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TERMO DE SECURITIZA~AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

I- PARTES 

Pelo presente instrumento particular 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO, sociedade anonima, com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 11° andar, parte - Itaim Bibi, CEP 04538-

132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.54210001 -22, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social ("Emissora"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira com sede 

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, no 4.200, Bloco 8, Ala B, 

Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.343.682/0001-38, neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiducii~rio "); 

(sendo a Emissora e o Agente Fiduciario igualmente denominados, conjuntamente, como "Partes" ou, 

individualmente, como "Parte"). 

RESOLVEM celebrar este Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios ("Termo de Securitizacao"), para 

vincular os Creditos lmobiliarios Guarulhos aos Certificados de Recebfveis lmobiliarios da 162a Serie da 1 a 

Emissao da RB Capital Companhia de Securitizac;:ao, de acordo com o artigo 8° da Lei no 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, con forme alterada, bem como das demais legislac;:oes aplicaveis e as clausulas abaixo 

redigidas. 

II - ClAUSULAS: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINI~OES 

1.1. Definicoes: Para os fins deste Termo de Securitizac;:ao, adotam-se as seguintes definic;:oes, sem 

prejufzo daquelas que forem estabelecidas no corpo deste Termo de Securitizac;:ao. 

1.1.1. Alem disso, (i) os cabec;:alhos e tftulos deste Termo de Securitizac;:ao servem apenas para 

conveniencia de referenda e nao limitarao ou afetarao o significado dos dispositivos aos quais se 

aplicam; (ii) os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros termos semelhantes 

serao interpretados como se estivessem acompanhados do termo "exemplificativamente"; (iii) 

sempre que exigido pelo contexto, as definic;:oes contidas nesta Clausula Primeira aplicar-se-ao 

tanto no singular quanta no plural e o genera masculino incluira o feminino e vice-versa; (iv) 

referencias a qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterac;:oes, 
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substituic;:oes, consolidac;:6es e respectivas complementac;:oes, salvo se expressamente disposto de 

forma diferente; (v) referencias a disposic;:6es legais serao interpretadas como referencias as 

disposic;:oes respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (vi) salvo se de 

outra forma expressamente estabelecido neste Termo de Securitizac;:ao, referencias a itens ou 

anexos aplicam-se a itens e anexos deste Termo de Securitizac;:ao; e (vii) todas as referencias a 

quaisquer Partes incluem seus sucessores, representantes e cessionarios devidamente autorizados. 

"Agente Fiducii~rio " e A PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 

" lnstituidio Custodiante": MOBILIARIOS, acima qualificada; 

"Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas": A alienac;:ao fiduciaria da totalidade das cotas de emissao do Devedor, 

constitufda pelo Fundo em favor da Emissora, por meio do lnstrumento 

Particular de Alienac;ao Fiduciaria de Cotas em Garantia e Outras 

Avenc;as, celebrado em 09 de agosto de 2018, cuja eficacia esta 

condicionada, de forma suspensiva, nos termos do artigo 125 do 

Codigo Civil, a lavratura da Escritura de Cessao; 

" Alienacao Fiduciaria de lm6vel 

Cabreuva": 

"Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Guarulhos": 

"ANBIMA": 

"Escriturador": 

A alienac;:ao fiduciaria do lmovel Cabreuva em garantia das Obrigac;:oes 

Garantidas, a ser constitufda pela SPE Cabreuva, com a anuencia do 

Devedor, por meio do lnstrumento Particular de Alienac;ao Fiduciaria 

de lmovel em Garantia e Outras Avenc;as, a ser celebrado na forma da 

minuta constante do Anexo 3.5.(111) do Compromisso de Venda e 

Compra; 

A alienac;:ao fiduciaria do lm6vel Guarulhos em garantia das Obrigac;:oes 

Garantidas, a ser constitufda pela Cedente, com a anuencia do 

Devedor, por meio do lnstrumento Particular de Alienac;ao Fiduciaria 

de lmovel em Garantia e Outras Avenc;as, a ser celebrado na forma da 

minuta constante do Anexo 3.5.(111) do Compromisso de Venda e 

Compra; 

Associac;:ao Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de 

Capita is; 

ITAO CORRETORA DE VALORES S.A., instituic;:ao financeira, com sede 

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, no 3.400, 10° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

61.194.353/0001-64, responsavel pela escriturac;:ao dos CRI; 
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"B3": 

"Banco Liquidante": 

"Boletim de Subscric;:ao": 

"CCI" : 

"Cedente": 

"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Cabreuva" : 

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO (segmento CETIP UTVM), instituic;:ao 

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestac;:ao 

de servic;:os de depositaria de ativos escriturais e liquidac;:ao financeira; 

ITAO UNIBANCO S.A., instituic;:ao financeira, com sede na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Prac;:a Alfredo Egydio de Souza 

Aranha, no 100, Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o no 

60.701.190/0001-04, responsavel pelas liquidac;:6es financeiras da 

Emissora; 

Sao os boletins de subscric;:ao dos CRI, por meio dos quais os 

investidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a todos 

os termos e condic;:6es deste Termo de Securitizac;:ao e da Oferta 

Restrita; 

A cedula de credito imobiliario integral no 002, sem garantia real 

imobiliaria, sob a forma escritural, que representa os Creditos 

lmobiliarios Guarulhos, nos termos do lnstrumento Particular de 

Emissiio de Cedulas de Creditos lmobilicirios sem Garantia Real 

lmobiliaria Sob a Forma Escritural, celebrado em 09 de agosto de 

2018; 

CLARION GUARULHOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L TDA., 

sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Rua dos Pinheiros, 870, conjunto 143, 14• 

andar, Ediffcio Julio de Almeida Prado Penteado, Torre 2000, 

Pinheiros, CEP 05422-001, com seus atos constitutivos registrados na 

JUCESP sob o NIRE 35.226.064.297 e inscrita no CNPJ/MF sob o n· 

14.617. 995/0001-49; 

A cessao fiduciaria dos direitos credit6rios oriundos da explorac;:ao do 

lm6vel Cabreuva, o que inclui os respectivos alugueis, bem como a 

totalidade dos respectivos acess6rios, tais como juros, multas, 

atualizac;:ao monetaria, penalidades, indenizac;:6es, direitos de 

regresso, encargos por atraso e demais encargos eventualmente 

decorrentes dos contratos de locac;:ao, e ainda os direitos, 

prerrogativas, privilegios, todos os acess6rios, garantias constitufdas, e 

l,...• , , 
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"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Guarulhos": 

"Compromisso de Venda e 

Compra": 

"Conta Arrecadadora" 

"Conta da Emissao": 

"Contrato de Cessao Cabreuva": 

instrumentos que os representam, incluindo respectivos anexos, os 

valores relativos a cessao de direitos, aplica<;6es e quaisquer outros 

por mais especiais que sejam, constituida pelo Devedor em favor da 

Emissora, por meio do lnstrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Creditorios em Garantia e Outras Aven~as - lmovel Cabreuva, 

celebrado em 09 de agosto de 2018, cuja eficacia esta condidonada, 

de forma suspensiva, nos termos do artigo 125 do C6digo Civil, a 
lavratura da Escritura de Cessao; 

A cessao fidudaria dos direitos credit6rios oriundos da explora<;ao do 

lm6vel Guarulhos, o que inclui os respectivos alugueis, bern como a 

totalidade dos respectivos acess6rios, tais como juros, multas, 

atualiza<;ao monetaria, penalidades, indeniza<;6es, direitos de 

regresso, encargos por atraso e demais encargos eventualmente 

decorrentes dos contratos de loca<;ao, e ainda os direitos, 

prerrogativas, privilegios, todos os acess6rios, garantias constituidas, e 

instrumentos que os representam, incluindo respectivos anexos, os 

valores relativos a cessao de direitos, aplica<;6es e quaisquer outros 

por mais espedais que sejam, constituida pelo Devedor em favor da 

Emissora, por meio do lnstrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Creditorios em Garantia e Outras Aven~as- lmovel Guarulhos, 

celebrado em 09 de agosto de 2018, cuja eficacia esta condidonada, 

de forma suspensiva, nos termos do artigo 125 do C6digo Civil, a 
lavratura da Escritura de Cessao; 

0 lnstrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 

lmoveis e Outras Aven~as, firmado em 09 de agosto de 2018, por meio 

do qual a Cedente e a SPE Cabreuva se comprometeram a vender e o 

Devedor se comprometeu a comprar os lm6veis; 

E a conta no 06497-1, Agenda 0910, do ltau Unibanco S.A., de 

titularidade da Emissora; 

E a conta no 05904-7, Agenda 0910, do ltau Unibanco S.A., de 

titularidade da Emissora; 

0 lnstrumento Particular de Contrato de Cessao de Creditos 

lmobilidrios e Outras Aven~as celebrado, nesta data, entre a SPE 

v ' 
h 
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Cabreuva, a Emissora e o Devedor, por meio do qual a SPE Cabreuva 

cedeu a Emissora os Creditos lmobiliarios Cabreuva, pelo Pre<;o da 

Cessao Cabreuva; 

"Contrato de Cessao Guarulhos": 0 lnstrumento Particular de Contrato de Cessao de Creditos 

lmobiliarios e Outras Avenc;as celebrado, nesta data, entre a Cedente, 

a Emissora eo Devedor, por meio do qual a Cedente cedeu a Emissora 

os Creditos lmobiliarios Guarulhos, pelo Pre<;o da Cessao Guarulhos; 

"Contratos de Cessao": 

"Contrato de Distribui<:ao": 

"Coordenador Uder": 

0 Contrato de Cessao Cabreuva e o Contrato de Cessao Guarulhos, 

quando mencionados em conjunto; 

0 Contrato de Distribuic;ao Publica com Esforc;os Restritos de 

Colocac;ao, sob o Regime de Melhores Esforc;os, de Certificados de 

Recebiveis lmobiliarios da 161a Serie e da 162a Serie da 1a Emissao da 

RB Capital Companhia de Securitizac;ao, firmado em 09 de agosto de 

2018, entre a Emissora, o Coordenador Uder e o Devedor; 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., institui<;ao financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o 

no 89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 11 o andar, 

parte - Itaim Bibi, CEP 04538-132; 

"Creditos lmobiliarios Cabreuva": A totalidade dos creditos imobiliarios correspondentes a Parcela 

Securitiza<;ao - Cabreuva (conforme definida no Compromisso de 

Venda e Compra), incluindo os acess6rios, tais como atualiza<;ao 

monetaria, encargos morat6rios, multas, penalidades, juros e 

eventuais indeniza<;6es e/ou direitos de regresso, garantias, reembolso 

de despesas, custas, honorarios e demais encargos contratuais e legais 

previstos no item 1.2., alinea "a.2" do Anexo 2.3.1. do Compromisso 

de Venda e Compra; 

"Creditos lmobiliarios Guarulhos": A totalidade dos creditos imobiliarios correspondentes a Parcela 

Securitiza<;ao - Guarulhos, incluindo os acess6rios, tais como 

atualiza<;ao monetaria, encargos morat6rios, multas, penalidades, 

juros e eventuais indeniza<;6es e/ou direitos de regresso, garantias, 

reembolso de despesas, custas, honorarios e demais encargos 

•' ' . (-\ 
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"Creditos lmobiliarios" : 

contratuais e legais previstos no item 1.2., alinea "b.2" do Anexo 

2.3.1. do Compromisso de Venda e Compra; 

Os Creditos lmobiliarios Cabreuva e os Creditos lmobiliarios Guarulhos, 

quando mencionados em conjunto; 

"CRI em Circulacao", para fins de Para efeito de calculo de quaisquer dos qu6runs de instalac;:ao e/ou 

quorum: deliberac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, serao excluidos 

os CRI que a Emissora eventualmente possua em tesouraria; os que 

sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora, assim 

entendidas empresas que sejam subsidiarias, coligadas, controladas, 

direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer 

de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em 

situac;:ao de conflito de interesses; 

"CRI": 

"CVM" : 

"Data de Emissao": 

"Devedor": 

"Dia Otil" ou "Dias Oteis": 

Sao os certificados de recebiveis imobiliarios da 162a Serie da 1 a 

Emissao da Emissora; 

E a Comissao de Valores Mobiliarios; 

E o dia 03 de agosto de 2018; 

BPG LOGiSTICA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (atual 

denominac;:ao do Fundo de lnvestimento lmobiliario Gerac;:ao Futuro 2), 

fundo de investimento imobiliario, constituido sob a forma de 

condominia fechado, regido pelas disposic;:6es contidas em seu 

regulamento, pela Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, pela lnstruc;:ao 

da CVM n° 472, de 31 de outubro de 2008, e pelas demais disposic;:6es 

legais e regulamentares que lhe forem aplicaveis, inscrito no CNPJ/MF 

sob o no 21.067.825/0001-01, administrado por BRASIL PLURAL S.A. 

BANCO MOL TIPLO, sociedade devidamente autorizada pela CVM a 

administrar fundos de investimento e gerir carteiras de titulos e 

valores mobiliarios, por meio do Ato Declarat6rio n° 15.455, expedido 

em 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 228, sala 907, 

Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob no 45.246.410/0001-55; 

Qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado declarado 

vi ' \ 
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"Documentos da Operacao": 

"Emissao": 

"Emissora": 

"Escritura de Cessao": 

" Escritura de Emissao": 

"Fundo": 

nacional na Republica Federativa do Brasil. Para efeitos de 

prorrogac;:ao de prazo, serao prorrogados para 0 dia util subsequente 

quando OS pagamentos coincidirem com sabado, domingo, feriado 

declarado nacional; 

Correspondem ao Compromisso de Venda e Compra, os Contratos de 

Cessao, a Escritura de Emissao, o Contrato de Distribuic;:ao, a Alienac;:ao 

Fiduciaria de lm6vel Cabreuva, a Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Guarulhos, a Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas, a Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios Cabreuva, a Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Guarulhos, este Termo de Securitizac;:ao, a Escritura de 

Cessao e os Boletins de Subscric;:ao, quando considerados em conjunto; 

E a emissao dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 162a Serie 

da 1 a Emissao da Emissora; 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, acima qualificada; 

Escritura de cessao de direitos aquisitivos de propriedade resoluvel do 

lm6vel Guarulhos e sub-rogac;:ao de direitos e obrigac;:6es, a ser 

celebrada pela Cedente, em favor do Devedor, com anuencia da 

Emissora; 

0 lnstrumento Particular de Emisstio de Cedulas de Creditos 

lmobiliarios, sem Garantia Real lmobiliaria sob a Forma Escritural, 

firmado pela Emissora e pela lnstituic;:ao Custodiante, com 

interveniencia do Devedor; 

BPG Ill FUN DO DE INVESTIMENTO MUL TIMERCADO CREDITO PRIVADO 

(atual denominac;:ao do Cadence Brasil I Renda Fixa Titulos Publicos 30), 

fundo de investimento multimercado de credito privado, constituido sob a 

forma de condominia fechado, regido pelas disposic;:6es contidas em seu 

regulamento, e pela lnstruc;:ao da CVM no 555, de 17 de dezembro de 

2014, inscrito no CNPJ/MF sob o no 20.978.90210001-04; administrador 

par, BRASIL PLURAL S.A. BANCO MOL TIPLO, sociedade devidamente 

autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento e gerir 

carteiras de titulos e valores mobiliarios, por meio do Ato Declarat6rio 

n° 15.455, expedido em 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade do 

l_,r I , 
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"Garantias": 

"IGP-M/FGV" : 

"lm6vel Cabreuva": 

"lm6vel Guarulhos": 

"lm6veis": 

"lnstru<:ao CVM no 476/09": 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 

sala 907, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob no 45.246.410/0001-55; 

A Cessao Fiducic~ria de Direitos Credit6rios Guarulhos, Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios Cabreuva, Aliena~ao Fiduciaria de 

lm6vel Guarulhos, Aliena~ao Fiduciaria de lm6vel Cabreuva e 

Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, quando em conjunto; 

0 indice Geral de Pre~os - Mercado, apurado e divulgado pela 

Funda~ao Getulio Vargas; 

0 im6vel localizado na Rodovia Dam Gabriel Paulino Bueno Couto, km 

83, na Cidade de Cabreuva, Estado de Sao Paulo, objeto das 

matriculas no (i) 1.204 do Oficial de Registro de lm6veis de 

Cabreuva/SP, com uma area total de 315.831,77m 2 (trezentos e 

quinze mil, oitocentos e trinta e um metros quadrados e setenta e 

sete dedmetros quadrados) sabre a qual foi desenvolvido um 

empreendimento logistico com area bruta locavel de 135.868,88m2 

(cento e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito metros 

quadrados e oitenta e oito dedmetros quadrados); e (ii) 1.203 do 

Oficial de Registro de lm6veis de Cabreuva/SP, com uma area total de 

64.992,82m 2 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dais 

metros quadrados e oitenta e dois dedmetros quadrados); 

0 im6vel localizado na Rua Estrela do Oeste, n° 124, na Cidade de 

Guarulhos, Estado de Sao Paulo, objeto da matricula no 101.031 do 2° 

Registro de lm6veis de Guarulhos/SP, com uma area total de terreno 

de 105.887,97m2 (cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete 

metros quadrados e noventa e sete dedmetros quadrados) sabre a 

qual foi desenvolvido um centro distribui~ao com area bruta locavel de 

55.686m 2 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis metros 

quadrados); 

0 lm6vel Cabreuva e o lm6vel Guarulhos, quando mencionados em 

con junto; 

E a instru~ao CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada; 

\ 1 I } ,_ 
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"lnstruc;:ao CVM no 539/13": 

"lnstruc;:ao CVM no 583/16": 

"lnvestidores Profissionais": 

" lnvestidores Qualificados": 

"IPCA/IBGE": 

"Juras Remunerat6rios" : 

" Lei das Sociedades oar Ac;:oes": 

"Lei no 10.931 /04": 

"Lei no 6.385/76": 

"Lei no 9.514/97": 

"Medida Provis6ria no 2.158-

E: a instrw;:ao CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 

alterada; 

E a instru~ao CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016; 

Sao os investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

profissional conforme previsto no Artigo 9-A da lnstru~ao CVM no 

539/13; 

Sao OS investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

qualificado conforme previsto no Artigo 9-B da lnstru~ao CVM no 

539/13; 

0 indice de Pre~os ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica; 

Taxa fixa de 7,25% (sete inteiros e vinte e cinco centesimos par cento) 

ao ana, com base em urn ana de 252 (duzentos e cinquenta e dais) 

Dias Uteis; 

E: a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; 

E a Lei no 10.931 , de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que 

disp6e sabre a afeta~ao de incorpora~oes imobiliarias, tetras de 

credito imobiliario, cedula de credito imobiliario, cedula de credito 

bancario, altera o decreta-lei 911, de 1 de outubro de 1969, as leis 

4.591, de 16 de dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, e da outras providencias; 

E: a Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, que 

dispoe sabre o mercado de valores mobiliarios e cria a CVM; 

E a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que 

regula o Sistema de Financiamento lmobiliario; 

E: a Medida Provis6ria n° 2.158, de 24 de agosto de 2001, que altera a 

f') 
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35/01 ": 

"Obrigac6es Garantidas": 

"Oferta Restrita": 

"Parcela Securitizacao -

Guarulhos": 

"Patrimonio Separado": 

legisla~ao das Contribui~oes para a Seguridade Social - COFINS, para os 

Programas de lntegraliza~ao Social e de Forma~ao do Patrim6nio do 

Servidor Publico - PIS/PASEP e do Impasto sabre a Renda, e da outras 

providencias; 

(i) as obriga~oes principais, acess6rias e morat6rias, presentes ou 

futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 

decorrentes dos juros, multas (inclusive indenizat6rias), penalidades, 

dever de recompra e indeniza~oes relativas aos Creditos lmobiliarios, 

incluindo, mas nao se limitando, ao pagamento do valor de resgate nas 

hip6teses de decreta~ao de Vencimento Antecipado, nos termos do 

item 4 do Anexo 2.3.1. do Compromisso de Venda e Compra; e (ii) 

todos OS custos e despesas incorridos em rela~ao as Emissoes e a 

excussao das Garantias, incluindo penas convencionais, honorarios 

advocatfcios, custas, despesas judiciais ou extrajudiciais, tributos e 

custos relativos ao cancelamento da CCI, da cedula de credito 

imobiliario integral no 001, sem garantia real imobiliaria, sob a forma 

escritural, que representa os Creditos lmobiliarios Cabreuva, nos 

termos do lnstrumento Particular de Emissao de Cedulas de Creditos 

lmobiliarios sem Garantia Real lmobiliaria Sob a Forma Escritural, 

celebrado em 09 de agosto de 2018, vinculada aos Certificados de 

Recebiveis lmobiliarios da 161 a Serie da 1 a Emissao da Emissora e das 

Garantias; 

Corresponde a oferta dos CRI no mercado de capitais brasileiro, nos 

termos da lnstru~ao CVM no 476/09; 

R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhoes de reais) a ser pago em 

determinadas parcelas de juros, atualiza~ao monetaria e amortiza~ao 

pelo Devedor em favor da Cedente, nos termos e condi~oes previstos 

no item 1.2., alinea "b.2" do Anexo 2.3.1. do Compromisso de Venda e 

Compra; 

E: o patrim6nio constituido, ap6s a institui~ao do Regime Fiduciario, 

pelos Creditos lmobiliarios Guarulhos representados pela CCI 002 e 

pelas Garantias, incluindo a Conta da Emissao e os recursos disponiveis 

na Conta Arrecadadora oriundos da explora~ao do lm6vel Guarulhos, 

nos termos do artigo 9° da Lei no 9.514/97; 
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"Preco de Cessao Guarulhos": 

"Regime Fiduciario": 

"SPE Cabreuva": 

"Termo de Securitizacao": 

"Titulares dos CRI": 

0 prec;:o da cessao dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, conforme 

estabelecido no Contrato de Cessao Guarulhos, correspondente ao 

valor da Parcela Securitizac;:ao - Guarulhos, a ser pago pela Emissora a 
Cedente, na forma prevista no Contrato de Cessao Guarulhos; 

E: o regime fiduciario institufdo sobre os Creditos lmobiliarios 

Guarulhos e as Garantias por meio deste Termo de Securitizac;:ao, na 

forma do artigo 9° da Lei no 9.514/97, a Conta da Emissao e incluindo 

os recursos disponfveis na Conta Arrecadadora oriundos da explorac;:ao 

do lm6vel Guarulhos, com a consequente constituic;:ao do Patrimonio 

Separado, ate o pagamento integral dos CRI, isentando os bens e 

direitos integrantes do Patrimonio Separado de ac;:6es ou execuc;:6es de 

credores da Emissora, de forma que respondam exclusivamente pelas 

obrigac;:6es inerentes aos tftulos a eles afetados; 

CLARION CABREUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE 2 LTDA., 

sociedade empresaria limitada com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Rua dos Pinheiros, no 870, conjunto 143, 14° 

andar, Edifkio Julio de Almeida Prado Penteado, Torre 2000, 

Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n ° 11.433.28210001- 37; 

Corresponde a este Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios, 

para vincular os Creditos lmobiliarios Guarulhos aos Certificados de 

Recebfveis lmobiliarios da 162a Serie da 1 a Emissao da Emissora; e 

Sao os lnvestidores Profissionais subscritores ou adquirentes dos CRI ou 

ainda futuros investidores qualificados que venham a adquirir os CRI 

no mercado secundario. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Objeto: Por meio deste Termo de Securitizac;:ao, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e 

irretratavel, a totalidade dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, representados pela CCI, aos CRI objeto desta 

Emissao, cujas caracterfsticas sao descritas na Clausula Terceira abaixo. 

2.2. Autorizacao: A Emissao foi autorizada em Reuniao do Conselho de Administrac;:ao da Emissora, 

realizada em 27 de julho de 2018, cuja ata sera devidamente arquivada na junta comercial competente. 
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2.3. Origem dos Cn§ditos lmobilianos: A CCI, representativa dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, foi 

emitida sem garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931/04. 

2.3.1. 0 documento pelo qual a CCI foi emitida encontra-se devidamente custodiado junto a 
lnstituic;:ao Custodiante, nos termos do§ 4° do artigo 18 da Lei n° 10.931/04. 

2.3.2. 0 Regime Fiduciario, institufdo pela Emissora por meio deste Termo de Securitizac;:ao, sera 

registrado na lnstituic;:ao Custodiante, nos termos do artigo 23, paragrafo unico, da Lei no 

10.931/04, por meio da declarac;:ao que constitui o Anexo VII a este Termo de Securitizac;:ao. 

2.4. Vfnculac;:ao: A Emissora declara que, por meio deste Termo de Securitizac;:ao, foram vinculados a 

esta Emissao os Creditos lmobiliarios Guarulhos, representados pela CCI, de sua titularidade, com valor 

total de RS 110.000.000,00 (cento e dez milhoes de reais), na Data de Emissao. 

2. 5. Aquisic;:ao dos Creditos lmobiliarios: A titularidade dos Creditos lmobiliarios Guarulhos foi adquirida 

pela Emissora mediante a celebrac;:ao do Contrato de Cessao Guarulhos. 

2.6. Prec;:o da Cessao: Pela cessao dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, a Emissora pagara a Cedente, o 

Prec;:o de Cessao Guarulhos, no valor, prazo e termos previstos no Compromisso de Venda e Compra e no 

Contrato de Cessao Guarulhos. 

ClAUSULA TERCEIRA - CARACTERlSTICAS DOS CRI 

3.1. Caracteristicas des CRI: Os CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelos Creditos 

lmobiliarios Guarulhos, possuem as seguintes caracteristicas: 

a) Emissao: 1"; 

b) Serie: 162"; 

c) Data de Emissao: 03 de agosto de 2018; 

d) Quantidade de CRI: 110.000 (cento e dez); 

e) Valor Total da Serie: RS 110.000.000,00 (cento e dez milhoes de reais), na Data de Emissao; 

f) Valor Nominal Unitario: RS 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissao; 

g) Prazo da Emissao: 2568 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito) dias contados da Data de Emissao; 

h) Reajuste: Atualizac;:ao monetaria mensal pela variac;:ao positiva do lndice de Prec;:os ao Consumidor 

Ample, apurado e calculado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, desde a Data de 

Emissao, conforme previsto neste Termo de Securitizac;:ao; 

i) Remunerac;:ao: Taxa fixa de 7,25% (sete inteiros e vinte e cinco centesimos por cento) ao ano, com 

base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, desde a Data de Emissao ate a 
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data do efetivo pagamento, conforme previsto neste Termo de Securitizac;:ao; 

j) Periodicidade de Pagamento de Amortizac;:ao: Nas datas estipuladas na tabela constante do Anexo I 

do Termo de Securitizac;:ao; 

k) Periodicidade de Pagamento de Juros e Atualizac;:ao Monetaria: Mensal, nas datas estipuladas na 

tabela constante do Anexo I do Termo de Securitizac;:ao; 

l) Regime Fiduciario: Sim; 

m) Sistema de Registro, Custodia Eletronica, Distribuic;:ao e Liquidac;:ao Financeira: B3; 

n) Local de Emissao: Cidade e Estado de Sao Paulo; 

o) Data de Vencimento: 20 de agosto de 2025; 

p) ISIN: BRRBRACRI515 

q) Taxa de Amortizac;:ao: De acordo com a tabela de amortizac;:ao constante do Anexo I do Termo de 

Securitizac;:ao; 

r) Garantia flutuante: Nao; e 

s) Garantias: Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios Guarulhos, Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios Cabreuva, Alienac;:ao Fiduciaria de lmovel Guarulhos, Alienac;:ao Fiduciaria de lmovel 

Cabreuva e Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas. 

3.2. Distribuicao e Negociac;:ao: Os CRI desta Emissao serao depositados, para distribuic;:ao no mercado 

primario, e, para negociac;:ao no mercado secundario, na B3. 

3.3. Forma: Os CRI serao emitidos na forma escritural. Neste sentido, para todos os fins de direito, a 

titularidade dos CRI sera comprovada pelo extrato da conta de deposito aberta em nome de cada titular e 

emitido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados na B3. Adicionalmente os CRI terao a sua titularidade 

comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador, com base nas informac;:oes prestadas pela B3. 

3.4. lmpontualidade no Pagamento: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer 

quantia devida aos Titulares dos CRI, desde que os Creditos lmobiliarios Guarulhos tenham sido pagos e 

desde que a impontualidade nao seja decorrente de algum caso fortuito ou forc;:a maior, os debitos em 

atraso vencidos e nao pagos pela Emissora, devidamente atualizados e acrescidos da respectiva 

remunerac;:ao, ficarao, desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, sujeitos a, 

independentemente de aviso, notificac;:ao ou interpelac;:ao judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, 

irredutivel e nao compensatoria, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratorios a razao de 1% (um por cento) 

ao mes, sendo certo que se os Creditos lmobiliarios Guarulhos nao forem recebidos pela Emissora, a multa e 

os juros previstos nessa clausula nao terao efeito. 

3.5. Atualizac;:ao Monetaria: 0 Valor Nominal Unitario dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, sera 

atualizado monetariamente pela variac;:ao acumulada do IPCAIIBGE ("Atualizacao Monetaria"), em uma 

base mensal, em toda Data de Atualizac;:ao, para fins espedficos de pagamentos. A Atualizac;:ao Monetaria 

sera calculada conforme a formula abaixo: 
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VNa = VNb x C, onde: 

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

arredondamento. 

VNb = Valor Nominal Unitario dos CRI na data de Emissao ou ap6s amortizac;:ao, incorporac;:ao, 

conforme aplicavel, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 

C = fator resultante da variac;:ao mensal acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento, apurado e aplicado da seguinte forma: 

n dup 

C = n ( Nlk ) ctut 
Nlk-1 

k=l 

onde: 

n = numero total de indices considerados na Atualizac;:ao Monetaria dos CRI, sendo "n" urn numero 

inteiro. 

Nlk = Numero indice do IPCA do segundo mes imediatamente anterior ao mes da Data de 

Atualizac;:ao ou data de calculo. 

Nlk-1 = Numero indice do IPCA referente ao mes imediatamente anterior ao do Nlk. 

dup = Numero de Dias Uteis entre a data de integralizac;:ao e a data de calculo ou entre a ultima 

Data de Atualizac;:ao e a data de calculo. 

dut = Numero de Dias Uteis existentes entre Datas de Atualizac;:ao, sendo certo que para a primeira 

Atualizac;:ao Monetaria, dut sera o numero de Dias Uteis existentes entre a data da primeira 

integralizac;:ao e a primeira Data de Atualizac;:ao. 

Observaqoes: 

(a) o termo "numero fndice" refere-se ao numero-indice do IPCA/IBGE, divulgado com todas as 

casas decimais; e 

(b) Considera-se "Data de Atualizac;:ao" as Datas de Pagamento constantes da tabela inserida no 
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Anexo I deste instrumento. 

3.5.1. Caso o IPCAIIBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicavel a este Termo de 

Securitiza~ao, as Partes estabelecem, desde ja, que os valores fixados neste instrumento passarao 

automaticamente a ser corrigidos pelo IGP·M/FGV ou, na impossibilidade de utiliza~ao deste, por 

outro indice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor 

refletirem a infla~ao do periodo. 

3.6. Calculo dos Juras Remunerat6rios: Os juros serao calculados da seguinte forma: 

] = VNa x (Fatar de Juras -1), 

onde: 

J = Valor unitario dos juros acumulados ate a Data de Calculo. Valor em reais, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = Conforme item 3.5., acima; e 

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

parametrizado conforme definido a seguir: 

dup 

Fatar de Juras = ( -1
- + 1)"25"2 onde: 

100 ' 

i = 7,25 (sete inteiros e vinte e cinco centesimos), informada com 4 (quatro) casas decimais 

dup = Numero de Dias Uteis entre a data de integraliza~ao e a data de calculo ou entre a ultima 

Data de Pagamento e a data de calculo. 

Criterios de Precisao: 

a) 0 fator resultante da expressao dup/252 e considerado com 9 (nove) casas decimais sem 

arredondamento; e 

dup 

b) A expressao ( 1~0 + 1 ) 252 e considerada com 9 (nove) casas decimais com arredondamento. 

3.7. Calculo da Amortizac;:ao: 0 calculo da amortiza~ao sera realizado com base na seguinte formula, 

l. I J 
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observado a Clausula Sexta: 

on de: 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortizac;:ao. Valor em reais, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = Conforme item 3.5., acima; e 

Tai = i-esima taxa de amortizac;:ao, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de 

acordo com a tabela constante do Anexo I a este Termo de Securitizac;:ao. 

3.8. Pagamento das parcelas dos CRI: 

PMTi =Valor unitario do i-esimo pagamento. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

AMi = conforme definido acima; e 

J = conforme definido acima. 

3.9. Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os procedimentos 

adotados pela B3, conforme o caso. Caso por qualquer razao, qualquer um dos CRI nao esteja custodiado na 

B3, na data de seu pagamento, a Emissora deixara, em sua sede, o respectivo pagamento a disposic;:ao do 

respectivo Titular dos CRI. Nesta hip6tese, a partir da referida data de pagamento, nao havera qualquer 

tipo de remunerac;:ao sabre o valor colocado a disposic;:ao do Titular dos CRI na sede da Emissora. 

3.10. Prorroga<;:ao dos Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 

qualquer obrigac;:ao pela Emissora, ate o primeiro Dia Otil subsequente, se o vencimento coincidir com um 

dia que nao seja considerado um Dia Otil, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos. 

3.1 0.1. Sempre que necessaria, os prazos de pagamento de quaisquer obrigac;:oes referentes aos CRI 

devidas no mes em questao serao prorrogados, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos, 

pelo numero de dias necessarios para assegurar que entre o recebimento dos Creditos lmobiliarios 

Guarulhos pela Emissora e o pagamento de suas obrigac;:oes referentes aos CRI sempre decorra ate 2 
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(dois) Dias Oteis, com exce<;ao da data de vencimento dos CRI. 

3.10.2. Os pagamentos dos CRI serao calculados sempre ate as datas estipuladas na coluna "Data de 

Calculo" da tabela constante do Anexo I deste Termo de Securitiza<;ao, sendo pagas sempre dois 

Dias Oteis ap6s referida data, ou seja, nas datas estipuladas na coluna "Data de Pagamento" da 

tabela constante do Anexo I deste Termo de Securitiza<;ao, nao sendo devida nenhum tipo de 

remunera<;ao durante este periodo de dois Dias Oteis. 

3.11. Prioridade de Pagamentos: Os CRI deverao obedecer a seguinte ordem de prioridade nos 

pagamentos, de forma que cada item somente sera pago caso haja recursos disponfveis, livres de resgates 

antecipados e amortiza<;6es extraordinarias, ap6s o cumprimento do item anterior: 

(a) Despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas ate a data de pagamento mensal; 

(b) Juras Remunerat6rios dos CRI vencidos; 

(c) Juras Remunerat6rios dos CRI; 

(d) Atualiza<;ao Monetaria; e 

(e) Amortiza<;ao dos CRI, conforme previsto neste Termo de Securitiza<;ao, e encargos morat6rios 

eventualmente incorrido. 

3.11.1. Os pagamentos relativos as despesas do Patrimonio Separado nao previstas no fluxo da 

opera<;ao serao realizados pela Emissora, com recursos do Patrimonio Separado obedecendo a 

Prioridade de Pagamentos acima definida, sendo paga junto com as despesas previstas no item (a). 

3.12. Subscricao e lntegralizac;:ao dos CRI: Os CRI serao subscritos e integralizados na forma prevista 

abaixo. 0 pre<;o de integraliza<;ao sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na data de integraliza<;ao, 

e reduzido de eventuais amortiza<;6es que possam vir a ocorrer durante esse periodo, sendo admitido agio 

ou desagio ("Preco de lntegralizacao"). 

3.12.1. A integralizac;:ao dos CRI sera realizada pelo Prec;:o de lntegralizac;:ao, em moeda corrente 

nacional, a vista, conforme previsto neste Termo de Securitizac;:ao. 

3.12.2. A integralizac;:ao dos CRI sera realizada via B3, segundo procedimentos de liquidac;:ao 

estabelecidos pelo proprio ambiente. 

3.13. Regime Fiduci.3rio: Sera instituido Regime Fiduciario sabre os Creditos lmobiliarios Guarulhos, nos 

termos da Clausula Setima abaixo. 

CLAUSULA QUARTA- FORMA DE DISTRIBUI<;AO DOS CRI 
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4.1. Distribuic:ao: A Emissao e realizada em conformidade com a lnstruc;:ao CVM n° 476/09 e esta 

automaticamente dispensada de registro de distribuic;:ao na CVM, nos termos do artigo 6° da lnstruc;:ao CVM 

no 476/09. Nao obstante, a Oferta Restrita sera registrada perante a ANBIMA, para fins de composic;:ao de 

base de dados, nos termos do artigo 1°, paragrafo 1°, do C6digo ANBIMA de Regulac;:ao e Melhores Praticas 

para as Ofertas Publicas de Distribuic;:ao e Aquisic;:ao de Valores Mobiliarios e das normas estabelecidas na 

Diretriz anexa a Deliberac;:ao no 5, de 30 de julho de 2015, expedida pelo Conselho de Regulac;:ao e Melhores 

Praticas da ANBIMA. 

4.1.1. A Emissao e destinada apenas a lnvestidores Profissionais, nos termos da lnstruc;:ao CVM no 

539/13 e da lnstruc;:ao CVM no 476/09. 

4.1.2. Em atendimento ao que dispoe a lnstruc;:ao CVM n° 476/09, os CRI desta Emissao serao 

ofertados a, no maximo, 75 (setenta e cinco) investidores e subscritos au adquiridos par, no 

maximo, 50 (cinquenta) investidores. 

4.1.3. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos investidores, pelo Prec;:o de 

lntegralizac;:ao, devendo os investidores par ocasiao da subscric;:ao fornecer, par escrito, declarac;:ao 

nos moldes constantes do Boletim de Subscric;:ao, atestando que estao cientes de que: 

(a) a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM; e 

(b) os CRI ofertados estao sujeitos as restric;:oes de negociac;:ao previstas na lnstruc;:ao CVM n° 

476/09. 

4.1.4. Em conformidade com o artigo 7°-A da lnstruc;:ao CVM no 476/09, o infcio da oferta foi 

informado pelo Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados da primeira 

procura a potenciais investidores, nos termos do Contrato de Distribuic;:ao. 

4.1.5. A distribuic;:ao publica dos CRI sera encerrada quando da subscric;:ao e integralizac;:ao da 

totalidade dos CRI, ou a exclusive criteria da Emissora, o que ocorrer primeiro, nos termos do 

Contrato de Distribuic;:ao. 

4.1.6. Em conformidade com o artigo 8° da lnstruc;:ao CVM no 476/09, o encerramento da oferta 

devera ser informado pelo Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu 

encerramento, devendo referida comunicac;:ao ser encaminhada par intermedio da pagina da CVM 

na rede mundial de computadores, exceto de outra forma vier a ser definido pela CVM, e canter as 

informac;:oes indicadas no Anexo Ida lnstruc;:ao CVM n° 476/09. 

4. 1. 7. Caso a oferta publica dos CRI nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu 

infcio, o Coordenador Lider devera realizar a comunicac;:ao de encerramento prevista acima, com os 
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dados disponiveis a epoca, complementando-a semestralmente, ate 0 seu encerramento. 

4.1.8. Os CRI desta Emissao somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de 

valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscric;:ao ou aquisic;:ao 

dos CRI pelos investidores. 

4. 1. 9. Os CRI desta Emissao so mente poderao ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a 

menos que a Emissora obtenha o registro de oferta publica perante a CVM, nos termos do caput do 

artigo 21 da Lei no 6.385/76 e da lnstruc;:ao da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada apresente prospecto da oferta a CVM, nos termos da regulamentac;:ao aplicavel. 

CLAUSULA QUINTA- GARANTIAS 

5.1. Garantias: Nos termos dos Documentos da Operac;:ao, foi constituida em favor da Emissora, a 

Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas, a Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios Guarulhos e a Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios Cabreuva, cuja eficacia esta condicionada, de forma suspensiva, nos termos do artigo 

125 do C6digo Civil, ao pagamento do prec;:o de aquisic;:ao dos lm6veis nos prazos previstos no Compromisso 

de Venda e Compra e consequente lavratura da Escritura de Cessao; e serao constituidas, em favor da 

Emissora, concomitante ao recebimento pela Cedente e pela SPE Cabreuva do Prec;:o de Cessao, conforme 

definido nos Contratos de Cessao, a Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel Guarulhos e a Alienac;:ao Fiduciaria de 

lm6vel Cabreuva. 

5.1.1. Alem das Garantias, a Emissao conta ainda com a instituic;:ao do Regime Fiduciario e 

consequente constituic;:ao do Patrim6nio Separado. 

5.2. Compartilhamento: As Garantias, bern como o produto de sua excussao serao compartilhadas 

proporcionalmente, para garantir as Obrigac;:6es Garantidas, em favor dos titulares do presente CRI e dos 

CRI objeto da 161 a Serie, da 1 a Emissao da Emissora. 

5.2.1. Os Titulares dos CRI sao credores e beneficiarios em conjunto com os titulares dos CRI 

objeto da 162a Serie, da 1 a Emissao da Emissora, nao solidarios, nao subordinados e em igualdade 

de condic;:6es (pari passu) das garantias, na proporc;:ao do saldo devedor dos CRI que cada urn deles e 

titular ("Parte Ideal"). 

5.2.2. Os titulares de CRI compartilharao com os demais titulares de CRI da 161 a Serie, de acordo 

com a Parte Ideal de que cada urn deles seja titular, quaisquer: 

a) valores que, considerando os montantes pagos ou nao aos outros titulares de CRI, sejam 

superiores a sua respectiva Parte Ideal; 
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b) valores recebidos da Emissora, do Devedor ou de terceiros, em pagamento das obriga~oes 

assumidas pela Emissora ou pelo Devedor, quando qualquer um dos demais titulares de CRI 

deixar de receber sua Parte Ideal; 

c) valores recebidos em razao da execuc;:ao extrajudicial ou judicial das garantias para o 

pagamento das obrigac;:oes decorrentes dos CRI; ou 

d) bens, direitos, beneficios e privilegios decorrentes dos CRI e dos CRI da 161 a Serie e das 

garantias auferidos pelos titulares de CRI e/ou pela Emissora e/ou pelo Agente Fiducic~rio, 

no exerdcio de seus mandatos ou atuando em nome proprio, conforme o caso. 

5.2.3. Em caso de recebimento de valores decorrentes da excussao das garantias, a Emissora sera 

responsavel par: (i) calcular o valor a que tem direito cada titular de CRI, na proporc;:ao de sua 

Parte Ideal, na forma de cada termo de securitizac;:ao; (ii) notificar todos os titulares de CRI a 

respeito do recebimento de tais recursos e o valor a que tem direito, de acordo com o calculo 

realizado nos termos do item (i) acima; e (iii) realizar o repasse dos valores aos titulares do CRI e 

dos CRI da 161 a Serie. 

CLAUSULA SEXTA- AMORTIZA~AO EXTRAORDINARIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

6.1. Amortizacao Extraordinaria Voluntaria e Resgate Antecipado Voluntario: A Emissora nao podera, a 

seu exclusivo criteria e a qualquer tempo, realizar a amortizac;:ao extraordinaria e/ou o resgate antecipado 

dos CRI. 

6.2. Amortizacao Extraordinaria Obrigat6ria: A Emissora devera promover a amortizac;:ao extraordinaria 

parcial dos CRI no caso de recebimento de Creditos lmobiliarios Guarulhos na Conta da Emissao em valores 

superiores aqueles necessarios para o pagamento da parcela mensal do CRI, sendo que os eventuais 

recursos excedentes recebidos pela Emissora, no respectivo mes de arrecadac;:ao dos Creditos lmobiliarios 

Guarulhos, em decorrencia desses eventos, serao utilizados pela Emissora para a amortizac;:ao 

extraordinaria dos CRI, alcanc;:ando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu Valor Nominal 

Unitario na data do evento, observada a prioridade de pagamento prevista no item 3.11., acima, devendo a 

Emissora comunicar tais eventos ao Agente Fiduciario e a B3 com 2 (dois) Dias Uteis de antecedencia da 

data pretendida. 

6.2.1. Em caso de amortizac;:ao extraordinaria parcial dos CRI, a Emissora elaborara e disponibilizara 

ao Agente Fiduciario, se necessaria, uma nova curva de amortizac;:ao dos CRI, recalculando, o 

numero e os percentuais de amortizac;:ao das parcelas futuras, em conformidade com as alterac;:oes 

que tiverem sido promovidas no cronograma de amortizac;:ao dos Creditos lmobiliarios Guarulhos 
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utilizados como lastro da Emissao. 0 Agente Fiduciario devera anuir a referida tabela no ambiente 

B3 no mesmo dia de cria~ao do evento de amortiza~ao extraordinaria parcial dos CRI. 

6.2. Resgate Antecipado Total: Os CRI serao resgatados antecipadamente de forma total, nas hip6teses 

de antecipa~ao do fluxo de pagamentos dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, quais sejam (i) nas hip6teses 

de decreta~ao de vencimento antecipado; (ii) na hip6tese de Pagamento Antecipado Facultativo, conforme 

abaixo definido; ou (iii) amortiza~ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios. 

6.2.1. A Emissora utilizara os valores recebidos nas hip6teses acima para promover o resgate 

antecipado total dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitiza~ao. Neste caso, a Emissora 

devera informar aos titulares dos CRI, com c6pia ao Agente Fiduciario e a B3, o evento que ensejara 

o resgate antecipado total, no prazo maximo de 5 (cinco) Dias Oteis contados da data em que tiver 

tornado conhecimento de tal evento, atraves de notifica~ao expressa do Devedor nesse sentido. Nao 

obstante, a Emissora podera, conforme o caso, se valer previamente de delibera~ao dos Titulares 

dos CRI para determina~ao do Evento de Vencimento Antecipado em face do Devedor, sendo certo 

que, neste caso, os Titulares dos CRI eventualmente dissidentes estarao plenamente vinculados a 
decisao dos demais Titulares dos CRI, caso o quorum de delibera~ao estabelecido neste Termo de 

Securitiza~ao seja obedecido. 

6.3. Eventos de Vencimento Antecipado: Os seguintes eventos serao considerados eventos de 

vencimento antecipado da Parcela Securitiza~ao - Guarulhos, no ambito do Compromisso de Venda e 

Compra, e, por consequencia dos CRI ("Eventos de Vendmento Antecipado" ): 

(a) descumprimento, pelo Devedor, de obriga~ao pecuniaria relacionada ao Compromisso de Venda e 

Compra na respectiva data em que tal obriga~ao pecuniaria for devida, nao sanada no prazo 

maximo de 5 (cinco) Dias Oteis contados do referido descumprimento; 

(b) ocorrencia de (i) liquida~ao ou dissolu~ao do Devedor; ou (ii) aprova~ao em assembleia geral de 

cotistas do Devedor da dissolu~ao ou liquida~ao do Devedor; 

(c) transferencia ou qualquer forma de cessao ou promessa de cessao a terceiros, pelo Devedor, das 

obriga~6es assumidas no Compromisso de Venda e Compra, sem a previa anuencia da Emissora, 

conforme aprovada em Assembleia Geral de Titulares de CRI, exceto sea transferencia ou qualquer 

forma de cessao ou promessa de cessao seder pelo Devedor: (i) para a Brookfield Property Partners 

L.P. ("BPY"); (ii) para uma entidade que seja afiliada, direta ou indireta, da BPY; ou (iii) para urn 

veiculo de investimento gerido e/ou administrado, direta ou indiretamente, pela BPY, desde que 

nos casos "ii" e "iii", a BPY ou suas afiliadas, direta ou indiretamente, detenham plenamente a 

ingerencia sobre os lm6veis e mantenham participa~ao societaria relevante (sendo que, para os fins 

deste dispositivo, considera-se relevante a participa~ao societaria com, no minimo, 15% (quinze por 
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cento) do respective capital social ou equivalente) e as entidades e/ou veiculos estejam com 

situac;:ao patrimonial e financeira saudaveis. Adicionalmente, a referida transferencia, cessao ou 

promessa de cessao devera manter os respectivos lm6veis como o (mica ativo do respective veiculo 

de investimento devedor dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, o qual necessariamente devera ser urn 

Fundo de lnvestimento lmobiliario (FII) ou outro veiculo de investimento (SPE) que esteja livre de 

quaisquer passivos acima de R$ 100.000,00 (cern mil reais) de natureza tributaria, trabalhista ou 

financeira (incluindo dividas, financiamentos ou avais), que tenha como objetivo (mica e 

exclusivamente deter os lm6veis, e desde que tal SPE seja detida par urn Fundo de lnvestimento em 

Participac;:6es (FIP) ou par urn Fundo de lnvestimento Multimercado (FIM) ou, ainda, par qualquer 

entidade de investimento detida, direta ou indiretamente, pelo Brookfield Strategic Real Estate 

Partners Ill (BSREP Ill); 

(d) ocorrencia, em relac;:ao ao Devedor, quando aplicavel, das hip6teses mencionadas nos artigos 333 e 

1.425 do C6digo Civil (Lei Federal n° 1 0.406/02), respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

Devedor possa obter as medidas protetivas adequadas e, no caso do artigo 333, Ill, e 1.425, I e Ill, 

do C6digo Civil (Lei Federal no 1 0.406/02), respeitado o disposto nos Documentos da Operac;:ao; 

(e) caso o loan to value (LTV), definido como o saldo devedor dos CRI dividido pelo valor de avaliac;:ao 

dos lm6veis, conforme indicado em laudo de avaliac;:ao emitido par urn Avaliador Autorizado, seja 

superior a 60% (sessenta par cento), observado o disposto no item 6.3.5. abaixo; e nao seja 

realizado, pelo Devedor, a amortizac;:ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios, no montante 

necessaria para fins de observancia do LTV ou o reforc;:o de garantia, nos termos do subitem 

6.3.5.4., abaixo; 

(f) caso o fndice de Cobertura (conforme abaixo definido) fique inferior ao fndice Minima de Cobertura 

(conforme abaixo definido), observados os procedimentos estabelecidos no item 6.3.6., abaixo; e 

nao seja realizado, pelo Devedor, a amortizac;:ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios, no 

montante necessaria para fins de observancia do fndice Minima de Cobertura ou o reforc;:o de 

garantia, nos termos do subitem 6.3.6.2., abaixo; ou 

(g) na ocorrencia de desapropriac;:ao total ou parcial do lm6vel Guarulhos, conforme decisao judicial 

transitada em julgada, de forma que afete substancialmente a explorac;:ao deste, nao considerando· 

se, para fins desse item, a mera discussao do valor de indenizac;:ao a ser pago pelo poder 

expropriante. 

(h) inadimplemento de obrigac;:ao financeira em geral, nao especificamente relacionada ao 

Compromisso de Venda e Compra, e par cujo pagamento o Devedor seja comprovadamente 

responsavel, em valor, individual ou em conjunto, superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milh6es de 
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reais), atualizado pela variac;:ao positiva do IPCA/IBGE, ou seu valor equivalente em outras moedas, 

observado o prazo de cura de 10 (dez) Dias Uteis contados do referido descumprimento; 

(i) declarac;:ao de vencimento antecipado e cobranc;:a, pelo respectivo credor, do valor vencido 

antecipadamente, referente a quaisquer contratos financeiros a que esteja sujeito o Devedor; 

(j) protestos de titulos contra o Devedor, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a R$ 

5.000.000,00 (cinco milh6es de reais), atualizado pela variac;:ao positiva do IPCA/IBGE, ou seu valor 

equivalente em outras moedas, par cujo pagamento o Devedor seja comprovadamente responsavel 

e que nao sejam sanados, suspensos, declarados ilegitimos ou comprovados como tendo sido 

indevidamente efetuados no prazo de cura de ate 30 (trinta) dias contados da ciencia sabre o 

referido protesto, ou for demandada em processo de execuc;:ao e nao garantir o juizo, nao liquidar a 

divida no prazo estipulado judicialmente ou com o efetivo arresto judicial de bens ou suspensao da 

exigibilidade da divida exequenda; 

(k) nao cumprimento, pelo Devedor, de qualquer decisao ou sentenc;:a judicial transitada em julgado 

contra o Devedor, em valor unitario ou agregado igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milh6es 

de reais), atualizado pela variac;:ao positiva do IPCA/IBGE, ou seu valor equivalente em outras 

moedas, observado o prazo de cura de ate 30 (trinta) dias contado do descumprimento; 

(l) qualquer processo de reorganizac;:ao societaria (cisao, fusao, incorporac;:ao, ou outras 

reestruturac;:6es societarias), ou a modificac;:ao do controle efetivo direto ou indireto, ou ainda 

transferencia substancial de ativos pelo Devedor, sem a previa e expressa autorizac;:ao da Emissora. 

Nao sera considerado Evento de Vencimento Antecipado qualquer reorganizac;:ao societaria, 

modificac;:ao do controle efetivo direto ou indireto do Devedor, a respectiva transferencia seja 

realizada (i) para a BPY; (ii) para uma entidade que seja afiliada, direta ou indireta, da BPY; ou (iii) 

para urn veiculo de investimento gerido e/ou administrado, direta ou indiretamente, pela BPY, 

desde que nos casas "ii" e "iii", a BAM ou suas afiliadas, direta ou indiretamente, detenham 

plenamente a ingerencia sabre os lm6veis e mantenham participac;:ao societaria relevante (sendo 

que, para os fins deste dispositivo, considera-se relevante a participac;:ao societaria com, no 

minima, 15% (quinze par cento) do respectivo capital social ou equivalente) e as entidades e/ou 

veiculos estejam com situac;:ao patrimonial e financeira saudaveis. Adicionalmente, a referida 

transferencia devera manter os respectivos lm6veis como o unico ativo do respectivo veiculo de 

investimento devedor dos Creditos lmobiliarios Guarulhos, o qual necessariamente devera ser urn 

Fundo de lnvestimento lmobiliario (FII) ou outro veiculo de investimento (SPE) que esteja livre de 

quaisquer passivos acima de R$ 100.000,00 (cern mil reais) de natureza tributaria, trabalhista ou 

financeira (incluindo dividas, financiamentos ou avais), que tenha como objetivo unica e 

exclusivamente deter os lm6veis, e desde que tal SPE seja detida par urn Fundo de lnvestimento em 

Participac;:6es (FIP) ou par urn Fundo de lnvestimento Multimercado (FIM) ou, ainda, par qualquer 
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entidade de investimento detida, direta ou indiretamente, pelo Brookfield Strategic Real Estate 

Partners Ill (BSREP Ill); 

(m) descumprimento comprovado, pelo Devedor, de qualquer obrigac;:ao nao pecunii~.ria decorrente do 

Compromisso de Venda e Compra, do Contrato de Cessao Guarulhos ou dos respectivos instrumentos 

de garantia, nao sanada no prazo maximo de 10 (dez) Dias Uteis, ou outro prazo de cura 

estabelecido no Compromisso de Venda e Compra, no Contrato de Cessao Guarulhos ou nos 

respectivos instrumentos de garantia, contados da data em que o Devedor for formalmente 

notificado a respeito do referido descumprimento. Nao configurara urn evento de Vencimento 

Antecipado o nao cumprimento do prazo de registro previsto no item 3.3.2. da Alienac;:ao Fiduciaria 

de lm6vel Guarulhos e da Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel Cabreuva, o qual configurara urn evento de 

Pagamento Antecipado Compuls6rio, conforme definido no item 6.6., abaixo; 

(n) se for comprovada qualquer imprecisao, incorrec;:ao, descumprimento ou omissao materiais, ou 

falsidade, imputaveis ao Devedor em qualquer declarac;:ao, informac;:ao ou documento que houver 

sido firmado, prestado ou entregue pelo Devedor relativo ao Compromisso de Venda e Compra, ao 

Contrato de Cessao Guarulhos ou aos respectivos instrumentos de garantia e que afete de maneira 

negativa os lm6veis e/ou os seus frutos; 

(o) a nao renovac;:ao ou cancelamento, revogac;:ao ou suspensao das autorizac;:6es, concess6es, alvaras 

ou licenc;:as exigidas para o regular exercicio das atividades desenvolvidas pelo Devedor e que 

impacte efetivamente na explorac;:ao economica do lm6vel Guarulhos, exceto se, dentro do prazo 

de ate 90 (noventa) dias a contar da data de tal nao renovac;:ao, cancelamento, revogac;:ao ou 

suspensao, o Devedor comprove a regularizac;:ao da concessao, alvara ou licenc;:a, conforme 

aplicavel, apresente a existencia de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade de 

suas atividades ou, ainda, caso esteja em curso procedimento administrativo visando a obtenc;:ao ou 

renovac;:ao dos referidos documentos, desde que o Devedor esteja cumprindo tempestivamente 

quaisquer exigencias ou adequac;:6es impostas pelos respectivos 6rgaos da administrac;:ao publica; 

(p) decisao final, nao passive! de recurso, em ambito de procedimento administrativo ou judicial ou de 

qualquer evento que possa afetar substancialmente e negativamente o credito do Devedor, desde 

que nao seja obtida medida de protec;:ao adequada no prazo de ate 90 (noventa) dias contados da 

referida decisao ou formal notificac;:ao, pelo Devedor, de referido evento; 

(q) aquisic;:ao de novas ativos imobiliarios pelo Devedor ou mudanc;:a e/ou alterac;:ao da polftica de 

investimentos do Devedor que agregue as atividades do Devedor novas neg6cios que tenham 

substancial prevalencia ou possam representar desvios em relac;:ao as atividades por ele atualmente 

desenvolvidas, sem o previae expresso consentimento da Emissora; 
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(r) na ocorrencia de sinistro total do lm6vel Guarulhos e nao haja recebimento da integralidade do 

valor de indeniza~ao previsto na ap6lice de seguro do lm6vel Guarulhos no prazo de ate 180 (cento 

e oitenta) dias da ocorrencia de tal sinistro, ressalvado se efetuado o refor~o de garantia, na forma 

prevista no item 3.12. e seguintes da Aliena~ao Fiducii~ria de lm6vel Guarulhos; 

(s) na ocorrencia de sinistro parcial do lm6vel Guarulhos que comprometa substancialmente a sua 

explora~ao economica e nao haja a recomposi~ao do mesmo para explorac;:ao em ate 90 (noventa) 

dias a contar da ocorrencia do sinistro; 

(t) caso o lm6vel Guarulhos ou as cotas de emissao do Devedor sejam objeto de quaisquer onus ou 

gravames de qualquer natureza, sem previa e expressa anuencia da Emissora, desde que, no caso 

de onus ou gravames constituidos par terceiros, tal onus ou gravame nao seja revertido ou suspenso 

dentro de 90 (noventa) dias contados da sua efetiva constituif;:ao ou da publica~ao de decisao 

judicial determinando tal onus ou gravame, conforme aplicavel; 

(u) contrata~ao de divida que onere qualquer dos lm6veis ou seus recebiveis, sem previa e expressa 

anuencia da Emissora; 

(v) nao realizar todos os atos razoaveis e possiveis, na sua capacidade de condomino, para renova~ao 

das ap6lices de seguros, ou, vencido o seguro sem sua devida renova~ao, nao contratar, 

diretamente, o seguro dos lm6veis em ate 15 (quinze) dias do referido vencimento; ou 

(w) nao promover, em ate 30 (trinta) dias a contar desta data, ou da contratac;:ao de nova ap6lice de 

seguro, junto a companhia seguradora, o endosso das apolices de seguro patrimonial contratadas 

relativamente aos lm6veis, indicando a Emissora como (mica beneficiaria do pagamento de qualquer 

indeniza~ao que venha a ser realizada nos termos da ap6lice vigente ou, na hip6tese de sinistro de 

qualquer dos lm6veis antes de efetivado o endosso indicado acima, a transferencia a Emissora dos 

recursos recebidos a titulo de indeniza~ao, no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis do recebimento dos 

recursos da seguradora. 

6.3.1. Observadas as demais obriga~oes previstas no Compromisso de Venda e Compra, enquanto 

nao houver a quita~ao integral da Parcela Securitiza~ao - Guarulhos pelo Devedor, este ficara 

obrigado, ainda, a fornecer a Emissora: (i) informac;:oes a respeito de qualquer dos eventos 

indicados no item 6.3., em ate 05 (cinco) Dias Oteis ap6s a sua ciencia; e (ii) c6pia de qualquer 

decisao ou senten~a judicial transitada em julgado desfavoravel ao Devedor, na forma da alinea "k" 

do item 6.3., acima. 

6.3.2. Na ocorrencia de quaisquer dos eventos indicados nas alineas "a" a "g" do item 6.3. acima, 

nao sanados nos respectivos prazos de cura, a Emissora devera convocar Assembleia Geral de 
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Titulares de CRI para deliberar sobre a nao decreta~ao do vencimento antecipado, observados o 

quorum e os procedimentos previstos neste Termo de Securitiza~ao. Na hipotese de nao instala~ao 

da referida Assembleia Geral de Titulares de CRI por falta de quorum ou de nao obten~ao de 

quorum de delibera~ao, em segunda convoca~ao, a Emissora declarara o vencimento antecipado. 

6.3.3. Na ocorrencia de quaisquer dos eventos indicados nas alineas "h" a "w" do item 6.3. acima, 

nao sanados nos respectivos prazos de cura, a Emissora devera convocar Assembleia Geral de 

Titulares de CRI para deliberar sobre a declara~ao do vencimento antecipado, observados o quorum 

e os procedimentos previstos neste Termo de Securitiza~ao. Na hipotese de nao instala~ao da 

referida Assembleia Geral de Titulares de CRI por falta de quorum ou de nao obten~ao de quorum 

de delibera~ao, em segunda convoca~ao, a Emissora nao declarara o vencimento antecipado. 

6.3.4. A Assembleia Geral a que se refere os itens 6.3.2. e 6.3.3. acima devera ser convocada pela 

Emissora em ate 05 (cinco) Dias Uteis contados da data em que tomar conhecimento do evento e 

sera realizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data da primeira convoca~ao, ou no 

prazo de 8 (oito) dias corridos, a contar da data da segunda convoca~ao, se aplicavel, de acordo 

com os quoruns de delibera~ao indicados neste Termo de Securitiza~ao. 

6.3.5. Para os fins da alinea "e" do item 6.3., acima, as verifica~6es do LTV serao realizadas a 

partir, inclusive, de 10 de fevereiro de 2021 ("Primeira Verificacao do LTV"), e no mesmo dia dos 

anos subsequentes ("Data de Verificacao do LTV") e consequentemente, a referida hipotese de 

vencimento antecipado nao sera aplicavel anteriormente a 10 de fevereiro de 2021. 

6.3.5.1. 0 laudo de avalia~ao dos lmoveis devera: (i) ser elaborado de acordo com as 

normas tecnicas emitidas pela Associa~ao Brasileira de Normas Tecnicas vigentes na data de 

sua celebra~ao; (ii) prever o valor de mercado dos lmoveis; (iii) ser entregue a Emissora 

com ate 10 (dez) dias de antecedencia da Data de Verificac;:ao do LTV; e (iv) ter como data 

base de referenda o encerramento do ano imediatamente anterior a Data de Verifica~ao do 

LTV (exemplificativamente, na Primeira Verificac;:ao, a data base de referenda sera 31 de 

dezembro de 2020). 

6.3.5.2. Adicionalmente, a partir da Primeira Verificac;:ao, caso os Titulares dos CRI 

entendam que o valor de avalia~ao dos lmoveis apresentado no laudo nao reflete as 

condic;:oes de mercado de forma adequada, poderao estes, a seu criteria e expensas, 

solicitar a elaborac;:ao de novo laudo junto aos Avaliadores Autorizados (conforme abaixo 

definido) em ate 30 (trinta) dias da Data de Verifica~ao do LTV. Neste caso, o valor de 

avalia~ao dos lmoveis para fins da verifica~ao do indice de cobertura sera a media simples 

dos dois laudos. 
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