255, 5° andar, parte 

Jardim Europa, Sao Paulo, SP, CEP 01448-000 

A/C: Flavia Palacios 

Telefone: (II) 3127-2700 

e-mail: ri.fiduciario@rbcapital.com 

Se para o Agente Fiduciario: 

Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 
AvenidCI das Ame!·icas 4200, bloco 8, Cila 11, salas 302, 303 e 304 
22640-102 Rio de Janeiro, RJ 
At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro 

Sra. Marcelle Motta Santoro 
Sr. Marco Aurelio Ferreira 

Telefone: (21) 3385-4565 
Fax: (21) 3385-4046 
Correio Eletronico: operacional@pentagonotrustee.com. br 

19.2. As comunicafi:oes serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de 
recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- ECT, por fax, por telegrama ou por 
correio eletronico, nos enderefi:os mencionados neste Tenno. Cada Parte devera comunicar as outras a mudanfi:a 
de seu enderefi:o. 



CLAUSULA VIGESIMA: LEI APLICA VEL E FORO 

20.1. Lei Aplidtvel: Este Termo sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Fcdcrativa do 

Brasil. 

20.1.1. Foro: As Partes elegem o foro de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, para dirimir as disputas decorrentes ou 

relacionadas com este Tenno, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

0 presente Termo e finnado em 3 (tres) vias, de igual teor e fonna, na presenr,:a de 2 (duas) testemunha . 

Sao Paulo, Sao Paulo, 07 dejunho de 2017. 
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ANEXO I 

Declaracao de Cust6dia 

PENT AGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, sociedade anonima 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na A venida das Americas, 4.200, bloco Q8, ala 
B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de 
seu Estatuto Social, na qualidade de Instituiryao Custodiante ("lnstituicao Custodiante"), nomeada nos termos do 
"Instrumento Particular de Emissiio de Cedula de Creditos Imobiliarios, sem Garantia Real Imobiliaria, sob a 
Forma Escritural e Outros Aven9as" por meio do qual a CCI foi emitida para representar a totalidade dos 
Creditos Imobiliarios, em serie (mica "RB- ALIANSCE- VIA PARQUE SHOPPING ", Numero 001 ("CCI"), 
firmado em 07 de junho de 2017 entre a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;:AO, sociedade anonima 
com sede na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, 255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n.0 02.773.542/0001-22 ("Securitizadora") e a Instituiryao Custodiante ("Escritura de Emissao de CCI"), 
DECLARA, para fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei 10.931, que lhe foi entregue para cust6dia uma via 
da Escritura de Emissao de CCI e que, conforrne disposto no Termo de Securitizaryao (abaixo definido), a CCI se 
encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 160a Serie da 1 a Emissao ("CRI" 
e "Emissao", respectivamente) da Securitizadora, sendo que os CRI foram lastreados pela CCI por meio do 
Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios da Emissao, firmado entre a Securitizadora e o Agente 
Fiduciario em 07 de junho de 2017 ("Termo de Securitizacao"), tendo sido institufdo, conforrne disposto no 
Termo de Securitiza~ao, o regime fiduciario pela Emissora, sobre a CCI e os Creditos lmobiliarios que etas 
representam, nos termos da Lei n. 0 9.514/97, regime fiduciario este ora registrado nesta lnstituiryao Custodiante, 
que declara, ainda, que a Escritura de Emissao de CCI, por meio da qual a CCI foi emitida, encontra-se 
custodiada nesta lnstituiryao Custodiante, nos terrnos do artigo 18, § 4°, da Lei n. 10.931104, e o Terrno de 
Securitiza~ao registrado, na forma do paragrafo unico do artigo 23 da Lei n. 0 10.931104. 

Sao Paulo, 07 dejunho de 2017. 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 

Cargo: 
lis mara Oliveira 
Kojo Ferreira 
Procuradora 



ANEXO II 

Tabela de Pagamento de Juras e Amortizacao dos CRI 

Datas de Pagamento 

# 
da Remunera~ilo dos 

Juros 
%de 

CRI Amort. 

I 19/07/2017 Sim 0,0000% 

2 17/08/2017 Sim 0,0000% 

3 19/09/2017 Sim 0,0000% 

4 18110/2017 Sim 0,0000% 

5 20/1112017 Sim 0,0000% 

6 19/12/2017 Sim 0,0000% 

7 17/01/2018 Sim 0,0000% 

8 19/02/2018 Sim 0,0000% 

9 19/03/2018 Sim 0,0000% 

10 18/04/2018 Sim 0,0000% 

11 17/05/2018 Sim 0,0000% 

12 19/06/2018 Sim 0,0000% 

13 18/07/2018 Sim 0,0000% 

14 17/08/2018 Sim 0,0000% 

15 19/09/2018 Sim 0,0000% 

16 17/10/2018 Sim 0,0000% 

17 20/11/2018 Sim 0,0000% 

18 19/12/2018 Sim 0,0000% 

19 17/01/2019 Sim 0,0000% 

20 19/02/2019 Sim 0,0000% 

21 19/03/2019 Sim 0,0000% 

22 17/04/2019 Sim 0,0000% 

23 17/05/2019 Sim 0,0000% 

24 19/06/2019 Sim 0,0000% 

25 17/07/2019 Sim 0,0000% 

26 19/08/2019 Sim 0,0000% 

27 18/09/2019 Sim 0,0000% 

28 17110/2019 Sim 0,0000% 

29 20/1112019 Sim 0,0000% 

30 18112/2019 Sim 0,0000% 



# 
Datas de Pagamento 

Juros 
~ %de 

da Remunera~ao dos Amort., 

31 17/01/2020 Sim 0,0000% 

32 19/02/2020 Sim 0,0000% 

33 18/03/2020 Sim 0,0000% 

34 17/04/2020 Sim 0,0000% 

35 19/05/2020 Sim 0,0000% 

36 17/06/2020 Sim 0,0000% 

37 17/07/2020 Sim 0,0000% 

38 19/08/2020 Sim 0,0000% 

39 17/09/2020 Sim 0,0000% 

40 19110/2020 Sim 0,0000% 

41 18111/2020 Sim 0,0000% 

42 17/12/2020 Sim 0,0000% 

43 19/01/2021 Sim 0,0000% 

44 19/02/2021 Sim 0,0000% 

45 17/03/2021 Sim 0,0000% 

46 19/04/2021 Sim 0,0000% 

47 19/05/2021 Sim 0,0000% 

48 17/06/2021 Sim 0,0000% 

49 19/07/2021 Sim 0,0000% 

50 18/08/2021 Sim 0,0000% 

51 17/09/2021 Sim 0,0000% 

52 19110/2021 Sim 0,0000% 

53 18111/2021 Sim 0,0000% 

54 17112/2021 Sim 0,0000% 

55 19/01/2022 Sim 0,0000% 

56 17/02/2022 Sim 0,0000% 

57 17/03/2022 Sim 0,0000% 

58 20/04/2022 Sim 0,0000% 

59 18/05/2022 Sim 0,0000% 

60 20/06/2022 Sim 0,0000% 

61 19/07/2022 Sim 0,0000% 

62 17/08/2022 Sim 0,0000% 
(i3 I 19/09/2022 Sim 0,0000% 

64 19/10/2022 Sim 0,0000% 

65 18/11/2022 Sim 0,0000% 

66 19112/2022 Sim 0,0000% 

67 18/0112023 Sim 0,0000% 



# 
Datas de Pagamento 

Juros 
%de 

da Remunera~ao dos Amort. 

68 17/02/2023 Sim 0,0000% 

69 17/03/2023 Sim 0,0000% 

70 19/04/2023 Sim 0,0000% 

71 17/05/2023 Sim 0,0000% 

72 19/06/2023 Sim 0,0000% 

73 19/07/2023 Sim 0,0000% 

74 17/08/2023 Sim 0,0000% 

75 19/09/2023 Sim 0,0000% 

76 18/10/2023 Sim 0,0000% 

77 20/11/2023 Sim 0,0000% 

78 19/12/2023 Sim 0,0000% 

79 17/01/2024 Sim 0,0000% 

80 19/02/2024 Sim 0,0000% 

81 19/03/2024 Sim 0,0000% 

82 17/04/2024 Sim 0,0000% 

83 17/05/2024 Sim 0,0000% 

84 19/06/2024 Sim 0,0000% 

85 17/07/2024 Sim 0,0000% 

86 19/08/2024 Sim 0,0000% 

87 18/09/2024 Sim 0,0000% 

88 17/10/2024 Sim 0,0000% 

89 20/11/2024 Sim 0,0000% 

90 18/12/2024 Sim 0,0000% 

91 17/01/2025 Sim 0,0000% 

92 19/02/2025 Sim 0,0000% 

93 19/03/2025 Sim 0,0000% 

94 17/04/2025 Sim 0,0000% 

95 19/05/2025 Sim 0,0000% 

96 18/06/2025 Sim 20,0000% 

97 17/07/2025 Sim 0,0000% 

98 19/08/2025 Sim 0,0000% 

99 17/09/2025 Sim 0,0000% 

100 17/10/2025 Sim 0,0000% 
101 19/11/2025 Sim 0,0000% 

102 17112/2025 Sim 0,0000% 

103 19/01/2026 Sim 0,0000% 

104 20/02/2026 Sim 0,0000% 



# 
Datas de Pagamento 

Juros 
%de 

da Remunera~iio dos Amort. 

105 18/03/2026 Sim 0,0000% 

106 17/04/2026 Sim 0,0000% 

107 19/05/2026 Sim 0,0000% 

108 17/06/2026 Sim 25,0000% 

109 17/07/2026 Sim 0,0000% 

110 19/08/2026 Sim 0,0000% 

Ill 17/09/2026 Siin 0,0000% 

112 19/10/2026 Sim 0,0000% 

113 1811112026 Sim 0,0000% 

114 17112/2026 Sim 0,0000% 

115 19/01/2027 Sim 0,0000% 

116 17/02/2027 Sim 0,0000% 

117 17/03/2027 Sim 0,0000% 

118 19/04/2027 Sim 0,0000% 

119 19/05/2027 Sim 0,0000% 

120 17/06/2027 Sim 33,3333% 

121 19/07/2027 Sim 0,0000% 

122 18/08/2027 Sim 0,0000% 

123 17/09/2027 Sim 0,0000% 

124 19110/2027 Sim 0,0000% 

125 18/11/2027 Sim 0,0000% 

126 17112/2027 Sim 0,0000% 

127 19/01/2028 Sim 0,0000% 

128 17/02/2028 Sim 0,0000% 

129 17/03/2028 Sim 0,0000% 

130 19/04/2028 Sim 0,0000% 

131 17/05/2028 Sim 0,0000% 

132 20/06/2028 Sim 50,0000% 

133 19/07/2028 Sim 0,0000% 

134 17/08/2028 Sim 0,0000% 

135 19/09/2028 Sim 0,0000% 

136 18/10/2028 Sim 0,0000% 

137 20111/2028 Sim 0,0000% 

138 19/12/2028 Sim 0,0000% 

139 17/01/2029 Sim 0,0000% 

140 19/02/2029 Sim 0,0000% 

141 19/03/2029 Sim 0,0000% 



142 18/04/2029 Sim 0,0000% 

143 17/05/2029 Sim Q,QOOO% 

144 19/06/2029 Sim 100,0000% 



ANEXO III 

Declaracao do Coordenador Lider 

A RB Capital Distribuidora de Tftulos e Valores Mobililirios LTDA., instituiyao financeira com endereyo na 

ciJade de Sao Paulo, cstado de Sao Paulo, na Rua Amauri, 255, 5° andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

89.960.090/0001-76, para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instruyao CVM n.0 414, de 30 de 

dezembro de 2004, conforme em vigor, na qualidade de coordenador lider da oferta publica dos certificados de 

recebfveis imobiliarios ("CRI") da 160" Serie da 1" Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia de 

Securitizayao ("Emissora"), DECLARA, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com a 

Emissora, com a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, na qualidade de agente 

fiduciario, e com os assessores legais contratado para a Emissao, a legalidade e ausencia de vicios da operayao, 

alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correyao e suficiencia das 

infonnayoes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizayao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 07 de junho de 2017. 

RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 



ANEXOIV 

Declaracao da Companhia Securitizadora 

Rn CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima com sede na cidade de Sao Paulo, 

estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, 255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 02.773.542/0001-22, neste 

ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora"), para fins de atender o que preve o item 15 do 

anexo III da Instrw;ao CVM n.0 414, na qualidade de Emissora da oferta publica dos certificados de recebiveis 

imobiliarios ("CRI") da 160" Serie da I" Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia de Securitizas;ao, 

declara, para todos os fins e efeitos que (i) nos termos previstos pelas Leis 9.514 e 11.076, foi instituido regime 

fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios e as garantia, bern como sobre quaisquer valores depositados na Conta 

Centralizadora, (ii) verificou, em conjunto com o RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

Ltda., na qualidade de coordenador lfder, com a Pentagono S.A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

na qualidade de agente fiduciario, e com os assessores legais contratado para a Emissao, a legalidade e ausencia 

de vicios da operas;ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, corres;ao e 

suticiencia das informas;oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizas;ao de Creditos Imobiliarios da 

Emissao. 

Sao Paulo, 07 de junho de 2017. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Por: Por: 

Cargo: Cargo: 



ANEXOV 

Declaracao do Agente Fiduciario 

A PENT AGO NO S.A. DlSTlUBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS, institui~ao 
financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na A venida das Americas, 4.200, 

Bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciario"), 

para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instru~ao CVM n.0 414, na qualidade de Agente 

Fiduciario no ambito da oferta publica dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios ("CRI") da 1608 Serie da 1 a 

Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia de Securitiza~ao ("Emissora"), declara, para todos os fins e 

efeitos que, verificou em conjunto com a Emissora, com o RB Capital Distribuidora de Titulos e Valores 

Mobiliarios Ltda., na qualidade de coordenador lider e com os assessores legais contratado para a Emissao, a 

legalidade e ausencia de vicios da opera~ao, alem de ter agido com diligencia para verificar a veracidade, 

consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza~ao de 

Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 07 de junho de 2017. 

PENT .AGO NO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS 

Por: 

Cargo: 



Av. Tancredo Neves, 
11° 148, na Cidade de 
Salvador, Estado da 

Bahia 

A v. Tancredo Neves, 
no 148, na Cidade de 
Salvador, Estado da 

Bahia 

v. Ayrton Senna, 
3.000 - Barra da 

ANEXOVI 

Descricao dos Im6veis vinculados a Emissao c.Destinacao dos Recursos 

10.404, 14.376, 
23.562 e 30.755 do 6° 
Oficio de Registro de 

Im6veis da Bahia 

10.404, 14.376, 
23.562 e 30.755 do 6° 
Oficio de Registro de 

lm6veis da Bahia 

220.314 a 220.691 do 
9° Oficio de Registro 
de lm6veis da capital 

do Rio de Janeiro 

12,5% 

10,0% 

1,0% 

12,5% 

10,0 

1,0 

.. ,i~'~::{''· '': .. 
~~,: · f:lastro . 

· .. ·s·· •; .. ~ ..... ··· ;, 
. ' ~--~ j'f, ' .J ki• ~~~~~~~~~--~~ 

2° scmestre 20 18 

1° semestre 2020 

l 0 semestre de 
2018 

Saldo a pagar da aquisic;:ao de participac;:ao na 
Tarsila Empreendimentos e Participac;:oes Ltda. 
(atual denominac;:ao · da LGR), inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 32.154.783/0001-54, a qual e 
proprietaria da frac;:ao ideal de 22,36% do 
Shopping da Bahia, Im6vel situado na A v. 
Tancredo Neves, n° 148, na Cidade de Salvador 

' 
Estado da Bahia. 
Saldo a apagar da aquisic;:ao de participac;:ao na 
Reishopping Empreendimentos e Participac;:oes 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF 39,056.668/0001-96, 
a qual e proprietaria da frac;:ao ideal de 8,97% do 
Shopping da Bahia - Im6vel situado na Av. 
Tancredo Neves, n° 148, na Cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. 

Expansao do Shopping 

Integralizac;:iio de aumento de capital do Fundo de 
Investimento Imobiliario Via Parque 'Shopping, 
registrado no go Registro de Tftulos e 
Documentos e ·Civil de Pessoa Juridica da 
Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, sob 
o n° 1193283, inscrito no CNPJIMF sob o no 



-- --
00.332.266/0001-31 0 qual e propriet<'lrio de 
100% do Via Parque Shopping. 0 referido 
aumento de capital tcra como finalidade a 
realizac;ao de expansao imobiliaria no Via Parque 
Shopping. 

A v. Ayrton Senna, 
220.314 a 220.691 do 

3. 000 - Barra da 
9° Oficio de Registro 2" semestre de 

Tijuca, na Cidade do 2,0% 2,0 Expansao do Shopping 
Rio de Janeiro, Estado 

de Im6veis da capital 2018 

do Rio de Janeiro 
do Rio de Janeiro 

Rua Maria Soares 
13.294-A do I o Oficio 

Sendas, Ill, na Cidade 
da Comarca de Sao 

de Sao Joao de Meriti, 
Joao de Meriti, Estado 

2,0% 2,0 I o semestre 2020 Expansao do Shopping 
Estado do Rio de 

Janeiro 
do Rio de Janeiro 

Rod. Regis Bittencourt, 
9.301 do cart6rio de 

Km 271,5, na Cidade 
Registro de Im6veis 

de T aboao da Serra, 
da Comarca de 4,0% 4,0 I o semestre 2020 Expansao do Shopping 

Estado de Sao Paulo 
Itapecerica da Serra, 
Estado de Sao Paulo 

A v. Vicente de 
224.972 e 224.974 do 

Carvalho, 909, na 
Oitavo Servic;o 

Cidade do Rio de 
Registral de lmoveis 

2,0% 2,0 2° semestre 2020 Expansao do Shopping 
Janeiro, Estado do Rio 

do Rio de Janeiro 
de Janeiro 

Rod. Washington Luiz, 24.647 e 24.648 do 
2.895 - Parque Duque, Registro de Im6veis, 

~ 
na Cidade de Duque de 2• Circunscric;iio de 3,0% 3,0 2° semestre 2020 Expansao do Shopping 
Caxias, Estado do Rio Duque de Caxias, Rio 

;"""- de Janeiro de Janeiro 

u 

-



Rua Conselheiro 
150.589 do 3° 

Moreira de Barros, 
Cart6rio de Registro 

2 780, Santana, na 
de Im6veis de San 

2,0% 2,0 2° semestre 2020 Expansao do Shopping 
Cidade de Sao Paulo, 

Paulo 
Estado de Sao Paulo 

Rua Fonseca, 240, 8078 do 12° Registro 
Bangu, na Cidade do de Im6veis do Rio de 

3,0% 3,0 2° semestre 2020 Expansao do Shopping 
Rio de Janeiro, Estado Janeiro, Estado do Rio 

do Rio de Janeiro de Janeiro 
Rua Sao Jose, 933, na 68259 do 2° Serviyo 

Cidade de Ribeirao de Registro de 
1,0% 1,0 I 0 semestre 2021 Expansao do Shopping 

Preto, Estado de Sao Im6veis de Ribeiriio 
Paulo Preto, Sao Paulo 

Av. Comendador 
173409 a 173418 do 

Gustavo Paiva, 9.994, 
I 0 Registro Geral de 2,0% 2,0 I 0 semestre 2021 Expansao do Shopping 

na Cidade de Macei6, 
Estado de Alagoas 

Im6veis de Macei6 

Aquisis;ao pel a Aliansce junto a Status de 
participas;ao detida pela Status na Boulevard 

Av. Visconde de Souza 
196 do 2° Oficio de 

Shopping Belem S.A., sendo certo que, mediante 
Franco, 776 - Reduto, 

Registro de Im6veis 10,0% 10,0 I o semestre 20 1 7 
a referida aquisis;ao, a Aliansce passou a ser 

na Cidade de Belem, detentora de 80% e a Status de 20% do capital 
Estado do Para 

de Belem, Para 
social da Boulevard Shopping Belem S.A., a qual 
e proprietaria do im6vel do Boulervard Shopping 
Bel em. 

Setor Terminal Norte, 54390 do 2° Cart6rio 
Conjunto J - Asa Norte, do Registro de 

1,0% 1,0 1° semestre 2021 Expansao do Shopping 
Distrito Federal Jm6veis de Brasilia, 

~.L Brasilia- DF Distrito Federal 
103.611 a 103.659, -c ~. Av. dos Andradas, 

.000 - Santa Efigenia., 
103.661 a 103.828 e 

I 03.831 a 103.838 do 
na Cidade Belo 

4° Registro de Im6veis 
0,3% 0,3 1 o semestre 2021 Expansao do Shopping - Horizonte, Estado de 

~ ~~ 
~ Minas Gerais 

de Be1o Horizonte, 

~ Minas Gerais 



,-----------------.---------------,,----------.----------.-----------.-A-q-u7is7i~_a_o __ p-el~a--A~I~ia-n-sc-e~j-un_t_o~a~S~ta-tu_s __ d70e 

participa~ao detida pela Status na Norte 
49083 do 1 o Oficio do I Shopping Belem S.A., sendo ccrto que, mediante Rod. Augusto 

Montenegro, 4.300, na 
Cidade de Bele, Estado 

do Para 

Rua Marcondes 
Salgado, 11-39 -

Chacara das Flores, na 
Cidade de Bauru, 

Estado de Sao Paulo 

Registro de Jm6veis a referida aquisi~ao, a Aliansce passou a ser 
4,0% 4 0 1° semcstre 2017 

de Belem, Estado do ' detentora de 75% e a Cyrela de 25% do capital 
Para social da Norte Shopping Belem S.A., a qual e 

proprietaria do im6vel do Parque Shopping 
Bel em. 

321,510, 3.374, 
4.308, 8.114, 
8.115,8.1116, 8.117, 
8.903, 16.125, 
16.870, 19.852, 
23.245, 24.520, 
24.521, 29.057, 
29.510, 30.322, 
32.071' 32.072, 
32.073, 32.074, 
32.075, 32.076, 
32.986, 38.895, 
41.327, 43.154, 
51.888, 67.140, 
84.063, 86.805, 
86.806, 88.743, 
94.060, 94.285, 
96.231, 99.376, 
99.377, 100.931 do 2° 
Oficial de Registro de 
Im6veis da Comarca 

2,0% 2,0 1° semestre 2021 Expansao do Shopping 

~ de Bauru, Estado de 
~ SaoPaulo '----/'-----+-' __ _____J_ __ ___,__ _ _____J_ _ _____J_ __ --'-----------------' 



-
l Av. Doutor Silvio I 

Bastos Tavares, 330- 3938 do Oitavo I Parquc Rodoviario, na Servir;o Registral de ! 3,0% 3,0 I 0 semestre 2021 Expansao do Shopping 
Cidadc de Campos dos Im6veis do Rio de 
Goytacazes, no Estado Janeiro 

do Rio de Janeiro 

Rod. do Sol, 5000 -
661 87 do I o Oficio de 

ltaparica., na Cidade de 
Vila Velha., Espirito 0,2% 0,2 2° semestre 2021 Expansao do Shopping 

Vila Velha, Estado do 
Espirito Santo 

Santo 

60.920, 27.987, 
83.658, 83.659, 
83.660, 83.66I, 
83.662, 83.663, 
83.664, 83.665, 
83.666, 83.667, 
83.668, 83.669, 
83.670, 83.671, 
83.672, 83.673, 

Av. Francisco 
83.674, 83.675, 

Matarazzo, SIN - Agua 
83.676, 83.677, 

Branca, na Cidade de 
83.678, 83.679, 

I,O% 1,0 2° semestre 202I Expansao do Shopping 
Sao Paulo, Estado de 

83.680, 83.681, 

Sao Paulo 
83.682, 83.683, 
83.684, 83.685, 
83.686, 83.687, 
83.688, 83.689, 
83.69I, 83.692, 
83.693, 83.694, 
83.695, 83.696, 

( ) 83.697, 83.698, 
83.699, 83.700, - 83.70I, 83.702, R~ ~ 83.703, 83.704, 



.. .. 

83.705, 83.706, 
83.707, 83.708, 
83.709, 83.710, 
83.71 I, 83.712, 
83.713, 83.714, 
83.715, 83.716, 
83.717, 83.718, 
83.719, 83.720, 
83.721, 83.722, 
83.723, 83.724, 
83.725, 83.726, 
83.727, 83.728, 
83.729, 83.730, 
83.731, 83.732, 
83.733, 83.734, 
83.735, 83.736, 
83.737, 83.738, 
83.739, 83.740, 
83.741, 83.742, 
83.743, 83.744, 
83.745, 83.746, 
83.747, 83.748, 
83.749, 83.750, 
83.751, 83.752, 
83.753, 83.754, 
83.755, 83.756, 
83.757, 83.758, 
83.759, 83.760, 
83.761, 83.762, 
83.763, 83.764, 

./ 83.765, 83.766, 

:J 83.767, 83.768, 
83.769, 83.770, 

' 83.771, 83.772, 
('. 83.773, 83.774, 



Av. Germano Franck, 
300, na Cidade de 

Fortaleza, Estado do 
Ceara 

A v. Afriinio de Melo 
Franco, 290- Leblon, 
na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro 

A venida dos Andradas, 
n° 3.000, na Cidade de 
Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais 
Lote 29 doPA 29.919 
na Av. Ayrton Senna, 
na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro 

83.775, 83.776, i-
83.777, 83.778, 
83.779, 83.780, 
83.781, 83.782, 
83.783, 83.784, 
83.785, 83.786, I 
83.787, 83.788 do 2° 
Oficio de Im6veis da 
Capital de Sao Paulo, 
SP 

I 

85169doRegistrode I 
Im6veis da 2• Zona de 

1

. 

Fortaleza, Ceara 

93672 a 93713 do 2° 
Oficio de Registro de 

Im6veis do Rio de 
Janeiro, Rio de 

Janeiro 
103.839 a 103.906 do 

4° Registro de lm6veis 
de Belo Horizonte, 

Minas Gerais 
115.236 do 9° Oficio 

de Registro de 
Im6veis do Rio de 

Janeiro, Rio de 
Janeiro 

2,0% 2,0 

2,0% 2,0 

10,0% 10,0 

20,0% 20,0 

100,0% 100% 

2° semestrc 2021 

2° semestre 2021 

1° semestre 2017 

2° semestre de 
2019 

Expansiio do Shopping 

Expansiio do Shopping 

Aquisiryiio de Torre Comercial. 

Compra de quotas da CBR 025 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda. proprietaria 
de 42,79% do Terreno Terra Encantada. 



ANEXOVII 

Fatores de Risco 

Antes de tamar qualquer decisiio de investimento nos CRJ, as potenciais !nvestidores deveriio considerar 
cuidadosamente, a /uz de SUQS pr6prias situar;:oes jinanceiras e objetivos de investimento, OS .fatores de risco 
descritos abaixo e em ourros documentos da Oferta Restrita, (ievidamente assessorados par seus assessores 
juridicos eloujinanceiros. 

Os neg6cios, situar;:iio jinanceira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais participantes da 
presente Oferta podem ser adversa e materia/mente afetados par quaisquer dos riscos abaixo relacionados. 

Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os neg6cios, a situar;:iio jinanceira, os 
resultados operacionais da Emissora, da Devedora e da Cedente de adimplirem suas obrigar;:oes no ambito da 
Oferta. 

Este Anexo conrem apenas uma descrir;:iio resumida dos termos e condir;:oes dos CRA e das obrigar;:oes 
assumidas pela Emissora no ambito da Oferta Restrita. E essencial e indispensavel que os lnvestidores leiam 
todo o Termo de Securitizar;:iio e compreendam integra/mente seus termos e condir;:oes, os quais s{io espec(ficos 
desta operar;:iio e podem diferir dos termos e condir;:oes de outras operar;:oes envolvendo o mesmo risco de 
credito. 

Para os efeitos desta Ser;:iio, quando se ajirma que urn risco, incerteza ou problema podera produzir, poderia 
produzir ou produziria urn "efeito adverso" sabre a Emissora, a Devedora e!ou o Cedente, quer se dizer que o 
risco, incerteza podera, poderia produzir ou produziria urn efeito adverso sabre os neg6cios, a posir;:iio 
jinanceira, a liquidez, os resultados das operar;:oes ou as perspectivas da Emissora, da Devedora, elou do 
Cedente conforme o caso, exceto quando houver indicar;:iio em contrario ou conforme o contexto requeira o 
contrario. Devem-se entender expressoes simi/ares neste anexo como possuindo tambem significados 
semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo niio siio exaustivos, outros riscos e im;:ertezas ainda niio conhecidos ou que hoje 
sejam considerados imateriais, tambem poderiio ter urn efeito adverso sabre a Emissora e sabre a Devedora 
elou o Cedente. Na ocorrencia de qualquer das hip6teses abaixo os CRA podem niio ser pagos ou ser pagos 
apenas parcia/mente, gerando uma perda para o investidor. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO 

0 Governo Federal exerceu e continua exercendo injluencia signijicativa sobre a economia brasileira. Essa 
injluencia, hem como as condir;iies polfticas e economicas brasileiras, poderiam ou podem afetar 
adversamente as atividades da Emissora, da Devedora ou da Garantidora, e, portanto, o desempenho 
financeiro dos CRI. 

0 Governo Federal intervem com frequencia na economia brasileira e, ocasionalmente, faz mudan9as 
significativas nas polfticas, normas monetarias, fiscais, creditfcias e tarifarias e regulamentos. As medidas do 
Governo Federal para controlar a intla'j:ao e implementar outras polfticas e regulamentos ja envolveram, entre 
outras medidas, controles de pre9o e de salario, aumentos ou diminui9ao nas taxas de juros, mudan9as nas 
polfticas fiscais, desvaloriza9oes de moeda, controles cambiais e restri9oes a remessa para o exterior (como os 



que foram impostos em 1989 e no inicio de 1990), limites sobre importa~oes, racionamento de energia e 
aumento no pre~o de combustiveis, altera~oes de aHquotas e da legisla~ao tributaria, entre outras medidas. Nao 
temos controle sobre quais medidas ou poHticas o Governo Federal podera adotar no futuro, e nao podemos 
preve-las. Os neg6cios, a situa~ao financeira, os resultados e o tluxo de caixa da Emissora e/ou da Devedora 
podem ser adversamente afetados por mudan~as nas politicas ou regulamenta~ao que envolvem ou afetam cet1os 
fatores, tais como: 

• instabilidade economica e social; 
• instabilidade da moeda brasileira; 
• infla~ao; 
• eventos diplomaticos adversos; 
• expansao ou contra~ao da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento do PIB; e 
• outros acontecimentos politicos, diplomaticos, sociais e economicos que venham a ocorrer no Brasil ou 
que o afetem. 

A incerteza quanto a implementa~ao de mudan~as por parte do Governo Federal nas politicas ou normas que 
venham a afetar esses ou outros fatores no futuro, pode contribuir para a incerteza economica no Brasil e para 
aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliarios e dos valores mobiliarios emitidos no 
exterior por companhias brasileiras. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia 
brasileira poderao prejudicar as atividades e os resultados da Emissora ou da Devedora, podendo inclusive afetar 
adversamente o desempenho financeiro e/ou a negocia~ao dos CRI. 

A in.flariio e os e~forros do Governo Federal de combate a in.flariio podem contribuir significativamente para 
a incerteza economica no Brasil, podendo prejudicar as atividades da Emissora e/ou da Devedora, e, portanto, 
o desempenlw jinanceiro e/ou a negociariio dos CRJ. · 

No passado, o Brasil registrou indices de intla~ao extremamente altos. A intla~ao e algumas medidas tomadas 
pelo Governo Federal no intuito de controla-la, combinada com a especula~ao sobre eventuais medidas 
governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo 
para a incerteza economica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores 
mobiliarios brasileiro. A taxa anual de infla~ao medida pelo IGP-M caiu de 20, I 0% em 1999 para I 0,54% em 
2015. Nos 12 meses encerrados em junho de 2016, o IGP-M apresentou varia~ao de 12,22%. As tax as de juros 
tem flutuado de maneira significativa. Por exemplo, as taxas dejuros oficiais no Brasil no final de 2011,2012 
2013, 2014, 2015 e 2016 foram de 10,90%, 7,14%, 9,90%, 11,65%, 14,15% e 13,65%, respectivamente, 
conforme estabelecido pelo COPOM. 

De modo a controlar a infla~ao e exercer influencia sobre outros aspectos da economia, o Governo Federal vern 
aumentando as taxas de juros e intervindo no mercado de cambio e agindo para ajustar ou ftxar o valor do Real, 
sendo que essas medidas poderao desencadear um efeito material desfavoravel sobre a economia brasileira, a 
Emissora e a Devedora, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressoes 
inflacionarias podem levar a medidas de interven~ao do Governo Federal sobre a economia, incluindo a 
implementa~ao de politicas governamentais, que podem ter urn efeito adverso nos neg6cios, condi~ao financeira 
e resultados da Emissora e da Devedora Garantidora. 



A instahilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os negocios da Emissora e da 
Dcvedora, resultamlo em impacto negatil•o no de.r;empenlw jinanceiro e no pre~o de mercado dos CRI 

Em decorrencia de diversas pressoes, a moeda brasileira tern sofrido desvaloriza~oes recorrentes com rela~ao ao 
D61ar e outras moedas fortes ao Iongo das ultimas quatro decadas. Durante todo esse perfodo, o Govemo Federal 
implementou diversos pianos economicos e utilizou diversas polfticas cambiais, incluindo desvaloriza~oes 
repentinas, minidesvaloriza~oes peri6dicas (durante as quais a frequencia dos ajustes variou de diaria a mensa!), 
sistemas de mercado de cambio flutuante, controles cambiais e mercado de cambio duplo. De tempos em tempos, 
houve flutua~oes significativas da taxa de cambio entre o Real e o D61ar e outras moedas. Por exemplo, o Real 
desvalorizou 52,3% em 2002 frente ao D61ar e embora oReal tenha se valorizado 11,8%, 8,7% e 17,2% com 
rela~ao ao D61ar em 2005, 2006 e 2007, respectivamente, em 2008, em decorrencia do agravamento da crise 
economica mundial, o Real se desvalorizou 32% frente ao D61ar. Nos anos de 2009 e 2010, o Real havia 
novamente se valorizado (25,49%, em 2009 e 4,31% em 2010), e novamente se desvalorizou em 2011 (12,58%), 
2012 (8,94%), 2013 (14,63%), 2014 (13,39%) e 2015 (47,07%). Em2016, com rela~ao ao valor final de 2015 a 
moeda brasileira apresentou valoriza~ao de 16,54% frente ao D6lar, sendo cotado a R$3,2591 por US$1,00. Nao se 
pode garantir que o Real nao sofrera deprecia~ao ou nao sera desvalorizado em rela~ao ao D61ar novamente e 
frcnte a outras moedas. Niio se pode assegurar que a desvaloriza~ao ou a valoriza~ao do Real frente ao D61ar e 
outras moedas nao tera urn efeito adverso nas atividades da Emissora e/ou da Devedora. As deprecia~oes do Real 
frente ao d6lar tambem podem criar pressoes inflacionarias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a 
liquidez da Devedora e, consequentemente, impactar de forma negativa sua capacidade de pagamento dos Creditos 
Imobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI. 

Acontecimentos e a percep~iio de riscos em outros pafses, sobretudo em pafses de economia emergente e nos 
Estados Unidos, podem prejudicar o pre~o de mercado dos valores mobi/idrios brasi/eiros, inclusive da 
negocia~iio dos CRI, e causar um impacto negativo nos resultados e condifoes jinanceira da Emissora e da 
Devedora. 

0 valor de mercado de valores mobiliarios de emissao de companhias brasileiras e influenciado, em diferentes 
graus, pelas condi~oes economicas e de mercado de Ol,ltros paises, inclusive paises da Ametica Latina e paises de 
economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. A rea~ao dos investidores aos acontecimentos nesses outros 
pafses pode causar urn efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliarios de companhias 
brasileiras, inclusive dos CRJ. Crises em outros pafses de economia emergente, incluindo os da America Latina, 
tern afetado adversamente a disponibilidade e os outros custos de credito para empresas brasileiras no mercado 
extemo, a saida significativa de recursos do pais e a dimim,ti~ao na quantidade de moeda estrangeira investida no 
pais, podendo, ainda, reduzir a qualidade de credito dos potenciais tomadoras de recursos atraves da emissao de 
CRI e ainda reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliarios das companhias brasileiras, o que 
poderia prejudicar o pre~o de mercado dos CRI. 

Efeitos da retrafiio no nfvel da atividade economica podem afetar adversamente a capacidade da Devedora de 
realizar o pagamento dos Criditos Imobiliarios, afetando, por consequencia, a capacidade da Emissora de 
realizar os pagamentos dos CRI 

As opera~oes de financiamento imobiliario apresentam historicamente uma correla~ao direta com o desempenho 
da economia nacional. Eventual retra~ao no nivel de atividade da economia brasileira, ocasionada seja por crises 
internas ou crises extemas, pode acarretar eleva~ao no patamar de inadimplemento de pessoas fisicas e juridicas, 
incluindo a Dcvedora e, consequentemente, a sua capacidade de pagamento dos Creditos Imobiliarios e demais 
valores devidos, conforme previsto no Termo de Securitiza~ao. 



Uma eventual redu~ao do volume de investimentos estrangeiros no Pais podera ter impacto no balan~o de 
pagamentos, o que podeni for~ar o Governo Federal a ter maior necessidade de capta~oes de recursos, tanto no 
mercado domestico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual eleva~ao 
significativa nLJS indices d\! infla.;ao brasileiros e eventual desacelera~ao da economia americana podem trazer 
impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com 
emprestimos ja obtidos e custos de novas capta~oes de recursos por empresas brasileiras. 

Altera~oes na politica monetaria e nas taxas de juros podem prejudicar os negocios da Devedora e sua 
capacidade de pagamento dos Creditos Imobiliarios, afetando, por consequencia, a capacidade da Emissora 
de rea/izar os pagamentos dos CRI 

0 Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da polftica monetaria e define a taxa de juros 
brasileira. A polftica monetaria brasileira possui como fun~ao controlar a oferta de moeda no pais e as taxas de 
juros de curto prazo, sendo, muitas vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais 
como os movimentos dos mercados de capitais internacionais e as polfticas monetarias dos paises desenvolvidos, 
principalmente dos Estados Unidos. Historicamente, a polftica monetaria brasileira tern sido instavel, havendo 
grande varia~ao nas taxas definidas. 

E111 caso de novas clcva!Yocs das taxas de juros ou nao redu~ao, a economia poden\ agravar a recessao, ja que, 
com a alta das taxas de juros basi cas, o custo do capital se eleva e os investimentos se retraem, o que pode causar 
aumento da recessao, afetando adversamente a produ~ao de bens no Brasil, o consumo, a quantidade de 
empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente, os neg6cios da Oevedora e sua capacidade de 
pagamento dos Creditos Imobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI. 

Alem disso, em caso de redu~ao das taxas de juros, podera ocorrer eleva~ao da intla~ao, reduzindo os 
investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, bern como trazendo efeitos 
adversos ao pais, podendo, inclusive, afetar as atividades da Devedora e sua capacidade de pagamento dos 
Creditos Imobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI. 

Redu~iio de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Emis!wra elou a Devedora 

Uma redu~ao ainda maior do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balan~o de 
pagamentos, o que pode for~ar o Govemo Federal a ter maior necessidade de capta~oes de recursos, tanto no 
mercado domestico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual 
eleva~ao significativa nos indices de intla~ao brasileiros e as atuais desacelera~oes das economias europeias, 
americana e chinesa podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de 
taxas de juros, elevando despesas com emprestimos ja obtidos e custos de novas capta~oes de recursos por 
empresas brasileiras, incluindo a Devedora e/ou a Emissora, gerando impacto negativo nas mesmas, o que 
podera acarretar em dificuldades de pagamento dos Creditos Imobiliarios e dos CRI, respectivamente. 

A instabilidade polftica pode afetar adversamente os negocios da Devedora, seus resultados e opera~oes 

A instabilidade polftica pode afetar adversamente os neg6cios da Devedora, seus respectivos resultados e 
opera~oes. 0 ambiente politico brasileiro tern intluenciado historicamente, e continua influenciando o 
desempenho da economia do pais. A crise politica afetou e continuara afetando a confian~a dos investidores e a 
popula9ao em geral, o que resultou na desacelera~ao da economia e aumento da volatilidade dos titulos emitidos 
por empresas brasileiras. 



0 pals passou recentemente pelo processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. 0 novo 
governo tern enfrentado o desafio de reverter a crise polltica economica do pais, alem de aprovar as refonnas 
sociais necessarias a urn ambiente economico mais estavel. A incapacidade do governo do Presidente Michel 
Tcmer em rcwrtcr a crisc politica c econ6mica do pals, e de aprovar as reformas sociais, pode produzir efeitos 
sobre a economia brasileira e podera ter urn efeito adverso sobre os resultados operacionais e a condifYaO 
financeira da Devedora. 

As investiga!Y5es da "OperafYiiO Lava Jato" e da "OperafYaO Zelotes" atualmente em curso podem afetar 
negativamente o crescimento da economia brasileira e podem ter urn efeito negativo nos neg6cios da Devedora. 
Os mercados brasileiros vern registando uma maior volatilidade devido as incertezas decorrentes de tais 
investiga!Y5es conduzidas pela Pollcia Federal, pela Procuradoria Geral da Republica e outras autoridades. A 
"OperafYilO Lava Jato" investiga o pagamento de propinas a altos funcionarios de grandes empresas estatais em 
troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petr6leo, gas e 
energia, dentre outros. Os lucros dessas propinas supostamente financiaram as campanhas politicas de partidos 
politicos, bern como serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiarios do esquema. Como resultado da 
"OperafYaO Lava Jato" em curso, uma serie de politicos e executivos de diferentes companhias privadas e estatais 
no Brasil estao sendo investigados e, em determinados casos, foram desligados de suas funfY6es ou foram presos. 
Por sua vez, a "OperafYao Zelotes" investiga pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por companhias 
brasileiras, a of1ciais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"). Tais pagamentos tinham como 
objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou eximirem multas relativas ao descumprimento de legislafYaO tributaria 
aplicadas pela secretaria da receita federal, que estariam sob analise do CARF. 

Mesmo nao tendo sido concluldas, as investigafY6es ja tiveram urn impacto negativo sobre a imagem e reputa!YiiO 
das empresas envolvidas, e sobre a percepfYaO geral do mercado da economia brasileira. Nao podemos prever se 
as investigafY6es irao retletir em uma maior instabilidade politica e economica ou se novas acusafY5es contra 
funcionarios do governo e de empresas estatais ou privadas vao surgir no futuro no ambito destas investigafYOeS 
ou de outras. Alem disso, nao podemos prever o resultado de tais alegafY6es, nem o seu efeito sobre a economia 
brasileira. 0 desenvolvimento desses casos pode afetar adversamente os neg6cios, condifYaO financeira e 
resultados operacionais da Devedora e/ou da Garantidora, portanto, sua capacidade de pagar os Creditos 
lmobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI. 

FATORES DE HISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SEClJRITIZA<;AO IMOBJLJARIA 

Recente desenvolvimento da securitizariio imobiliaria pode gerar riscos judiciais aos Investidores dos CRI 

A securitizafYao de creditos imobiliarios e uma operafYaO recente no mercado de capitais brasileiro. A Lei n.0 

9.514/97, que criou os certificados de recebiveis imobiliarios, foi editada em 1997. Entretanto, s6 houve urn 
volume maior de emissoes de certificados de receblveis imobiliarios nos ultimos 10 anos. AI em disso, a 
securitiza!Yao e uma operafYiiO mais complexa que outras emissoes de valores mobiliarios, ja que envolve 
estruturas jurldicas de segregafYao dos riscos da Emissora e da Devedora. 

Dessa forma, por se tratar de urn mercado recente no Brasil, com aproximadamente 19 anos de existencia no 
Pals, o mesmo ainda nao se encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer situafY6es em que ainda 
nao existam regras que o direcione, gerando assim urn risco aos investidores, uma vez que o Poder 
J udiciario podera, ao analisar a Emissao e interpretar as normas que regem o ass unto, proferir decisoes 
desfavoraveis aos interesses dos Investidores. Ademais, em situafY6es adversas envolvendo os CRJ, podera 



haver perdas por parte dos Titulares de CRI em razao do dispendio de tempo e recursos para execw;:ao 
judicial desses direitos. 

Ntio existe juri.\prudem:ia firmada acerca da securitizariio, o que pode acarretar perdas por parte dos 
lnvestidores dos CRJ. 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, economico e juridico acerca da securitiza~Yilo considera urn conjunto de 
direitos e obriga96es de parte a parte estipuladas atraves de contratos publicos ou privados tendo por diretrizes a 
legisla9ao em vigor. Em razao da pouca maturidade e da falta de tradi9ao e jurisprudencia no mercado de capitais 
brasileiro em rela9ao a estruturas de securitiza9ao, em situa96es adversas podeni haver perdas por parte dos 
Titulares dos CRI em razao do dispendio de tempo e recursos para execu9ao judicial desses direitos. 

A interpretariio da Medida Provisoria no 2.158-35 

A Medida Provis6ria no 2.158-35, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que 
estabele9am a afeta9ao ou a separa9ao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou juridica nao 
produzem efeitos com rela9ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em especial 
quanto 8s garantias e aos privilegios que lhes sao atribuidos". Ademais, em seu paragrafo unico, ela preve 
que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do 
sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separa9ao ou 
afeta9ao". 

Por for9a da norma acima citada, os Creditos Imobiliarios e os recursos dele decorrentes, inclusive a Aliena9ao 
Fiduciaria de Cotas, ainda que objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcan9ados por credores fiscais, 
trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciarios de 
pessoas fisicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Emissora, tendo em vista as normas de 
responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo economico existentes em tais 
casos. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos com os Titulares dos CRI, de forma 
privilegiada, sobre o produto de realiza9ao dos Creditos Imobiliarios, em caso de falencia. Nesta hip6tese, e 
possivel que Creditos Imobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o 
pagamento daqueles credores. 

A Emissora e dependente de manuteurtio de seu registro como comptmltia aherta 

A Emissora tern por objeto atuar como securitizadora de creditos imobiliarios por meio da emissao de 
certificados de recebiveis imobiliarios, nos termos da Lei n. 0 9.514/97. Para tanto, depende da manuten9ao de 
seu registro de companhia aberta junto a CVM e das respectivas autoriza96es societarias. Caso a Emissora nao 
atenda aos requisitos exigidos pela CVM em rela9ao as companhias abertas, sua autoriza9ao podera ser suspensa 
ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissoes de certificados de recebiveis imobiliarios, incluindo a 
emissao dos CRI. 

Os Creditos lmohiliarios constituiriio Patrimonio Separado, de modo que o atraso ou a fa/ta do recehimento 
destes pela Emissora, assim como a insolvencia da Emissora, podera afetar negativamente a capacidade de 
pagamento das ohrigafoes decorrentes dos CRI 

A Emissora e uma companhia securitizadora de creditos imobiliarios, tendo como objeto social a aquisi9ao e 
securitiza9ao de creditos imobiliarios por meio da emissao de certificados de recebiveis imobiliarios, cujos 
patrim6nios sao administrados separadamente. 0 Patrimonio Separado tern como unica fonte de recursos os 



Creditos lmobiliarios. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento destes pela Emissora poden\ afetar 
negativamentc a capacidade da Emissora de honrar as obriga9oes decorrentes dos CRI. 

Na hip6tese da Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera assumir temporariamente a 
administra9ao do Patrim6nio Separado, inclusive a propriedade fiduciaria das Quotas Alienadas da das em 
garantia das Obriga9oes Garantidas. Em assembleia, os Titulares dos CRI poderao deliberar sobre as novas 
normas de administra9ao do Patrim6nio Separado ou optar pela liquida9ao deste, que podera ser insuficiente para 
quitar as obriga9oes da Emissora perante os titulares dos CRI. 

Os eventos de falencia, recuperaftio judicial ou extrajudicial da Emissora, podem afetar a capacidade da 
Emissora de pagamento das obrigafoes decorrentes dos CRJ 

Ao Iongo do prazo de dura9ao dos CRI, a Emissora podera estar sujeita a eventos de falencia, recupera9ao 
judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingencias da Emissora, em especial as fiscais, 
previdenciarias e trabalhistas, poderao afetar tais Creditos lmobiliarios, principalmente em razao da falta de 
jul'isprudencia em nosso pais sobre a plena eficacia da afeta9ao de patrim6nio. 

FATORES DE RISCOS RELACIONADOS A EMISSORA 

Crescimento da Emissora e seu capital 

0 capital atual da Emissora podera nao ser suficiente para suas futuras exigencias operacionais e manuten9ao do 
crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de financiamento externas. Nao se 
pode assegurar que havera disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as 
condi9oes desta capta9a0 p<;>deriam afetar o desempenho da Emissora. 

Os incentivos jiscais para aquisifiio de CRI 

Mais recentemente, especificamente a partir de 2009, parcela relevante da n<;>ssa receita advem da venda de 
Certificados de Recebfveis lm<:Jbiliarios a pessoas fisicas, que sao atrafdos, em grande parte, pela isen9ao de 
Imposto de Renda conceclida pcla Lei 12.024/2009, que pode sofrer altera9oes. Caso tal incentivo viesse a deixar 
de existir, a demanda de pessoas fisicas por CRis provavelmente diminuiria, ou estas passariam a exigir uma 
remunera9ao superior, de forma que o ganho advindo da receita de intermedia9ao nas opera9oes com tal publico 
de investidores poderia ser reduzido. 

A importlincia de uma equipe qua/ijicada 

A perda de membros da nossa equipe operacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, 
pode ter efeito adverso relevante sobre as nossas atividades, situa9ao financeira e resultados operacionais. 0 
ganho da Emissora provem basicamente da securitiza9ao de recebfveis, que necessita de uma equipe 
especializada, para origina9ao, estrutura9ao, distribui9ao e gestaQ, com vast<;> conhecimento tecnico, operacional 
e mercadol6gico dos produtos da Emissora. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a 
incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de gera9ao de resultado. 

Registro tla CVM 

A Emissora atua no mercado como Cia. Securitizadora de Creditos Imobiliarios, nos termos da Lei 9.514/97, e 
sua atua9ao depende do registro de companhia aberta junto a CVM. Caso a Emissora venha a nao atender os 



requisitos exigidos pelo 6rgao, em relac;ao a companhia aberta, sua autorizar;:ao poderia ser suspensa ou ate 
mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuar;:ao no mercado de securitizar;:ao imobiliaria. 

Risco re/acionado ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de colltrole da Emissora 

Atualmente, a Emissora e controlada diretamente pela empresa RB Capital Empreendimentos S.A., que por sua vez 
e controlada pelo Grupo Orix, por meio de sua subsidiaria ORIX Brasil Investimentos e Participar;:oes Ltda., que 
tem os poderes para eleger os membros do Conselho de Administrar;:ao, dentre outros atos, que podem afetar o 
desempenho da Emissora e sua politica de distribuir;:ao de rendimentos. Desta forma, o interesse do acionista 
controlador, ou de seus eventuais sucessores, pode vir a afetar a Emissora e suas atividades. 

Risco relacionado a fornecedores da Emissora 

A Emissora contrata prestadores de servir;:os independentes para execur;:ao de diversas atividades tendo em vista 
o cumprimento de seu objeto, tais como assessores juridicos, agente fiduciario, servicer, auditoria de creditos, 
banco escriturador, dentre outros. Em relac;ao a tais contratar;:oes, caso: (a) ocorra alterar;:ao relevante da tabela de 
prc~os; c/ou (b) tais fornccedorcs passem por dificuldades administrativas e/ou financeiras que possam levaOlos 
a recuperar;:ao judicial ou falencia, tais situar;:oes podem representar riscos a Emissora, na medida em que a 
substituir;:ao de tais prestadores de servir;:os pode nao ser imediata, demandando tempo para analise, negociar;:ao e 
contratar;:ao de novos prestadores de servir;:os. 

Risco relaciotrado a clientes da Emissora 

A Emissora e uma companhia securitizadora, constitufda nos termos da Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, 
com objeto exclusivo de aquisir;:ao de creditos imobiliarios para posterior securitizar;:ao destes por meio da 
emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios (CRI) e posterior colocar;:ao, inclusive por terceiros 
contratados, dos CRI junto aos mercados financeiro e de capitais. Desta forma, seus clientes sao os investidores 
que adquirem os CRI emitidos. Portanto, nao vislumbramos riscos relacionados aos clientes da Emissora. 

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Emissora atue lnflafiiO 

No passado, o Brasil apresentou indices extremamente elevados de intlar;:ao e varios momentos de instabilidade 
no processo de controle inflacionario. As medidas govemamentais promovidas para combater a intlar;:ao geraram 
efcitos adversos sobre a economia do pais, que envolveram controle de salarios e prer;:os, desvalorizar;:ao da 
moeda, limites de importar;:oes, alterar;:oes bruscas e relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras. 

Em 1994, foi implementado o plano de estabilizar;:ao (Real) que teve sucesso na redur;:ao da intlar;:ao. Desde 
entao, no entanto, por diversas razoes, (crises nos mercados financeiros internacionais, mudanr;:as da polftica 
cambial, eleir;:oes presidenciais, etc.) ocorreram novos "repiques" intlacionarios. Podemos apontar, como 
exemplo a inflar;:ao apurada pela variar;:ao do IGPDM, que nos ultimos anos vem apresentando oscilar;:oes: em 
2006 ficou em 3,83%, passando para 7,75% em 2007 e 9,81% em 2008. No anode 2009 ocorreu detlar;:ao de 
1,71%, mas em 2010, 2011 e 2012 o fndice voltou a subir, 11,56%, 5,09% e 7,81%, respectivamente. Nos anos 
de 2013, 2014 e 2015, o fndice variou 5,52%, 3,67% e I 0,54%, respectivamente. 

A acelerar;:ao da intlar;:ao contribuiu para um aumento das taxas de juros, comprometendo tambem o crescimento 
economico, causando, inclusive, recessao no pais e a elevar;:ao dos nfveis de desemprego, o que pode aumentar a 
taxa de inadimplencia, afetando os CRI. 

Politica Mo11ettiria 

As taxas de juros constituem um dos principais instrumentos de manutenr;:ao da politica monetaria do Governo 
Federal. Historicamente, esta polftica apresenta instabilidade, retletida na grande variar;:ao das taxas praticadas. 
A polftica monetaria age diretamente sobre o controle de oferta de moeda no Pais, e muitas vezes e intluenciada 



por fatores externos ao controle do Govemo Federal, tais como os movimentos do mercado de capitais 
imernacional e as politicas monel<irias dos paises desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. 

Em caso de eleva~ao acentuada das taxas de juros, a economia poderia entrar em recessao, uma vez que com a 
alta das taxas de juros basicas, o custo do capital aumentaria, os investimentos iriam se retrair e assim, via de 
regra, o desemprego, e consequentemente os indices de inadimplencia aumentariam. 

Da mesma forma, uma politica monetaria mais restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de 
Iongo prazo afeta diretamente o mercado de securitiza~ao e, em geral, o mercado de capitais, dado que os 
investidores tern a op~ao de aloca~ao de seus recursos em titulos do governo que possuem alta liquidez e baixo 
risco de cn!dito dado a caracteristica de "riskDfree" de tais papeis, o que desestimula os mesmos investidores a 
alocar parcela de seus portf61ios em valores mobililirios de credito privado, como os CRis. 

Ambiente Macroeconomico lllternacional 

0 valor dos titulos e valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras no mercado e intluenciado pela 
percep~ao do investidor estrangeiro do risco da economia do Brasil e de outros paises emergentes. A 
deteriora~ao desta percep~ao pode ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos infaustos na 
economia e as condi~oes de mercado em outros emergentes, especialmente da America Latina, podem 
intluenciar o mercado em rela~ao aos titulos e valores mobiliarios emitidos no Brasil. As rea~oes dos 
investidores aos acontecimentos nestes outros paises podem tambem ter urn efeito adverso no valor de mercado 
de titulos e valores mobiliarios nacional. 

Alem disso, como efeito colateral da globaliza~ao, nao apenas os problemas com paises emergentes afetam o 
desempenho economico e financeiro do pais, como tambem o da economia de paises desenvolvidos, como os 
EUA e pafses da Uniao Europeia (EU), e interferem de forma consideravel no mercado brasileiro. Assim, em 
decorrencia dos problemas economicos de varios paises que vern afetando mercados emergentes em anos 
recentes (como por exemplo, a crise imobiliaria nos EUA em 2008, e a crise fiscal de paises membros da Uniao 
Europeia), os investidores estao mais cautelosos e prudentes ao examinar seus investimentos, o que naturalmente 
causa retra~ao de investimentos. Estas crises podem produzir uma evasao de d61ares norteDamericanos do 
Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enrrentem custos mais altos para capta~ao de recursos, tanto 
em ambito nacional quanto no exterior, o que dificultaria o acesso ao mercado de capitais internacional. Assim, 
vale ressaltar que a liquidez dos CRI emitidos pela Companhia pode ser afetada por crises nos mercados 
intemacionais, dado que isso pode gerar urn movimento de aversao a risco, fazendo com os que investidores 
busquem altemativas mais liquidas e de curto prazo para a aloca~ao de seus recursos quando do advento de uma 
crise financeira internacional. 

Regulamenta~iio do mercado de CRJ 

A atividade que a Emissora desenvolve esta sujeita a regulamenta~ao da CVM no que tange a ofertas publicas de 
Certificados de Recebfveis lmobiliarios. Eventuais altera~oes na regulamenta~ao em vigor poderiam acarretar 
urn aumento de custo nas opera~oes de securitiza~ao e consequentemente limitar o crescimento e/ou reduzir a 
competitividade dos produtos da Emissora. 

Regulamentar;tio dos setore!l de constru~tio civile incorpora~iio imobiliaria 

Aproximadamentc 20% (vinte por cento) da rcceita da Emissora provem da securitiza~ao de recebiveis 
imobiliarios residenciais adquiridos diretamente de companhias incorporadoras imobiliarias. Altera~oes 
regulamentares no setor da constru~ao civil e de incorpora~ao imobiliaria afetam diretamente a oferta de 



recebiveis por parte dcssas emprcsas, c estas poderiam reduzir o escopo de atuar;ao da Emissora, principalmente 
no que tange a compra de carteiras de recebfveis residenciais para a emissao de CRI. 

Decisoe.'i judiciais sobre a Medida Provisoria n° 2.158035 podem comprometer o regime fiducidrio sobre as 
series de CRI emitidas 

A Medida Provis6ria n° 2.158C35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que 
estabeler;am a afetar;ao ou a separar;ao, a qualquer titulo, de patrim6nio de pessoa fisica ou jurfdica nao 
produzem efeitos em relar;ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em especial quanto a 
garantia e aos privilegios que lhes sao atribufdos." Em seu paragrafo (mico, preve que "desta forma permanecem 
respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua 
massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separar;ao ou afetar;ao. 

Caso prevaler;a o entendimento previsto no dispositivo supra, os credores de debitos de natureza fiscal, 
previdenciaria ou trCJbalhista que a Emissora roderia vir a ter, estes poderiam concorrer com os titulares dos CRI, 
sobre o produto de realizar;ao dos creditos imobiliarios. Nesta hip6tese, ha a possibilidade de que os cn!ditos 
imobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRl, ap6s o pagamento das obrigar;oes 
da Emissora. 

Atuaftlo Negligente e Insuficiencia de Patrimonio da Emissora 

Nos termos do artigo 9° da Lei n. 0 9.514, foi institufdo regime fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, a 
tim de lastrear a emissao dos CRI, com a consequente constituir;ao do Patrim6nio Separado. 0 patrim6nio 
proprio da Emissora nao sera responsavel pelos pagamentos devidos aos titulares de CRI, exceto na 
hip6tese de descumprimento, pela Emissora, de disposir;ao legal ou regulamentar, por negligencia ou 
administrar;ao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrim6nio Separado, conforme o paragrafo 
(mico do artigo 12, da Lei 9.514. Nestas circunstancias, a Emissora sera responsavel pelas perdas 
ocasionadas aos titulares de CRI, sendo que nao ha qualquer garantia de que a Emissora tera patrim6nio 
suticiente para guitar suas obrigar;oes perante os Titulares de CRI, o que podera ocasionar perdas aos 
Ti~ulares de CRI. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

A inadimptencia dos Creditos Imobilidrios afetard de forma materia/mente adversa a capacidade da Emissora 
de suportar as obrigaflies decorrente.'i dos CRJ 

A capacidade do Patrim6nio Separado de suportar as obrigar;oes decorrentes da emissao de CRI depende do 
pagamento, pela Devedora, dos Creditos Imobiliarios. A eventual inadimplencia da Devedora das 
obrigar;oes representadas pelos Creditos Imobiliarios afetara materialmente a capacidade de pagamento dos 
CRI. 

0 Patrim6nio Separado, constitufdo em favor dos Titulares dos CRI, nao conta com qualquer garantia ou 
coobrigar;ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes 
devidos dependera do adimplemento dos Creditos Imobiliarios em tempo habil para o pagamento dos valores 
dcvidos aos Titularcs dos CR 1. 

Neste sentido, a ocorrencia de eventos que afetem a situar;ao econ6mico-financeira da Devedora e/ou da 
Garantidora podera afetar negativamente a capacidade do Patrim6nio Separado de suportar as suas obrigar;oes 
estabelecidas no Termo de Securitizar;ao. 



Ri.r;cos Relacimwdo.r; tl Garantia dos Creditos Imohiliarios 

Os Creditos lmobiliarios sao garantidos pela alienayao Fiduciaria de Cotas. 

Caso ocorra o inadimplemento de qualquer Obrigayao Garantida, a Emissora podeni executar a Alienayao 
Fiduciaria de Cotas para o pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI. Adicionalmente, a Emissora 
podera executar todas e quaisquer garantias outorgadas a ela em garantia das Obrigayoes Garantidas, 
simultaneamente ou em qualquer ordem, seguindo as deliberayoes dos titulares de CRI, sem que com isso 
prejudique qualquer direito ou possibilidade de exerce-lo no futuro, ate a quitayao integral das Obrigar;:oes 
Garantidas, respeitados os limites estipulados no respectivo Contrato de Alienayao Fiduciaria de Cotas. Nessa 
hip6tese, o valor obtido com a execuyao foryada da garantia podera nao ser suficiente para o pagamento integral 
dos CRI, o que afetaria negativamente a capacidade do Patrimonio Separado de suportar as suas obrigayoes 
estabelecidas no Termo de Securitizayao, e, consequentemente poderia afetar de fonna adversa e negativa os 
Titulares dos CRI. 

Ademais, o procedimento de excussao da Alienayao Fiduciaria de Cotas pode durar muito tempo e nao se 
concretizar no prazo desejado pelos Titulares dos CRI. 

Riscos decorrentes dos criterios adotados para a concessiio do credito 

A concessao do credito a Devedora foi baseada exclusivamente na analise da situayao comercial, economica e 
financeira da Devedora, bern como na analise dos documentos que fonnalizam o credito a ser concedido e a 
garantia formalizada. A Cedente e sociedade controlada pela Devedora e, portanto, nao foi realizada uma analise 
por uma parte independente para concessao de credito para a Devedora. 0 pagamento dos Creditos Imobiliarios 
esta sujeito aos riscos normalmente associados a analise de risco e capacidade de pagamento da Devedora, bern 
como a eficacia e suficiencia da Alienayao Fiduciaria de Cotas. Os recursos decorrentes da excussao da 
alienayao Fiduciaria de Cotas podem, por ocasiao de sua excussao, nao ser suficientes para satisfazer a 
integralidade das dividas constantes dos instrumentos que lastreiam os CRI. Portanto, a inadimplencia da 
Devedora pode ter urn efeito material adverso no pagamento dos CRI. 

Ri.r;co de Concentra~iio e efeitos adversos na Remunera~iio e Amortiza~iio dos CRI 

Os Creditos Imobiliarios sao devidos, em sua totalidade, pela Devedora. Nesse sentido, o risco de credito do 
lastro dos CRT esta concentrado na Devedora, sendo que todos os fatores de risco aplicaveis a ela, a seu setor de 
atuayao e ao contexto macro e microeconomico em que ela esta inserida sao potencialmente capazes de 
influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Creditos lmobiliarios e, consequentemente, a 
amortizayao e a remunerayao dos CRI. Uma vez que os pagamentos de Remunerayao e Amortizayao dependem 
do pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, dos valores devidos no ambito das Debentures, os riscos a 
que a Devedora esta sujeita podem afetar adversamente a capacidade de adimplemento da Devedora na medida 
em que afete suas atividades, operayoes e situayao economico-financeira, as quais, em decorrencia de fatores 
internos e/ou externos, poderao afetar o fluxo de pagamentos dos Creditos lmobiliarios e, consequentemente, dos 
CRJ. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E A OFERTA 

Baixa liquidez dos CRI no mercado secunddrio 

Atualmente, o mercado secundario para a negociayao de certificados de recebiveis imobiliarios no Brasil 
apresenta baixa liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira, no futuro, urn mercado para negociayao dos 
CRJ que permita sua alienayao pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo 



desinvestimento. Dessa fonna, o Investidor que adquirir os CRI podera encontrar dificuldades para negocia-los 
no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento nqs CRJ por todo o prazo da 
emissao. 

Liquida~iio do Patrimonio Separado 

Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer dos eventos de liquida~ao do Patrimonio Separado previstos no 
Tenno de Securitiza~ao, o Agente Fiduciario devera assumir imediata e temporariamente a administra~ao do 
Patrimonio Separado e os Titulares dos CRI deverao decidir, em Assembleia de Titulares de CRI convocada 
especificamente para este tim, sobre a liquida~ao do Patrimonio Separado ou sobre a nova administra~ao do 
Patrimonio Separado, nos tennos do Termo de Securitiza~ao. 

Na hip6tese dos Titulares de CRI optarem pela liquida~ao do Patrimonio Separado, os recursqs existentes 
poderao ser insuficientes para quitar as obriga~oes da Emissora perante os Titulares dos CRI. 

Quorum de delibera~iio nas Assembleias de Titulares de CRI 

Exceto se de outra forma estabelecido no Tenno de Securitiza~ao, as delibera~oes em Assembleia Geral serao 
tomadas, em qualquer convoca~ao, por Titulares de CRI, representando, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 
mais urn dos CRI em Circula~ao. 

Alem disso, exceto se de outra fonna estabelecido no Tenno de Securitiza~ao, as aprova~oes, reprova~oes e/ou 
propostas de altera~oes e de renuncias relativas as seguintes materias dependerao de aprova~ao, em qualquer 
convoca~ao, de 90% (noventa por cento) dos CRI em Circula~ao, observados os casos de solicita~ao de waiver 
para qualquer das hip6teses de Eventos de Vencimento Antecipado Automatico (inclusive waiver antecipado) os 
quais dependerao de aprova~ao, em qualquer convoca~ao, de 75% (setenta e cinco por cento) d<,>s CRI em 
Circula~ao: 

(i) altera~ao da Rcmuncra~ao dos CRl, da Amortiza~ao dos CRl e/ou de sua forma de calculo e das Datas de 
Pagamento de Remunera~ao dos CRI, bern como outros valores aplicaveis como atualiza~ao monetaria ou 
encargos morat6rios; 

(ii) altera~ao da Data de Vencimento CRI; 

(iii) Altera~oes nas Debentures, que possam impactar os direitos dos Titulares de CRI; 

(iv) altera~oes nas caracteristicas dos Eventos de Liquida~ao do Patrimonio Separado, dos Eventos de 
Vencimento Antecipado, do Resgate Antecipado Facultativo, do Resgate Antecipado Obrigat6rio, dos 
eventos que ensejam o pagamento da Multa Indenizat6ria, de quaisquer hip6teses de vencimento antecipado 
das Debentures; e/ou 

(v) qualquer altera~ao na clausula 12.7.1 do Tenno de Securitiza~ao e/ou em qualquer qu6rum de delibt:;ra~ao 
das Assembleias Gerais previsto na Clausula Doze do Tenno de Securitiza~ao OIJ em qualquer Documento 
da Opera~ao. 

0 Termo de Securitiza~ao nao preve mecanismos de venda compuls6ria ou outros direitos relativos ao Titular de 
CRI dissidente que nao concorde com as delibera~oes aprovadas segundo os qu6runs previstos no Termo de 
Securitiza~ao. Diante desse cenario, o titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisoes 
da maioria, ainda que tenha votado em sentido contrario. 



Niio contrata~iio de audit ores i11dependentes para emissiio de carta conforto no ambito da Oferta. 

0 C6digo ANBIMA preve a necessidade de manifesta~ao escrita por parte dos auditores independentes acerca 
da consistencia das informa~oes financeiras constantes deste Termo de Securitiza~ao. 

No ambito desta Emissao, nao houve a contrata~ao dos auditores independentes para emissao da carta conforto, 
nos termos acima descritos. Consequentemente, os auditores independentes da Emissora e da Devedora, 
conforme o caso, nao se manifestaram sobre a consistencia das informa~oes financeiras da Emissora e da 
Devedora constantes deste Termo de Securitiza~ao. 

Os CRI mio asseguram a seus titulares quaisquer direitos sobre os Empreendimentos 

Exceto pela Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, conforme os termos e condi~oes previstos nos respectivos 
documcntos, os CR I nao <1sseguram a seus titulares qualquer direito sobre os Empreendimentos, nem mesmo o 
direito de rete-los, em caso de qualquer inadimplemento das obriga~oes decorrentes dos CRI por parte da 
Emissora ou dos Cn!ditos Imobiliarios por parte da Devedora. 

Legislafiio Tributaria Aplicavel aos certificados de recebiveis imobiliarios. 

A cria~ao ou majora~ao de tributos, nova interpreta~ao ou, ainda, altera~ao de interpreta~ao hoje preponderante 
no mercado, que venha a causar a necessidade de recolhimento de valores adicionais de tributos pela Emissora 
ou pelos Investidores, inclusive relacionados a fatos passados, podem impactar adversamente a rentabilidade 
final dos Investidores nos CRI, uma vez que nao ha previsao de que a Devedora ou a Garantidora arcarao com 
tais impactos. Neste sentido, qualquer cria~ao ou majora~ao de tributos, como por exemplo, eventual retorno da 
Contribui~ao Provis6ria sobre Movimenta~ao Financeira - CPMF (que vigorou ate ]0 de janeiro de 2008 a 
alfquota de 0,38%) ou a cria~ao de qualquer outro tributo incidente sobre movimenta~ao ou transmissao de 
valores e de creditos e direitos de natureza financeira podeni impactar negativamente a expectativa de 
rendimento dos lnvestidores cada uma das movimenta~oes financeiras abrangidas pelo fluxo da estrutura de 
se..:uritiza~ao cos valores etc amortiza~ao, remunera~ao ou resgate dos CRI. 

A participa~iio de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta podera afetar a liquidez 
dos CRI no mercado secundario. 

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderao investir nos CRI, o que podera afetar negativamente a 
liquidez dos CRI no mercado secundario. A Emissora e o Coordenador Lfder nao tern como garantir que a 
aquisi~ao dos CRI por Pessoas Vinculadas nao ocorrera ou que referidas Pessoas Vinculadas nao optarao por 
manter estes CRI fora de circula~ao, afetando negativamente a liquidez dos CRI. 

Risco de Resgate I Amortiza~iio Extraordinaria I Vencimento Antecipado dos CRI ou Liquida~iio do 
Patrimonio Separado. 

Na ocorrencia de qualquer evento que acarrete o resgate antecipado total, a amortiza~ao extraordinaria parcial, o 
vencimento antecipado dos CRI ou a liquida~ao do Patrimonio Separado, conforme previsto no Termo de 
Sccuritiza~ao, a Emissora poderc'1 nao ter recursos suficicntes para proceder a liquida~ao antecipada dos CRI, 
inclusive, mesmo havendo recursos (i) nao ha qualquer garantia de que existirao, no momenta do resgate 
antecipado total, da amortiza~ao extraordinaria parcial, do vencimento antecipado dos CRI ou da liquida~ao do 
Patrimonio Separado, conforme o caso, outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; e (ii) a 
atuallegisla~ao tributaria referente ao impasto de renda determina alfquotas diferenciadas em decorrencia do prazo 
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de aplica~ao, o que podera resultar na aplica~ao efetiva de uma aliquota superior a que seria aplicada caso os CRI 
fossem liquidados apenas quando de seu vencimento programado. 

Adicionalmente, a ocorrencia de qualquer evento que acarrete o resgate antecipado total, a amortiza~ao 
extraordinaria parcial, o vencimento antecipado dos CRI ou a liquida~ao do Patrimonio Separado podera ter 
impacto adverso na liquidez dos CRI no mercado secundario, uma vez que, conforme o caso, parte consideravel 
dos CRI podeni ser retirada de negocia~ao. 

Ri.~cos associados aos prestadores de serviros. 

A Emissora contrata prestadores de servi~os terceirizados para a realiza~ao de atividades como auditoria, agente 
fiduciario, banco mandatario/liquidante, escriturador, dentre outros, que prestam servi~os diversos. Caso algum 
destes prestadores de servi~os sofra processo de falencia, aumente significativamente seus pre~os ou nao preste 
servi~os com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, podera ser necessaria a substitui~ao do prestador de 
servi~o e se nao houver empresa disponfvel no mercado para que possa ser feita uma substitui~ao satisfat6ria, a 
Emissora deveni atuar diretamente no sentido de montar uma estrutura interna, o que demandani tempo e recursos e 
podeni afetar adversamente o relacionamento entre a Emissora e os Titulares de CRI. 

Riscos Relacionados a Remunerarao dos Creditos Imobilidrios 

A Sumula n° 176, editada pelo Superior Tribunal de Justi~a, enuncia que e nula a clausula contratual que sujeita o 
devedor a taxa de juros divulgada pela Anbid/CETIP, tal como o e a Taxa DI divulgada pela CETIP. A referida 
sumula decorreu do julgamento de a~oes judiciais em que se discutia a validade da aplica~ao da Taxa DI divulgada 
pela CETIP em contratos utilizados em opera~aes bancarias ativas. Ha a possibilidade de, numa eventual disputa 
judicial, a Sumula n° 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciario para considerar que a Taxa Dl nao e valida como 
fator de remunera~ao dos CRl ou de seu lastro, ou ainda, que a remunera~ao dos Cn!ditos lmobiliarios deve ser 
limitada pela Lei de Usura (Decreto-lei n.0 22.626, de 7 de abril de 1933). 

Sendo assim, nao e possfvel prever se eventual decisao judicial deterrninara Iimita~oes ao exercicio, pel a Emissora, 
de prerrogativas e direitos estabelecidos na Escritura de Emissao de Debentures referentes a cobran~a de encargos 
elou juros remunerat6rios dos Creditos Imobiliarios e, assim, nao e possfvel prever se, em tais cenarios, a 
remunera~ao dos CRI que venha a ser deterrninada pelo Poder Judiciario sera ou nao inferior a atual Remunera~ao 
dos CRI. 

Risco de Descasamento entre o indexador dos contratos de locarao ce/ebrados pela Devedora e o jluxo de 
pagamentos dos CRI. 

Os pagamentos da Remunera~ao dos CRI serao feitos com base na Taxa DI. Considerando que grande parte da 
receita da Devedora e oriunda de contratos de loca~ao indexados pelo indice Geral de Pre~os e Mercados- IGP
M, e possfvel que o valor de atualiza~ao dos contratos de loca~ao seja menor que o valor da Taxa DI calculado 
no intervalo entre a data de inicio de cada periodo de acumulo de remunera~ao e a respectiva Data de Pagamento 
da Remuncra9ao dos CRI, podendo ocasionar urn impacto adverso na capacidade da Devedora de arcar com as 
D~:bentures c, conscquentemcnte afetar adversamente o tluxo de pagamentos dos CRI. 

Riscos relacionado ao Escopo Limitado da Auditoria Jurldica e decorrentes de Eventuais Contingencias Ndo 
Identificadas ou Ndo ldentificdveis 

A auditoria realizada no ambito da presente Emissao teve escopo limitado a aspectos legais relevantes, conforrne a 



lista de auditoria constante em anexo do Contrato de Cessao e, portanto, nao abrange de forma exaustiva todos os 
aspectos relacionados a Cedente e a Devedora e ao FII, bern como nao inclui a aferi~ao da capacidade de 
pagamento da Devedora quanto aos Creditos Imobiliarios da Emissao. Tendo em vista o dever fiduciario do 
administrador do FII de atuar na defesa do melhor interesse dos cotistas do FII, a auditoria relacionada ao FII nao 
envolveu a analise das matrfculas dos im6veis que sao de titularidade do FII. A nao realiza~ao de urn procedimento 
completo de auditoria pode gerar impactos adversos para o investidor. 

Ah!m disso, eventuais contingencias nao identificadas ou nao identificaveis por meio do processo de auditoria 
legal dos Creditos Imobiliarios ou da garantia de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, bern como a ocorrencia de 
eventos posteriores a data deste Termo poderao ter impacto negativo para os CRI e, portanto, aos Investiciores. 
Os Creditos Imobiliarios e a garantia de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, na data deste Termo, encontram-se em 
processo de auditoria legal realizada com base em documentos e informa~oes apresentados pela Devedora e pela 
Ccdente. Eventuais onus, gravames, vicios, contingencias e/ou pendencias de qualquer natureza nao 
identificados ou nao identificaveis por meio do referido processo de auditoria legal, bern como a ocorrencia de 
eventos ou apresenta~ao de documentos posteriores a data de celebrayao deste Termo qve resultem ou possam 
resultar em onus, gravames, vicios, contingencias e/ou pendencias relevantes de qualquer natureza com rela~ao 
aos Creditos Imobiliarios e/ou a Aliena~ao Fiduciaria de Cotas pode rao: (i) restringir ou impossibilitar a 
excussao de garantias; (ii) comprometer a validade e a seguran~ da cessao dos Creditos Jmobiliarios; e/ou (iii) 
resultar em restri~oes ao pleno exercfcio, pela Emissora, do direito de propriedade sabre os referidos Creditos 
Imobiliarios e gerar contingencias de natureza pecuniaria para a pr6pria Emissora e para os Titulares dos CRI. 
Dessa forma, nao ha garantia de que a Emissora podera exercer plenamente, a qualquer momento, todos os 
direitos e garantias associados a titularidade dos Creditos Imobiliarios. Tais situa~oes poderao ter impactos 
negativos relevantes para os Investidores e para a rentabilidade dos CRI. 

Riscos relacionados a imm(iciencia das Garantias 

Niio ha como assegurar que na cventualidade de execw;:ao da garantia, conforme o caso, o produto resultante 
dessa execu~ao sera suficiente para viabilizar a amortiza~ao integral dos CRI. Caso isso aconte~a os Titulares 
dos CRI poderao ser prejudicados. 

Riscos Relacionados ao Via Parque Shopping 

0 FII tern como seu (mico ativo imobiliario o Via Parque Shopping, sendo certo que a higidez da garantia de 
Aliena~ao Fiduciaria de Cotas do FII depende da higidez do Via Parque Shopping e de sua opera~ao. Oeste 
modo, qualquer constri~ao, ordem ou medida judicial, a~oes ou procedimentos judiciais, extrajudiciais, 
administrativos inclusive, mas nao limitadamente, relativo a doa~oes, servidoes ou passagem for~ada, 

desapropria~ao, tombamento e demarca~ao de terras, passivo de natureza ambiental, restri~oes urbanisticas, 
sanitarias de acesso ou seguran~a, debitos relativos a contas de consumo de agua e energia eletrica, taxas 
condominiais, obriga~oes de natureza tributaria (municipal, estadual e federal), trabalhista e previdenciaria, 
cancelamento de licen~as e autoriza~oes exigidas por lei para o funcionamento, quest()es relativas ao uso e 
ocupa~ao do solo, dentre outras questoes que possam vir a afetar o Via Parque Shopping e o seu regular 
funcionamento poderao, por consequencia, afetar tam bern a garantia de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas. 

Conforme documentos fomecidos pela Devedora no ambito da auditoria juridica, existem debitos fiscais de 
contribui~oes previdenciarias e de imposto territorial urbano em nome do Via Parque Shopping e do condominio 
civil do qual faz parte. Alem disso, existem obriga~oes a serem cumpridas no ambito do processo de desativa~ao 
de posto de abastecimento de combustiveis liquidos anteriormente existente em parte da area do Via Parque 



Shopping, conforme a licen~a municipal de desativa~ao - LMD n° 000038/2013 - constante do processo 
n°14/200729/2013 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Municipio do Rio de Janeiro. 0 nao 
pagamento dos referidos debitos fiscais, bern como o nao cumprimento das obriga~oes existentes na licen~a de 
desativa~ao para o encerramento do processo de desativa~ao do posto de abastecimento de combustiveis liquidos 
anteriormente existente em parte da area do Via Parque Shopping, poderao vir a afetar o Via Parque Shopping e 
o seu regular funcionamento e, por consequencia, a afetar tam bern a garantia de Aliena~ao Fiduciaria de Cotas. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A DEVEDORA E A GARANTIDORA 

A Devedora pode nao conseguir executar integralmente os seus projetos e estrategias de crescimento, por meio 
de crescimento organico, aquisi~oes de novos Shoppings Centers ou ate mesmo de participa~oes adicionais em 
Shopping Centers onde ja detem participa<;6es, com a regularidade, dimensao, ou mesmo a pre~os c em 
condi~oes esperadas pela Devedora, o que pode nos causar urn efeito adverso. 

Os projetos e estrat~gias mais importantes da Devedora baseiam-se na consolida~ao e expansao do seu portfolio 
de centros de compras e entretenimento que congregam, no mesmo local, atividades empresariais diversificadas, 
distribuidas entre os diferentes ramos de comercio e servi~o ("Shopping Centers"). A Devedora nao pode 
garantir que os seus projetos e estrategias de expansao e investimento serao integral e eficazmente realizados no 
futuro, bern como, se realizados, trarao os beneficios esperados ou darao causa a urn crescimento que exceda a 
sua expectativa, o que pode prejudicar a supervisao dos neg6cios e a qualidade dos servi~os da Devedora. 
Adicionalmente, o sucesso da integra~ao de novos negocios dependera da capacidade da Devedora de gerir tais 
negocios satisfatoriamente e criar sinergias operacionais e financeiras entre os atuais e futuros negocios da 
Devedora. A Devedora pode nao ser capaz de reduzir custos ou de se beneficiar de outros ganhos esperados com 
essas aquisi~oes, o que pode afetar adversamente a Devedora. Alem disso, a gestao dos negocios existentes da 
Devedora pode ser comprometida se a integra<;ao de novos negocios se apresentar mais complexa do que o 
esperado, consumir mais recursos e/ou demandar tempo e esfor~os adicionais da administrayao da Devedora. 
A4uisil(oes tambem n:prcsentam risco de exposil(aO a responsabilidades relativas a contingencias envolvendo 
Shopping Centers ou a sociedade adquirida, sua administra~ao ou passivos incorridos anteriormente a sua 
aquisi~ao. 0 processo de auditoria (due diligence) que a Devedora conduzir com rela~ao a uma aquisi~ao e 
quaisquer garantias contratuais ou indeniza~oes que a Devedora possa receber dos vendedores de tais Shopping 
Centers ou sociedades podem nao ser suficientes para proteger ou compensar a Devedora por eventuais 
contingencias. Uma contingencia significativa associada a uma aquisir;ao tambem pode afetar adversamente a 
Devedora. 

Adicionalmente, a concorrencia na aquisi~ao ou constru~ao de novos Shopping Centers podera elevar os pre~os 
das sociedades alvo, bern como dos imoveis alem do esperado, o que pode ocasionar urn efeito adverso relevante 
nos neg6cios e resultados da Devedora. 

As caracteristicas, publico-alvo e o plano de distribui~ao dos tipos e tamanhos de lojas pelo Shopping Center 
podem nao ser compativeis com a estrategia do crescimento da Devedora, o que pode requerer tempo e recursos 
financeiros exccssivos na adequ::~vao ao nosso portfolio, ocasionando urn efeito adverso relevante. Desta forma, 
caso os projetos e empreendimentos da Devedora nao sejam integralmente desenvolvidos ou implementados, 
poderao ocorrer impactos nos negocios, opera~oes e situa~ao financeira da Devedora, o que pode ocasionar urn 
efeito adverso nos negocios e resultados da Devedora. 
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Ainda, a Devedora acredita que a participa~ao em projetos complementares e uma de suas principais estrategias. 
Entretanto, este segmento de mercado e inovador e, portanto, a Devedora pode nao ser bern sucedida em seus 
investimentos neste sentido. 

Os demais acionistas dos Shopping Centers nos quais a Devedora detem participacdo podem ter interesses 
divergentes dos seus. 

Em determinados Shopping Centers nos quais possui participa~ao parcial, a Devedora depende da anuencia dos 
demais acionistas para a tomada de certas decisoes significativas que possam afetar as estrategias dos referidos 
empreendimentos. Tais acionistas podem ter interesses operacionais e economicos diversos dos interesses da 
Dcvedora, podendo agir de forma contraria a politica estrategica e aos objetivos da Devedora. Adicionalmente, 
caso nao seja capaz de atingir o quorum necessaria para a aprova~ao destas delibera~oes, a Devedora pode nao 
conseguir implementar adequadamente os seus projetos e estrategias de neg6cio. Disputas com os demais 
acionistas podem ocasionar litigios judiciais ou arbitrais, o que pode aumentar as despesas da Devedora e 
impedir que os seus administradores mantenham o foco inteiramente direcionado aos seus neg6cios, ocasionando 
urn efeito adverso relevante nos seus neg6cios e resultados. 

A Devedora e condomina em condominios edilicios em alguns de seus Shopping Centers. Caso surjam 
contingencias nesses Shopping Centers, os respectivos condominios serao responsaveis pelo pagamento dos 
valores de tais contingencias. Caso os condominios nao disponham dos recursos necessarios para arcar com tais 
despesas a Devedora pode ser, na qualidade de condomina, obrigada a arcar com as mesmas. 

Em aproximadamente 42% (quarenta e dois por cento) dos seus Shopping Centers a Devedora e condomina em 
condominios edilicios, os quais serao responsaveis pelo pagamento dos valores relacionados a eventuais 
contingencias de qualquer natureza relativas aos Shopping Centers. Nao ha garantias de que tais condominios 
disporao dos recursos necessarios ao pagamento dessas eventuais contingencias caso elas se materializem. Caso 
os conciomfnios nilc1 possunn recursos para fazer frente a qualquer pagamento devido pelos Shopping Centers, a 
Devedora, na qualidade de condom ina, pode ser demandada a realizar tais pagamentos, o que pode ocasionar urn 
efeito adverso relevante nos seus neg6cios e resultados. 

A Devedora ser responsabilizada por riscos relacionados a terceirizaciio de parte substancial de suas 
atividades, o que pode /he afetar adversamente. 

A Devedora tern contratos com empresas terceirizadas, que proveem significativa quantidade de mao-de-obra 
para nossos Shoppings, tais como manuten~ao, limpeza e seguran~a. Na hip6tese de uma ou mais empresas 
terceirizadas nao cumprirem com suas obriga~oes, em especial as trabalhistas, previdenciarias ou fiscais, a 
Devedora pode vir a ser considerada subsidiariamente responsavel e, assim, ser obrigada a pagar tais valores aos 
empregados das empresas terceirizadas ou as autoridades competentes. Adicionalmente, a Devedora nao pode 
garantir que empregados de empresas terceirizadas nao tentarao ver reconhecido vinculo empregatfcio conosco, 
o que pode ocasionar urn efeito adverso relevante nos seus neg6cios e resultados. 

Pert/as uiio cobenas pe/os !!ieguros colltl'atatlos pelos Shopping Centers pot/em resultar em prejulzos o que 
poderd causar e(eitos adversos na Devedora. 

Existem determinados tipos de risco nao estao cobertos pelas ap6lices de seguros contratadas pela Devedora para 
os seus Shopping Centers (tais como guerra, terrorismo, caso fot1uito e de for~a maior, responsabilidades por 
certos danos ou polui~ao ambiental ou interrup~ao de certas atividades). Assim, na hip6tese de ocorrencia de 
quaisquer desses eventos nao cobertos, o investimento realizado no respectivo Shopping Center pode ser perdido 
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total ou parcialmente, obrigando a Devedora a incorrer em custos adicionais para a sua recomposi~ao, reforma e 
indeniza~oes, resultando em prejuizos para os Shopping Centers e para a Devedora. A Devedora nao pode 
garantir que, mesmo na hip6tese da ocorrencia de urn sinistro coberto por suas ap61ices de seguros contratadas, Q 

pagamento da indeniza~ao pela companhia seguradora sera suficiente para integralmente cobrir os danos 
decorrentes de tal sinistro. Ademais, na qualidade de administradora de Shopping Centers, a Devedora pode ser 
responsabilizada subsidiariamente pela nao obten~ao ou renova~ao das suas licen~as e autoriza~oes. Finalmente, 
a Devedora nao pode assegurar que, no futuro, conseguira renovar as ap61ices de seguro em melhores ou, no 
minimo, nas mesmas condi~oes contratadas, o que podera ocasionar urn efeito adverso relevante nos seus 
neg6cios e resultados. 

A Devedora pode mio conseguir implementnr integrn/me111e sua estratt!gia de 11egocios. 

Nao ha como a Devedora garantir que quaisquer das metas e estrategias para o futuro da Devedora serao 
integralmente implementadas. Em consequencia, a Devedora pode nao ser capaz de expandir suas atividades e 
ao mesmo tempo replicar sua estrutura de neg6cios, desenvolvendo sua estrategia de crescimento de fonna a 
atender as demandas dos diferentes mercados. Adicionalmente, ap6s eventual aquisi~ao, sera necessaria integrar 
novos Shopping Centers ao seu portf61io existente. Os Shopping Centers adquiridos pela Devedora, seu mix de 
lojas e outras caracteristicas podem nao ser compativeis com a estrategia de crescimento da Devedora, o que 
pode requerer tempo e recursos financeiros excessivos na adequa~ao destes Shopping Centers ao portf61io, 
ocasionando a perda de foco da administra~ao da Devedora para outros neg6cios. Adicionalmente, a Oevedora 
pode nao ser capaz de implementar padroes de excelencia na sua gestao operacional, financeira e de pessoas. 
Caso nao seja bem-sucedida no desenvolvimento de seus projetos e empreendimentos e na sua gestao, o 
direcionamento da politica de neg6cios da Devedora sera impactado, o que pode causar urn efeito adverso na 
Devedora. 

A Devedorn presw servicos de administrnctio, comercializactio de /ojas, comercializaclio de espacos em mall 
(quiosques) mfdia e merchandising e pla11ejamento aos Shopping Centers sob contratos sujeitos a rescisiio ou 
niio re11ovaciio. 

A Devedora celebra contratos de presta~ao de servi~os de administra~ao, comercializa~ao de lojas, 
comercializa~ao de espa~os em mall (quiosques) midia e merchandising, e planejamento com seus Shoppings 
Centers e com Shoppings Centers de terceiros, diretamente ou por meio das suas controladas: Aliansce 
Assessoria Comercial Ltda., Colina Shopping Center Ltda., Administradora Carioca de Shopping Centers Ltda., 
Expoente I 000 Empreendimentos e Participa~oes S.A, SOT 3 Centro Comercial Ltda. e Aliansce Mall e Midia 
Inter., Loc. e Merchandising Ltda., totalizando 28 Shopping Centers. Caso esses contratos sejam rescindidos ou 
nao sejam renovados, os neg6cios e resultados da Devedora podem ser adversamente afetados. 

A Devedora estd sujeita a decisoes des(avoraveis em processos judiciais ou admi11istrativos. 

A Devedora e re em processos judiciais e administrativos, principalmente, nas esferas civel, tributaria e 
trabalhista, cujos resultados nao podem ser garantidos pela Devedora que serao favonlveis ou que nao serao 
julgados improcedentes, ou ainda, que tais a~oes estejam devidamente provisionadas. Decisoes contrarias aos 
interesses da Devedora que eventualmente alcancem valores substanciais ou impe~am a realiza~ao dos seus 
neg6cios conforme inicialmente planejados poderao causar urn efeito adverso a Devedora. 



Eventuais di(icu/dades financeiras de determinadas Lojas poderiio causar um e(eito adverso para a Devedora. 

Eventuais dificuldades financeiras por parte das Jojas instaladas em seus shopping centers, sobretudo por parte 
das Lojas Ancoras, podem causar nao pagamento dos alugueis e a rescisao das atuais locaryoes ou a expiraryao do 
prazo das locaryoes dessas lojas sem que haja renovaryao do contrato de locaryao. A Devedora pode nao ser capaz 
de ocupar novamente esse esparyo com facilidade, com a mesma categoria de Joja e/ou nas mesmas condiryoes do 
contrato de locaryao rescindido ou expirado. Isto poden1 aumentar a vaciincia de Jojas nos seus Shopping Centers 
ou afetar adversamente o Mix de Lojas dos seus Shopping Centers, diminuindo a sua receita com alugueis ou a 
capacidade de atrair consumidores para seus lojistas, o que pode causar efeito adverso para a Devedora. 

Na qualidade de proprietaria dos im6veis nos quais se encontram os Shopping Centers nos quais tern 
pe1rticip~<;iio. <1 Devcdora estara eventue1lmente sujeita ao pagamento de despesas extraordinarias, as quais podem 
causar urn efeito adverso para a Devedora. 

Na qualidade de proprietaria dos im6veis nos quais se encontram os Shopping Centers nos quais tern 
participaryao, a Devedora esta eventualmente sujeita ao pagamento de despesas extraordinarias, tais como rateios 
de obras e reformas, pintura, decoraryao, conservaryao, instalaryao de equipamentos de seguranrya, bern como 
quaisquer outras despesas que nao sejam rotineiras na manutenryao dos im6veis e dos condominios em que se 
situam. A Devedora esta sujeita a despesas e custos decorrentes de aryoes judiciais necessarias para a cobranrya de 
alugueis inadimplidos, aryoes judiciais em geral (despejo, renovat6ria, revisional, entre outras), bern como 
quaisquer outras despesas inadimplidas pelos locatarios dos im6veis, tais como tributos, despesas condominiais, 
e ainda custos para reforma ou recuperac;ao de im6veis inaptos para locaryao ap6s despejo ou saida amigavel do 
inquilino. 0 pagamento de tais despesas pode causar urn efeito adverso para a Devedora. 

Caso seja perdido pela Devedora e/ou a Devedora mio seja capaz de atrair profissionais qualificados, a 
capacidade de crescimento da Devedora e a execuciio de sua estrategia de negtlcios podem causar e(eito 
ativerso para a Devedora. 

A concretizaryao da estrategia da Devedora, no que se refere a execuryao dos seus neg6cios, bern como a seleryao, 
estruturaryao, direcionamento e execuryao dos seus investimentos no setor de Shopping Centers, depende 
significativamente do comprometimento e das habilidades da alta administraryao da Devedora. Nesse sentido, o 
sucesso e crescimento futuro da Devedora estao diretamente relacionados a continuidade dos serviryos desses 
administradores e da capacidade da Devedora em identificar, atrair e manter em seus quadros profissionais 
qualificados. 0 mercado em que a Devedora atua e competitivo e a Devedora nao pode assegurar que teni 
sucesso em atrair e manter tais profissionais. A perda dos serviryos de qualquer destes profissionais pode ter urn 
efeito adverso para a Devedora. 

Alem disso, o fato de uma parcela relevante da remuneraryao dos administradores da Devedora estar intimamente 
ligada ao desempenho e a geraryao de resultados da Devedora pode levar a administraryao da Devedora a dirigir 
os seus neg6cios e atividades com maior foco na gerac;ao de resultados no curto prazo, o que podeni nao 
coincidir com os interesses dos demais acionistas da Devedora que tenham uma visao de investimento de Iongo 
prazo em relaryao as ac;oes de emissao da Devedora. 

0 endividamento da Devedora pode a(etar negativamente os seus negocios. 

Em 31 de marryo de 2017, a divida liquida total da Devedora consolidada foi de R$1.295 mil hoes. 0 pagamento 
de juros e do montante principal de endividamento no primeiro trimestre de 2017 totalizou R$1.238 mil hoes. 



0 endividamento consolidado da Devedora podeni: 

(i) limitar a sua capacidade de obter novos financiamentos; 
(ii) obrigar a Devedora a dedicar uma parte substancial do seu tluxo de caixa para servir a sua dfvida, o que 

pode prejudicar a sua capacidade de usar seu tluxo de caixa para financiar capital de giro, despesas de 
capital e outros requisites gerais corporativos, alem do cumprimento de suas obriga~oes; 

(iii) limitar a sua tlexibilidade para planejar e reagir a mudan~as em seus neg6cios e no setor em que atua; 
(iv) colocar a Devedora em uma situa~ao de desvantagem competitiva em rela~ao a alguns de seus 

concorrentes que tern menos dfvidas do que a Devedora; e 
(v) aumentar a vulnerabilidade da Devedora a condi~oes econ6micas e industriais negativas, incluindo 

mudan~as em varia~oes nas taxas de juros ou uma queda nos seus neg6cios ou a economia. 

A Devedora e controlada por um grupo de acionistas cujos interesses podem di(erir dos interesses de seus 
demais acionistas e de seus administradores niio eleitos por eles. 

Em decorrencia do acordo de acionistas celebrado entre os controladores da Devedora tais acionistas possuem 
poderes para, entre outras coisas, eleger e destituir a maioria dos membros do Conselho de Administra~ao da 
Devedora e determinar o resultado da maioria das delibera~oes que exija aprova~ao de acionistas, inclusive nas 
opera~oes com partes relacionadas, reorganiza~oes societarias, aliena~oes, parcerias e a epoca do pagamento de 
quaisquer dividendos futuros, observadas a legisla~ao e normas vigentes. Os acionistas controladores da 
Devedora poderao ter interesse em aliena~oes, aquisi~oes, parcerias, financiamentos e opera~oes similares que 
podem diferir ou contlitar com os interesses dos investidores. Os acionistas controladores ainda poderao votar 
em deliberar;:oes de acionistas ou em reunioes do Conselho de Administra~ao, por meio de conselheiros por eles 
indicados, de forma diferente dos demais acionistas, aprovando grande parte das materias colocadas para 
delibera~ao, o que pode ocasionar urn efeito adverso relevante para os nossos neg6cios e resultados da Devedora. 

Os interesses de alguns dos administradores da Devedora podem ficar exce.'isivamente vinculados a cotaciio 
de suas acoes, uma vez que sua remuneraciio se baseia tamhem em Plano de Opciio de Compra. 

Em Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 12 de novembro de 2009, os acionistas da Devedora 
aprovaram o plano de op~ao de compra de a~oes aos seus administradores, empregados ou prestadores de 
servi~os, e suas subsidi<irias ou condomfnios edilfcios dos Shopping Centers que a Devedora administra ou 
detem participa~ao ("Plano de Op~ao de Compra de A~oes" ou "Plano de Op~ao"). 0 Conselho de 
Administra~ao da Devedora aprovou cinco programas de outorga de op~oes de compra de a~oes de sua emissao, 
onde foram outorgadas, respectivamente, 3.486.679 op~oes (sendo 3.025.271 para administradores); 518.321 
op~oes (sendo 449.729 para administradores ); 3.000.000 op~oes (sendo 2.186.320 para administradores), 
115.958 op~oes (todas para administradores) e 335.000 op~oes (todas para administradores), sendo que os dois 
primeiros program as ja expiraram. 

Oeste modo, o fato dos referidos administradores possufrem Plano de Op~ao cujo pre~o de exercfcio por a~ao era 
o de met·cado qua:1clo da outorga do Plano de Op~ao e que pode ser di ferente do pre((O de mercado das a~oes da 
Devedora quando dos respectivos exercfcios, por tais administradores, do direito de aquisi~ao de a~oes de 
emissao da Devedora por meio dos Pianos de Op~ao, pode levar tais executives a ficarem com seus interesses 
excessivamente vinculados a cota~ao das a~oes da Devedora, o que pode ocasionar urn efeito adverso relevante 
nos neg6cios e resultados da Devedora. 

r , 
I 



Os acontecimentos e a percepciio de risco em outros palses, especialmente nos Estados Unidos e em palses da 
America Latina e de mercados emergentes, pot/em afetar o valor dos valores mobilidrios da Devetlora. 

0 valor de mercado de valores mobiliarios de a~oes ou de dfvidas emitidos pela Devedora pode ser afetado por 
condi~oes economicas e de mercado em outros pafses, inclusive os Estados Unidos, China, pafses europeus e 
outros pafses da America Latina e de mercados emergentes. Crises em outros pafses podem diminuir o interesse 
dos investidores pelos valores mobiliarios de emissores com opera~oes na America Latina e inclusive em valores 
mobiliarios da Devedora. Alem disso, a crise financeira originada nos Estados Unidos no quarto trimestre de 
2008 resultou em urn cenario recessivo em escala global, com diversos reflexos, que direta ou indiretamente 
afctam de forma negativa o mercado aciom1rio e a economia do Brasil, tais como oscila~ocs nas cotavoes de 
valores mobiliarios de companhias abertas, falta de disponibilidade de cn!dito, desacelera~ao generalizada da 
economia mundial, instabilidade cambial e pressao inflacionaria. 

A rea~ao dos investidores aos acontecimentos nesses outros pafses pode causar urn efeito adverso sobre o valor 
de mercado dos valores mobiliarios de companhias brasileiras, inclusive dos valores mobiliarios da Devedora. 
Crises em outros pafses podem dificultar ou impedir o acesso da Devedora ao mercado de capitais e ao 
financiamento das opera~oes da Devedora no futuro, em termos aceitaveis, bern como, direta ou indiretamente, 
dificultar ou impedir o acesso da Devedora a mercados internacionais, afetando negativamente os resultados 
operacionais da Devedora, bern como o seu valor de mercado e a sua condi~ao financeira. 
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