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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ sob
o nº 03.559.006/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"); e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,
nº 4.200, bloco 4, grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, neste
ato representada na forma de seu estatuto social ("Agente Fiduciário" ou "Pentágono");

Sendo a Emissora, o Agente Fiduciário e os investidores que vierem a subscrever ou adquirir os CRI,
abaixo definidos, adiante denominados conjuntamente como "Partes" e isoladamente como "Parte";

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo"), em conformidade
com a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (" Lei nº 9.514/97"), e a
legislação aplicável, para vincular a totalidade dos Créditos Imobiliários, abaixo definidos,
representados pelas CCI, abaixo definidas, aos CRI, abaixo definidos, da 79ª série da 1ª emissão da
Emissora e que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que
forem estabelecidas no corpo do presente:

"Agência de Rating":

"Assembleia Geral":

"BM&FBOVESPA":

"BOVESPAFIX":

Fitch Ratings Brasil Ltda., agência internacional contratada pela
Emissora para avaliar e classificar o risco envolvido no investimento
nos CRI;

Assembleia geral dos Titulares dos CRI;

BM&FBOVESPAS.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio
Prado, nº 48, e na Rua XVde Novembro, nº 275;

Segmento de negociação de títulos e valores mobiliários de renda fixa
administrado pela BM&FBOVESPA;
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"Boletim de Subscrição":

"CCI":

"CETIP":

"CETIP21":

"Conta Centralizadora":

"Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóvel":

"Contrato BTS":

"Contrato de Cessão":

Boletim de subscrição dos CRI;

85 (oitenta e cinco) cédulas de crédito imobiliário fracionárias, com
garantia real imobiliária, emitidas pela Emissora sob a forma
escritura!, representando, juntas, a totalidade dos Créditos
Imobiliários;

CETIP SA - Mercados Organizados, instituição devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços
de custódia escrituraI de ativos e liquidação financeira, com sede no
município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, nQ 230, 11 Q andar;

Módulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e
operacionalizado pela CETIP;

Conta corrente bancária nQ 12113-6, agência nQ 0910, mantida junto
ao Itaú Unibanco SA, de titularidade da Emissora, integrante do
Patrimônio Separado, na qual serão depositados os valores relativos
ao pagamento dos Créditos Imobiliários;

Contrato de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia e
Outras Avenças, celebrado em 26 de agosto de 2011 entre a Emissora
e a Credora Original, constante do anexo VI ao presente Termo, tendo
por objeto a alienação fiduciária pela Credora Original do Imóvel à
Emissora, em garantia do pagamento integral dos Créditos
Imobiliários e dos valores eventualmente devidos pela Credora
Original sob o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e o
Contrato de Cessão;

Contrato de Locação Atípica e Outras Avenças, celebrado em 22 de
julho de 2011 entre a Credora Original e a Devedora, no qual a
Credora Original assumiu a obrigação de: (a) adquirir o Imóvel e nele
desenvolver, implementar e construir o Empreendimento, nos
termos e condições ali previstos; e (b) locar o Empreendimento à
Devedora, em caráter atípico "Buílt to Suit", pelo prazo mínimo de 10
(dez) anos contados da emissão do termo de aceite do
Empreendimento pela Devedora;

Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários, celebrado
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em 26 de agosto de 2011 entre a Emissora, a Credora Original e os
Coobrigados, por meio do qual a Credora Original cedeu e transferiu
à Emissora os Créditos Imobiliários;

"Contrato de Distribuição": Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores Esforços,
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 1ª Emissão
da RB Capital Securitizadora SA, firmado em 23 de dezembro de
2011 entre a Emissora e o Coordenador Líder;

"Coobrigados": (a) Loginvest CALtda., sociedade limitada com sede no município de
Araucária, Estado do Paraná, na Rua Francisco Orlikoski, nº 1.263,
Bairro Thomas Coelho, CEP 83707-100; (b) Centro Educacional e de
Capacitação Técnica Vp Ltda., sociedade limitada com sede na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Petit Carneiro, nº 1.331,
conjunto 1502, CEP 80240-050; (c) Luiz Marcelo Pimpão Ferraz,
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG
nº 1.620.198-7/PR, inscrito no CPF sob o nº 441.976.839-87,
residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Rua Petit Carneiro, nº 331, apartamento nº 1502, Bairro Água Verde;
(d) Marcus Vinícius Pimpão Ferraz, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade civil nº 1.620.202-9, inscrito no CPF
sob nº 598.227.249-34, residente e domiciliado na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Professor Francisco Zardo, nº 652, Bairro
Santa Felicidade, CEP 82320-000; (e) Luciano Ferraz, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade civil nº
1.620.211-8, inscrito no CPF sob nº 677.230.559-00, residente e
domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Candido
Hartmann, nº 265, apartamento 23, Bairro Bigorrilho, CEP 80730-
440; (f) Fabiola Pimpão Ferraz, brasileira, divorciada, empresária,
portadora da cédula de identidade civil nº 1.619.846-3/PR, inscrita
no CPF sob nº 050.686.759-54, residente e domiciliada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de
Souza, nº 1.541, apartamento 41, Mossunguê, CEP 81200-100; e (g)
Rafaella Papa Ferraz Brenner, brasileira, casada, empresária,
portadora da cédula de identidade civil nº 3.160.707-8, inscrita no
CPF sob nº 026.504.669-60, residente e domiciliada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 105,
apartamento 41, Bairro Cabral, CEP 80035-090;

"Coordenador Líder": RB Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
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"Créditàs Imobiliários":

"Credora Original":

"CRI":

"Custo diante":

"CVM":

"Data(s) de Aniversário":

"Data(s) de Atualização":

"Data-Base":

"Data de Emissão":

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000,

inscrita no CNPJ sob o nº 89.960.090/0001-76;

95,30% (noventa e cinco inteiros e trinta centésimos por cento) dos

direitos creditórios oriundos do Contrato BTS, incluindo a totalidade

dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, juros

remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e

demais encargos contratuais e legais ali previstos, que foram cedidos

à Emissora pela Credora Original, nos termos do Contrato de Cessão,

e correspondem a 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas

no valor R$364.000,OO (trezentos e sessenta e quatro mil reais), na

Data-Base, devidas pela Devedora por força do Contrato BTS, sendo o

primeiro pagamento relativo aos Créditos Imobiliários em 5 de

outubro de 2012;

Fibra Participações SA, sociedade com sede na cidade de São José

dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rodovia BR277, nº 19.000, Km 67,

CEP 83075-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.782.160/0001-89;

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 79ª série da 1ª emissão da

Emissora, títulos de crédito nominativos, de livre negociação, com

lastro nas CCI, representativas da totalidade dos Créditos

Imobiliários, nos termos dos artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/97;

Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,

instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 4, grupo

514, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38;

Comissão de Valores Mobiliários;

Dia 5 de cada mês ou o primeiro Dia Útil subsequente, caso o dia 5

não seja Dia Útil, que não seja a Data de Atualização;

dia 5 de maio de cada ano;

30 de julho de 2011;

Exclusivamente para fins de cálculo e definição do valor dos CRI, a

data de emissão será 5 de novembro de 2011;

6



"Data de Evento": Data em que ocorrerem eventos de subscrição e integralização,
amortização extraordinária, resgate antecipado e/ou vencimento
antecipado dos CRI, ou quaisquer outros eventos que não sejam
incidência dos juros remuneratórios ou amortização dos CRI;

"Data(s) de Pagamento": Datas previstas no anexo I ao presente Termo, quais sejam, todo o
dia 5 de cada mês, sendo a primeira Data de Pagamento o dia 5 de
outubro de 2012;

"Devedora": BRF - Brasil Foods SA, sociedade com sede na cidade de Itajaí,
Estado de Santa Catarina, na Rua ]orge Tzachel, nQ 475, Bairro
Fazenda, CEP 88301-600, inscrita no CNP] sob o nQ

01.838.723/0001-27;

"Dia Útil": Todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional na cidade
de São Paulo ou, em caráter nacional, na República Federativa do
Brasil;

"Documentos da Operação": Conjuntamente, (a) o presente Termo; (b) o Boletim de Subscrição;
(c) o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel; (d) o Contrato BTS;
(e) o Contrato de Cessão; (f) a Escritura de Emissão; e (g) o Contrato
de Distribuição;

"Empreendimento": Centro administrativo a ser desenvolvido, implementado e
construído pela Credora Original no Imóvel, para posterior locação à
Devedora;

"Escritura de Emissão": Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário
Fracionárias com Garantia Real sob a Forma EscrituraI, firmado em
26 de agosto de 2011 pela Emissora e pelo Custo diante, por meio do
qual as CCI foram emitidas, constante do anexo VII ao presente
Termo;

"Garantias": (a) alienação fiduciária do Imóvel à Emissora, em garantia do
pagamento integral dos Créditos Imobiliários e dos valores
eventualmente devidos pela Credora Original sob o Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóvel e o Contrato de Cessão; e (b) fiança da
Credora Original e dos Coobrigados, nos termos do Contrato de
Cessão, até o pagamento integral dos Créditos Imobiliários, conforme
o fluxo previsto no anexo I ao Contrato de Cessão, e o cumprimento
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"IPCA/lBGE":

"Imóvel":

"Instrução CVMnQ 28/83":

"Instrução CVMnQ

414/04":

"Instrução CVMnQ

476/09":

"Lei nQ 6.404/76":

"Lei nQ 10.931/04":

"Oferta":

"Patrimônio Separado":

"Projeto":

"Regime Fiduciário":

das obrigações assumidas pela Credora Original sob o Contrato de
Cessão;

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

Imóvel localizado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na
Rodovia BR 277, nQ 3.001, registrado no Registro de Imóveis da 8ª
Circunscrição de Curitiba sob a matrícula nQ 6.431, constante do
anexo IV ao presente Termo, de propriedade da Credora Original;

Instrução CVM nQ 28, de 23 de novembro de 1983, conforme
alterada;

Instrução CVM nQ 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada;

Instrução CVMnQ 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada;

Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

Lei nQ 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada;

Oferta pública dos CRI, com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução nQ 476, editada pela CVM em 16 de janeiro de
2009, conforme alterada;

Patrimônio constituído, após a instituição do Regime Fiduciário, pela
totalidade dos Créditos Imobiliários, CCI que os representam e as
Garantias, incluindo a Conta Centralizadora. O Patrimônio Separado
não se confunde com o patrimônio da Emissora e é destinado
exclusivamente à liquidação dos CRI, bem como ao pagamento dos
respectivos custos de administração e obrigações fiscais;

(a) aquisição do Imóvel pela Credora Original; e (b) desenvolvimento,
implementação e construção do Empreendimento no Imóvel pela
Credora Original, nos termos e condições previstas no Contrato BTS;

Regime patrimonial instituído pela Lei nQ 9.514/97 que segrega a
totalidade dos Créditos Imobiliários, as CCI que os representam e as
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"Série" e "Emissão":

"Titular dos CRI":

Garantias do patrimônio comum da Emissora até o pagamento
integral dos CRI;

79ª série da 1ª emissão de CRI da Emissora; e

Titular, pleno ou fiduciário, dos CRI.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação da
totalidade dos Créditos Imobiliários aos CRI da presente Emissão, conforme as características
descritas na cláusula terceira abaixo.

2.2. Os Créditos Imobiliários, que servem de lastro aos CRI,são representados pelas 85 (oitenta e
cinco) CCI fracionárias, com garantia real imobiliária, emitidas pela Emissora sob a forma escrituraI,
nos termos da Lei nº 10.931 e da Escritura de Emissão, com valor nominal unitário de
R$513.882,35294117 (quinhentos e treze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e centavos
indicados) na Data-Base.

2.2.1. A Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto ao Custo diante, nos
termos do S4ºdo artigo 18 da Lei nº 10.931/04.

2.2.2. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo, será registrado no
Custodiante, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 10.931/04. Registrado o
Regime Fiduciário, o Custo diante prestará à Emissora declaração elaborada nos moldes do anexo III
ao presente Termo.

2.3. Em conformidade com o artigo19 da Lei nº 10.931/04 e o item 2 do anexo III à Instrução nº
414, editada pela CVMem 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, os Créditos Imobiliários e
as CC! encontram-se perfeitamente descritos e caracterizados no Contrato BTS e na Escritura de
Emissão, que constituem os anexos V e VII, respectivamente, ao presente Termo, para todos os fins
e efeitos de direito, como se nele estivessem transcritos.

2.4. Pela cessão e transferência dos Créditos Imobiliários, a Emissora se obrigou a pagar à
Credora Original montante dos recursos obtidos com a Oferta, por meio de depósito na conta
corrente de titularidade da Credora Original, nos termos do Contrato de Cessão, conforme segue:
(a) uma parcela, paga na data de assinatura do Contrato de Cessão; e (b) as demais parcelas,
mensais e sucessivas, pagas no dia 5 (cinco) de cada mês, mediante solicitação pela Credora
Original à Emissora, por meio da (i) apresentação de relatório de medição dos serviços realizados
para o Projeto, que deverá conter a quantificação das obras executadas até então, sempre com base
nos avanços físicos dos serviços efetivamente executados no período respectivo, devendo, ainda,
constar a planilha quantitativa acumulada, elaborada com base no cronograma físico e financeiro
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do Empreendimento, constantes do anexo II ao Contrato de Cessão; ou (ii) comprovação de
aquisição de insumos e/ou contratação de serviços para o Projeto, a partir da apresentação das
respectivas notas fiscais e/ou contratos de prestação de serviços. A Emissora, quando do
recebimento da solicitação pela Credora Original nos termos acima, terá até 5 (cinco) Dias Úteis
para realizar sua análise, com a consequente liberação dos recursos, sendo que, no caso de se
constatar qualquer erro relacionado à medição de serviços ora descrita, às notas fiscais e/ou aos
contratos de prestação de serviços, os documentos serão devolvidos à Credora Original sem
aprovação, acompanhado das devidas justificativas, para que a Credora Original efetue as devidas

correções, renovando-se o prazo ora estabelecido.

CLÁUSULA TERCEIRA: IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1. Os CRI da presente Emissão possuem as seguintes características:

a) Emissão: 1ª;
b) Série: 79ª;
c) Quantidade de CRI: 85 (oitenta e cinco);
d) Valor Global da Série: R$30.979.843,75 (trinta milhões, novecentos e setenta e nove mil,

oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), na Data de Emissão;
e) Valor Nominal Unitário: R$364.468,75 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), na Data de Emissão;
f) Prazo de Amortização: 130 (cento e trinta) meses, ou seja, 3.957 (três mil, novecentos e

cinquenta e sete) dias corridos, contados da Data de Emissão;
g) Atualização Monetária: anual, com base na variação positiva do IPCA/IBGE, conforme o

disposto na cláusula quinta abaixo;
h) Juros Remuneratórios: 6,5124% (seis inteiros, cinco mil, cento e vinte e quatro décimos

milésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias

corridos;
i) Periodicidade do Pagamento de Amortização e dos Juros Remuneratórios: mensal, de

acordo com fluxo nominal unitário dos CRI constante do anexo I ao presente Termo, sendo o
primeiro pagamento devido em 5 de outubro de 2012 e o último em 5 de setembro de 2022,

na data de vencimento final;
j) Regime Fiduciário: sim;
k) Garantia Flutuante: não;
1) Garantia Real: sim;
m) Classificação de Risco: A- (bra), atribuída pela Agência de Rating, na Data de Emissão;
n) Sistema de Registro, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP21 e BOVESPAFIX;

o) Código ISIN: BRRBCSCRI2K5;
p) Data de Emissão: 5 de novembro de 2011;
q) Local de Emissão: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
r) Local de Pagamento: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
s) Data de Vencimento Final: 5 de setembro de 2022; e
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t) Curva de Amortização: variável, de acordo com fluxo nominal unitário dos CRI constante do
anexo I ao presente Termo.

3.2. O Imóvel, vinculado aos CRI, está descrito no anexo IV ao presente Termo, em observância
ao artigo 8Q, inciso I, da Lei nQ 9.514/97.

3.3. Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária (a) no CETIP
21, sendo, nessa hipótese, a custódia eletrônica e a liquidação financeira realizadas por meio da
CETIP; e/ou (b) no BOVESPA FIX, sendo, nessa hipótese, a custódia eletrônica e a liquidação
financeira realizadas por meio da BMF&BOVESPA.

3.4. Os CRI serão distribuídos pelo Coordenador Líder, por meio de oferta pública com esforços
restritos, sendo automaticamente dispensada de registro perante a CVM,nos termos do artigo 6Q da
Instrução CVMnQ 476/09.

3.4.1. A Oferta é destinada exclusivamente a investidores que atendam às características de
investidor qualificado, nos termos da Instrução CVM nQ 409, de 18 de agosto de 2004, observado
que: (a) todos os fundos de investimentos serão considerados investidores qualificados, mesmo que
se destinem a investidores não-qualificados; e (b) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no
inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM nQ 409/04 deverão subscrever ou adquirir, no âmbito da
Oferta, CRI no montante mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.4.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nQ 476/09, os CRI serão ofertados a no
máximo 50 (cinquenta) potenciais investidores e subscritos por no máximo 20 (vinte) investidores.

3.4.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos investidores, devendo os investidores
fornecer, por ocasião da subscrição, declaração por escrito, constante do Boletim de Subscrição,
atestando que estão cientes de que:

a) a Oferta não foi registrada na CVM;e

b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução CVM nQ

476/09.

3.5. A Oferta será encerrada (a) quando da subscrição e integralização da totalidade dos CRI
pelos investidores; ou (b) a critério exclusivo da Emissora.

3.5.1. Em conformidade com o artigo 8° da Instrução CVM nQ 476/09, o encerramento da Oferta
deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM,no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados do
seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da
CVM na rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no anexo I da Instrução
CVMnQ 476/09.
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3.5.2. Caso, em razão de impossibilidades técnicas da CVM, o acesso ao sistema disponibilizado
pela CVM para envio de documentos por intermédio de sua página na rede mundial de
computadores não possa ser realizado, o envio do aviso sobre o encerramento da Oferta será feito
por meio de petição assinada conjuntamente pelo Coordenador Líder e pela Emissora.

3.6. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses contados da data de seu início, o
Coordenador Líder deverá realizar a comunicação prevista no item 3.5.1 acima com os dados
disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o encerramento da Oferta.

3.7. Em virtude do exposto no item 3.4 acima, os CRI somente poderão ser negociados depois de
decorridos 90 (noventa) dias a contar da data de sua subscrição pelos investidores, nos termos da
Instrução CVM nº 476/09. Decorrido referido período, os CRI somente poderão ser negociados
entre investidores qualificados, tal como definidos no item 3.4.1 acima.

CLÁUSULA QUARTA: SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI

4.1. Os CRI serão subscritos e integralizados somente após o recebimento pela Emissora, em
termos que considere aceitáveis, do alvará de construção e reforma do Imóvel emitido pela
prefeitura da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, referente ao desenvolvimento, implementação e
construção do Empreendimento pela Credora Original.

4.2. Os CRI serão integralizados pelo seu valor nominal unitário, na Data de Emissão, acrescido
da atualização monetária e dos juros remuneratórios, conforme cláusula quinta abaixo, calculados
pro rata die desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização, reduzido de eventuais
amortizações que possam vir a ocorrer durante esse período, sendo admitido ágio ou deságio.

4.3. Os CRI serão integralizados pelos investidores à vista, em moeda corrente nacional, por
meio da CETIP ou da BM&FBOVESPA, observadas as normas específicas e os procedimentos
adotados por cada uma, na data informada no Boletim de Subscrição.

CLÁUSULA QUINTA: CÁLCULO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO, COM ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E AMORTIZAÇÃO

5.1. Os CRI serão amortizados, a partir da Data de Emissão, pelo seu valor nominal unitário
acrescido da atualização monetária e dos juros remuneratórios, em 120 (cento e vinte) parcelas
mensais, nos valores, datas de vencimento e demais condições especificadas no anexo I ao presente
Termo.

5.1.1. O valor nominal unitário dos CRI será atualizado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, na
Data de Atualização, conforme fórmula a seguir:

12



VNa = VN x C, onde:

VN
a

= valor nominal unitário dos CRI, atualizado monetariamente, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VN = valor nominal unitário dos CRI (a) na Data de Emissão; ou (b) imediatamente após (i) a
incidência da correção monetária ou dos juros remuneratórios; ou (ii) o pagamento de amortização,
se houver, o que ocorrer por último, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

c = fator acumulado da variação anual do IPCAjIBGE, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, observada a fórmula abaixo:

N/C = ~ onde:
N/o'

Excepcionalmente, para a primeira Data de Atualização, qual seja, 5 de maio de 2012, o valor

nominal unitário dos CRI será atualizado observada a seguinte fórmula:

Nl
n
= número índice do IPCAjIBGE do mês de março de 2012; e

Nlo = número índice do IPCAjIBGE do mês de setembro de 2011.

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

seguinte fórmula:

N In = número índice do IPCAjIBGE referente ao segundo mês imediatamente anterior ao mês da
Data de Atualização (exemplificadamente, para a segunda Data de Atualização, em 5 de maio de

2013, Nl
k
corresponderá ao número índice do mês de março de 2013); e

N lo = número índice do IPCAjIBGE referente ao segundo mês imediatamente anterior à última Data
de Atualização (exemplificadamente, para a segunda Data de Atualização, em 5 de maio de 2013,

N I
k
corresponderá ao número índice do mês de março de 2012).

Observações:
a) o termo "número índice do IPCAjIBGE" refere-se ao número índice apurado e divulgado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com todas as casas decimais; e

b) as fórmulas acima descritas serão utilizadas para cálculo do valor nominal unitário
atualizado dos CRI, exclusivamente nas datas de eventos de incidência dos juros

remuneratórios ou de amortização dos CRI.
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5.1.1.1. Caso, na Data de Atualização, o número Índice aplicável do IPCAjlBGE, ou do Índice que vier
a substituí-Ia nos termos do item 5.1.1.2 abaixo, não esteja disponível, será aplicado o último
número Índice divulgado, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou
penalidades, quando da divulgação do número Índice aplicável.

5.1.1.2. Na hipótese de extinção ou substituição do IPCAjlBGE, será aplicado automaticamente o
Índice que a lei determinar ou que venha a substituí-Ia.

5.1.2. Sobre o valor nominal unitário atualizado dos CRI, nos termos do item 5.1.1 acima, a partir
da Data de Emissão, serão aplicados juros remuneratórios, conforme definido item 3.1., alínea "h",
acima, com base em 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, calculados de forma cumulativa pro
rata temporis e pagos aos Titulares dos CRI nas Datas de Pagamento, conforme fórmula a seguir:

J = VNa x (Fator de Juros -1), onde:

J = valor dos juros acumulados na data de pagamento, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

VNa = conforme definido acima; e

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

dcp

[

ng meses X30] dct
Fator de Juros = (i + 1) 360 , onde:

i= 6,5124% (seis inteiros, cinco mil, cento e vinte e quatro décimos milésimos por cento) ao ano;

nQ meses = número de meses inteiros entre (a) a Data de Emissão e a primeira Data de Pagamento
ou, conforme o caso (b) a Data de Pagamento imediatamente anterior e a próxima Data de
Pagamento;

dcp = número de dias corridos entre a Data de Emissão ou, conforme o caso, a última Data de
Pagamento e a Data de Pagamento seguinte; e

dct = número de dias corridos entre (a) a Data de Emissão e a primeira Data de Pagamento ou,
conforme o caso (b) a Data de Pagamento imediatamente anterior e a próxima Data de Pagamento.

Observações:

) f I d - nQmesesx30, 'd d 9 ( ) d"a o ator resu tante a expressa0 360 e cons! era o com nove casas eClmaIS, sem

arredondamento;



n9 meses x30

b) a expressão (i + 1) 360 é considerada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento; e

c) a expressão ~~~é considerada com 9 (nove) casas decimais, sem arredondamento.

5.1.2.1. Durante o período de carência para início do pagamento dos juros remuneratórios, entre 5
de dezembro de 2011 e 5 de setembro de 2012, os juros remuneratórios devidos serão
incorporados mensalmente ao valor nominal unitário dos CRI, nas respectivas Datas de Aniversário,
sendo que o primeiro pagamento a título de juros remuneratórios ocorrerá em 5 de outubro de
2012, respeitados os prazos previstos nos itens 5.3 e 5.4 abaixo.

5.1.3. O valor nominal unitário dos CRI, devidamente atualizado, nos termos do item 5.1.1 acima,
será amortizado mensalmente, nas respectivas Datas de Pagamento, conforme a fórmula a seguir:

[Ta']AMi = VNa X -' ,onde:100

AMi = valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

VNa = conforme definido acima; e

Tai = i-ésima taxa de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme o anexo I ao
presente Termo.

5.2. O valor nominal unitário dos CRI, em cada Data de Evento, será calculado nos termos da
fórmula a seguir:

n
'\""' P MTt x Ct

VNb =L dcp

t=l (1 + í)36õ

dcp = número de dias corridos entre a data de cálculo e a data da n-ésima parcela, calculados em
um ano base de 360 dias;

VNb = Valor Nominal Unitário nas Datas de Eventos;

PMTt = n-ésimo valor, constante no campo "PMT", conforme Anexo I do presente Termo;

i = conforme definido acima; e
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Cc = fator acumulado da variação anual do Índice de preços IPCAjIBGE, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

[

dcpprorata]
_ Nlm2 (Nlmn)dctprorata Nlm1C---x-- x--

Nlm1 Nlm2 NlmO

N Imo = número Índice referente ao segundo mês anterior ao mês da Data de Emissão;

N Im1 = número índice referente ao segundo mês anterior à última Data de Aniversário;

N 1m2 = número Índice referente ao terceiro mês imediatamente anterior ao mês da Data do Evento
caso o dia de cálculo seja igualou anterior ao dia 5, ou número índice referente ao segundo mês
anterior ao mês da Data do Evento, caso o dia da Data do Evento seja posterior ao dia 5;

N Imn = número índice referente ao mês imediatamente posterior ao mês considerado no N 1m2;

dCPpro r~ca = número de dias corridos entre o último dia 5 e a Data do Evento, utilizando como base

um ano de 360 dias corridos;

dctpro raCa = número de dias corridos entre o último dia 5 e o próximo dia 5, utilizando como base

um ano de 360 dias corridos;

5.3. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, incidirão, sobre os
valores em atraso, devidamente acrescidos dos encargos financeiros pactuados, os mesmos
encargos moratórios previstos no Contrato BTS, a saber, (a) multa moratória de 2% (dois por
cento); (b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die; e (c) atualização
monetária pelo IPCAjIBGE, ou índice que venha a substituÍ-lo, calculada pro rata die, a partir do 8º
(oitavo) dia de atraso até a data do efetivo pagamento.

5.4. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para cumprimento de quaisquer
obrigações referentes aos CRI até o 2º (segundo) Dia Útil subsequente ao recebimento dos Créditos
Imobiliários.

5.5. Não obstante eventual impontualidade que possa vir a ocorrer alterando os pagamentos
estabelecidos no anexo I a este Termo, os CRI somente serão considerados inadimplidos caso, após
12 (doze) meses a contar da data de vencimento final dos CRI, conforme prevista no item 3.1 "s"
acima, o saldo dos CRI ainda não tenha sido integralmente liquidado.

5.5.1. Sem prejuízo do disposto no item 5.5 acima, as Garantias poderão ser executadas, a
qualquer momento, a partir da data de vencimento final dos CRI, antecipado ou não, caso a
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Devedora esteja inadimplente com as obrigações por ela assumidas nos termos do Contrato BTS, de
modo que os valores obtidos com a excussão da Garantias integrarão o Patrimônio Separado e
serão destinados exclusivamente à liquidação dos CRI.

CLÁUSULA SEXTA: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI

6.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a partir de agosto de 2014 (inclusive),
independentemente de antecipação do fluxo dos Créditos Imobiliários, promover a amortização
extraordinária ou o resgate antecipado dos CRIvinculados pelo presente Termo.

6.1.1. A amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado dos CRI, a critério da Emissora,
será realizado pelo valor nominal unitário dos CRI, devidamente atualizado e acrescido dos juros
remuneratórios, apurados até a data da amortização extraordinária e/ou do resgate antecipado dos
CRI, de forma pro rata die, conforme disposto na cláusula quinta acima, com a incidência de prêmio
de 1% (um por cento) sobre o valor do saldo dos CRI efetivamente antecipado.

6.2. Sem prejuízo do disposto no item 6.1 acima, em caso de vencimento antecipado dos
Créditos Imobiliários, pagamento antecipado ou qualquer outra forma de antecipação dos Créditos
Imobiliários, a Emissora poderá, ao seu exclusivo critério: (a) utilizar os recursos decorrentes
desses eventos para a amortização extraordinária e/ou resgate antecipado dos CRI, na data prevista
para pagamentos dos CRI imediatamente subsequente; ou, ainda (b) gerir os recursos decorrentes
desses eventos, com a finalidade exclusiva de liquidação integral dos CRI, e realizar os pagamentos
aos Titulares dos CRI nos prazos previstos no anexo I a este Termo.

6.3. Na hipótese de amortização extraordinária e/ou resgate antecipado dos CRI, a Emissora
elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário, à CETIP e à BM&FBOVESPAuma nova curva de
amortização para os CRI, em substituição à curva de amortização constante no anexo I ao presente
Termo, recalculando, se necessário, as taxas de amortização em cada data de pagamento dos CRI.

6.4. A amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado total dos CRI será realizada sob a
supervisão do Agente Fiduciário e alcançará indistintamente todos os CRI. Exclusivamente na
hipótese de resgate antecipado parcial dos CRI, este será efetuado sempre de forma proporcional ao
valor nominal unitário dos CRI em circulação na data de referido resgate.

6.5. A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário, por escrito, a respeito de sua intenção de
realizar a amortização extraordinária e/ou o resgate antecipado dos CRI, com antecedência mínima
de 5 (cinco) Dias Úteis da data prevista para a amortização extraordinária e/ou o resgate
antecipado dos CRI.

6.6. Na hipótese de o Contrato BTS ser rescindido pela Devedora, nos termos do item 8.1 do
Contrato BTS, a Emissora comunicará o Agente Fiduciário, que convocará imediatamente
Assembleia Geral, conforme disposto neste Termo, para que os Titulares dos CRI optem por receber
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da Devedora, a título de indenização, o valor dos aluguéis do Contrato BTS vincendos no prazo
previsto no anexo I ao presente Termo ou até que a Credora Original celebre novo contrato de
locação com novo locatário, previamente aprovado pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia
Geral.

6.6.1. Caso os Titulares dos CRI não aprovem o risco de crédito do novo locatário, nos termos do
item 6.6 acima, a Credora Original ficará automaticamente obrigada a pagar o preço de recompra
dos Créditos Imobiliários, operando-se o vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, na
forma prevista no Contrato de Cessão.

CLÁUSULA SÉTIMA: DESDOBRAMENTO DOS CRI

7.1. Nos termos do artigo 16 da Instrução CVM nº 414/04, decorridos 18 (dezoito) meses da
data de encerramento da Oferta e independentemente da realização de Assembleia Geral, a
Emissora poderá, a seu critério, realizar o desdobramento dos CRI com o objetivo de reduzir seu
valor nominal unitário, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos:

a) inexistência de inadimplemento financeiro perante os Titulares dos CRI;

b) atendimento aos requisitos do artigo 6º da Instrução CVMnº 414/04;

c) elaboração, desde a Data de Emissão, de relatório de classificação de risco dos CRI, por
agência classificadora de risco, atualizado no mínimo anualmente; e

d) regularidade de registro de companhia aberta da Emissora.

7.2. Os Titulares dos CRI aprovarão, de forma automática e prévia, no ato de subscrição dos CRI
no mercado primário ou de aquisição dos CRI no mercado secundário, de forma irretratável e
irrevogável, o desdobramento dos CRI, nos termos do item 7.1 acima.

7.3. O desdobramento dos CRI em novas unidades de CRI terá como consequência o aumento do
número de CRI em circulação. O número de CRI de propriedade de cada Titular dos CRI será
aumentado proporcionalmente, de forma que o valor total investido pelo Titular dos CRI não será
afetado.

7.4. A Emissora i nformará ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias, acerca do desdobramento dos CRI e da data a partir da qual os mesmos
passarão a ter novo valor nominal unitário.

7.5. Na hipótese de alteração da regulamentação aplicável, inclusive no que diz respeito aos
requisitos previsto no item 7.1 acima, a Emissora deverá notificar o Agente Fiduciário e os Titulares
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dos CRI e passará a observar imediatamente a nova norma, permanecendo válidas as disposições
do presente Termo que não forem afetadas.

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DA EMISSORA

8.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria
Emissora, mediante publicação em jornal de grande circulação, em que costuma publicar seus atos
societários, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário, em até
2 (dois) Dias Úteis de sua ciência, por meio de comunicação por escrito.

8.2. A Emissora obriga-se a inda a elaborar um relatório mensal, c olocá-lo à disposição dos
Titulares dos CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês,
ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI,aos CRI.

8.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

a) data de emissão dos CRI;

b) saldo devedor dos CRI;

c) critério de atualização monetária dos CRI;

d) valor pago aos Titulares dos CRI no mês;

e) data de vencimento final dos CRI;

f) valor recebido da Devedora; e

g) saldo devedor dos Créditos Imobiliários.

8.3. A Emissora se responsabiliza, civil e criminalmente, pela exatidão das informações e
declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando
que analisou diligentemente os documentos relacionados aos CRI, para verificação de sua
legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios,
consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao
Agente Fiduciário, os quais encontram na estrita e fiel forma e substância descritas neste Termo.

8.3.1. A Emissora declara que:

a) é responsável pela existência, exigibilidade, certeza, conteúdo, exatidão, veracidade,
legitimidade, validade e correta formalização dos Créditos Imobiliários, nos exatos valores e
condições enunciadas nos Documentos da Operação;
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b) os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da
Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de
celebrar este Termo, observadas as disposições dos Documentos da Operação;

c) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,
pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora, que afetem ou possam vir a
afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo, observadas
as disposições dos Documentos da Operação;

d) observadas as disposições dos Documentos da Operação, a Emissora adquiriu os Créditos
Imobiliários e passou a ser legítima credora da Devedora;

e) o Contrato de Cessão consubstancia-se em relação contratual regularmente constituída,
válida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados no
presente Termo;

f) a Emissora não oferece na Emissão direito de regresso contra seu patrimônio comum, bem
como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da Emissora quanto às obrigações da
Devedora, da Credora Original e/ou dos Coobrigados;

g) a Emissão, incluindo a aquisição dos Créditos Imobiliários, é legítima em todos seus
aspectos, observadas as disposições dos Documentos da Operação;

h) todos os Documentos da Operação estão de acordo com a legislação aplicável; e

i) o Regime Fiduciário foi devidamente instituído por meio deste Termo e será registrado no
Custo diante.

8.3.2. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os titulares dos CRI e o Agente
Fiduciário, caso quaisquer das declarações prestadas no presente Termo tornem-se total ou
parcialmente inverídicas, inconsistentes, imprecisas, incompletas, incorretas ou insuficientes.

8.4. A Emissora obriga-se a informar ao Agente Fiduciário, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias
Úteis, a ocorrência de qualquer inadimplemento ou fato relevante relativos aos Créditos
Imobiliários, desde que tais fatos sejam de conhecimento da Emissora.

8.4.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente
Fiduciário, em 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a todas as
informações e documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI; e (b)
encaminhar ao Agente Fiduciário e divulgar em sua página na rede mundial de computadores, na
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mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos Titulares dos CRI
que venham a ser publicados.

8.4.2. Sem prejuízo do disposto acima, a Emissora obriga-se a informar e enviar todos os dados
financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução CVM
nº 28/83, e que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, até 30 (trinta) dias antes do
encerramento do prazo para sua disponibilização perante a CVM.

8.5. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis
contados do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos
Imobiliários.

8.6. A Emissora obriga-se ainda a elaborar e apresentar à CVM as informações periódicas,
exigidas nos termos da Instrução CVMnº 414/04.

8.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas na regulamentação aplicável e nos
Documentos da Operação, a Emissora se obriga a cumprir integral e pontualmente com as
obrigações estabelecidas na Instrução CVMnº 476/09, especialmente aquelas previstas no artigo
17 da citada instrução, conforme abaixo:

a) preparar demonstrações financeiras de encerramento de exerClCIO e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e com as regras
emitidas pela CVM;

b) submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM;

c) divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos
auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores, dentro de 3
(três) meses contados do encerramento do exercício social;

d) manter os documentos mencionados no item "c" acima em sua página na rede mundial de
computadores, por um prazo de 3 (três) anos;

e) observar as disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;

f) informar a ocorrência de fato relevante à Emissão, comunicando imediatamente o
Coordenador; e

g) fornecer as informações solicitadas pela CVM.
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8.8. As atividades relacionadas à administração dos Créditos Imobiliários e ao controle das
Garantias oferecidas serão exercidas pela Emissora, observadas as disposições constantes nos
Documentos da Operação.

8.9. As declarações exigidas do Coordenador Líder pelo item 15 do anexo III da Instrução CVM
nº 414/04 constam do anexo II abaixo, o qual é parte integrante e inseparável deste Termo.

CLÁUSULA NONA: GARANTIAS, SEGUROS, REGIME FIDUCIÁRIO E PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1. Foram ou serão, conforme o caso, constituídas as seguintes garantias e seguros para os
Créditos lmobiliários, representados pelas CC!, os quais servem de lastro aos CRI:

9.1.1. Alienação Fiduciária de lmóvel: Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvel,

foi constituída a alienação fiduciária do Imóvel, em favor da Emissora, pela Credora Original, em
garantia do pagamento integral dos Créditos Imobiliários e dos valores eventualmente devidos pela
Credora Original sob o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e o Contrato de Cessão. Para fins
de leilão, o valor do referido imóvel será de R$54.600.000,00 (cinquenta e quatro milhões,
seiscentos mil reais), devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE da data de assinatura do Contrato de
Alienação Fiduciária de Imóvel até a data de realização do leilão.

9.1.1.1. A Credora Original procederá ao registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel no
registro de imóveis competente em até 60 (sessenta) Dias Úteis a contar da data de assinatura do
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel. A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário cópia da
matrícula atualizada do Imóvel, em que conste o registro da alienação fiduciária referida acima, em
até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de sua apresentação pela Credora Original.

9.1.2. Fiança da Credora Original e dos Coobrigados: Por meio do Contrato de Cessão, a Credora
Original e os Coobrigados se obrigaram integralmente, de forma solidária, irrevogável e
irretratável, como fiadores e principais pagadores dos Créditos Imobiliários, renunciando ao
benefício de ordem previsto nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil e obrigando-se a garantir o
pagamento do fluxo esperado dos Créditos Imobiliários, nas respectivas datas de vencimentos,
conforme o anexo I ao Contrato de Cessão. Adicionalmente, os Intervenientes Coobrigados se
obrigaram, nos termos do Contrato de Cessão, de forma solidária, renunciando ao benefício da
ordem, a cumprir todas as demais obrigações da Credora Original assumidas no Contrato de Cessão.
A fiança é exigível de acordo com as condições e prazos do Contrato de Cessão e perdurará até o
pagamento integral dos Créditos Imobiliários, conforme o fluxo previsto no anexo I ao Contrato de
Cessão.

9.1.3. Reserva de Recursos: A Emissora foi expressamente autorizada pela Credora Original a
utilizar, as quantias devidas à Credora Original no âmbito de operação de securitização envolvendo
os créditos oriundos do Contrato BTS não vinculados aos CRI, especialmente o valor relativo ao
preço de aquisição dos citados créditos, equivalente a R$ 2.635.288,79 (dois milhões, seiscentos e
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trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), para compensação ou
pagamento de quaisquer quantias devidas pela Credora Original, a qualquer título, em relação à
construção do Empreendimento, aos Créditos Imobiliários e aos CRI. Nos termos do respectivo
instrumento, o preço de aquisição dos referidos créditos será pago à Credora Original, em uma
única parcela, somente após a ocorrência dos seguintes eventos: (a) recebimento da primeira
parcela relativa aos Créditos Imobiliários, nos termos previstos no Contrato BTS; e (b) emissão,
pela Devedora, do termo de aceite do Empreedimento.

9.1.4. Seguro de Responsabilidade Civil e Engenharia: A Credora Original contratou, de acordo
com o item 2.3 do Contrato BTS e o Contrato de Cessão, Seguro de Risco de Engenharia para Obras
Civis, Instalações e Montagens e Seguro de Responsabilidade Civil para Obras Civis, Instalações e
Montagens, com seguradora previamente aprovada e em condições aceitáveis para a Emissora, para
a construção da totalidade do Empreendimento.

9.1.5. Seguro Patrimonial: Nos termos do item 3.6 do Contrato BTS, será contratado, a partir do
recebimento do Empreendimento pela Devedora para início das atividades e às suas expensas,
seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, tumultos, danos elétricos, vendaval, impactos de
veículos terrestres e queda de aeronaves, com seguradora de primeira linha, cuja apólice será
endossada pela Credora Original para a Emissora, conforme previsto no Contrato de Cessão, até
pagamento integral dos Créditos Imobiliários, conforme o fluxo previsto no anexo I ao Contrato de
Cessão.

9.1.6. Bggime Fiduciário: Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/97, a Emissora institui, por meio
deste Termo, o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, as CCI que os representam e as
Garantias, com a consequente constituição do Patrimônio Separado, abaixo descrito. O Regime
Fiduciário abrange inclusive a Conta Centralizadora.

9.1.7. Patrimônio Separado: com a instituição do Regime Fiduciário, os Créditos Imobiliários, as
CCI que os representam e as Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, passam a integrar o
Patrimônio Separado, que não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina
exclusivamente à liquidação dos CRI, aos quais está afetado, bem como ao pagamento dos
respectivos custos de administração e obrigações fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA: REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

10.1. Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/97, a Emissora institui o Regime Fiduciário sobre os
Créditos Imobiliários, as CCIque os representam e as Garantias. O Regime Fiduciário abrange
inclusive a Conta Centralizadora.

10.2. Os Créditos Imobiliários, as CCI que os representam e as Garantias sob Regime Fiduciário,
incluindo a Conta Centralizadora, permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da
Emissora até que se complete o resgate dos CRI.
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10.3. Na forma do artigo 11 da Lei nQ 9.514/97, os Créditos Imobiliários, as CCI que os
representam e as Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, estão isentos de qualquer ação ou
execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução
por quaisquer dos credores, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações
inerentes aos CRI, ressalvado, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da
Medida Provisória nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

10.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as
diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento
das parcelas de amortização do principal, juros e demais encargos acessórios. A Emissora manterá
registro contábil independente do restante de seu patrimônio, elaborará e publicará as respectivas
demonstrações financeiras, conforme artigo 12 da Lei nQ 9.514/97.

10.5. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo III à Instrução CVMnQ 414/04, a Emissora
declara que:

a) a custódia da Escritura das CCIserá realizadas pelo Custodiante;

b) a guarda e conservação de via original dos documentos que dão origem aos Créditos
Imobiliários serão de responsabilidade da Emissora; e

c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades que serão
realizadas pela Emissora ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i)
acompanhamento do fluxo de pagamento dos Créditos Imobiliários; (ii) apuração e
informação à Devedora e ao Agente Fiduciário do saldo devido; (iii) controle dos recursos
da Conta Centralizadora; e (iv) emissão, conforme o caso e mediante anuência expressa do
Agente Fiduciário, dos termos de liberação de garantias.

10.6. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em
caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração
temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: AGENTE FIDUCIÁRIO

11.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua nomeação,
para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida remuneração nos
termos da lei e deste Termo.

11.2. Atuando como representante dos Titulares dos CRI,o Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo, todas as suas cláusulas e condições;
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b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse e de incompatibilidade
previstas no inciso 11 do artigo 9º e no artigo 10 da Instrução CVMnº 28/83;

c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é
atribuída, conforme o 93º do artigo 66 da Lei nº 6.404/76;

d) que, observadas as disposições do presente Termo, analisou diligentemente os documentos
relacionados à Emissão, para verificação de sua legalidade e ausência de vícios, bem como
da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela
Emissora neste Termo; e

e) que, observadas as disposições do presente Termo,verificou e verificará, conforme o caso, a
regularidade da constituiçãodas Garantias e contratação dos seguros referidos na cláusula
nona acima.

11.3. Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, sem prejuízo do disposto na regulamentação
aplicável, principalmente:

a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício
da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração
dos próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração do Patrimônio
Separado e no cumprimento das cláusulas do presente Termo;

b) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do Patrimônio Separado;

c) promover, na forma prevista na cláusula décima segunda abaixo, a liquidação do Patrimônio
Separado;

d) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer
outra modalidade de inaptidão;

e) conservar em boa guarda toda correspondência e demais papéis relacionados ao exercício
de suas funções;

f) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste
Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de
que tenha conhecimento, baseado unicamente nas informações prestadas pela Emissora,
sendo certo que o Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de verificação
independente ou adicional da veracidade das declarações ora apresentadas, com o quê os
Debenturistas ao subscreverem ou adquirirem as Debêntures declaram-se cientes e de
acordo;
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g)

h)

i)

j)

k)

I)

m)

n)

o)

p)

manter atualizada a relação de Titulares dos CRI e seus endereços, mediante, inclusive,
gestão junto à Emissora;

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

Titulares dos CRI, bem como realização dos Créditos Imobiliários afetados ao Patrimônio

Separado, caso a Emissora não o faça;

notificar os Titulares dos CRI sobre o inadimplemento de quaisquer obrigações previstas

neste Termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados de sua ciência;

solicitar, sempre que considerar necessário, auditoria extraordinária da Emissora, mediante

notificação e apresentação de justificativa razoável para adoção de tal medida;

disponibilizar aos Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, por meio de sua central

de atendimento e/ou de sua página na rede mundial de computadores, o valor nominal

unitário atualizado dos CRI, conforme calculado pela Emissora;

verificar o pontual e integral pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI,

conforme previsto no anexo I ao presente Termo;

fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a

comprovação de pagamento integral dos CRI em circulação, extinguindo o Regime

Fiduciário;

convocar, às expensas do Emissora, quando entender necessário e sempre que se verificar a

ocorrência de qualquer hipótese específica prevista na regulamentação aplicável ou neste

Termo, a Assembleia Geral, conforme prevista no presente Termo, respeitadas outras regras

relacionadas às assembleias gerais constantes da Lei nº 6.404/76;

comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informações

que lhe forem solicitadas; e

conforme deliberação dos Titulares dos CRI nesse sentido, (i) declarar o vencimento
antecipado dos CRI; e (U) exigir o pagamento dos valores devidos pela Devedora ou, ainda,

excutir as Garantias, observadas as disposições deste Termo.

11.4. Os atos ou manifestações, por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidades

para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com os Titulares dos CRI,

bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste Termo,

somente serão válidos quando previamente deliberados em Assembleia Geral.
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11.5. O Agente Fiduciário receberá, como remuneração pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, parcelas anuais, até o resgate total
dos CRI, no valor de R$9.000,OO (nove mil reais), nesta data, sendo a primeira parcela devida no 5Q

(quinto) Dias Útil após a assinatura do presente Termo.

11.5.1 A remuneração definida no item 11.5 acima, será devida mesmo após o vencimento dos CRI,
caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada. Referida
remuneração será calculada e paga pr oporcionalmente aos meses em que o Agente Fiduciário
continuar a exercer suas funções, conforme previsto no presente Termo.

11.5.2 A remuneração do Agente Fiduciário não inclui as despesas incorridas, durante ou após a
prestação dos serviços, que sejam necessárias ao exercício de sua função, tais como publicações em
geral, notificações, extração de certidões, despesas com viagens e estadias, transportes e
alimentàção, bem como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação, as quais
serão pagas pela Emissora.

11.5.2.1 A remuneração prevista no item 11.5 acima não inclui as despesas incorridas pelo
Agente Fiduciário com a contratação de terceiros especialistas, como auditores, fiscais ou
assessores legais, entre outros. Estão excluídos da remuneração do Agente Fiduciário também os
gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo
Agente Fiduciário e/ou contra o Agente Fiduciário intentadas, no exercício de suas funções, ou
ainda que lhe cause prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos
Titulares dos CRI, podendo ainda o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para
cobertura do risco de sucumbência.

11.5.2.2 O pagamento das despesas referidas nos itens 11.5.2 e 11.5.2.1 acima será realizado
mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas
dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário,
após prévia aprovação da despesa, se assim possível, por escrito, peja Emissora, observado que, na
hipótese de reembolso, a Emissora será comunicada sobre tais despesas, sempre que possível,
previamente e por escrito.

11.5.2.3 O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda com o risco de não
ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em discordância com (a) critérios de
bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero; ou (b) a função
fiduciária que lhe é inerente.

11.5.3 Os custos da remuneração do Agente Fiduciário conforme item 11.5, bem como as despesas
previstas nos itens 11.5.2 e 11.5.2.1 acima, serão suportados pela Credora Original, nos termos do
Contrato de Cessão, e pagos ao Agente Fiduciário pela Emissora.
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11.5.4 Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações previstas no item 11.5
acima, estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao
reajuste pelo IPCA/IBGE, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento,
calculado pro rata die, se necessário.

11.5.5 As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas, a partir da data de
assinatura deste Termo, pela variação acumulada do IPCA/IBGE ou, na impossibilidade de sua
utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculada pro rata die.

11.5.6 A remuneração do Agente Fiduciário será acrescida de todas as contribuições ou impostos
incidentes sobre a prestação de seus serviços, tais como o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS, a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,a contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
excetuando-se o Imposto de Renda - IR, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

11.5.7 Na hipótese de inadimplência da Emissora, com relação ao pagamento (a) da remuneração
do Agente Fiduciário, por período superior a 30 (trinta) dias contados da data prevista para seu
pagamento; ou (b) das despesas previstas nos itens 11.5.2 e 11.5.2.1 acima, referidos custos serão
suportados pelo Patrimônio Separado ou, na hipótese de sua insuficiência, pelos Titulares dos CRI.

11.6. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de vacância, devendo
ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos,
Assembleia Geral para eleger novo agente fiduciário.

11.7. OAgente Fiduciário poderá ser destituído:

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

b) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de qualquer fato
que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3 (dois
terços) dos Titulares dos CRI; ou

c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto no item 13.7 abaixo, na
hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei nº 9.514/97 ou das
incumbências mencionadas no item 11.3 acima.

11.8. O agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos do item 11.7
acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação
aplicável e deste Termo.
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11.9. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de
aditamento ao presente Termo.

11.10. Por meio de deliberação em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderão nomear
substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

12.1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário, conforme disposto no
item 11.3 acima, deverá realizar imediatamente a administração do Patrimônio Separado ou
promover a liquidação do Patrimônio Separado, observado o que for deliberado em Assembleia
Geral.

12.2. Em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do início da administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário, deverá ser convocada Assembleia Geral, na forma estabelecida no presente
Termo e na Lei nQ 9.514/97.

12.3. A Assembleia Geral deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado ou pela
continuidade de sua administração por instituição administradora, fixando, neste caso, a
remuneração do Agente Fiduciário, bem como as condições de sua viabilidade econômico-
financeira.

12.4. Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da Assembleia Geral, a ocorrência de
qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio
Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou não conforme itens 12.1 a 12.3 acima:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora, não
elidido no prazo legal; ou

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias ou
não pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da
Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado ocorrerá desde
que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) Dias Úteis contados de
notificação formal comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário.

12.5. A Emissora se compromete a praticar todos os atos e assinar todos os documentos,
incluindo a outorga de procurações, para que o Agente Fiduciário possa desempenhar a
administração do Patrimônio Separado e realizar todas as demais funções a ele atribuídas neste
Termo, em especial nesta cláusula décima segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ASSEMBLEIA GERAL
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13.1. Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI.

13.2. A Assembleia Geral poderá ser convocada:

a) pelo Agente Fiduciário;

b) pela Emissora; ou

c) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em
circulação.

13.3. A convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital publicado
por 3 (três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação, utilizado
pela Emissora para divulgação de suas informações societárias, sendo que instalar-se-á, em
primeira convocação, com a presença dos Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois
terços) dos CRI em circulação e, em segunda convocação, mediante edital publicado com 8 (oito)
dias de antecedência, com qualquer número.

13.4. A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado,
respectivamente:

a) a um representante da Emissora; ou

b) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

13.5. Sem prejuízo do disposto no item 13.6 abaixo, a Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão
convocar representantes da Emissora ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias
Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da
ordem do dia.

13.6. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos
Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

13.7. As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por Titulares de CRI representando a
maioria absoluta dos CRI, exceto se outro quórum de deliberação da Assembleia Geral for
expressamente previsto neste Termo.

13.7.1. Ressalvado o disposto no item 13.8 abaixo, a cada CRI corresponderá um voto, sendo
admitida a constituição de mandatários, observadas as disposições do 91Q e do 92Q do artigo 126 da
Lei nQ 6.404/76.
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13.8. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da
Assembleia Geral, serão excluídos os CRI que a Emissora eventualmente possua em tesouraria e os
que sejam de titularidade de entidades ligadas à Emissora, assim entendidas as empresas que sejam
subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou
qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação de conflito de
interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação
da Assembleia Geral.

13.9. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns estabelecidos
neste Termo, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarão a todos
os Titulares dos CRI em circulação.

13.10. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada
regularmente instalada a Assembleia Gerala que comparecem todos os Titulares dos CRI, sem
prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

14.1. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação do
Patrimônio Separado, inclu sive as referentes à sua transferência para outra companhia
securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a
sua administração;

b) as despesas incorridas pelo Agente Fiduciário previstas no subi tem 11.5.1 acima, bem como
eventuais despesas da mesma natureza incorridas pela Emissora;

c) o pagamento de impostos, taxas, contribuições fiscais ou parafiscais ou quaisquer outros
tributos e despesas que venham a ser imputados por lei ou regulamentação pertinente ao
Patrimônio Separado, inclusive eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham
a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência
alteradas, questionadas ou reconhecidas, de forma a representar, de forma absoluta ou
relativa, um incremento da tributação incidente sobre os CRI, sobre os Créditos Imobiliários
e/ou sobre as Garantias;

d) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios
arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas,
danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por
parte da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, de seus administradores, empregados,
consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida
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pelo juízo competente, da qual não caibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade
da Credora Original e/ou dos Coobrigados; e

e) as demais despesas previstas na regulamentação aplicável ou no presente Termo.

14.2. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos
termos da Lei nº 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as
despesas mencionadas no item 14.1 acima, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI,
na proporção dos CRI detidos por cada Titular dos CRI.

14.3. No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste Termo, os recursos
necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser, sempre que possível,
previamente aprovados em Assembleia Geral e adiantados ao Agente Fiduciário, na proporção dos
CRI detidos por cada Titular dos CRI na data da respectiva aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

15.1. Serão de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os impostos diretos e indiretos
mencionados na presente cláusula décima quinta. Não deve-se considerar somente as informações
contidas neste Termo para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus próprios
assessores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto Titulares dos CRI.

15.2. Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda na Fonte - IRF, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas
regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 6
(seis) meses: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (b) de 6 (seis) a
12 (doze) meses: alíquota de 20% (vinte por cento); (c) de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses:
alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento); e (d) acima de 24 (vinte e quatro)
meses: alíquota de 15% (quinze por cento). Este prazo é contado da data em que o investidor
efetuou o investimento até a data do resgate.

15.3. O IRF, retido na forma descrita no item 15.2 acima, das pessoas jurídicas não-financeiras
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação, gerando o
direito à restituição ou compensação com o IR apurado em cada período de apuração. O rendimento
também deverá ser computado na base de cálculo do IR e da CSLL.

15.4. Os ganhos de capital auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras decorrentes da
alienação dos CRI estarão sujeitos à tributação do IR à alíquota de 15% (quinze por cento),
conforme previsto no inciso 11 do artigo 2º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, por serem
considerados ganhos líquidos, o qual deverá ser recolhido pelo vendedor dos CRI até o último dia
do mês seguinte ao mês da apuração do ganho.



15.5. A pessoa jurídica não-financeira também está sujeita às seguintes contribuições vinculadas
ao financiamento da seguridade social: (a) a contribuição ao PIS; e (ii) a COFINS.Tanto o PIS quanto
a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas obtidas, inclusive sobre os resultados auferidos
decorrentes de rendimentos obtidos com o CRI e sobre os ganhos líquidos auferidos na alienação
do CRI.As alíquotas do PIS e da COFINS, assim como o montante total de tributo a pagar, variam de
acordo com a sujeição do investidor à incidência de PIS e COFINS de forma cumulativa ou não-
cumulativa,

15.6. Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de
investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de
previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de
títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na
fonte e do pagamento em separado do inciso IR.

15.7. Para as pessoas físicas, a partir de 1º de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por
aplicação em CRI estão isentos de inciso IR, por força do inciso 11 do artigo 3º da Lei nº 11.033/04.

15.8. Eventual ganho de capital auferido com a alienação dos CRI está sujeito à tributação do IR à
alíquota de 15% (quinze por cento), como ganho líquido, o qual deverá ser recolhido pelo vendedor
dos CRI, até o último dia do mês seguinte ao mês da apuração do ganho.

15.9. Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que
investirem em CRI no país de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de
26 de janeiro de 2000, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRF à alíquota de
15% (quinze por cento). No caso de investidor domiciliado em país com tributação favorecida
(paraíso fiscal), serão aplicáveis as mesmas normas previstas para as pessoas jurídicas não-
financeiras domiciliadas no Brasil. Os investidores estrangeiros pessoas físicas estarão isentos do
Imposto de Renda com relação aos rendimentos decorrentes dos CRI, conforme o inciso II do artigo
3º da Lei nº 11.033/04

15.10. O artigo 32 do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, estabelece que as operações
envolvendo CRI com prazo de resgate, cessão ou repactuação, superior a 30 (trinta) dias estão
sujeitas à incidência do IOF à alíquota zero. Se, contudo, houver resgate, cessão ou repactuação dos
CRI em prazo inferior a 30 (trinta) dias, aplicar-se-á a alíquota de 1% (um por cento) ao dia sobre o
valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo,
consoante tabela prevista no anexo ao Decreto nº 6.306/07.

15.11. Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, as
liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de
operações simultâneas, para aplicação em CRI, estão sujeitas ao IOF à alíquota de 6% (seis por
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cento), A operação de câmbio para retorno de recursos para o exterior estará sujeita ao IOF à
alíquota zero.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PUBLICIDADE

16.1. Os fatos e informações relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, incluindo, mas não se
limitando, às convocações de Assembleia Geral, serão publicadas em jornal de grande circulação,
previamente informado aos Titulares dos CRI e obedecidos os prazos legais e regulamentares e
deverão ser encaminhadas ao Agente Fiduciário em até 01 (um) dia útil.

16.2. As demais informações periódicas referentes à Emissão ou aos CRI serão disponibilizadas
ao mercado, nos prazos legais e regulamentares, por meio do Sistema de Envio de Informações
Periódicas e Eventuais - IPE da CVM.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: REGISTRO

17.1. O Custo diante será responsável pelo registro de 1 (uma) via original deste Termo, no qual
institui-se o registro do Regime Fiduciário, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei nº
10.931/0.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: RISCOS

18.1. O investimento em certificados de recebíveis imobiliários envolve uma série de riscos que
deverão ser observados pelo investidor. Referidos riscos envolvem fatores de liquidez, crédito,
mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Emissora, à
Credora Original, à Devedora, aos Coobrigados e/ou aos próprios CRI. O investidor deve ler
cuidadosamente todas as informações descritas no presente Termo, bem como consultar um
consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessário antes de tomar uma decisão
de investimento, Segue abaixo a descrição, não exaustiva, dos principais fatores de risco a serem
considerados pelo potencial investidor, antes de subscrever ou adquirir os CRI.

Fatores relativos ao ambiente macroeconômico

Política econômica do Governo Federal
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar
a economia do Brasil. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras
políticas envolveram, no passado, controle de salários e preço, desvalorização da moeda, controles
no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre
outras,
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Não existe possibilidade de controle ou previsão, com significativo grau de certeza, das medidas ou
políticas que o Governo poderá adotar no futuro. Os negócios, os resultados operacionais e
financeiros e o fluxo de caixa da Devedora, da Credora Original e dos Coobrigados poderão ser
adversamente afetados em razão de mudanças nas políticas públicas e por fatores como: (a)
variação nas taxas de câmbio; (b) controle de câmbio; (c) índices de inflação; (d) flutuações nas
taxas de juros; (e) falta de liquidez nos mercados financeiro e de capitais brasileiros; (f)
racionamento de energia elétrica; (g) instabilidade de preços; (h) mudanças na política fiscal e no
regime tributário; e (i) medidas de cunho político, social e econômico que possam afetar o país.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas
governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o
desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a modificações por parte do
Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de
valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na
economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os resultados operacionais da Devedora, da
Credora Original e dos Coobrigados e, por consequência, o desempenho financeiro dos CRI.

Efeitos da política anti-inflacionária
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do Governo Federal
para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas de controle inflacionário,
contribuíram para a incerteza econômica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais
brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a
manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo
Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações
para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um efeito material desfavorável sobre a economia
brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que os Créditos
Imobiliários e as Garantias não sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o
pagamento dos Titulares dos CRI está baseado na realização destes ativos, tal fator poderá alterar o
retorno previsto.

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes desvalorizações. No passado, o Governo
Federal implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais,
incluindo desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a
frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais
e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em períodos mais recentes resultaram em
flutuações significativas nas taxas de câmbio do real frente ao dólar dos Estados Unidos. Não é
possível assegurar que a taxa de câmbio entre o real e o dólar dos Estados Unidos irá permanecer
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nos níveis atuais. As depreciações do real frente ao dólar dos Estados Unidos também poderão criar
pressões inflacionárias adicionais no Brasil que, por sua vez, poderão afetar negativamente a
liquidez da Devedora, da Credora Original e dos Coobrigados e a qualidade da Emissão.

Efeitos da elevação súbita da taxa de juros
O mesmo podemos dizer sobre o impacto da variação das taxas de juros junto aos principais
agentes do mercado, com efeito desfavorável aos Titulares dos CRI, à Devedora, à Credora Original e
aos Coobrigados.

Efeitos da retração no nível da atividade econômica
As operações de securitização de créditos imobiliários apresentam historicamente uma correlação
direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da
economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, poderá acarretar a elevação
no patamar de inadimplemento de pessoas jurídicas, inclusive da Devedora, de seus clientes, da
Credora Original e dos Coobrigados.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no
balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de
captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de
juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e
eventual desaceleração da economia dos Estados Unidos poderão trazer impacto negativo para a
economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando as despesas com
empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras.

Fatores relativos ao ambiente macroeconômico internacional

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é
influenciado pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração
dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos na
economia e as condições de mercado em outros países de mercados emergentes, especialmente da
América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários
emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir
consideravelmente das condições econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos títulos
e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em consequência da globalização, não apenas problemas com países emergentes afetam
o desempenho econômico e financeiro do país. A economia de países desenvolvidos, como os
Estados Unidos, interfere consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em consequência dos
problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em anos recentes (por
exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008), os investidores estão mais cautelosos na
realização de seus investimentos, o que causa uma retração dos investimentos. Essas crises podem
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produzir uma evasão de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias
brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacional como estrangeiro,
impedindo o acesso ao mercado de capitais internacionais. Desta forma, é importante ressaltar que
eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e
ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI da Emissão.

Fatores relativos a alterações na legislação e regulamentação tributárias aplicáveis aos CRI

o tratamento tributário aplicável aos CRI tem o intuito de fomentar o mercado de CRI e poderá ser
alterado ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária ou, ainda, novas
interpretações ou a consolidação de interpretações diferentes sobre a incidência de quaisquer
tributos poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos Titulares dos
CRI.

Fatores relativos à Emissora

Risco da não realização da carteira de ativos
A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo
como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários através da emissão de
certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O
Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos Imobiliários, de forma que
qualquer atraso ou falta de recebimento dos valores referentes aos Créditos Imobiliários pela
Emissora poderá afetar negativamente a sua capacidade de honrar as obrigações decorrentes dos
CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, os Titulares dos CRI poderão deliberar, em
Assembleia Geral, sobre novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar por sua
liquidação, o que poderá ainda ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora
perante os investidores.

Administração da Emissora
A perda de membros da alta administração da Emissora, ou a incapacidade de atrair e manter
pessoal adicional para integrá-la, poderá ter um efeito adverso relevante sobre a situação financeira
e os resultados operacionais da Emissora. A capacidade da Emissora em manter sua posição
competitiva depende em larga escala dos serviços da alta administração. A Emissora não pode
garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua alta
administração. A perda dos serviços de qualquer dos membros da alta administração ou a sua
incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-Ia poderá causar um efeito adverso
relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Emissora.

Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora e não prevalência do Patrimônio Separado
Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime
Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos Imobiliários, as CCI que os representam e as
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Garantias, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e
trabalhistas, poderão afetar os Créditos Imobiliários, principalmente em razão da falta de
jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da Emissão considera um conjunto
de rigores e obrigações estipuladas através de contratos públicos ou privados elaborados nos
termos da legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange às operações de CRI, em situações de
estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de
tempo e recursos necessários para fazer valer as disposições contidas nos Documentos da Operação
e de decisões desfavoráveis em relação à eficácia do arcabouço contratual.

Fatores relativos à Emissão

Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a capacidade da
Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI
Os CRI são lastreados nos Créditos Imobiliários. As 85 (oitenta e cinco) CCI foram vinculadas aos
CRI por meio deste Termo, pelo qual foi instituído o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado. Os
Créditos Imobiliários representam créditos detidos atualmente pela Emissora contra a Devedora,
que compreendem atualização monetária, juros e outras eventuais taxas de remuneração,
penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios.

O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia
flutuante ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares
dos CRI dos montantes devidos conforme este Termo depende do recebimento das quantias
devidas em função dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores
decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da
Devedora, como aqueles descritos nesta cláusula décima oitava, poderão afetar negativamente o
Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares dos CRI.

Riscos relativos ao pagamento condicionado e descontinuidade
As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos investidores decorrem direta ou
indiretamente dos pagamentos referentes aos Créditos Imobiliários e/ou da liquidação das
Garantias. Os recebimentos de tais recursos podem ocorrer posteriormente às datas previstas para
os pagamentos dos juros e das amortizações dos CRI, resultando na descontinuidade do fluxo de
caixa esperado dos CRI.Após o recebimento dos recursos referidos acima e, se for o caso, depois de
esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos
Imobiliários e das Garantias, caso esses não sejam suficientes para pagar os CRI, a Emissora não
disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores.

Garantias
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É possível que a não verificação de certos requisitos legais e demais condicionantes prejudique a
regular constituição das Garantias, ensejando o vencimento antecipado dos CRI.Além disso, ainda
que devidamente constituídas, em determinadas circunstâncias, as Garantias poderão deteriorar-se
ou diminuir por qualquer razão, ou, ainda, tornar-se inábeis ou impróprias para garantir o
cumprimento das obrigações relativas aos CRI,a despeito das obrigações de substituição OU reforço
das Garantias. Não é possível assegurar que a execução das Garantias possibilitará a integral
satisfação das obrigações garantidas, hipótese em que a Emissora poderá não dispor de outras
fontes de recursos para satisfação do crédito dos eventuais titulares dos CRI.Ademais, a excussão
das Garantias poderá envolver custos significativos e demandar prazo elevado para sua conclusão.

Registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel
Especificamente, caso o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel não seja registrado no registro
de imóveis competente em até 60 (sessenta) Dias Úteis a contar da data de assinatura do Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóvel, (a) a alienação fiduciária do Imóvel poderá reputar-se não
constituída; e (b) a Escritura de Emissão poderá ser questionada, em razão do disposto no S5Q do
artigo 18 da Lei nQ 10.931/04, sem prejuízo do vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários
nos termos do Contrato de Cessão.

Os Titulares dos CRInão têm qualquer direito sobre o Empreendimento
Os CRI não asseguram aos Titulares dos CRI qualquer direito sobre o Empreendimento relacionado
à Emissão.

Risco relacionado ao quórum de deliberação em Assembleia Geral
As deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral são aprovadas por maioria absoluta,
ressalvados os quóruns específicos estabelecidos neste Termo. O titular de pequena quantidade de
CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se manifeste voto desfavorável. Não
há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular dos CRI em determinadas
matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral.

Eventual rebaixamento na classificação de risco da Oferta
A classificação de risco atribuída à Oferta será baseada na atual condição da Emissora, da Credora
Original e dos Coobrigados, bem como nos Documentos da Operação, incluindo as informações
constantes deste Termo. Não existe garantia de que a classificação de risco permanecerá inalterada
durante a vigência dos CRI. Caso a classificação de risco seja rebaixada, os Titulares dos CRI
poderão sofrer perdas caso realizem negócios no mercado secundário.

Risco de amortização extraordinária e/ou resgate antecipado
Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos Imobiliários, os recursos decorrentes dessa
antecipação serão imputados pela Emissora na amortização extraordinária e/ou no resgate
antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo. A efetivação desses eventos poderá frustrar
a expectativa de rentabilidade dos investidores e resultar em dificuldades de reinvestimento dos
recursos à mesma taxa de remuneração dos CRI.
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Baixa liquidez no mercado secundário
Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta
baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação
dos CRI que permita sua alienação pelos Titulares dos CRI caso estes decidam pelo
desinvestimento. Dessa forma, o investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para
negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI
por todo o prazo da Emissão.

Restrição à negociação
Os CRI são objeto de esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nQ 476/09,
ficando sua negociação no mercado secundário sujeita ao período de vedação previsto no artigo 13
da instrução mencionada.

Credores privilegiados
A Medida Provisória nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76,
estabelece que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza
fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são
atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "[desta forma] permanecem
respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação."

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos deles decorrentes, inclusive
as Garantias, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por
credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores
trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra,
concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre o
produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que
os Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o
pagamento daqueles credores.

Demais riscos
Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da Devedora, da Credora
Original e dos Coobrigados, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas
nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de
motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras
aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

Riscos relativos ao setor de atuação da Devedora e à Devedora
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Os resultados operacionais da Devedora estão sujeitos a fatores sazonais e volatilidade que afetam
tanto os preços de matéria-prima quanto os preços de vendas
O negócio da Devedora é em grande parte dependente do custo e fornecimento de milho, farelo de
soja, soja em grãos, suínos, bovinos, leite e outras matérias-primas, bem como os preços de venda
de suas aves, suínos, bovinos e produtos lácteos, todos os quais são determinados por alterações
constantes na oferta e demanda, que podem flutuar de maneira significativa, e de outros fatores
sobre os. quais a Devedora tem pouco ou nenhum controle.

Esses outros fatores incluem, entre outros, flutuações nos níveis de produção doméstica e global de
aves, suínos, bovinos e leite, regulamentos ambientais e de conservação, conjuntura econômica,
condições climáticas, doenças em animais e na lavoura, custo do frete internacional e flutuações das
taxas de câmbio. O setor econômico da Devedora, tanto no Brasil quanto no exterior, também é
caracterizado por períodos cíclicos de preços e lucratividade mais altos, seguidos de
superprodução, o que leva a períodos de preços e lucratividade menores. A Devedora não pode
minimizar esses riscos com a celebração de contratos de longo prazo com seus clientes e com a
maioria de seus fornecedores, uma vez que esses contratos não são usuais no setor da Devedora.
Seu desempenho financeiro também é afetado por custos de frete nacionais e internacionais, que
são vulneráveis a flutuações no preço do petróleo. É possível que a Devedora não tenha êxito ao
tratar dos efeitos das variações sazonais e da volatilidade sobre custos e despesas ou sobre a
precificação de seus produtos e, neste caso, seu desempenho financeiro como um todo poderá ser
negativamente afetado.

Riscos à saúde relativos ao setor alimentício poderão prejudicar a capacidade de a Devedora vender
seus produtos
A Devedora está sujeita a riscos que afetam o setor de alimentos em geral, inclusive riscos causados
por contaminação ou deterioração dos alimentos, questões relativas à nutrição e à saúde,
reclamações de responsabilidade de fabricante, adulteração de produto, possível indisponibilidade
e custo de seguro e o custo potencial e transtorno de um recaI! de produto. Entre esses riscos estão
aqueles relativos à criação de animais, inclusive doenças e condições climáticas adversas. A carne
está sujeita a contaminação durante o processamento e a distribuição. A contaminação durante o
processamento pode afetar muitos dos nossos produtos e, portanto, poderá ter um impacto
significativo nas operações da Devedora.

As vendas dependem das preferências dos consumidores e quaisquer riscos reais ou potenciais à
saúde associados aos produtos da Devedora, inclusive qualquer publicidade negativa referente a
esses riscos, poderão levar os consumidores a perder a confiança na qualidade e segurança dos
produtos, o que reduz o seu nível de consumo.

Ainda que a Devedora mantenha sistemas desenvolvidos para monitorar riscos de segurança
alimentar em todas as fases do processo produtivo (inclusive no tocante à produção de aves, suínos,
bovinos e produtos lácteos), referidos sistemas para cumprimento das normas governamentais
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poderão não minimizar efetivamente os riscos relacionados à segurança alimentar. Qualquer
contaminação de produto poderá ter um efeito prejudicial significativo nos negócios da Devedora,
em seus resultados operacionais, em sua situação financeira ou perspectivas.

A criação de animais e o processamento de carnes envolvem riscos de controle de doenças e saúde
animal, que poderão impactar de forma negativa os resultados operacionais e a condição financeira
da Devedora
As operações da Devedoraincluem a criação de aves e suínos e o processamento de carne suína,
bovina e de aves, além da compra de leite e vendas de leite e produtos lácteos, o que exige que a
manutençãoda saúde animal e o controle de doenças. Pode ser exigido o sacrifício de animais, ou a
suspensão da venda de alguns de seus produtos aos clientes no Brasil e no exterior no caso de um
surto de doenças que afetem os animais como: (a) no caso das aves, a gripe aviária (vírus H5Nl), e a
doença de Newcastle; (b) no caso dos suínos, bovinos e determinados outros animais, a febre aftosa,
a doença da orelha azul e a Gripe A(HIN1) (também conhecida como "gripe suína"); e (c) e a
encefalopatia espongiforme bovina conhecida por "doença da vaca louca" e febre aftosa, no caso de
bovinos. O sacrifício de aves, suínos ou outros animais poderá impedir a recuperação de custos
incorridos na criação ou aquisição desses animais e resultar em despesas adicionais para a
disposição deles.

Os surtos ou o medo do surto de quaisquer dessas doenças ou de outras doenças de origem animal
poderão levar ao cancelamento de pedidos pelos clientes da Devedorae, especialmente se houver
possibilidade de a doença afetar humanos, pode ser feita publicidade negativa que cause um efeito
prejudicial na demanda de seus produtos pelo consumidor. Além disso, os surtos de doença de
origem animal no Brasil poderão resultar em ações por parte de governos estrangeiros para fechar
os mercados de exportação para alguns ou para todos os produtos da Devedora, relacionados a
algumas ou todas as suas regiões. Dessa forma, quaisquer surtos de doença de origem animal
poderão ter efeito prejudicial significativo nos resultados operacionais e situação financeira da
Devedora.

Barreiras comerciais mais rígidas em mercados importantes de exportação poderão afetar de forma
negativa os resultados operacionais da Devedora
Devido ao crescimento do marketshare dos produtos brasileiros de aves, suínos e bovinos nos
mercados internacionais, os exportadores brasileiros estão sendo cada vez mais afetados pelas
medidas tomadas por países importadores para proteger os produtores locais. A competitividade
das companhias brasileiras levou alguns países a estabelecerem barreiras comerciais para limitar o
acesso de companhias brasileiras aos seus mercados.

Os países desenvolvidos usam algumas vezes subsídios diretos e indiretos para aumentar a
competitividade de seus produtores em outros mercados. Barreiras comerciais podem ser impostas
indiretamente a terceiros, as quais são cruciais para a exportação dos produtos da Devedora. Além
disso, muitas vezes produtores locais de mercados específicos impõem pressão política sobre o
governo para evitar que produtores estrangeiros exportem para seus mercados. Quaisquer das
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restrições citadas poderiam afetar substancialmente os volumes de exportação da Devedora e,
consequentemente, suas vendas de exportação e desempenho financeiro. Caso surjam novas
barreiras comerciais em nossos mercados-chave de exportação, a Devedora poderá ter dificuldade
para redistribuir seus produtos para outros mercados em condições favoráveis e seus negócios,
condição financeira e resultado operacional poderão ser afetados de forma negativa.

A Devedora enfrenta concorrência significativa de produtores brasileiros e estrangeiros, o que poderia
afetar negativamente seu desempenho financeiro
A Devedora enfrenta forte concorrência de outros produtores brasileiros nos mercados nacionais,
bem como de produtores brasileiros e estrangeiros nos mercados de exportação. O
mercado brasileiro de aves inteiras e cortes de aves e de suínos é altamente fragmentado, e há
concorrência de pequenos produtores, alguns dos quais operam informalmente, sendo capazes de
oferecer preços mais baixos, uma vez que atendem a parâmetros mais baixos de qualidade. Essa
concorrência de pequenos produtores constitui o motivo principal pelo qual a Devedoravendea
maioria de seus frangos inteiros e cortes de aves e suínos nos mercados de exportação, além de
constituir barreira à expansão de suas vendas desses produtos no mercado interno. Nos nossos
mercados de exportação, há outros grandes produtores brasileiros verticalmente integrados, que
têm capacidade de gerar produtos de qualidade a um custo baixo, bem como com produtores
estrangeiros. Nos mercados de leite e produtos lácteos do Brasil, os principais concorrentes da
Devedorasão a Nestlé Brasil Ltda., a Danone Ltda. - Indústria de Alimentos e a ltambé Ltda. Em
diversos graus, os concorrentes da Devedora podem ter bom posicionamento em linhas de
produtos e regiões específicas, bem como recursos financeiros superiores. Ainda que a
Devedoracontinue a ser produtora de baixo custo, os clientes poderão buscar diversificar suas
fontes de abastecimento, afetando negativamente o desempenho financeiro da Devedora.

A crescente regulamentação da segurança alimentar poderá aumentar os custos da Devedora e
prejudicar seus resultados operacionais
As instalações fabris e produtos da Devedoraestão sujeitos a normas federais, estaduais e
municipais brasileiras, bem como às normas de inspeções de governos estrangeiros e regulamentos
abrangentes na área de segurança alimentar, incluindo controles governamentais de
processamento de alimentos. As mudanças nos regulamentos governamentais relativos à segurança
alimentar poderão exigir que a Devedorafaça investimentos ou que incorra em despesas adicionais
para atender às especificações requeridas referentes aos seus produtos. Seus produtos são
frequentemente inspecionados por autoridades estrangeiras de segurança alimentar e qualquer
reprovação durante essas inspeções poderá exigir a devolução total ou parcial de um embarque
para o Brasil, destruição total ou parcial do embarque e custos devido a atrasos na entrega dos
produtos aos seus clientes. Qualquer restrição maior dos regulamentos de saúde alimentar poderá
resultar no aumento de custos e podem ter um efeito prejudicial nos negócios e resultados
operacionais da Devedora.

As vendas de exportação da Devedora estão sujeitas a uma ampla faixa de riscos associada às
operações internacionais
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As vendas de exportação representam uma parcela significativa das vendas líquidas da Devedora,
respondendo por 40,4% (quarenta inteiros e quatro décimos por cento) de sua receita líquida total
em 2010 e por 41,1% (quarenta e um inteiros e um décimo por cento) do total de suas vendas
líquidas em 2009. Os principais mercados de exportação da Devedoraincluem a União Européia,
Oriente Médio (principalmente a Arábia Saudita) e o Extremo Oriente (especialmente o Japão e a
Rússia). O desempenho financeiro futuro da Devedoradependerá, de forma significativa, das
condições econômicas, políticas e sociais existentes nos seus principais mercados de exportação.

A capacidade futura da Devedora de conduzir negócios nos mercados de exportação poderá ser
prejudicada por fatores que não dependem do seu controle, tais como: (a) variações das taxas de
câmbio; (b) deterioração das condições econômicas internacionais; (c) imposição de aumento de
tarifas, encargos anti-dumping ou outras barreiras comerciais; (d) greves ou outros eventos que
afetam portos ou outros meios de transporte; (e) conformidade com diferentes regimes legais e
regulatórios; e (f) sabotagens que afetam seus produtos. Quaisquerdesses eventos que no futuro
afetarem a infraestrutura necessária para a exportação dos produtos da Devedorapoderá afetar
negativamente a sua receita e os seus resultados das operações.

As leis e regulamentos ambientais exigem dispêndios maiores para seu cumprimento
Os produtores brasileiros de alimentos estão sujeitos a rigorosas leis, regulamentos, autorizações e
licenças ambientais locais, estaduais e federais que abrangem, entre outros aspectos, o manuseio e
disposição de resíduos, a descarga de poluentes no ar, água e solo, e a limpeza de contaminações,
todas as quais afetam os negócios da Devedora. Qualquer descumprimento dessas leis e
regulamentações, ou qualquer falta de autorizações ou licenças, pode resultar em penalidades
administrativas e criminais, como multas, cancelamento de autorizações ou revogação de licenças,
além de publicidade negativa e responsabilidade para reme diação de danos ambientais.

A Devedora já incorreu e continuará a incorrer em dispêndios de capital e operacionais para
cumprir referidas leis e regulamentos. A conformidade com leis ou regulamentos ambientais novos
ou existentes, assim como com as obrigações incluídas em contratos com empresas públicas,
poderá resultar em aumento de custos e despesas.

As unidades industriais da Devedora estão sujeitas a licenciamento ambiental, com base em seu
potencial poluidor e uso de recursos naturais. Atualmente, algumas de suas licenças ambientais
estão sendo renovadas e a Devedora não pode assegurar que as agências ambientais aprovarão
suas solicitações de renovação.

As aquisições poderão desviar recursos da administração ou provar serem prejudiciais à Devedora
A Devedora analisa e busca regularmente oportunidades de crescimento estratégico por meio de
aquisições e outros empreendimentos comerciais. Essas aquisições, especialmente aquelas que
envolvem companhias de grande porte, podem apresentar desafios financeiros, administrativos e
operacionais e causar, inclusive, desvios da atenção da administração dos negócios existentes,
dificuldades de integração de pessoal, sistemas financeiros e outros, gastos com salários mais altos
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para novos empregados, assunção de passivos desconhecidos e possíveis litígios com os
vendedores. A Devedora poderá, também, ter problemas financeiros e outros problemas se os
negócios adquiridos ou que venha a adquirir no futuro derem origem a passivos ou outros
problemas dos quais não tem conhecimento. As aquisições fora do Brasil podem apresentar
dificuldades adicionais, tais como cumprimento com sistemas legais e regulatórios de países
estrangeiros e integração de pessoal com diferentes práticas administrativas e podem a~mentar
sua exposição a riscos associados a operações internacionais.

A Devedora é influenciada por um grupo de acionistas que controla uma porcentagem significativa de
suas ações ordinárias
Atualmente cinco fundos de pensão detêm uma porcentagem significativa das ações ordinárias da
Devedora e, conforme um acordo de votos, têm poderes para atuar em conjunto e influenciar de
forma relevante suas decisões. Os fundos são partes de um acordo de votos que apresenta certos
acordos de votação com respeito aos seguintes assuntos entre outros: (a) eleição de diretores e
membros do conselho de administração e do conselho fiscal;e (b) os assuntos mencionados no
artigo 136 da Lei nº 6.404/76, inclusive decisões relativas a dividendos, reorganizações societárias,
nosso objeto social e outros assuntos.

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos poderão causar efeitos adversos para
a Devedora
A Devedora é ré em processos judiciais nas esferas civil, trabalhista e fiscal, estando também sujeita
a termos de ajustamento de conduta. Mesmo com relação aos valores registrados como provisões
para perdas prováveis, uma decisão judicial contra a Devedora afetaria seu fluxo de caixa, caso seu
pagamento viesse a ser exigido. Decisões desfavoráveis nos processos em que a Devedora está
envolvida podem, portanto, reduzir sua capacidade de liquidez e podem afetar negativamente seu
negócio, condição financeira e os resultados das operações.

A Devedora depende dos membros de sua gerência superior e de sua habilidade de recrutar e manter
profissionais qualificados para a implantação desua estratégia
A Devedora depende dos membros de sua gerência superior e de outros profissionais qualificados
para a implantação de suas estratégias de negócios. Os esforços de recrutar e manter profissionais
poderão resultar em despesas adicionais significativas, o que poderá afetar negativamente a
Devedora. Além disso, a perda de profissionais-chave poderá afetar negativamentesuahabilidade de
implantar sua estratégia.

Danos não cobertos do seguro da Devedora poderão resultar em perdas, o que poderá ter efeito
adverso sobre os seus negócios
Como é normal no negócio da Devedora, suas fábricas, centros de distribuição, transporte, veículos
e os seus gerentes e diretores, entre outros, estão segurados. Contudo, certos tipos de perdas não
podem ser seguradas e as políticas de seguros estão sujeitas a limites de responsabilidade e
exclusões. Quando ocorrer um evento que não pode ser segurado ou com responsabilidade maior
do que a cobertura das políticas de seguros, o investimento que a Devedora fez poderá ser
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perdidoou a Devedora poderá contrair custos significativos. Além disso, a Devedora poderá ser
judicialmente responsável por pagamentos de indenizações a potenciais vítimas de tais eventos.
Qualquer desses eventospoderáno futuro afetar negativamente a receita, as despesas e os negócios
da Devedora.

A união de negócios com a Sadia está sujeita a aprovações e qualquer aprovação antitruste poderá ser
condicionada a redução dos ativos de parte de seus negócios
Apesar de a Devedora ter concluído sua associação com a Sadia, a união de negócios permanece
sujeita à aprovação pelas autoridades brasileiras de antitruste. O ato de concentração foi
apresentado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica Brasileiro - CADE em 8 de junho de
2009. Após análise pela Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE e pela Secretaria de
Direito Econômico - SDE, o CADE determinará se a união de negócios tem impacto negativo sobre
as condições do consumidor nos mercados relevantes onde ou se elas afetarão os consumidores
negativamente. Em 7 de julho de 2009, foi celebrado um Acordo de Preservação da Reversibilidade
da Operação com o CADE,no qual a Devedora concordou em garantir a reversibilidade da união de
negócios até que a decisão final seja tomada. A SEAE e Procuradoria do CADE - PROCADE
recomendaram ao CADE que a transação fosse aprovada com certas restrições. Quaisquer
condições impostas pelo CADE poderia ter um efeito material adverso nas estratégias, negócios,
resultados das operações e perspectivas da Devedora.

A Devedora poderá não alcançar os benefícios esperados da sua união de negócios com a Sadia, no
período de tempo antecipado ou em geral, por causa da integração ou outros desafios
Atualmente, a Devedora está no processo em andamento de integração de seus negócios com a
Sadia, sujeitos a acordo de reversibilidade. Alcançar os benefícios esperados da união de negócios
com a Sadia depende da integração oportuna e eficiente das operações, culturas de negócios,
práticas de marketing, desenvolvimento de marcas e pessoal da Devedora e da Sadia. Esse processo
de integração está em andamento e qualquer falha na efetiva integração das duas empresas ou
qualquer atraso nessa integração pode aumentar os custos, afetar negativamente as margens, afetar
negativamente a condição financeira ou ter outras consequências negativas para a Devedora.

A união de negócios com a Sadia é significativamente maior do que qualquer outra transação que a
Devedora ou a Sadia tenham feito no passado e qualquer combinação dos desafios descritos acima
poderá afetar negativamente os seus resultados de operações e perspectivas e o preço de mercado
da Devedora.

A Devedora está substancialmente alavancada, principalmente a partir de sua associação com a
Sadia, e essa alavancagem poderia afetar negativamente sua capacidade de refinanciar sua dívida e
impulsionar seus negócios
Em 31 de dezembro de 2010, a dívida total consolidada da Devedora foi de R$7.202,9 milhões. Uma
parte significativa de sua dívida consolidada foi contraída pela Sadia. O alto nível de endividamento
da Devedora poderá ter consequências relevantes, incluindo: (a) exigir que uma parcela substancial
de seu fluxo de caixa operacional seja utilizada para pagamento do principal e juros da dívida,
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reduzindo os recursos disponíveis para suas operações ou outras necessidades de capital; (b)
limitar sua flexibilidade para planejar, ou reagir a mudanças nos negócios e no setor em que opera,
já que seu fluxo de caixa disponível após o pagamento do principal e juros de sua dívida pode não
ser suficiente para cobrir as despesas de capital e outros gastos necessários durante o período de
mudanças; (c) aumentar sua vulnerabilidade a condições adversas relacionadas à economia e ao
setor em geral, uma vez que, durante os períodos em que registra redução no lucro e no fluxo de
caixa, tem que destinar um valor proporcionalmente maior de seu fluxo de caixa para o pagamento
do principal e juros da dívida; (d) limitar sua capacidade de obter financiamentos adicionais no
futuro para financiamento de capital de giro, despesas de capital, aquisições e necessidades gerais
da Devedora; (e) dificultar o refinanciamento de sua dívida em termos favoráveis para a Devedora,
incluindo a securitização das contas a receber existentes; (f)a colocar em desvantagem frente aos
concorrentes relativamente menos alavancados e que possam ser posicionados da melhor maneira
a fim de aguentar a retração econômica; e (g) expor seus empréstimos atuais e futuros, efetuados
com taxas de juros variáveis, a aumentos nas taxas de juros.

Os termos da dívida da Devedora impõem restrições operacionais efinanceiras importantes
Os instrumentos que regem a dívida consolidada da Devedora impõem restrições operacionais e
financeiras consideráveis. Tais restrições limitam, direta ou indiretamente, entre outras coisas, sua
capacidade de: (a) contrair empréstimos; (b) realizar investimentos; (c) vender ativos, inclusive
ações do capital de subsidiárias; (d) garantir dívidas; (e) celebrar acordos que restrinjam
dividendos ou outras distribuições de algumas subsidiárias; (f) celebrar transações com afiliadas;
(g) criar ou assumir ônus; e (h) participar de incorporações ou fusões.

Embora. as obrigações às quais a Devedora está sujeita incluam exceções e condicionantes, a
violação de qualquer uma delas poderá resultar em inadimplência nos termos de outras obrigações
de dívida existentes. Na ocorrência de um evento de inadimplemento, todos os valores em aberto
expressos através de instrumentos de dívida aplicáveis, as dívidas expressas através de outros
instrumentos de dívida que incluam cláusulas de inadimplemento cruzado (cross-default) ou
antecipação cruzada (cross-acceleration) e os juros auferidos e não pagos, se houver, poderão ser
declarados imediatamente vencidos e exigíveis. Caso essa dívida seja acelerada, a Devedora talvez
não disponha de recursos suficientes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Sempre que solicitado pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de
gestão dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI e vinculados aos CRI pelo presente
Termo.

19.2. Na hipótese de qualquer disposição deste Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida,
prevalecerão as demais disposições, comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada
por outra que produza efeitos semelhantes.
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19.3. Sem prejuízo de seu dever de diligência, o Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar
nenhuma verificação de veracidade das deliberações societárias e atos de administração da
Emissora ou ainda de qualquer documento ou registro, original ou cópia autenticada, que considere
autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para
basear suas decisões, assumindo sempre que não houve qualquer fraude ou adulteração. O Agente
Fiduciário não será, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de quaisquer documentos
societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora de
elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

19.3.1. O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade,
veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer
documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou
ratificar as informações do presente Termo e dos demais Documentos da Operação.

19.4. Os atos ou manifestações, por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade
para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com os Titulares dos CRI,
somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI reunidos em
Assembleia Geral.

19.4.1. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a
qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos Titulares dos CRI,
comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas pelos Titulares dos CRI. Nesse sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer
responsàbilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientações dos Titulares dos CRI a ele transmitidas, conforme definidas pelos
Titulares dos CRI, e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos
que venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares dos CRIou à Emissora. A atuação do
Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVMn° 28/83, conforme alterada e dos artigos
aplicáveis da Lei nº 6.404/76, estando o Agente Fiduciário isento, sob qualquer forma ou pretexto,
de qualquer responsabilidade adicional que não decorra da legislação aplicável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICAÇÕES

20.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Termo
deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

a) Para a Emissora:
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Rua Amauri, nº 255, 5º andar, 04551-065
São Paulo/SP
At.: Sra. Flávia Palácios de Mendonça
Telefone: (11) 3127-2860



Fax: (11) 3127-2708
E-mail: flavia.palacios@rbcapital.com.br

b) Para o Agente Fiduciário:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 4, sala 514, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ
At.: Sr. Marco Aurélio Ferreira (Backoffice) / Srta. Nathalia Machado (Jurídico)
Telefone: (21) 3385-4565
Fax: (21) 3385-4046
E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br/jurídico@pentagonotrustee.com.br

20.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com
"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por fax ou
por telegrama.

20.2.1. Os originais dos documentos enviados por fax deverão ser encaminhados em até 5 (cinco)
Dias Úteis.

20.2.2. Cada Parte deverá comunicar a outra Parte a mudança de seu endereço.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

21.1. Os CRI serão objeto de classificação de risco pela Agência de Rating.

21.2. O relatório de classificação de risco e suas atualizações serão disponibilizados na página da
rede mundial de computadores da Agência de Rating.

21.2.1. O relatório de classificação de risco será atualizado anualmente, desde a Data de Emissão
até a data de vencimento final dos CRIou o resgate antecipado da totalidade dos CRI em circulação,
conforme o caso.

21.3. A Emissora poderá substituir a Agência de Rating, a seu critério e independentemente de
anuência dos Titulares dos CRIou deliberação em Assembleia Geral, com o que os Titulares dos CRI
declararão, para todos os fins, em caráter irrevogável e irretratável, estarem cientes e de acordo, ao
assinarem os respectivos Boletins de Subscrição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FORO

22.1. Fica eleito o foro central da comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como
competente para dirimir qualquer litígio ou controvérsia decorrente deste Termo, com renúncia a
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
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o presente Termo é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)
testemunhas.

São Paulo, 23 de dezembro de 2011.

Nome:
Cargo:

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Marcelo Mlchalua Norne: Paula Daniela Dal Monn

RG: 16.323.178 (SSPISP) RG: 43.762.418-3 (SSP/SP)
CPF: 127.314.838-06 Cargo: CPF: 333.728.368-.39

Nome:
Cargo: P1W W R/¥l-WKtA- .

Testemunhas:

Nome:
RG nQ:

CPF nQ:

Filipe Sue FernandesDias
RG: 33.18 671-4 (SSP/SP)
CPF: 22 .875.228-03

~~+~,~Nome
F~ da Iva Valenclo

RG nQ: RG: 30.544.589-3 (SSPtSPt
C P F nQ : CPF: 289.130.288-59



ANEXO I

FLUXO NOMINAL UNITÁRIO DOS CRI

Data de fagamento
05/11/11
05/12/11
05/01/12
05/02/12
05/03/12
05/04/12
05/05/12
05/06/12
05/07/12
05/08/12
05/09/12
05/10/12
05/11/12
05/12/12
05/01/13
05/02/13
05/03/13
05/04/13
05/05/13
05/06/13
05/07/13
05/08/13
05/09/13
05/10/13
05/11/13
05/12/13
05/01/14
05/02/14
05/03/14
05/04/14
05/05/14
05/06/14
05/07/14
05/08/14
05/09/14
05/10/14
05/11/14
05/12/14
05/01/15
05/02/15
05/03/15
05/04/15
05/05/15
05/06/15
05/07/15
05/08/15
05/09/15
05/10/15
05/11/15
05/l2/15
05/01/16

VNa
364.468,75000000
366.390,02769878
368.321,43331112
370.263,02022578
372.214,84211296
374.176,95292577
376.149,40690174
378.132,25856430
380.125,56272431
382.129,37448155
384.143,74922627
381.840,80744966
379.525,70663410
377.198,45500102
374.859,07018312
372.507,20437681
370.142,90115064
367.766,21358236
365.376,83649272
362.974,84916962
360.560,34047295
358.133,04826089
355.693,08780309
353.240,22826960
350.774,25823605
348.295,33655310
345.803,63171540
343.298,63020726
340.780,53475469
338.249,21694254
335.704,22983427
333.145,82789871
330.573,94210734
327.988,52330613
325.389,54224746
322.776,98961276
320.150,55324829
317.510,27163566
314.856,20327506
312.188,11180851
309.505,79155186
306.809,37709587
304.098,71624923
301.373,99175164
298.634,80354061
295.881,09201718
293.112,82852027
290.330,01532630
287.532,68562864
284.720,61596320
281.893,62496731

2.024,99341442
2.012,85357890
2.000,64964765
1.988,38166401
1.976,04972093
1.963,65198499
1.951,18868584
1.938,66010329
1.926,06462859
1.913,40267973
1.900,67472510
1.887,87938285
1.875,01726062
1.862,08714159
1.849,08791125
1.836,02040698
1.822,88551699
1.809,68053431
1.796,40652759
1.783,06281990
1.769,64705524
1.756,16057503
1.742,60301539
1.728,97411721
1.715,27372631
1.701,50179356
1.687,65667346
1.673,73856888
1.659,74778818
1.645,68308542
1.631,54337635
1.617,32937046
1.603,04026547
1.588,67702469
1.574,23753921
1.559,72149487
1.545,12874056
1.530,45928830
1.515,71331305
1.500,88963685

Ta

0,5995%
0,6063%
0,6132%
0,6202%
0,6274%
0,6347%
0,6421%
0,6497%
0,6574%
0,6652%
0,6732%
0,6813%
0,6896%
0,6981%
0,7067%
0,7154%
0,7244%
0,7335%
0,7428%
0,7524%
0,7621%
0,7720%
0,7821%
0,7924%
0,8029%
0,8137%
0,8247%
0,8359%
0,8474%
0,8592%
0,8712%
0,8835%
0,8960%
0,9089%
0,9221%
0,9356%
0,9494%
0,9635%
0,9780%
0,9929%

AM

2.302,94177661
2.315,10081556
2.327,25163308
2.339,38481791
2.351,86580632
2.364,30322617
2.376,68756828
2.389,37708964
2.401,98732310
2.414,50869667
2.427,29221206
2.439,96045780
2.452,85953349
2.465,97003355
2.478,92168295
2.491,70483770
2.505,00150814
2.518,09545257
2.531,31781215
2.544,98710827
2.558,40193556
2.571,88579137
2.585,41880122
2.598,98105867
2.612,55263470
2.626,43636447
2.640,28161263
2.654,06836060
2.668,09146655
2.682,32025665
2.696,41445599
2.710,66084664
2.724,72449759
2.739,18821103
2.753,71152344
2.768,26349691
2.782,81319397
2.797,32969766
2.812,06966544
2.826,99099589



Data de Pagamento VNa J Ta AM
05/02/16 279.051,85533402 1.485,98730365 1,0081 % 2.841,76963329
05/03/16 276.194,92243912 1.471,00706564 1,0238% 2.856,93289490
05/04/16 273.323,04763560 1.455,94689530 1,0398% 2.871,87480352
05/05/16 270.435,93628344 1.440,80795948 1,0563% 2.887,11135217
05/06/16 267.533,61781525 1.425,58870501 1,0732% 2.902,31846819
05/07/16 264.616,16371298 1.410,28928703 1,0905% 2.917,45410227
05/08/16 261.683,15815439 1.394,91008235 1,1084% 2.933,00555859
05/09/16 258.734,77401147 1.379,44889900 1,1267% 2.948,38414292
05/10/16 255.770,70844040 1.363,90664825 1,1456% 2.964,06557107
05/11/16 252.791,23545778 1.348,28173369 1,1649% 2.979,47298262
05/12/16 249.795,91210885 1.332,57559978 1,1849% 2.995,32334893
05/01/17 246.784,87218429 1.316,78591149 1,2054% 3.011,03992456
05/02/17 243.757,80894208 1.300,91337412 1,2266% 3.027,06324221
05/03/17 240.714,980213 06 1.284,95637067 1,2483% 3.042,82872902
05/04/17 237.655,97424452 1.268,91626029 1,2708% 3.059,00596854
05/05/17 234.580,94359378 1.252,79087246 1,2939% 3.075,03065074
05/06/17 231.489,63591911 1.236,58101136 1,3178% 3.091,30767467
05/07/17 228.382,11904654 1.220,28534679 1,3424% 3.107,51687257
05/08/17 225.258,08004011 1.203,90423630 1,3679% 3.124,03900643
05/09/17 222.117,53188820 1.187,43603025 1,3942% 3.140,54815191
05/10/17 218.960,57540748 1.170,88079711 1,4213% 3.156,95648072

05/11/17 215.786,96082753 1.154,23906835 1,4494% 3.173,61457995
05/12/17 212.596,55061170 1.137,50952729 1,4785% 3.190,41021583
05/01/18 209.389,31904918 1.120,69144893 1,5086% 3.207,23156252

05/02/18 206.165,14231447 1.103,78469773 1,5398% 3.224,17673471
05/03/18 202.924,02011215 1.086,78862095 1,5721% 3.241,12220232
05/04/18 199.665,87204523 1.069,70321704 1,6056% 3.258,14806692

05/05/18 196.390,55308021 1.052,52806219 1,6404% 3.275,31896502
05/06/18 193.097,86906727 1.035,26239186 1,6766% 3.292,68401294

05/07/18 189.787,97849359 1.017,90518260 1,7141% 3.309,89057368
05/08/18 186.460,61565465 1.000,45726986 1,7532% 3.327,36283894

05/09/18 183.115,69867043 982,91725301 1,7939% 3.344,91698422

05/10/18 179.753,14509575 965,28470040 1,8363% 3.362,55357468
05/11/18 176.372,88720223 947,559177 45 1,8805% 3.380,25789352

05/12/18 172.974,71078451 929,74032712 1,9267% 3.398,17641772

05/01/19 169.558,63322123 911,82702024 1,9749% 3.416,07756328

05/02/19 166.124,56222261 893,81934841 2,0253% 3.434,07099862
05/03/19 162.672,32769507 875,71682515 2,0781% 3.452,23452754
05/04/19 159.202,03892836 857,51855381 2,1333% 3.470,28876671
05/05/19 155.713,44464933 839,22511050 2,1913% 3.488,59427903
05/06/19 152.206,46644894 820,83517065 2,2522% 3.506,97820039
05/07/19 148.680,90806659 802,34832094 2,3163% 3.525,55838235
05/08/19 145.136,80126101 783,76352678 2,3837% 3.544,10680558
05/09/19 141.573,98306366 765,08095559 2,4548% 3.562,81819735
05/10/19 137.992,44444012 746,29974829 2,5298% 3.581,53862354
05/11/19 134.391,94557979 727,41985726 2,6092% 3.600,49886033
05/12/19 130.772,50170144 708,44001835 2,6932% 3.619,44387835
05/01/20 127.134,01838661 689,36031177 2,7823% 3.638,48331483
05/02/20 123.476,37267763 670,18023982 2,8770% 3.657,64570898

05/03/20 119.799,36977567 650,89915432 2,9779% 3.677,00290196
05/04/20 116.102,96022125 631,51602840 3,0855% 3.696,40955442

05/05/20 112.387,08497937 612,03060134 3,2005% 3.715,87524188
05/06/20 108.651,67543592 592,44256195 3,3237% 3.735,40954345
05/07/20 104.896,56488118 572,75154852 3,4561% 3.755,11055474
05/08/20 101.121,65220081 552,95668225 3,5987% 3.774,91268037
05/09/20 97.326,85995868 533,05743012 3,7527% 3.794,79224213
05/10/20 93.512,03635574 513,05338394 3,9196% 3.814,82360294
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Data de PaganÚmto VNa J Ta AM
05/11/20 89.677,10774480 492,94374351 4,1010% 3.834,92861094
05/12/20 85.821,97855997 472,72812058 4,2989% 3.855,12918484
05/01/21 81.946,51547414 452,40601141 4,5157% 3.875,46308583
05/02/21 78.050,61423547 431,97671315 4,7542% 3.895,90123867
05/03/21 74.134,19051437 411,43967625 5,0178% 3.916,42372110
05/04/21 70.197,07192454 390,79445618 5,3108% 3.937,11858983
05/05/21 66.239,22061530 370,04014420 5,6382% 3.957,85130924
05/06/21 62.260,49558983 349,17654079 6,0066% 3.978,72502547
05/07/21 58.260,81909265 328,20290269 6,4241% 3.999,67649718
05/08/21 54.240,06518461 307,11882002 6,9013% 4.020,75390804
05/09/21 50.198,09552706 285,92362889 7,4520% 4.041,96965755
05/10/21 46.134,81068463 264,61660007 8,0945% 4.063,28484243
05/11/21 42.050,12681624 243,19720937 8,8538% 4.084,68386839
05/12/21 37.943,88988251 221,66501485 9,7651% 4.106,23693373

05/01/22 33.816,01204609 200,01920448 10,8789% 4.127,87783642
05/02/22 29.666,38157590 178,25931525 12,2712% 4.149,63047019

05/03/22 25.494,87299699 156,38475815 14,0614% 4.171,50857891

05/04/22 21.301,37430696 134,39487177 16,4484% 4.193,49869003
05/05/22 17.085,76842749 112,28906568 19,7903% 4.215,60587947

05/06/22 12.847,95111289 90,06672271 24,8032% 4.237,81731460
05/07/22 8.587,80178698 67,72729335 33,1582% 4.260,14932591

05/08/22 4.305,18526504 45,27014196 49,8686% 4.282,61652194

05/09/22 0,00000000 22,69455594 100,0000% 4.305,18526504
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ANEXO 11

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar (parte), CEP
01448-000, inscrita no CNP] sob o nº 89.960.090/0001-76, neste ato representadanaforma de seu
contrato social, na qualidade de coordenador da oferta pública, com esforços restritos, dos
certificados de recebíveis imobiliários da 79ª série da 1ª emissão da RB CAPITAL
SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Amauri, nº 255, 5º andar (parte), CEP 01448-000, inscrita no CNP] sob o nº 03.559.006/0001-91
("Emissora"), declara, nos termos da Instrução CVMnº 414, de 30 de dezembro de 2004, ter agido
com diligência para verificação da legalidade e ausência de vÍCios da operação, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários, firmado em 23 de dezembro de 2011.

São Paulo, 23 de dezembro de 2011.

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Nome:
Cargo:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DO CUSTO DIANTE

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição
financeiracom sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,
nº 4.200, bloco 4, sala 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, neste
ato representada na forma de seu estatuto social, na qualidade de instituição custodiante
("Custodiante"), declara à RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 5º andar (parte), CEP 01448-000, inscrita
no CNPJ sob o nº 03.559.006/0001-91, na qualidade de emissora dos certificados de recebíveis
imobiliários conforme o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, firmado em 23 de
dezembro de 2011 ("CRI" e "Termo", respectivamente), para os fins do artigo 23 da Lei nº 10.931,
de 2 de agosto de 2004, que(a) é responsável, como fiel depositária, pela guarda e custódia de 1
(uma) via original do Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário
Fracionárias com Garantia Real sob a Forma EscrituraI, firmado em 26 de agosto de 2011
("Escritura de Emissão"); e o regime fiduciário instituído sobre a totalidade dos créditos
imo biliários cedidos nos termos do Contrato de Cessão e representados por 85 (oitenta e cinco)
cédulas de crédito imobiliário, nos termos da Escritura de Emissão, que servem de lastro aos CRI,

foi devidamente registrado junto ao Custodiante.

São Paulo, 23 de dezembro de 2011.

Nome:
Cargo:
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