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Rn CAPITAL S[CURlTl7,AOORA S.A.

1'ERl\'tú DE SECURlTIZAÇÃO DE CRÉD1TOS IMOBILIÁRIOS

94' Sérí" - L' EmissftQ

TERMO DE SECURlTIZAÇÃO DE CRED1TOS TM081LlÁRIOS

Pelo presenk il\~tll.lmento purticular (''Tenno''), de um lado, na qualidade de Fmi~!\ora e

dora.vante a.<;simdesignada:

RB CAPiTAL Sr:CURlTIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São
Paulo, Eslndo De Silo [',mIo, na Rua Amauri, n° 255, 5" andar, parte, Jardim Europa, CCP 0144(\-
(JOO.inscrita no CNPJi1vlF sob o nO03.559.006/0001-<)1, neste aio repn:sen(aJ;; na forma de seu
Estatu.to Social (Emissora", "Securitiz<"k\ra" ou "Cl'edow"); t,

e, na qualidade de agente tlduciário, doravante H5sim def>Lgnado:

PENT ÁGONO S.A. mSTIUBillnORA IJE TtnrLOS li VALOR£S MOIULIA.RTOS,
instituição financeira, com sede na cidade do Río de Janeiro, Estado du Rio de Janeiro, na
Avenida d3S }J1li.~ricas, n° 4:200, bloco 4. sala 514, CEP 22640-102, inscrita nu CNPJ sob o nO
17.343.682/0001-38, neste ato represeT1l30a Ila forma de scu Estatuto Social ("Agente Fidl,lciário"
ou "Pentág()T10" c, em conjunto com a Securitizadora, "Partes" c, individu;;lmeme, "Parte'');

CONSIDERANDO QUE:

(i) a presente emissão de eertiíícados de reç~bi\'ds imobiliários faz pHrte de lUrta operuçilo
estruturada de eapta<;:iln de recur,;;o:; tlO mer(;(l<1o de capimi,;, l.J.uc contempla Of> seguintes

atos:

(a) em 28 de de7,e1l11lro de 2007, o FUNDO TIE INVESTI1\fF.NTO lMORlLr.ÜUO
PATRIMONIAL I, na qualidade de locador ("fundo In), celebrou com a PPG
INOU~TRIAL DO BRASIL TINTAS E VF;RN1ZES LTDA., na qualidade dc
locatária ("Loc:nária (lU "Devedora"). o "Instrumento Particular de C<.lntrato Atípico
de Locação de Bcm Imóvel c Outras Avenças", na l11od,tlirlade de Buil, in SUÍt. qlle
foi objeto do, adítamenlOs datados, re~pcctivl\mente, de 17 de ,ianeiro de 200H e 26
de maio de 200S ("Contratu RTS"), por m"i,) do qual J LocaUíria se comprometeu a
lucar ,'1 imóvel objeto da malTÍCI.l!a tI" 108.994, dn Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Sunlóné-SP, em regime de loca>;ão atípica, desde que nele ,;eju
desenv()\vido. construido e implementado um \.'el11rn de distribuiçao TUl }úea
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TERMO DE SE\Cl!RIT[ZAÇ.;i.O OEOÜ:OITOS IM{}B(UÁRIOS

&lili\.:ada, conforme definida na Cláusula Primeira abaixo, de acordo com as
~~pccificações fornecid!1s peht Locaiária ao Fundo I ("Edificaçno"), constantes do
Contrato STS:

(O) em. conlraprestação c retomo do investimento realizado pelo Fundo [ com a
provisão do desenvolvimefl(o, implementação e construção da Editicaçâo, a
Locatária obrig')lHe a pagar mensalmente a0 Fundo I a quantia estabelecida nos
tennos do Contrato BTS, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) meses, iniciando-se em
10 lk junho de 2008, e encenanJo-se em 09 de jmllo de 2013, conforme definido
Cl;íllSula Primeira., item 1.1.2. do Seg\.ll1do Aditamcnto (os llluguéis. em conjunto
com todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela lJc"Vedora.por forva
do Contralo BTS, incluindu a lotalidade dos respectivos acessórios, tais como
cncargos monü6rios, multas, penalidades, indenizações, seguros, garantias,
de::,pcsa5, custas, hO]loran(h c demais encargos contra.mais c legais previ5[lls. os

"Créditos [mobiliários RTS"):

(c) em 24 de janeiro de 2008, () Fundo I c a Secul'Íli".adora firmaram o Insn-umento
Particular de Cessão de Créditos Imobiliários c Outras AVI::IlV<lS ("Contrato de
Cessão"), por 1I1üio do qual o Fundo 1cedeu à Seçuri!izadora 100% (cem por cemol
dos reçebíveis devidos POI I.orça do Contrato BTS, bem como a totalidade dos

Créditos Imobiliários 8TS;

(d) em 26 de maio de 2008. () Fundo I cedeu e transferiu sua püsiçiio contratual nO

Contrato de Cê.:;são c no Contrato BTS a.o FUNDO DE INVESTI'\lENTO
I},IORlLlÁRlO PATRIMONIAL 11 ("Fundo Ir') por meio do In::;Lrumcnto
Panicular de Contrato de Ccssiio ele Posiçào Contram<tl to OUtras Avenças ("Cessão
de t'osiçâü Contratual') de m,uleua que () Fundo n passou a figurar como locador

dn Contrato RTS:

(e) cm 26 de maio de 2008, () Fundo II e a Fmissora firm(Jrarn o Primeiro Adiwmento
ao COl1tnllü de Cessão. txl[ meio do qual iL'iPartes majoraram (l preç.o da cessà{l dos
Cr6diws Imobiliários BTS, em virtude da majoraçào do valor do aluguel, aJu.~lada
por meio do Seg:undll Adilamento ao Comrato J1TS. tín11udn em 26 de mui,) de

2008;

(t) a Se.curitizacllml emitiu as cédulas de crédito imobiliário traci()nária.~ de série única,
nOs OI, 02 c 0J para represclltrrr a totalidade dos Créditos Imobiliários da Emissilo
("eCIs"), por meio do "fn;:trUll1entü Pal1icular de I:::rtllssiíode Cédula de Crédito
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RB CÁPITA L SEOJlUTIZAl}<)RA S.A.

TERMO DE SECURrrll.-\ç.~O f)E cn.iiOrTOS IMOR[LlÁR[OS

94' Série-I' ElIlissão

[mohí!iário Sem Garantia Real [mobiliária Sob a forma EscrituraI", celebrado entre
a Seçuritít:MO("d. e a OLIVEIR.A TRUST DTVM S.A., :sociedade anônima. inscrita
!lO CNPJ/lvfF sob () n" 36.11:\.876/0001-91, (;om sede no I\{l.lnidplo do Rio de
Janeiro, Eswcto do Rio de .laneiro, na Avenida Já.'> i\méríc.:l:S, n"500, moro 13, Saiu
205, Barra da Tiíuca, lJt:ste ato representada na forma Je seu FstalUto SociaL na
qUHlidade de in:Sl£tuição Cllstodiunte da." CCIs \"lnstítuiçâü Cl!5wdiante" ou
"Olí veira Trust"), partes desLt" TemlO de Sccuritização (con (l)mle definido abaixo)

(:01110 seu Anexo I CEscrilunl de Emissão"):

(g) a Securiri.za(\ora tem a illtenção de emitir, f;OOregime fíduciúrio, 0.<; CR[" objeto do
presente Termo de Securirização, com la;;lw nas CCls rcpl'tsent!lúv<ls dos C(~di!O"
ImohiWulos da ~:missão, por meio e nos teonos deste Tenno de Securitização e dos

demais Documentos da Opcração:

RESOLVEI",! ~s Partes firmar o presenle Termo para vincular os Créditos lmobiliúríos da
Emissilo aos Céliificados de Rccebíveis [mobiliários - CRI da 94 ' Séric da 1" Emissão da
Emíssorll, de acordo com o artigo 8" da Lê'i n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, e alterações
posteriores {"lei n" 9.514197"), a Instruçiio da Comissão de Valores tl1obiliários ("CW,.f')
n° 400, de 20 de dezembro de 20(1), e alterações posteriores ("TI1;;trucão CVM nO 400"), a
[nstl1.lçâo d,l Comissfio de V(llores Mobili;i.l'ios ("CV~r) 1\" 414, de 30 de dezembro de 2OD4, c

alteraç.ões poslerinrc:; ('Iustnldi.o CV 1-1nO 414 ") e a Instruç.ão CVM o" 476, de 16 de janeiro de
2009, e ai tcrações posteriores C'!l1'3lru.yãOCVtv! nO 476"). confonm: os termos e condições a

seguir ,kscrilos:

GLossARIO;

"Agente Fiducl:lrio" ou "Pentágono"

"Aliel1açl'lo Fidudáriu":

PENrAGON() SA DlSTRJRUlDORA.. DE

TiTUlOS t: VALORF.S MOOILl.ÁRJOS,

cnstítl.lição .l1l1anccira, com ~edé na cidade do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américas, n" 4.200, bloco 4, sala

514, CEr> 22640-102, ins<.:rita no CNPJ sob o n°

17 .343 .682iOOO 1-38;

Aliêoaç-ân t'iciucíáriH de :132.549,51 metros



£iHCAPITAl.. SECl'RITIZAOORA S.:\.

TERl'IlO DE SECUR!TtZAÇÃO DE CRÉOITOS lMOR[LIÁIUOS

quadrados, composta pela Arca hlificada e pe13

,'\rea Remanesçcnle, constituída pela PPG em

bvor da Erni.<;sora.,por meio do Inslrum<:onto

Particular de .J\.lienaçâo Fiduciária de Imóvel

em Garantia, firmado em [2 de maio de 2009,

em ~arantia do cumprimento de toda.:: as

Ohrigaçocs Gaf'dntida;:, que foi constituída

mediant.:: () registro 1{-5 da matrícula d.:: n"

108.994 do Registro dc Jmóvcis de Sllmaré -

SI'. obscrvar,d(He o disposto no item 8.4 do

"Aluguer' ou ",~,luguéis"

"Área Maior":

"Arca Remanescente":

são as parcelas m<:on:>Ul~ de pugamenlo da
locaçlio confolme os l.eml(1S e condições

e;:tabelecidos no Contrato BIS:

é a Associação Brasileira de Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais:

Imóvel de propriedade da PPG, com matrícula

no 1° Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Surnúre, SP, sob o n° [08,994, o

qual possui an:a de 434.536.84 metros

quadrados, devldmnenle dcscrilO no Anexo I dCl

Instrumento de Parti cu Ia.r de Alíenaçi1ü

Fiduç\8xia de Imóvel:

Arê:! rêmanescente de 302.878.92 mêln)~

quadradDs, integrante dú Área Maior,

devidamente des{;nw no Anexo do

Instrumento de Paltkular de Alienação
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Fidllc\ária de Imóvel;

"r\;;scrnblei8 Gerar:

"J)]\'f&FBOVFSPA":

"Boletins de Suhscnção":

"BOVESP A FIX":

"Capl<J..l;ão de Recursos":

"Clrla de Fiança":

Assembleia Geral dos TitulBres dos CRb;

RM&FBOVESPA S.A. - Buba 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 À'V de

N(Jvemhro, n" 275;

Boletins de S'.lbscrição dos CRIs;

Segmento de neg{lciaçâo de titulas e valores

mobiliários de renda fixa, administrado pela

BM&FJ)OVESP.A:

Forma de contratavAo atípica. por meio da qu.al

" contratadfl adquire um imóvel indicado pela

COJl!l'at,U\(e e ali constrói uma t'uifícaçào, de

acordo com as orlentações especificas da

colltrl\tante, que se compromete a n~ccbê-[a em

locação por detemlill3do períoJo;

Operação eslruturada de captaçào de recursos,

correspondenLe à scclU'itizaçàu dl: rccebíveÍ5

imobilíários pela Securití~aJora;

Carw d~ fiança emitida por instituiçãél

fLlUU]ceira de primeira linha. previamenle

aprovad<\ pela Locadora, polida pela Locatária,

à.~suas expensas, para garantia do cumprÍ1:n{õntn

de ohrigaçõcs a5sumida~ pela Locatária no

Contrato BTS. na foml:l da CiátL,>ula Vigésima

ej
6
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Tf'.I~MO ~F;SF,ctJR[TlZ.~Ç,~O DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

94' Série- t' Eltlis.,~o

Primeira deste último, oh"ervadn o di::>postn no

item 8.4 deste Tenno ccseus :;uhilcn, abaixo. /I,

Carta de fiança atualmente em vigor tài

~mitid(1 pelo BlIIu:o Sarlt<mder {Brasil) S/A -

Banco lvíliltiplo, em :24 de maio de 20 I0, no

vai UI' de R$ 11.313.MO,OO (on;;e milhôê;; c

In;n.1H03 e lrtze mil, ~;ei.'ici;'n.lüs e se~;senla

reai:;), s'cndo valida até o dia 28 de junho de

lOI::;;

Cédu1~ de Cn!dito 1mohi!iáno iraciunárias,

emilidas pela Emissora para 3 representação

dos Créditos Imobiliários da Emissão, através

da í.debraçlio da b.."cr1turade Emissão;

"Cedente", Oli "Lot:adora": FUNDO DF: INVESTltvUC:t'-lTO IMOBILIÁRIO

PATRfMONl AL 1[, cotlstituído de acordo com

o disposto na Lei nO 8.6(i8, de 25 de junho de

1993, e na Instruçâo CVlvf n° 205, de 14 de

janeiro de 1994. inscrito no CNPJ/MF sob O n"

QS.960.07X/()(I() I-60, representmlo por S;I.ill

2drninistradora GDC 1'ARTNERS SERVIÇOS

rlDucIAruOS DTVtv! LTl)A., süeiedade

devidamente al.lwriwda pcla Comissão de

Valnre;; Ivfobiliá.rios ("CVI\'I") a administrar

carteira de títulos t; valores mohiliarias, com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio i.le Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, n"

3,000, Bloco 1, Sala 317, CEP 22775-003,

inscrita n" CN I'J/rvlF sob o na
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10.749.264/000 1-04;

"Cessão de Crédit<.1s"nu "Contrato de

Cessão":

"Ces~ilu de .Posição Contratual":

"CETIP";

"Conta Ccntralizadora";

"Contmlo RTS";

lnstrumemo Particular de Cessào de Créditos

Imobiliário;; c Outras Avençlls c.:elebradn em 24

ue janeiro de 2008, conforme adiw.do cm 26 e

30 de maio de 2008, por meio do ({\Iul os

Creditos Imobiliários BTS lorum cedidos à

Emissora;

ln~lrumenj() Particu!ar de Contrato de Cessão

de Posição Contratual e Outra.;; Avenças,

línnado entre o Fundo, u Cedente, a PPG e a

Emissora em 26 de maio de 2(}()í\,por meio do

qualll Fundo cedeu as suas po~içôes contratuais

no Contrato RTS c tiO Contrato ue Cessão à

Cedente, que. por SUIl vez, :;ub-rogou-sc em

todos ,)8 direitos, deveres e obrigações

decolTentes daquelas posiçõe~;

CETIP S.A. ~'fen;ad()~ Organiz«do8.

ínstituiçi10 devidamente (lulori:>.ada pelo Banco

Central do Brasil para a prestação de serviços

de custódia escritura! de ativos c liquidação

t!nanceÍla, com sede na Cídade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Líbero Badaró,

425.24° andar;

Banc.:o llaú U uib<lnc{l, ag ênc ia 0262, C{lll ta

corrente 83977-2;

Instrumento Particular de Contl'ato Atípico de

Locação di; Bem ImÓ"vel ~ Outra.~ Avenças,
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94' s.\rie - 1" F:mbs;lú

eelebmdo entre o Fundo (na qualídade de

locador) e a PPG (na qualidade de locatária).

em 28 de dezembro de 2007, por meio do qual

foram e5rabelecldos os termos e as condições
par~ a construção da Edificação na <~rea

Udificada e a consequeme locaçào do lmóvel

pelo Prazo da Locaçào, bcm como o Primeiro

AditamenlO e 0 Segundo Adimmcnto;

"Coordenador] ,ider":

"Créditos Imobíliúrios RTS":

RB Capítal Distribuidora de Títulos e Valores

lvfobilüirl0;; r .lda., ~()cíe<1ade em rrcsária

limitada, com s..xlc na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5"

l1nd~r, inscrita no CN I'J/MF sob o n"

89.960.09010001-76, distribuidor dos CRI no

árnhito da O1'e1'w. Restrita;

o ptlcentual de 9íU I<.) I% (noventa e oíw

vírgula dois um nOVe um por cento) dos

Cr~ditos 1l11ohi liários BTS;

100%,(cem por cento) dos pagamentos anuais a

,erem efetuados pela PPG poslecip..'ld2.mcnte,

nos termo~ do Contrato OTS, a título do

Alugllel do Imóvel, com l1tua.liz.ayil()monetária

«nuaL de acordo com u vurlaç:àn acumulada do

[rCA1mGE, bem como lod{)~ os acessórios e

gararnia.~, juntamente com os créditos

<lecülwntcs do Contrato RTS, iT1eluindo, mas

nr,O se limitmldo. a prindpal, juro~, atualização

mondária. indenizaçâes, penal ici<,de 5, garantias
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94' S<'ric - I' £mis:\!i(,

e dem"i~ encargos contratuais c legai;;;

Silo os Certíficmios de Recebíveis Imobiliáríos

desla L)4' Série da l' Emissão da Emissora;

COnUssào de Valores l\1ohiliários;

".!Jata de AtualÍvwão";

'T)ata de Ernisjlão":

"Devedora". "PPO" ou "1 ,,)calária":

"))ia l'Jti I":

"Documentos <la{)peraçf\o":

Todo dia 12 (doze) de junho de cada ano;

Data de emissào dos CRIs, ou seja. 21 de

Sdcrnbro de 2012;

PPG lNIJlJSTRJAL DO BRASIL TINTAS F:

VERNIZES LTOA., sociedade empresária

limíwdo, com sede na Cídade de Sumaré,

Estado de Silo Paulo, na Rodovia Anhanguer<4

Km 106, i..llscríta no CN PJ/[vlF sob o nO

43.996.693/0001-27;

Todo aquele día que não sela um sábado,

domingo ou feriad<l nacional;

Contrato RTS, Escritura de Emi:;silo, Concfato

de Cessão, Cessão de Posição Contratual,

Contrato de Alienação fiduciária, E~critura de

Direito Real de Supertlcie e wdos os seus

!1dí tamer\ to~;

Centro de distribuíçuo COTlstruído, a pedí<1o tO

contomtc !L5 especi lica<;õc;; fornecidlls pela

[,N.', em regime de Bui/l 10 Suir, confonne

disposlO no Contrato BTS;
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Im CAf'1TAl SECURlTlZADORA S.A.

TERMO [)li: SECURfnZAçAo DE CRÉDITOS I.MOBlLL\RlOS

,,'.Ern iS~8.()~': Fllli~sJ() d.o~ CRis da 94" Séric da J" Emissiío

dI;: CRT, r<;alúada nos termos c:condições dest~

T1;:('1110;

"Emis,w<1.. Sceuritizadora, ou Credoru": RB CAPITAL SEC(.TRITIZADORA. S.A.,

acima qualitic.ada;

"Escritura de Direito Real de Superlicie": b:scritura Públicf. de Concessã0 de Dircito Real

de Supcrt1cie celebrada em 05 de novembro de

200tl c ratiticada em 12 de maio de 2009, por

meio da qual a PPG concedeu () direito reai de

superf1cic sobre a ÁTe<1 Edi(ic-ada em favot' da

Cedel1ü~, pelo Prazo da Locação. Dessa tonna a

Cedente pôde se legítimar WnlO locador no

Contrato BTS, víHbíli:wn<.h a.,>sim,o Buirt lo

Suif sobre fi Imóvel;

"Escritura de Emü~são": hlslrumeI1to Particular de Emissão de Cédula;;

de Cr<Sdito Inwbiliáril1 sem Garantia Real

imohiJiária sob a Forma Escrttllml. por meio do

qual a, CCIs foram emitidas pela Emissora, 50b

~ custódia da Instituiçào Custodiantc;

RB CAPITAL RENDA I FlJNDO DE

lNVESTI!vIENTO HI'lOBILIARíO FlI

(atlterioTInente denominado FU NlJO DE

TNVESTnvfE.."lTO ItviOBIU ÁR 10

rATRIMONL-\L I), COr'lstlruido de acordo com

o disposto na lei nO R.668, de 25 de junho de

1993, e na ll\s!nlção CVlvi nO 472/08 e

alterações posteriores, insnito no CNP J:MF



"(; arantí as ";

"KiI'-r-,I/F GV":

"Imóvd":

RB CAl'ITA L SRCUR1TLZADORA S.A.

TERl\W DE SECL'RTTIZAÇÃO DE CR£OITOS IM(lElILlÁRIOS

94' Série - I' ErnÍ,\siu

soo o o') 08.696.175/0001-97, adminimado pela

[nstituiç.<1.oCustodi,mtc;

A Alíenayão Fidudária, a Cana de Fiança e n

Regime Fiduciário com a constituição do

Patrimônio Separado, quando mencionados em

conjunio;

In;;litulo Brasileiro de (,cogratia e btatístíca:

índice (leral de Preços do !víercado, divulgado

pela Fundação Getúlio Vargas;

A Área Edificada e a Edíflc!lção, Quando

mcnô()nadas em c£lnjlulto;

"Indenização por Re~cisã(JAntceipada":

"I tlst! tuição C us(()d.iante"

Em ocorrendo qualquer das hipólese~ p,evista.~

no ítem \6.1 do Contrato BIS, <l PPG ficará

ubrigada fi pagar à Locadora, a t((ul0 de perdas

e danos pré-fixados, I) "<llor corre,;p(mdente ao

l'<:sultadü da tllu1tiplica<;:àll do pcriodo

rematleSi;l;:nle (calculado em haçiio de ano) para

ü lémlino do Contrato BTS pelo valor do

aluguel em vigor à época da o('nrrência do fato,

corrigido monetm")<lmenle na forma do Contrato

81'S, observado o disposto no item 16.2 e

demais disposíçlies pertinentes do Contrato

RTS;

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A .• sociedade

allôoimil, inscrita no CN 1'.I/MF sob o rI"

36,113.876/0001-91, com sede no Município do
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Ri,) de Janeiro, Estado do Rio <./(: Janeirn, na

.Avenida das Américas, n"500, RI(l(~() J 3, S<11a

205, R<1rra da T ijW:<l, nesLe atn l\.'Pfcsentada na

fôrma de seu Est<ltuto Sodal;

"111.struç-ão CVJvf nU 476":

"Investidores" ou "Titulares dos "CRr":

"[PCA,/IBGF':

Lt:i n° 1D.9~1:'04

"Obrigaç[je~ (iaramidas":

"Oferta Restrita":

"Patrimonio Serarado":

fnsttlJÇi\o CVIvi n:' 476 de 16 de janeiro de

2009;

Sik) os ti ru Iares dos CR r da 94" Série. da l'

Emissào da Emissora;

Índit;e Geral de Preço.> ao Consumidor Amplo,

apurado e divulgado pelo IBGC:

I.ci 11" 10.931. de 0:2 de agosto de 20()4, c

ull(:raçõe~ posteriores

Todas as obrig<lçõe~ asswnidas pela PPC; no

Contrato BTS, incluindo, mas não ~e limitando,

as ohrigações pecUI1iárias deconentes dos

Créditos IJllobilifirio~ R1'S;

Significa [\ dislrihuição primária dos CRls

mediante esforços restritos, em COnk\1midade

com a Instrução CVlv! nO 476. A Ofel1a Restrita

esti ,lLltlJmati'~amente dispens.'1.da de regi~lro de

distrlblliçAo n<l CViv1.. nos termo" d;J artigo 6'

di! Jnslruçilo CV~i nO 476;

Patrimônio constituído, apó, a insfÍnJiçâlJ do

R~git11e Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários

da Emissão e pcillS Garantias vim;ubdas aos
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CRls, não se confundindo com o patrimônio da.

Fmi~>oro., destinado exclusivamente à

liquidaçil0 do> CRls a que estiverem afetados,

~n1 corno ao p<,garnenlo dos respectivos custos

de adlt1\tlistmç.ão c de obrigllçôes í15ci1is;

"Prazo de Colocaçilo":

"Prazo da l.ocação":

"'PrimcLro Aditamento":

"Propriedad" do Soío":

Prazo de COlOCllÇào dos CR [s contado do início

da oterta Restrita até a subs<.:ríçüo e

inlegralizaç~'\o da totalidade dos CRIs pelos

ínve,lidores ou a crithio da Emissora;

I'razo m ínimo de 15 (quinze) lUlO S, inióado em

10 d~ junho de 2008 c encerrando-se em 09 de

junho dc 2023, podendo ser prorrogado na

f(lm,a do Contrato BTS;

lm\rumento Particular de Primeiro Aditumento

ao lnstrunlemo Particular de COllU'ato Atípi(A)

de r ,l)lCaçilo de 8em Imóvel tO Oul.J" Avenças,

rírmado cm 17 de janeiro de 200~, pnr meio do

qual: (il foi concedido () (A)modato da Area

Editi cada para fins de ini tiO da cOr)struç...'io: e

(ii) Coram excluídas as Condíçõ/o:s Suspensivas

(confolTlle definidas !lO Contrato BTS) e, cm

consequê'llcia, foi l1justada a Cláusula Primeira

e excluído o item J ,8 do Contrato RTS, a fim de

tran,lonl1ar determinadus condiçõcs

s~spensivas em condições resolutiva,;

Pl'Opriedl1de residual da Árca EdificlIda de

tiiularidade da pro, C.Ol1stítuída por seu solo,
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após i\ concessão do direilo real de supcrticic

outorgada por meio da Escritura de Direil() Real

de Supeotlcie;

"Rcr!.lme PlducílÍrio";

"Segundo !\.ctitlfienW":

"Super[kie":

Na tlmna do aLtigo 9" Ja Lei n° 9.51411997, a

nrni~sora instituiu regime fiduciário sobre os

Creditos Imobiliál'ios da Emissão e suas

Garantias, com a consequente c(IDstituiçào do

Patrimônio Separado;

fns!1lltncnto Particular de Segundo Aditamento

lIO Ill~lrumento Particular de Contrato Acíplco

de T.ocação dc Bem !m(l\.el e Outra.,>Avenças,

l'innado em 26 de 1l1,tlO de 2008. por meio do

qLilll: (i) foi pronogado [) PT'"dZO previsto no

Contrato para realizaçiio do registro da

Escritura de Dircito Real de Supert1cíc c da

Aliena<,:uo Fiduciária, constituída diretamente

elll filV~.lr da t:missora: (ii) foi pre,-is(o (1

aumenl() no valor do aluguel devido pela

Devedora à Locadora. decOlTenle da inclusão de

detern1Ínados itens adicioilllis li Edificação: (üí)

foi conc;:uidü um prazo à Devedora para a

subs(llUiç.i1o da Calta de !lança então em vigor

por outra carta de fiança. abr;mgcndo (l valor

lKliçjooal do alug\lei, ç(>nfbmle irem (ii) acima:

e (iv) consignou-se a sub-rogaçao. pelo

Cedente, na posiçao contran131 do Fundo no

Contrato;

Superficlc d ti Área Ed iIicada, com todas M suas



HH CAPn ..••L SECURITTZADORA S.A.

TERMO DE SECURlTrZAÇÂ(J ~E, CRÉmTOS IMOBILIÁRIOS

94<Série - I' Emissão

accssocs, melhorias c henfeitorias, bem Ç"omoo

rc~pccliyo c:ipaço aereo, clIm.:edida à CeJ~nle

por meio da bcritunl de Direito Real de

Supcrfkic; c

"Telmo de Secunlizacão" ou "Tenno": o pre:.ente Tenuo de SeclIfÍlização tle Créditos

Imobíliários.

Outros termos iniciados com letras maiúsculHs, quando aqui utilizados, ledo (J sigJ.úfkado a eles
au'ibuído no <:ürpo dt;;ste Termo de Securitizaçào ou nos demais LJocumcntos da Operação.

CLi\uSULA PRIMElR.A, - CARl\CTERÍSTICAS DOS CRÉrJITOS Hvf08II ,r.í..R[OS

1,1, Origem das CCIs e Outras CaractcrísIlcas

1,1,1, As CCls vinculadas ao presente Tenno de Scwnti:taçào corre;;pondct11 ao direito de
recebímenlo do pl."fcentual de 98.2191% (novenw e üil\) vírgula Dois um nove um por
cento) do" Créditos Imobiliários BTS originados pelo Contrat\) BTS, (l~ quai,
cmrespondctll aos Cl'édiws Imobiliários da Emissão,

1,1,2. A Emissom realiYu, ne:"tc alO. em çBráter in'evog<Jxel e irn:tra[ávcl , 11vinculação dos
CréJitos Irnobiliááo~ representados por 03 (três) CCIs, COlil~)[me identificadas no Anexo
I do prcs(;t1tc Termo, ,ws CRls da 94" Série de sua l' EmissCi<'l,conl'onlk as características
descritas na Claus\lla Sexta abaixo,

LL\. Os Créditüs Imobiliários vinculado;; ao presente Termo encontrmn-se repref>entado:; por
OJ {três) CCI" <;,mititL1s pela EmÍ5sora stl'n garancia real imobíliária e sob a forma
escriturai, !lOS lennos <.la Lei n-'" 10,931, de 02 de ilgOf>tü de 2()()4 c na forma da Escrilura

de Emissão,

1.1A. A, CCls fi)ram dcposíw,das ml I!lSlítuição Cmtooiante, nos termos do ~4°. do an:ígo IR, da
Lei n" 10.931/04-.

1.2, Prazos e Condições dos Créditos Im<.,bilíário~
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1.2.1. Os Créditos ImobiliãriQ~ da Emissiio originados pelo Comrato nIS e representados pelas
CCIs compreendem o direito ao recebimento do percentual de 98,2t91% (novent'l. e oito
vírgula dois um nove um por ctnt\.'.l dos Aluguéis e de todos e quaisquer outro, direitos
ercditDrios devidos pela Devedora, ou tiLulados pelo Cedente, p<:xforça do ConlralO [HS,
incluindo a totaliilitde dn~ respectivos aCl;ss6rios, tais como encargos nlo,dl!'1l10S, multas,
penalidade$, inden.ÍZl1ÇÕeS, seguros, ganmtias. despesa.~, custas, honorários e demais

ençargns contrutuais e legais previstos.

1.2.2. Nos termos do Contrato BIS, a Devedora obrigou-se a pagar ao Cedente, a liwkl de
I()caç~o do Imóvel, parcdas mensais de f{$I.t\47AOO,OO (um n,ilhão oitocentos e quart:nla
e sete mil e qllmw<.:enlos rcni,,), acrescid,l,s do reajW>1êalll\ll1 pelo IrCA/lHel, incidente
sobre o valor das parcelas mensais, nas Datas de ALUal1zação, e a ser paga em cada ullla

das Duras de Pagamento, Send(l a primeira com vencimento em I() de junho de 2009,

observados os temlOS e condições e,~tabe\ecidos neste Term().

1.2.3. Na hipótese de aUa5Q no pagamento dos Crédíllls lmobiliários da F.missil.o incidirão, sobre
os v,l1ores em atraso, devidamente acrescidos dos encargos finam:eiros pactuados, os
mesmos encl1rgos previstos [10Contrato BTS, a saber: (i) jurn~, de mora de 1% (um por
cento) aO mês; (ü) corre<,:ilo monetária pro ToM die, e (üí) muI Lapor atraso de 2'Y;J(dois
por cento), acrescendo-se os juros e corre,ção monetária sobre o valor do pagamento em

atraso, conforme. definidos !la Contrato BTS.

1.2,4. A f)evcdol~ deverá realizar o~ pagaml'lltos rdali V08 aos Crédito~ Imobiliários da
El1li<;~ào. em cada Ul11Jdas [)ams de Pag<l1ncnto, na COnl<l Centr3lizadora, dç lilularidade
da Emissora, ou outra conla que esta ve1111<1.(! indicar oportunamente por escrito.

1.2.5. Os pa~amenlos dos Créditos Imohiliários da Emissão deverào ser Ceitos diretamente ao
Iilular das CCIs, ~m seu domicílio bancário, observados os procedimentos da C1::TIP.

103. Cobrança dos Crédilos l(I1obili1\rios

1.3.1. Caberú à Sceuriti.zadüra a cobranç.a uo;; Créditos Inlübiliário:s da Emis~.n, A
SeCl.lríliLildora poderá, na Cnrma, teulpo e modo assi.nalado;; neste Tcnno de Seçurili~>.açà('

e nos demais Documentos da Operação ekLuar a cobrança dos Cr~d;llls [mobiliátios da

Emi.ssão devidos pela Devedora.
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1.3.2. 11. Se.curitizadora enviará ;lO Agente FidlH::iário relatónos rnemuis nos termos

estabelecidos nos ítens 9,1.2 e 9.1.2.11lbaixo.

CLÁUSULA S~GUNDA- CEssA0 E TR.ANSFERENCIA DOS CRÉDITOS
[l\IOB1UÁR[OS ORIGINlillOS PELO CONTRATO 13TS E PAGMfENTO

DO PREÇO DE AQU1Slç.;\.O

2.1. O Cedente, por meio do Contra(o de Cessão, cedeu e transferiu à Seeuritizadora, que por

soa vez adquiriu do Cedente, observados os telIDOS e condições do COnlrJlO de Cessão, os
Crédíws Imobilíúrios da F:mis:o.ão originados pelo Contrato BTS e todos os díreitos e
prcrrog!ltivas a eles inerentes, oS quais serão utilizados corno lastro para a emissão. pela
SecuritiZ<:ldoTa. dos CRI, sendo certo que o ContralO de Cessão não representa c llem
representa,n\, em nctlflUma hipótese, a assunçâo pela Securirizadora das obrigacões

fls;iulllidas pdo Cedente no Conerato BTS.

CL~USUL'" TERCEIRA - CONDIÇÕ~S RESOLUTIVAS 00 CONTRA.TO DE
CESS;\'O E OUTRi\S OBRIG.AÇÜES

3.1 O Cl1ntra\o de CCSS~10 resolver-se-a de p!enn direito, independentemente de qualquer
conlunicação aLi notificação, judicial ou exmyud;cia~, caso (i) término antecipado,
reowluçilo, resilição ou rescisilo do Contrato RTS, <lU {íO inadimplemento da
Se(;urítizaciora da obrigação de pagar o preço de ct'ssào, 110S tennos do Contrato de
Cessi1o, no prazo de I (um) ano, a CDtltar da data ,lê assinatu[:J do rdúido ln.stnllnento.

3.2 Na lúpótese de zx:on'êneia do evento prc\is(o na Cláusula 3.1 acimll, a resilição do
Cl'ntrato de Cessão ocon-eni. de pleno direito, implkando a rctroccssão dos Crédilos
Imübilíálios da Emissão ao Cedente, contorme os terroos e (:ondiç.i)es estabelecidos no

Contrülo de Ce~são.

3.3 Todos o~ válufüR recebidos pela Securítizadora a título de pagaIl1enw dos Crédito5
Imobiliários da Ellli,0D pela D.;:vedz'ra tkverân ser aplicados no pagamento d()~CR.L

CLÁUSULA QUARTA - CARACTERÍSTICAS DAS CCfs VINCULALJAS A
SFCURITIZAÇi\O
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4.1 Créditos ImobiliáriN; vinculados Ú Seçurítízacão: as CCfs que la,trciam a emissào dos
CRI são representHtivas dos Créditos Imobiliários da Emissão oriundos do Contraío BTS.
que compreendem o direito ao recebimento do percentual de 98,2]91% (noventa c oito
virgula dois um nove um por cento) dos Aluguéis c de todos c quaisquer omro., direitos
cr<:dilúrios devido;; pda Devedora., ou titulados l1e!o Cedenle. por lorça do Conln.llü RTS,

incluindo a totalidilile dos respectí \"l)S 'lcessóriüs, t,lis como encargos illUrutÓl'Íos. lllulws,
pc (la] idades, indell i7.é,çi.'íes, segUn"ls, !;;1iran1iil.~, ue:;pesas, c us la.';, honorárí os e denk'\i s

encargos contratuaís e legais previslOs.

4.2 Valor N0111inal Total da.q CCls: O valor nominal total da totalidade das CCI,
representativas dos Créditos Imobili&-los da Emissão, na Data de Fmissão da'\ CCls, é de
R$ 27>:77.355,65 (vinte c sete miUlões, oitocentos e setenta e sete mil, trezento:; e
einquenta e ónco reais e sessenta e cinco c..::mavos).

4.3 Quantidade e Valor Nominal Unitário: Os Créditos Imobiliários da Emissão s50

represenwdos por 98.2191% (novenw e vilo vírgula doi~ um nove um por cento) dos
Créditos Imobili~ríos BTS, da seguinte forma:

(a) CCI 1: nu vulol" nominal de R$ 19,193.622,05 (de7,en()Ve milhões cento e novçlltu e três

nú1 seiscenlos e vinte e dois reais e cinco cerllavo,), na data base de lO de maio de

2008, que conesponde a 67,6241 % dos Créditos Inw!:Jiliúrio5 RTS:

(b) CCI 2: no valor nominal de R$ 5.758.086,62 (cinco milhões setecentos e cin(jtlenta e
oito mil oitenta e seis reais e sessenta e dois (;enl3\'os), [m data base de 10 de maio de
2008. que conesponde a 20.2872% dos Créditos !mohi]iário;; BTS; e

(c) CC! 3: no valor numinal de R$ 2.925.646,98 (dois milhõi:!; novecentos c vime e cinco
mil seiscentos c quarenUl e seis reais c noventa e oíto centavos), na data base de 10 de
maio de 2008, que corresponde J. 10,3078% dos C~~itos Imobiliários BTS.

4.4 Pr.a:ü e Parcelas de hUüliil';)ç1io das CCIs: as CC!:; lerÜ0 prazo total de ISO (cento e
oitenta) meses, a pm1ír da Dala de Enússiio dns CCb. As CC[s serão amortlzadw; todo o
dia 1(] junho de cada ano, sendo a primeira aJ.llort.iz.açrio em 10 de junho de 2009,

confi:mJle valores, t~"as e critérios convencionados para o pagamento dos Aluguéis, nos

lermos do Contrato RTS,
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4.5 Lo\;a[ e Fama de P~wamenlOdas CUs: os pagamentos deverão ser feitüs direlamente à
Sccuritizadom na Conta Ccntralizadora. Tais pagamentos serão efell\ados pela Devedora
por meio de TnlJ1s1erencia Eletrônica Di,pOJlívci ([CD).

4.6 Atualizrrção rvlonetária das CCI:;: O~ Cr<dilo$ Imobiliários da Emissão representados

pela.'>CCfs serão reajustados pelo IPCATBGE.

4.7 Encargos Moratórios da.~ CUs: na hipótese de arraso de qualquer dos pagamenlos previsws
nas CCls, incidirão, sobre os valores cm atraso, devidamente acrescidos dos encargo:;
flnancciros paduados. os mesmos encargos pre\ istos no Contrato E3TS, fi saber: ,(i) .iuros de
1J10l1l de l% (um por cenw) ao mês: (íi) correçào monelári<J- pT<.!nlW- die, e (iii) multa por

arraso de 2% (dois por cento), acreJCendlH;c os juros c correção monetária sobre o valor dI)

pagamento em atraso.

4.8 rvlu1La~,Penalidades e Outras Cominações das CCIs: as multas, penalidades e demais
c(\minaçDe~ deviJfI..<;no âmbito das CeIs seri'iO as l11esma;; constantes do Contrato BTS.

4.9 Identificu.çà,. dos Créditos ImobilUírios que Ia<;treiam os CRIs objeto deste TernlO de
Securitiza.ção: os Créditos [mobiliários da Emíss8.o (í) ,;1.10 decorrentes do Contrato BIS. (ii)
lastrciarn as CCls emitida.'; pela ScclHitizac\ora que se encontra registrada na CETIP, (üi)
possuem como instituição cuslodiank a OLIVEIRA TRUST [)TVrvf ~.}\., sociedade
anônima, ulscrila no CNPJ/lvIT sob o n° 36.1 {3.876/0001-91. com sede no Municipio do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janciro, na Avenida das Américas, n')500. Bloco 13, Sala 205,
Barra da "[ijuca, neste alo representada LUI fonua de sel.l Estatuto Sodal, (iv) servem de Im;tro

para os CRls ora ..emitidos, e (v) :;ao devidos integralmente pela De\.edoffi.

4.10 Vencimento Antecipado: As Ilip6(c~es de vencimento antecipado das cels são as

previstas no Contmto BTS.

4.11 As CC!:> I~)ram emitidas em série única c sob a fonHO! escritural, sem garfUltia real
Ílnobilii'ina e com garantia fiJe.iLlss<iria representadu. pela fiança, sem a emissão de
cártula.<; ou ccrtifLeado~;, e a F.serimra de Emissão de CC r s permanccera eustodiada na
Ins(íluí,;J.o Custodiallte, conlc)nne declaração de custódia \;OnSiante do Anexo UI deste
Termo de Secl1Tllização. Adicilln<llmen(e, as CCls poderão cont3r com a Alienação
biduciária, desde que implcmenwdw as condiç-ões precedentes necesslÍrias pára tanto,
('{,"forme o estabelecido 110 Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóv'e\ em
Garantia.
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CLAuSULA QUINTA - rAGN.IENTO DE CUS TOS E DESPESAS

5.1. A Securitizadora será responsável pelo pagamento de: (i) todas as despes;J.S com a
obtenção e manutenção, nos prazos legalmente exigido:>, de todas e quaisquer licel1yas,

aprovações, autorizações c alvarás legalmente exigidos 1J.'trao regular futlcionamentu da

Securitizadora: (ü) despeSlls com o registro da documentaçiio ~ocictária da Sccurdizadora:
e (iíi) despes(L<; com a publicação da documentação societAria da Secul'it17.adora
("Despesas' ').

5.2. Os Timlares dos CRIs deveri10 arcar com IÕvlÕntuais despesas c taxas rC!ativas à
negociaçi10 e (;\L<;tódiados Clus, não compreendidas no item 5.1 acima, incluindo, sem
limitação:

oi) aquela", cuja respoilsabilidade nào seja expressamente atribuída a outra pessoa:

b) rclaeionadas à cobrança e~:trajudicial (lU judidal de quaisquer valores devidos pela
l1evedont nos Documentos da Op(:ra~~jlo,de,sue que aprovadas Çm AssembJeia Geral
de Titlüares doS CRIs:

c) a extração dt' quais(,juer tipos de ceJ1idões judi\.:íais ou extraíudiciais: c:

d) eventuais despesas referentes à publicaç,ões.

5.3. As despesas abaixo illdícad<l~; poderão ser deduzida., dos recursos que integram (l

Patrimônio Separado, i.ndepende1icementc de qualquer llpnwaçao por parte dos Titulares

dos CRI:

a) RS despesas com a gestão, cohrança, rt.'uliza~~o, admiwst.ração, custódia e liquidação
do Pl11rimúl)io Separado (inclusive das CC[s), inclusive as referentes à sua
transferência para outra companhía seçuri líz"dom de créditos imobiliários, na
hipótese de o Agenle f'iduciâri.o "ir 11 aS8lm1ir a sua administração ou liqlüdá-lo;

b) <1.',de:;pcsa", incorridas [Jl;lo Agcnie hduciario previstas no item 1 1.5_1_3 abaixo,
bem C01110 eventuais despesa:, d,l me:ima natureza incorridas pçla EmÍssora:
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ç) a remuneraçào do Agente riduclario, conforme prevísto no item 11.5.1 abaixo, lU!

hipól~.';e dt a Securitizad.ora permanecer inadimplente por um período superior a 30

(trinül) dias;

<.1) as de~pes<l$ incorridas pelo Agente fiduciário referidas no item 11.5.1.2 abaixo, f\U

hipótese dc o Cedente (1:10;:teluar O!;pagamentos respectivos;

e) os I;ventLwis lribu.t\)~ que, 3 partir da D3t<l de EmÍssão dos CRb, venham a ser
criados c/ou majorados ou ql,le tenham sua hasc de cálculo ou base de incÍdência
alterada, questionada ou reconhecida, de forma a represenlar, de t()mm ahsoluta ou
rdativa, um incremento da tributal(ão incident~ sohre os CRls c/ou sobre os
Créditos Imobiliários da Emiss;'io e/uu ~obre ü Patrimônio Separado c/ou :>obre as
Garantias;

t) as perda~, <IMO!;, obrigações ou despesas, incluindo ta>:a.~c honorários advocaticÍos
arhitmdos pdo juiz, resultantes, direta ou iIldiret~men(l::, dá Emissão. exceto se tais
perdas, &\rl()S, obrigações ou despe'ia.~: (i) forem resllitantes de ÍnudimplentcnlO,
dolo (lU culpa por parte da F:mis,(J[u eJou do Agente fiduciário, ou de seus
administradores, empregados, consultores c agentes, cOlLt(~mnl:: vier a ser
determinado em decisão judicial fInal proferida pelo juízo competente, da qual não
cüibam mais recursos; ou (ii) sejam dc responsabilidade da Devedora:

g) dem.ais despesu.~ previstas em lei ou em regulamentação aplicável como ;a::ndo de

I'cspofLS:1.bilidade do Património Stp"rado;

h) eventuais despesZls c()m taTif[L~ bancárias êfi\'olvidas na administl'açfw dos Créditos
Imobi1\úrios da Emissão, UL~O 11 Cedente não rl::uli7.e os pagamentos dt;vidos,

confOn1le previsto na Esnilunl de Emissão; e

i) todos ()s demais custos e (kspesa~ incorridos, incluBíve pela Emissora, para
salvaguardar (l!; direitos e prerrogo'livas dos Titulares dos CRI>, não compreendidos

na descrição acima.

5.4, Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado,
nos temlO:i da Lei nO 9.514/97, caso o Patrimônio Sepurad(', seja insuficicnte para arcar
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com a~;despesas mellcion~das !lO ilem 5.4 acima, tais despesas serão supoltadas pelos
Títulares dos CRh, ná prol-)()rç<10 dos CR Is detídos por cada Ti lulares dos CRls.

5.5, No caso de destituição da Ernis,uru nos lenll(),; pl'evísl()s ntsle TenTI\.\, (\S rel:Ur~()s

necessários p.ua cobrir as despesas com J<l<:ditla.,jur1ü;iais ou e:drajudíciais necess:iria.': à
salvaguarda dos direitos c prerrogativas dos Titulares dos CRls deverão ser previamente

aprov<ldas em A~~êmhleiaGeral dos Titulares dos CRl e adiantadas ao Agwte Fiduciário,
na pfOl)()rç[o de CRIs detidos por cada Titulares dos CRls, na data da respectiva

apro vaçiio_

5.6. São despesas de respo!h'fl.bilidade do Patrimônio Separado:

a) despesas relereJ1leS à remuneraçâo do Agente Fíducü1rio, bt;!ll como aquelas CLLstas e

desr;esas cl;lrtorári;1.~ em que o !\gc:ll!<' fiduciário venlm a incorrer no de<.:orrer da

Erni1isiio rebdonada aos t"rmos de qUit<lÇJ.o e acompanhamenlo dn.'><farantías:

b) despesas com a gesU1o, cohmnça. realizaçiio, admÍ1ústrw,:uo, <':\.l.slódia e liquidaç-ão do

Património Separado (inclusive da.~CUs), inclusive as re1erentes à sua lr<lllsl'erêllcia

para outra comp:mhia secul'Ítizadora de créditos imobiliúri0s, nu. hipótese do I\g<2ntc

Fiduciário vir a (L';sumir a sua gestão ou liquidá-lo;

c) despesas Ç(\1!l lerc~irosespecialistas, udv<lgados, auditores ou fLscais, bem como a~

despesas wl1l proc&iimetlto leg~Ú5, induindo, mas sem limitação, depósito judicial e

sucumbência, incoITldas para re5guaniar os interesses dos Titulares dus CRb, do

Agente Fiduciário e/ou da Emissora, c/ou relacionudl'~ ao~ Crédíro:,> Imobiliários e

re~pec\\ vas Garantias Llltegranl;;S do Patrimônio Separado. qtle deverão ser

previamente aprovadas, se assim ]x)si;\vel, (: pagas pelos Titulares dos CRls_ Tais

despesas incluem também os ga>:lo.s com honorários advocatíc.:íos de lerceiros,

depó.sitos, custas e taxas judiciil'Ías nas açôcs propostas pt'lo Agt:nte Fiduciário c/ou

pcl<l EillÍs~ora uu <.:OT1tra o Agente Fiduciúrio e/ou contra a Emissora intentadas, no

exercício de suas funções, ou ainda quc lhe Callsem prej\lí;.~(\s 01,1 riscos financeiros,

enquanto representantt: da comunhão dos Titulares dos CRTs, ou Emissora dos CRls,
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bem GomO a remwleração e as d~spesas reembolsHveis do Agente Fklucíáno nu

hipó(éSC da Emissora ptTm,UleGt.r em inadimplência por um período superior a 30

(trinl~) dia;;, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia previa dos Titulares dos

CR h: para cübertura do risco d,t sW:llmh2ncia:

d) as even(Lwí ~ despçsas, depósitos e (;llSlas j Ildióais dccom~ntes da sucumbência tom

açõcsjudieiais serrw igualmente :mportadas pelos Tit\ll:1res dos CRls;

e) as (k:spesas Ç{)mpuhlicações, nolillcaç<)es, transporte. alimentação, viagens e estada .."

llece~sárias ao excrcício da funç[ío de Agente f'iduciário, dlU'ante 0\1 após a prestaçâo

dos serviços, mas em razão desta, Jesde que aprovadas previamenl.e, se a.~sim

posslvel, pür escrito pela Emissora, na qWllidadc de adminÍ.5tradora do Patrimônio

Separado:

f) I,,lS evcntuais impostos que, a partir da Data de Emiss<10 dos CRIs, venham à :.cr

criados c/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência

alterada, quc~tionada ou reenl\hccida. de rOmla a representar, abs{)]uta ou

rebtivwnente, um incremento da tdblltação incidente sohre os CRls, sobre os Créditos

I1110hiliários e/ou sobre (lS CJaramias;

g) as perdas, danos, obrigayôcs ou despt:sus, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juiz, resultantes, direm ou imlírelamcntc, da [missão, e;.;(:dO sc tais

perdas, dano,;, obrigayôes ou de8pesas: (1) forem rt:sultantes de inadimplemento, dolo

ou (;ulpa por parte da Enlíssora c/Oll do Agente Fiduciário ou de ;;eu.~administradores,

empregados, COt1Sllltores c agentes, confornle vier a ser detemlínado em dp.cisão

judicial final prof(;rida pelo juízo compt:lente, da qllal não cllibUlll mais recursos; ou

(ii) sejam de responsabilidade da DevedorJ ou puderem ser a ele atribuídos como de

Sll,1 ra<;ponsabilidade;
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h) os cventu<,\s custos e despesas advindos de a<,-'ôesjudiciais Ou 4ua1squer ouLros

pfOcedimelltos e medidas t.oT11udus para u exe(;uçuo das Garantias, sej<1Il1 eles

inczm'idos pdu Emissora ou pelo Agente fiduciário, incluindo qualquer (ributo, laxa,

gravame ou despesa decOlTenle ,k referidos procedimentos;

i) despesl1s colU lttualiL'açàO e/ou mOll itoramcnto de rating, em caso de sol ieitação de

realização deste serviço pelo InvesLidor; e

j) demais despesas previ,;ws em lei ou em regulamentação aplicável como sendQ de

respeJnsabilidade do Patrimônlo Separado,

CU'.USULA SEXTA-CARACTERíSTICAS DA E!vfISSAO

A emis,iio dos CRI pela Securítí7<ldnra observarei as seguintes condições e característíc;l.';:

6.1 . Caraeterístíclls

6.1.1. Os CRI d~ prl:senle Emi~sào. celio lastro se constitui pelos Créditos Imobiliários da
Emissão, representmtos pela.s CCls, possuem as seguintes carw.:lerislicas:

ii) f'missi1o', l ';
b) Série: (W:
c) Quamidade de CRis: 60 (sessenIH):
dJ Valor Global da Série: K$ 20,549.176,21(vil1te n1ilhõcs, quinhentos e qUllrentél e

nove mil, cento e setenta c seis reais e vinte e um cenlavos), ['la Data de Emis5ào;
e) Valor Nominal Unilál;(J: RS 342.486,27014490 (tre/,el1\()" e quarenta c dois mil,

quatrocentos e oitenta e seis reais c ccnt.'\vos aeimll}, na D:itéi de Fmi$'~();
f) Prazo de Amortizaçào: 11 (onze) anos, sendo o primeiro pagllrnento em 12 de junho

de 2013;
g) Atualização l\foneláriu: anual, de acol'do com a variaçilo acumuJada do fpeAi] 8GE,

cúnforme o disposto no ilem 6.1i, ahaixo;
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h) Juros Remuneratórios; 4,1274% (quatro virgula dois dois sete quatro por cento) ao
ano, base em um tino de J60 (lre:1el1\o,<;e sessenla:1 dia.~c(l11~d()s;

i) Periodicidade de Pagmnenw de Amorlí:-'áçilo, C{,rreçao lvfonetária e Juro:;
Remuneratórios: auuaL de iu;ordo com o (luxo nominal unilári(\ conswnte do

Anexo 1Ia este TemlO, sendo o primeiro pagrunenlo devido em 12 de junllO de 20 13
e o último na Duta de Vencimento Final, abaixo prevista:

j) Regime fi.duciário: "i111;
k) Garantia Flutm\l1te: não;
I) Garanlias: cnnfonnc descritas oa Clau.wla 6.16 deste Termo;
!li) Sistema de RegiSlro e Liquidação fínauceira: CETIP e Rr';,1&F80VESPi\;

n) Código ISIN: BRR8CSCRI2Y6:
o) Data de Elllissao (,,>:clu~ivamente pam fim de cálculo): 21 de S~tenlbr{) d", 2012;
p) Local de Emissão: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
q) Data de Veuclmento Fina]: 12 de jmlflO dc 2023; e
r) Curva de Amoltização: variável, de acordo com o fluxo nomiml unil;irio dos CRi.

\.:oT1stante do Anexo 11.

6.2. Imóvel Vinculado aos CRI

6,2.l, O Imóvel, vinculado ao>; CRls, está d~sçrjtl.l no Anexo V a este Termo, nos terrllM do

artigo 8°, inciso I,da Lei n" 9.5\4/97.

(jJ. POffilll

6.3.1. Os CRls são escrítunüs, sendo que para Wu.os os fins de díreito, a titularidade dos CRIs
seni comprovada por extrato emitido pela CF.TI f' ti ou I3M&FBOVESP A, enquanto os
CRls estiverem na custódia da CETIP tf OlJ mvl&FBOVESPA. na qualidade de

depositária e propriewria fiduciúria dos CR Iso

6.4. Procedimento de Colocaçi\(l e Distribuição

6.4.1. A distribuição primária doS CRI;; será pú.blicâ Wtn esforços restritos de co!ocaç[lo, nos
tt:llTIOS da lnstrução lia CVM n." 476. sl,b regime de melllOres esf,lrçns, com
intemH:diação do Coordenlldor I,ídcr, observados oS \enno~ c condições estipulados no
Contrato de Dislrihuiçi'io. Obsenando~se {j disposto no miígo 4" dn [nstrução C'Y'!\!nO
.:\76, os investidores dus CRI dever;lo :;\J\lsçrevct ü valor mÍlúmo de R$I .O(}{).OOO,(JO(um
milhi'io d.: rellís).



~-

Im CAf'ITAL SECURTTTZADORA S.A.

TERMO I) f( SF:{'lHllTIZ ..\Ç.Ül D£ CRÉDITOS 11\10DTLL.\ R lOS

'14'Shic- I' £nliSs;l(,

6.4.2. A Securíti:mciora declarou, confonm: declaração ooru;tm1te do Anexo VI lia presente
TCtl\1ú de Sccurit ização , que tomou cautelas e agiu com elevados padrões de diligêllda
para as~egurar a legalidade c ausência de vícios da I:::mi;;sãn, além da veracidade,
consistencía, correyao e wllciência da<; intànnaçôcs pre;;[adas neste Termo dc

3ecuri 1iLação.

6.4.~. Nos termos da Llstrução CVtl/i n° -+76, a Olerta R<õSln[;J esta. automaticamenre dispcnsada
de registro perante li CVí\'1. Não será elaborado prospecto de dí.su'ibuição pública dos
CRI.

6.4.4. /\ Ot~rta Restrita é destinada exdusI vnmenle a investidores quc atendam as características
de investidor qualificado, 1I0S termos da Instruçào CVM nO 409, de 18 de agosto de 2004,
observado que: (a) tozios 08 Cl,lntins de investimentos serão considerados investidores
qunlificados, mesmo que se dest.inem a investidores não-qualificado:;; e (b) às pessoas
mrturaí, e jurídiclS mcncionadas no inCISO TV do aliigo lOS)da Instrução CV M n" 409/04
deverão subscrever nu adquirir, n0 funbíto da Oferta Restrita., CR 1 no montante mínimo
de R$1.000.000,OO (llm míihão de reais).

6.4.5. Em atendimenlo ao que dispõe a Instruçil0 CVM n° 476, os CRI serão ofertados a no
maximo 50 (cinquenta) potenciais ínvestidore:; e subscril<Js por no máximo 20 (villte)

investid('lrcs.

6.4.6. O COüTdenador Lida org,llli:rará, com anuência da Emissoru, a colocação dos CPJ
perante os investidores interessl1dos, podendo levar cm conta suas relações C{)m clientes e

outras considerações de natureza comercial ou estnllégica.

6.4.7. Os CRI SCI'ão subscritos e integralizados à vista pelos investidores, devendo os
ime,lid<)L'eS fornecer, por ol.:ü."iilnda subscrição, d<:ci:;,Jção por escrito, constante do

Boletím de Suhscriçilo, atestmldo que estão cientes de qlle:

a) 11 Ofc:rta Restrita nilo j{)i registrada na CVr..l; e

b) os UU OÜ~lt'ldOS eslão sllieitos às restrições de negociaçào previstas na InstTU<,:áo
CVtl'l rI" 476.



..,..."_.~----c-----,----------,----...."..----------------

RD CAPITAL SrCLlHITIZAI)()H.A S.A,

TERMO DE SF,CUFHTI'lAÇ'AO DE CRÉDITOS IMOBIUARIOS

94' Sé.rie - I' £mis.,ã"

6.4. 8. A Oferta ReSlfiu\ será Ci.lnduída (a) quando da ~ub.';(;rição e integrali;~açài.l Ja tülalidade
dos CRIou (bJ a cxcllL~ivo critério da Emissora, respeitado o Prazo de Colocação. Os CRl
que não forem colocados no âmbito da Oferta RestrÍta serão c-ance1(ldos pela Emissora. O
Coordenador não será responsilvcl pela subscrição e integralização dos CRl, uma wz que
a distribuição pública dos CRI será realizada pelo Coordenador em regime dc melhores

esforç-í)s.

6.4.9. Em confonnidade com o artigo XC'da Instrução CVM nO 476, o encerramento da Oferta
Rcstrlw dcvcrà ser informado pelo Coordenador Líder à CVt\-'1,no prazo de 5 (dnco) Dias
lJtei~~,c{)ntacios do seu encerramento, devendo referida c{lmunicaçàn ser enc-aminh3da por
intermédio da. página da CV M 1\3 rede Jl1Wldía! de computadores e conter a.s inr0n11aç{je~
índicadas no anexo I da InstnH;ão CVM nÓ476,

6.4.10. Caso, eln r1lY.ão M impossibilidades técnica':' da CVM, o ac(;sso ao sistema
dispüllibili~.aJo pela LV M para envio de documen10S por illtermcdio de sua página na
rede mundial de computadores não possa ser real iz.uuo , (J envio do aviso sobre o

i.'ncemU\1cnto da Ofetta Restrim 5i.'rá feito por meio de pe.tição assinada pelo Coordenador

Líder,

6.4.J 1. Caso a Oferta Resu'ita afio seja encerrada !lO Prazo de COkH;U<,:1íO, o Coordenador Líder
deverá realizar a comuniea.çao previ,;ta no item 604.9 acima Çom (I~ dados disponíveis à
époc<l, complementando-o semestralnlenle até o encerramento da Ofert~ Reslnla.

6.4.12. Nos lerrno~ do artigo 25, parágrat{) (" do Código ANBltvf A de Regulação e r.,'felhores
Práticas pura as Ofertas Pública':' de Distribuiç,<'(Üe Aquisição de Valores Mobíliários,
confoL1ue ai (erado de l~mpos ~m lempos, R Otena Restrita está automaticamente
dispensad~L de registro perante a ANBTl\.fA, rc~salvada ao Coordenador Líder a tàculdade
de intormar à ANBllvfA a realização da pn:st'nle OferL.'l Rcstrtta para fim de divulgação,
por referida ~ntidadc, de dados estalís(icos relativos ao men;ado dte capitais brasileiro.

6.4.13. Os CRh; serão registrados pafo diwihuição primária e negociaçào sc-curldária (uJ n<l

CETlf' 21, sendo, nessa hipól<:',o;e, a custódia elelrônÍç(\ e a liquidação tinanceira l'eali7..adas
por wei0 da CETlP; c/Oll (b) ]lO ROVESPA FIX, sendo, m:SSll hipótesi:, a custódia
eletrônica e a liquidaç:lll finm\Ceira reaJizÇld.as por meio da m"l[&BOVESPA.

6.4.13.1. Nãü obstanle () descrito no item 6.4.13 acima, os CRls somente poderão
ser negociados depois de decorridos 90 (novt'nla) Jia-<; de ~lia subscrição ou
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aquiBíçl0 pelo investidor. conforme di."posto nu '-lrtigo 13 da Instrução CVM n"
476.

6.4.13.2. Observadas as restrições de l1egociaç-ão ucuna, os CRIs da presente
Emissão 50rn~l1tC poderi1o ser negociados entre Investidores Quallficadns.

().5. Preço de Subscrição e fOllua de IntegralIzação

6.5.1. O preço de subscrição de COOll CIU será equivalente ao seu Valor Nominal Unitário, na
Data de Emi,são, acrescido da Rcmuneraçil.(J, calculada pro rala die desde a Data dê'
Emissãu até a data de sua efetIv~ integralização, e reduzido de eventuais amnnizaç{íes que
possam vir ti o(;orrer dUflillte esse período. sendo admitido ágio ou deságio ("Preço de

Integrali zacão ").

6.5.2. Os CRI:; serão integralizados relê'.' inve:;tidore5 à vista, em llloeda correilte nacional, por
meio da CCTIP ou da B!vl&fBOVESPA. observadas as normas específi(:<L~ e os
procedimentos adotados por cada (una, IW data de assinatura dos mspcCli V{)sholelins de

SUbSCl'lÇão.

6.6. Atualização rv1ond:iria

6.6.1. O Valor Nominal Unítario dos ('RIo, acre:>t;ido da <lwilli,.,àção monel{iria e dos jLJWS
remuneratórios, será pago. a pmiit" da Data de Emíssâo, en1 cada !.lma iliL, Datas de
Pagamento, nos valores e dem:üs condições espeç)fkudo.~ no Alle>:o TV a esle Tenno,
sendo que a primcira parcela s<:ni ch::vida em 12 de j!.lnho de 2013 e a última parcela em

12 de junho de 2023.

6.6.2. O Valor Nominal Unitário será atualizado pela variação acwnnladn do IPCNIBGE, nas
Datas de AtualizaçâD, con({)m1e t()1TIlUla a seguir:

VNa = VII' x c, onde:

ViVa = Valor Nominal Unitário. atualizado monelariumenle, cakulado l:om S (oito) casa.~

decim3ls, sem arredondamento.
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Vi\! ~ V.0or Nominal Unitário na Data de Emissão ou na última Data de AtlL.'1lização, ou

após incorporação de juros, ou amonizlll,:ão, se houver, O que OcOrrer por úllimo, calculado

\;om 8 ioílo) ca~as decimais, :;co1 arredondamento; e

c = fator acumulado da variaçà() do IPCA/IBGE, calculado com 8 (oito) casas d~cinllÚS,
sem arredondamento, apurado confünne fónnula a seguir:

c = ,'1" onde:
Nro'

Excepcionalmente, para 3 priml:;irá Dac" de Atualização, qual seja, 12 de junho de 2013, ()
valor rtol1\inal unitário dos CRls ,erá atualizad0 oh"cTvada a seguinte fórmula:

r-.Jlo= Número Índlce do IPCA/IBGE do mê,; de abril de 2ú13;

NiD= Número ÍrH.lke do lPCMlJ3GE do mês de julho dI; 2012.

Para as demais Datas de Atualização, o valor numinal unilário dns CRl sera atllalizado, a

cada periwo de 12 (doze) meses, obs~rvada a seguinte fórmula:

NL,'" Núm~ro Índice do IPC\iIBGF-: do mês de abril do ano vigente;

N1n= Número Índ\çé do IPCAII13GE do mf;~ de abril do ano precedente.

Obsen':Içõc.s:
O termo "número índice" râere,se ,\(1 número índice do IPCA'IBGE apurado e divulgado
pelo Instituto Rrà.~ileím de Gwgrafia e E~la[ística com todas as ça:;(\.~r]t;:çímais.

6.6.3. Hipótese de eXlinçilo. [imitaç.fw e/<)U nilo divulgação do rPCAiTRGF: Na hitlÓtese du
lI'CAllBGE ser extinlo ou considerado como inaplicável ao Contrato BTS, será aplicado
automaticamente (> lndice de Preçüs ao Cotl"lUnidor publicado pela Fundação Instituto dI:;

Pesquislls E(;Qni)mica~ da Universidade de Silo Paulo - IPC/FIPE.

6./i.3.1.Se na dma de vencimento de qUilisqUêr das parcdas devidas pela Devedora não houyer
divulg<lção do [rC1\/J8GE, do IPCiFIPt:, ou índice que Vil;:I a substitui-los, será
con~;ider3da, para o 111ês wja divulgação m'íu eSleja disponíveL 0 último número indicIO
diSpOrlivel, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou
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penalídades. P0l" parte da Devedora, quando da dívulgaç:10 posterior do índice que seria

aplü.'éÍ vel.

6.6.J.2.Na falta ou impo8sihilídade d~ utiti:Z<lyâo do IPCA/TROE e do IPCHPE, ou índice que
vier 11 suhstitui.[os. o Agente Fiduciário dcvcr'J., em até 90 (noventa) di(ls comados da data
em que nenhum dos índices listados <teima estiver di:sponívd, convocar Assembleia Geral
de Titulares dos CRJs (no mou,l e prazos previgtos no artigo 124 Oll Lei das Sociedades
por AÇ-Ões)para deliberar sobre a aprovação do novo índice oficial vigentc, reconhecido c
legahnente pe/'mitido. dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do ~ríodo,
mediante a celebração de aditamento ao Contrato BTS.

6.7. Juros Remuneratórios

6,7.1. Sobre 0 Valor Nominal l1nitál"io, alualiwdo monetariamente nos tennos do item 6,6
acima, inddid.:l taXá clt' juros remunerotórios definida no ttem 6,1, l(h), informada com 4
(qualw) ~ij.~a,;decimais, com h"se em um ,UlOde 360 wezentos c sessental dias corridos,
ealculadm; de j{)m13 cumulativa pro rala lcmporjs c pagos na.> lJams de Pagamentos,

conforme fórmula a seguír:

J = V Na X (Fat01' de JUt.os - 1), onde:

J = Valor unítArio dos juros acumulados no período, calculados com 8 (oitoj casas

decimais, sem arredondamento;

VNa = COi1.fol'me definido a~,ima;

Falor de Juros = Pator de juros fixo", calculado com 9 (nove) casas decimais. çom
arredondamento, conforme formula a ,<;t:guir:

li r;tl'r n "mm." '00 10<'
Pator de Juros = t (i + 1)"" , onde:

i = 4)174% (qW.ltro virgub dois doi.; sete qualro por ctmo) ao ,mo;

n° meses = número de meses entre (a) a f)ala de l:missão c a primeira Data de Pagamento;
,l\1, c{mlom1e O caso (b) a Data de Pagamenlo inledialillnente anceriof e a próxima Data de

Pagamento:
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dcp = número de dias corridos entre liDa1a de Emissão ou a últimêl Dala de Pagamento, °
que ocorrer por último, e a data dc cálculo; e

dct = número de dius (;orridos entre It Data de Fmissilo ou últinw Data de Pagamento, (\ que

owrrer por último, e II próxima Data de Pagamento.

obscrv ações:
a) o fator resultante tia cxpn.:s.'>50 '_"'_,'_L"_O"_S_XJ_" é considewdo ÇOI1l 9 (nove) casas decimal!;,

:.16[1

sem <UT{:dondamento;

n~ m.t'!"-l:"~"(.)(J

b) a expressão (í + 1) lGO é considerada com 9 (nove) çss<e> decimais, com

!lrre.dondamcnto: e

c) a cxpressíío dcp e eonsider<lda com 9 (nove) ca.sl1S decimais, sem arredondamento,
aa

6,8, AmOluzaçiíü

(Í.lU. O Val(lr Nomlrutl Unitário dos crus, aCfC$cido da atual i7.ação monetáría e d,)s .imo.'>
remuneratórios, ~erá amoniz.ado, em 11 (onze) parcelas anua.lS e sucessivas, nas Data.~ de

Pagamento, confónne t(lnnula a 5eguir:

AM, = [VN, x TOil.onde:
• v. LClU-

Al'-.,(i= Valor uni(jrio da vigésilna parecia de HlUÜfli7B.ção, calculado eOTll R (oito) ça.'>dii

decímaís, sem arredondamento;

VNa = Con fomlc deflllido u(:inm;

Ta = I-ésima taxa de atllortizaç.iío informada com 4 (quatro) casa, decimais, conf{lrme

Anexo j l do presenle Temlo.

6,8.2. As parcelas de amorli:r.a.ção, bem comO os juros remune.ruló,ins, serão pagos anualmente,
llllS rt:spectivas Datas de Pagamento, cemlomlc fónnllla 11.segtür:
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PMTi = AMi + } , onde:

PMTi = T'agumenlO anual, referente uo mês i, calculado com 2 (duas) C<lsa~decimais, ,em
llITedondamento;

I\Mi = conforme definido acima;

J = conforme defmído acima.

6.9. vlom

6,9.1, ~a hipótese de aU'aso no pagamento (k quaisquer parcdcls do:>CRIs, incídírJo. s(lbre os
valores cm atraso. devidamente acrescidos dos encargos financeiros pactuados, os
mesmo~ encargos previsto,> tiO Contrato BTS, a ;;abcr: (i) .imos de mora de I% {um por
cento) llU mês; (íi) çoneçao monetária pro rata dic, c (ili) mulra por atraso de 2'){, (dois por

cento). acrescendo-se os jUW:i e <.:-orreç30moneiánn sobre () valur do pagamento em atraso

6.10. Prorrogação dos PW2.0S

6.10,1. COllsideJ'(Jf-se-IToprorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação
da Securitizadora., até (J I" (primeiro) Di[\ lJtil subsequentç, 5e o seu re~pedi\'o
vencimento coí11í:idír CZH11dia que tlâo seja um Dia Útil, sem nenhllm aç.r~scimo ao~
valores a serem pagos,

6. \ 0.2. Os prazos de pagamento de q lIuísqucr ohrigaçõcs referentes aos CRls serão prorrogados
pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o recebimento dos Crédito.'.
[mobiliários da Emissão pela Emiss(\w ç () pagiJ-mento de sua:; obrigações rdere-ntes aos

CRb, ~~elllpredecorra 2 (dois) Dias Ú,ei.'.,

l

6.10,3, Não obstallte eventu:d impontualidade qUê possa vír II ocorrer alterUIldo os pagamerltos
estahclcddos neste Termo e sem prejuízo da aplicação dos encm:gl1s rnoratárius previstos
no item 6.9.1 acima, os CRTs somente serilo considerados inadímplentes, CU:;O, após 12
(doze) mc,cs a contar da DuLa de Vencimento FinaL conforme definida na alíntcl "q" do
ilem 6,1.1 acima. o saldo devedor lol:;ll dc~les CRls ainda não tenha sido amortizado nu

sua inlegnllidade.
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6,10.4. Sem prejuízo d{Jdisposto no item 6, I0.3 a\:ima, os Drn;umentos da Operação poderão ser
execuwdos. a qualquer momento, a putir ao vencimento dos releridos documentos.
antecipado ou não. ca,o qualquer urna das Deved,)ra~; e~k;ja inadimplente com as

obrigações por Cl3 <l,sluniclas,

6.11. A.monizaçiloExtraordímirill e Resgatê Amel:Ípudo dos CRIs

6.11.1. i\ Emissora poderá, a scu exclusivo critério c a qualqucr tempo. a partir da Data de
Emissilo, independentemente de <lnlecipa(,:ào 00 fluxo dos Créditos ImoMiát'Íos da
Emissão, promover (1 pagumento antecipado, a amortização extraordínàri.a ou o resgate
amccipado, dos CRIs vinculados pelo presente Termo, desde que comuniQ.ue, por escrito,

o Agente Fiduciário, com antecedência minima de 5 (cinco) Dias Úteis da data em que o
pag.amento antecipado, a amortiwçu(l extraordinária ou o resgate antecipado dos CRls

deva ocorrer.

6.III A a1norliza\'30 cxtraordülária serú realizl/da pelo \'a1or Numim.1 Unitário dos CRTs,
devidrnnenle atualizado, calculado :1 taxa dc juros I'etlllllleratórtos. l1l'\ data do evento, de
forma flrn rala die. conforme o estnbdecido no ílem 6.7 acima,. t:om a incidência do
prêmi,' de 1,00;,; (um por cento) sobre o Valor Nominal Ulltt~rio devidamente atuali'l-ado

dos CRl~.

ó.113. Na hipótese de allloníz<u,:iiu eXlraordim\ria do, CRls. a Emissora disponibilizará ao
Agenlc ~iduciario) à CCTIP e a B",!F&ROVF.SPA urna no\'a curva de amortizaçiio para

(lS CRI, reealculando, se necessário, as ta:m~ de amorli:/.ação em cada uma da., Datas de

Pagame11lü do,,; CRls.

6.1 IA. Em qualquer dos casos acima, a an10nil.açJo extraordinária c/ou o rcsgate antecipado dos
CRIs será realizada sob o acompanhamento do Agente Fiduciário c alcançará,
indistiut:1mente, todos os CRI s, proporcionalmente ao seu valor nominal unílário na dala
de ewnto sendo que, eXdI.l-5IV<lrr1enlena hipótese de amortização extraordinária dos CRI>,
esta será realizada sempre de rom1a proporcional ao valor unitário dos CRls em

circulação na dat,'\ do evenw.

Ó l2. Desdobr-.lmcnto dos CRls

6,12,1. Nos termos do artigo 1(i d4 In,lrllçào CVt'V! n" 414, decorridos 1&(dezoito) meses da data

de encerramento da Oferta Re,trira e illdcpcndcnt(;Illc!ltc d!l realiYwão de Assembleia
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Gerat, a Emiswra pod.eni, a Seu exdusivQ critério, realizar o de"dobramento dos CRIs
com o objetivo dc reduzir ~cu valM nominal unitário, desde quc obscrvadüs

cUn!ublivQmente os seguintes f(;\./uisítos:

a) inexistência inadimplemento till.,:mceiroperi\Ilte os Titulares dos CRi.<;;

b) atendimento aos requisitos do artigo 6" da instruç,lo CVlvf nO 414;

c) dabomção, desde a Data de Emissão, de relatório dc classificação de risco dos CRh,
por agêncill classificadora de risc{). arualizado, IH) nlLnimo, anualmente; e

d) n:gtJ!aridade de regislro de comp.mhia abe11a da F:mis:;<)ra.

6,12.2. O desdobramento dos CRls em !lovas unidades de CRI tef.'Í como cOllSequêllC-ia o
iUmJen(o dQ número de CRI em cireulaçih O número de CRf de propriedade de ç"da
Titular dos CRIs swí ,1umentaoo proporcionalmente. de fUnH<l que Q valor total investido

pelo Titular dos CRIs não sem afetndo.

6,12.3. A Errússom infonnará ao Agenle Fiduciário e aos Titulares dos CRls, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias, acerea do desdobramento dos CRf e du duta a partir da qual os

mesmOt~ pa~sarão li ter novo valor nominal ulútário.

6.12.4. Na hipótese de n1teraçHu da regulur11entaç<lu aplicável, inclusive [lO que diz respeito aos
rt'.quisitos previstos no item 6.12,1 acima, a Fmi:i:iora delefÚ nOli fiem o Agente Fiduciário
e os Titulare;; UO:i CRI, c pass3.J'â a observar imediatamenle a 110va llQnna. permanecendo
v:.\lidas as dispo:-;i".'i3es Jo presemc Termo que nào forem afetadas.

ó.13. LJccadcncia dos Direitos aos Ac:rt'scimo$

6.11.1 . () não c(JTllparccimento do Titular Je CRI para receher o valor correspondente a qualquer
dilS obrigâçüe~ pecuniárias da Securitizadora, nas data:, píevi~tas ne8le Tennn de
Securitízaçã.o, nfio lhe dará. direito 30 recebimento de quaisquer aerésc:imos aü valor
devido, no período compret:Ddido entre à data do vencimento c a do efetivo recebimento,
scndo-lhe. tool1via, assegurados os din;;iLo~adquiridos até a data do rcspee[Ívo pagamento.

6.14. Local de f>agamento
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6.14.1. 03 pagamentos referentes aos CRIou quaisquer outros valore~ li que façam ju.ç os
Titulares dos CRI serão efetuados pela Se.(:urili7,adora utilizando-se 05 procedimentos
adotados pela CETIP e/ou FHvl&I'130VESPA, ou na sede na Emissora para 05 CRI;; que

não estejam custodiados na fErIr c/ou UM&rBOVESPA.

6.15. Puhlieidade

6.15.1. Os fatos e atos relevantes de interesse do;; T[tu[ares dos CRIs, os fatos relevantes acerca
da F.rnissão e da própria Emissora, bem comü ;l, convocaçõcs para as respectivas

Assembleias Gerais, serão objeto de puhliea~,ão em jornal de grande circulação, no qual a
Emissor:! divulgue suas informações s{lI:ie(ária~, obedecidos os p"vos legais ou
regulamentares, bem como serão infomluàos pela Emlssora diretamente ao Agente
Fidw;iario, por meio de cODlUnicação por escrito. em até I (um) Dia (iti] da respectiva

publicação.

6.15.2. A~ demais int"ormaçôes periódicas dn Emi~sil(l ou da emissora serâo disponihilimdas ao
men;adn, nos prazo., legais ou l'e!SU1amenl<J,re,;, por lUcia do slslem,l de envio de

lnformw,:ües Periódicas e EvenLuais - IPE.

6.16. C,aramias

6.16.1. Em garantia do cumprimento dus Ohrigações Garantida.';, ou seja, de todas as obrigações.
presentes e futuras, principais e ,Lcessórias, assumidas ou que venÍlam li ser assumidas
p<::la Devcdora por f'orça do ContwLo B1'S C suas posteriores a[[crações, o que inclui O

pagamento dos Cr~dilos lmobiliári()~, cujo valor nominal \otal é. de R.t 27.877.355,65
(vinte e sete milhões, oitOcentos e setema e sete mil, trezentos e cinqucnta e cinco reais e
scssentil e cínc.() centavos), na Data de Em.issão, fixam constimídas as seguintes Ganmtias

para a presente Erni~são:

a) Cartll de Fianç-a: conforme (\l;<ilniçAo \X.tls(ante da ChJ.LL~ulaPrimeira l\cima;

h) Alienndlo Fiduciária: CODil.llme ddlnição const;une da Cláusula Primeira acima; c

c) RegIme Fiduciário com a constituiçào d{) Pmrimôlúo Separado: conforme

dellniç.ão constante da Cláusula Primeira acima.
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6.16.2. A excussilo e/ou execução das Garantias. conforme o caso, deverá observar a dl'ei,;ào dos
Titulares dos CR[s, deliberada nos termos detinidos neste Termo.

6.16.3, Contórme dí~posto ]lO InstnmwllO Pa11icular de Alíenaçào Fiduciária de Imóvel em
Garantiu, CllSO U ppc, Jeseje vender ou de qualquer O!.llra lomw alienur a Área
Remanescente, integml ou parcialmente, deverá solicitar a liberação parcial da presente
garantia à Emissora, R qual, por sua vez, deverá autorizar referidll libemção, desde que a
PP(;, em ;;ubstituição à garantia liberada: {i) prioriwria.lllente, aliene outro imóvel à
Emissora, sendo que referido imóvel deverá ser previamente aprovado pelos investidores
dos CRI" da presente Emissão:. ou (li) obtenha, em ~,omplemenlQ e adicionalmente i
liill1ça bancá!i~ prevista no item 21.\ do Contrato BTS, lUna nova carta de fiança
balldria, emitida por U1stituíçfío I1nançeíra de pnmeira linha, previamente aprovada pela
Emissora, em montante equivalente uo v<JlorJa avaliação da parte da .Área Remanescente
que für liberada da AlicJlação fíduciáría, confonne item 6.16.5 abaixo.

6.16.4, Pam fins do previsto no item 6.16.4 (ii) acima, a parte: liocrada da Arca Remanescente

deverá ser u\'àliuda por empresa independente indicada pela Emissora.

CLÁUSl.TLA SFTIMA - IU:::GltvfE fIDUCIARlO

7.1 Vínculo il Emissão d()s CRI~

7.1.1. Os Crédítcs Imobiliários da Emissão, as Garantias e a Conla Centralizadora são
expressamente vinculados à Emissão dos CRls ("Be~ VíllCuh\dQs'}

7.2 Instituição do Regimc Fiduciário sobre os Bens Vinculados,

7.2.1. Nos lenno;; dos artigos 9" e 10° da Léí n" 9,514,197 (normas complementares e allçnlç.ã.es
posteriore»), a Sccuritizadora in~lill.!i, em caráter irrevogável e irretratável, regime
ilduci:irio sobre os Bens Vinculados, 0 qual está submetido às seguintes condições:

(a) os créditos relativos aos Bens Vinculados desmcam-sc do patrimônio da
Securlllzadora e e{)n~titucm Patrimônio Separado, destinando-se e~pecificamcnte à
liquidaçâo dos CRT~;
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(b) as CCIs são afetadas. neste ato, como !astro da Emissão dos CRls, conl(,lrrne a~
earaetcrístiC<1.Sdescritas na Cláusula Quarta acima;

Cc) o llgente fíducilÍrio do Palrimônío Separad0 serâ ü Agente Fiduciário, e os
beneficiáríos do Patrimônio Separmlo serão os Titulares dos CRIs;

(d) os deveres, responsahilidadcs, forma de atuação, remuneraçâo, condições c torma
de destituição C'u substituíçã,.' do Agente FidLH:íário estãü d",scritos na Cláusula

Onze abaixo: e

(e) o Patrimônio Separado "erá liquidado nn forma prevista no item &.4 ahaixo deste
Termo de Securít.izaçf[ll.

7,'1.2. Os Bens Vinculados:

(a) não se confundem COl11 O patrimônio da Sceuritizad,)ra;

(b) milllter-se-ão apanadIls do patrimônio da Securitizadora ate que se complete a
reCOl.llpmda totalidade d(l~ CRls objeto da presente Emissão;

(c) destinam-se exclusivamente ú liquidação dos CRI", hem como ao pagamento dos

respectivos c\.!slos de admi Itlstração e obrigações tíscais;

(d) na 1\)lma dQ artigo 11 da Lá n° 9,514/97 esúlo isentos de qualquer ação ou
execução pl'Omovid.'\ por credores do Cedente eiou da SeCllriti zaJofa, não se
prestando à constituição de garantias Oll à execução por q uai"'juer do~ credores da
Seeuritizadora, por mais. privi Icgiados que sejmn. e só responderão pelas
ohrigaçõcs inerentes !lOS CR Is, ressalvando-se. no entanto, eventual enlendimento
pela apl icação do artigo 76 da ;vl(;dida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de

2001 ;

(e) não são passíveis de constituiçfío de garantias ou de cxcmsão por quaisquer

credores do Ceu.enle eJoll da Sccurítizadora; e

(f) ::;6responderão pels:>obrigações íller~nte::; <lO.';CRIs a que está afetada,
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7.3 V8lores Recebidos

7.2-.3. Iodos {JS valores recebidos pé-la Securilizadom em funçCtoda vinculação aqui estabdecída
ou em razão do Patrimônio Separado deveriío ser aplicados exclusivamel1te para o

pagamento dos CRls.

CLÁUSULA. OITA.\iA - PATRltvlÔNlO Sf-~PARADO

8.1 Administração do PaLri môn ia Sepamdo

8.1, I, O Patrimônio Separado será a.dministradü pela Seçuritizadora e seIÚ objeto de registro
',,'ontábil próprio c independcnte. sendo que a Se-euritizadora promoverá as diligencias
necessária, à nlanuLençàn de S112regularidade, notadamente a dos fllL'\Os de pagamento
das parcelas de atl\OttiZl1Ção do principal, juros e demais encargos acessórios. A
Securitizadnra deverá elaborar e publicar suas demonstrações financeiras, destacando o
P~triwônil.l Sep<lniuo em notw; cxplicmivas ao seu balanço ou conforme critério a ser
rcgulamemado pelos órgfíos ~()t11petenles.

8.1.2. Pará fíns do disposto nos itens 9 e 12 do J'.nexo [JI <.1<1 Tnslruçiío CVM n° 414. a

Se(;uritizadow Jee-Ianl que:

a) a custódia das CeIs, em via, (>liginais, seni. realizada pela Instituição Custodiatlte;

b) a guarilil e o..lnservaçào dos doclIluentos em vias originais tiUé dão ari gem aos
Créditos Imobili~ríoo da Fmissão ~crJ.ode rcsponsabifidade da Emiss01'll;

c) {lopagamentos relativos aos Créditos Imobíliáríl.ls o" Fmi;;siiü serão depositados na
Conta Centralizadora de títulllridade exc1usiva da Securilizador<l e vinculada

exdusivarnell!e aos CRIs; e

d) a arrecadação, o controle e. a cobrança dos Créditos Imobiliários da Emissão são
atividades que s,~rãorenlizwJ<ls pela FrniS<;(Jra, ou por tcrceiros por da contratados,
cilb<:nJo-lhes: (i) o controle da evoluçào Jo $aldo dtvedür dos Crédito;; Imobiliários
da Emissão; (li) a apuração e illf()nna~'fw à lJeveuora e ao Agen(e Fiduciário dos
valores devidos pela Devedora; (lil) Q controle e a guarda (\I)S recursos que
transitEJií{l pela Conta Centralizadora: e (iv) a emissão, quando cumpridas as
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condiçõe:s est<ibdecidas, mediante ciéncia do Agente Fidtlciário, dos respectivos

termos de Iiber-i1ção de garantia.;.

8.2 Respomabilidade e fnsol vência da Securili~.adnra

8.2.1 A totalidade do patrimônio da Securitízadora responderá pelos prejuÍws que esla çausar
por ,kScumplímento de disposição legal ou regtllarueutar, por negligência ou
administração teme.rária, ou aim!<l por de:>vío da linalídúde do l'arlÍmt'Jnio Separado.

8.2.2 A in~()lv"ncía dá Securitizadol'a nâ.o afewrá ("l Patrimônio Separado aq\li c<)m;liLulJu,

8.2.3 O pagamento dos CrédilO~ Imobiíiários da Emissão necessários l'l viabilizaçao &
amor(i7aç.àn e/nu remuneração dos investiJores, sob regime fiduciário em Patrimônio
Seplillldo, cont01l11e descrito neste Terlllo de Securitizaçã(). não contam com nenhl.una
es["5cíe de garantül nenl C{)ohrigaÇ<lo da Securitizadora. O(;>;t" fl.lnna, a resjX1nsabil idade
da Securitizadora, excetuando os casos prcvistos no item 8.2.1 ;lçil1l<l, estilo limitados ao

Patrimônio Sepamdo.

8.3 ln~;uií(;iência dos Bens do Plitrimânin Separado

8.3. 1 A insufici2m:ía do;( bens do Patrimóni(l Separado não dara causa il dedaraçào de sua

quebm.

8.3.2 Na hipótese de insuficiência dos bens do Parrimônio Separado, (! Agente Fiduciário
c,)nvoeará A..ssembltia Gemi dos Titulares Jus CRls para deliberar sobre a lí)rma de
administração ou !iqttidaçào do Patrimônio Sepmado, bem como a nomeação do

Iiquidantc:.

8.4 Liquidnção do Patrimônio Separado.

8.4.1 Ca:lo seja veriticada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciárío, con forme dispoSIO
no item 11.1.2(b) ubai XO, deverá realizar imediatamente a administmçãu temporária do
Patrimônio Sepaflldo con.';tituido pelos Crédito.'; [mobiliários da Emissão, repre~eritados
pelas CC!" e Garantia.-; até que seja substituído por outra companhia secu.riti7.ada
habilitada para tanco, 011 promovi:'r a liquidação do Patrimônio Separado. na hipótese de a
A.ssembleia Geral do!;.Timiares dos CRI.'; deliherar :'\obre tal liquidação.
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8.4.: Em <lté 5 (tinco) dia> à conlar do início da administraçã0 tcmporana, pelo Agente
Fiduciário, do Patlim(ínio Separado, deverá ser convocada um,1 Assemblela Geral dos
Tilulnres dos CRI, na forrn~i esl-ilbdf;:cida na Cláusula Décima Segunda, abaixo, c 113

Lei n"9.514/97.

8.4.3 A ..'\,';sembleia Geral dos Ti lulare:; dos CRIs deverá deliberar pela liquidação do
Patrimônio Separado, nu pela continuidade de sua admini~lraçil.{) por c()mpanhia

securitizadora habilit;1.da para tanto, fiX<U1do. neste caso, a remuneraçãD deste último, bem
ç,(1mll<\~~C(1ndi~.(í,.% d", sua viabi lidadc econômlco-fl1laIlecira.

8.4.4 Além c13 !úpótese de insolvência da Emissora, a çríléri{l da Assembleia Oen!1 uu;;

Tituk\rcs dos CRIs. a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar ti

assunçilo da adminisiraç.ão temporária do Patrimônio Separado pelo Agente fiduciário,
para fins de liquidá-lo ou não con(om1e itens R.-'LI a R.4.2 acima:

~) pedido de recuperação judiclsL extrajudicial ou decretayão de faléncÍa da Emissora.
nfw di(lic:lo 1.10pràZú legal; ou

h) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias
(lU não pecuniárias preYistRs nestl:: TernlO, desde que por culpa exclusiva e nao
justífJdvel di\. Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidaçào do Pmrimânio
Separado ocorrerá desde ql.ic lal inadimplemento ou mora perdure por mais de 90
(noventa) dias úteis, contados de notifícul,:ão ror1l1ul comprovadamcnte realizada pelo

Agenle Fidu(;Í<Írio.

8.4.5 A Emissora se compromete a praticar todos os aIDs, e assinar lodos <)$ documentos.
incluindo a outorga de procuwçàes, para que o Agente Fiduciário possa desempenhar ;l

administrw,:iio temporária do Patrimôl1io Separado e realizar todas as demais funçõçs a ele

atribuídas net>teTemw, em eS~'>ecialnesk iteln 8.4.

8.4.6 Quando o Patrimônio Separado for liquidado, tl..:ar.:l e,xLínlo (1 regime fiduciário aqlll

in~tilU ld o.

8.4.7 O Agente Hduciário deverá fome.:er à Secur'ltizadonl, no prazo de 03 (três) Dias Úteis, a
partir da extinção do regime fiduciário a que estão submetidas as CCI:;, ternlO de 'luitaçào,
que ~ervirá para baixa, nos <':olllpe1enles rcgi;;tros de imóveis e junto a lnstiluição
Cl1stodüum~ das CCls, das averbaç0es que tenham instituído tal regime fiduciário, se fQr o
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CLÁUSULA NONA - OBRlGAÇOFS ADI(lONA[S DA SECURITIZADORA. E
OBRIGAÇÕES DA INSTITGIÇAO CUSTODIANTE

9.1 Obrigac<:.es da Se<::uritizacioJu

9.1.1 A Emissora obriga-se ~'\infomtar todos I)S fatos relevantes acen:a da Emissão e da própl'\<1
Emissora mediante publicação na 'Imprem3, nos jomais cm que costuma publicar seus
alos soe-id:irios, as:;irn corno irlfomlar tais tÍltos direuunenle ao Agente FidL1ciúrio, por
meio de comunl(;a',:ào por escrito, Ctn ate 2 (dois) Dias Uteis da respectiva publicw,:ào.

9.1.2 A Emissora obriga-se ainda a eláhorar um relatório mensaL coloca-lo a disposição dos
Titulare" dos CRIs c enviá.lo ao Agenle Fiduciário até <) 15" (décimo quinto) dia de cllda
mês, ratiüe<mdo u yinculayào dos Créditos Imobiliários da Emissao aos CRIs.

9.1.2.1 O referido relat6rio mensal deverá incluir:

a) data de tnüssão dos CRls;
b) ~ldo devedor dos CRIs:
c) crÍtério de atualização mOllet,~rl!l do,. CR [S:
di valor pago ao:,>TitularC5 dos CRI~ no ano;
ti dam de vencimento tln31 dos CRIs:
f) valor rel'ehido da Devedora; e
g) saldo devedor do" Créditos Imobiliários da Emissão.

9.1.3 Tais rela(ório~ de gcslão sedo preparados c fornecidos ao Agente Fiduciário pela

Emissora.

9.1.4 A. Emissora se respollsabiliza, civil e criminalmente, pela exatidão das infonnal,:ôes e
dcclarJções prestadas, a qualquer tempo, au Agente Fiduciário e aos Titula.res dos CRls,
re<;:".<11tandoque ana!is(HL diligentcl1lcnle os documentos relacionados aos CRIs, para
veri Ikaçãn de sua legalidade, legirimidade, existência, exigibilídadB, validade,
veraddade, ausência de vicios, consistência, correção e suficiência das int(lffiw.Ç.ÕCS

disponibil\~.ada., :lOS Titulares dos CRr~ e ao Agente Fiduciário, declarando que estes se
encolltnull na eslrita Gfiel forma e .';Iib;;tãncia dcc;critas peja Emissora neste Termo.
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9.1.4.1 A Emis~ora declara, sob as pena:; da lei, 4.l1e:

(A)QLUUlto aos Créditos Inlübiliários da Emissão:

a) a f<:missora S~ responsabiliza pela existência, exigibilidade, certeza, cunkúJo,
exatidão, veraçidude, legilimidade, validade e correta fOl1l1alização dos Créditos
Imobiliários ela Emissão, nos exatos valores e nas condições enunciadas no
Contrato de Ccssl\o:

b) nos exatos vaiores e 11(1:' (.:ljlldiçõeo; enuIKiadas no COnlTéllO de Cessau, us CrédilUs
ItlIohil iario~ da bmissão CtlContram-sc livres c desembaraçados de quaisquer ônu.<;,
gravame~ ou restrições de naturez.a pessoal c/ou real, não sendo do conhecimento
da Emissora a exi.stÜl\eLa de qualquer fato qllc ímp<.'ÇG. ou restrinja (1 direito da
Emí~~ora em edthrar este Tenno;

e) nas exatas condições elllmci~das no Contra1u de Cess<'iu, nau (em wn!lecimento da

existência de proc<:dimenlus administrativos ou w;ões judiciais, pessoah ou reais,
de qualquer natureza, contra a Emissora, que afetem ou possam vír a a(eLar os
Créditl1~ rnlobiliários da Emissão ou, ainda que indiretamente, o presente Tenno;

d) observadas as disposiçôes cio Contrato de Cessão, a Emissora adquiriu us Crédi\{)s
Imohiliários da Emissão e P;C;S()U a ser legítima credora da Devedora;

e) u Contrato de Cess<10 cOllsubstancia-se em relaçãu c,mlratual rtgularmeme
cOllstituídl1, vúlida e dicaz, sendo absolutatl\<:l1te verdadeiros t('d.os o,~ lenHOS c
valores ílldicad(lS no pre:,ente Telmo c seus anexos: e

f) li Emissora não oferece, na pres<:nte Emissilo, direito de regresso contra seu
pl1trimônio c'Jn1um, hem eomo não h:i qualquer tipo de c.oohrigaçàD por parte da
Emissora quanlo as ohrigaçD<:s de qualquer Ullla da Devço()ra.

(I3) Quanto ri Emissão:

a) esta [missão, incluindo a iH.juisi"ào dos Créditos Imohiliárins da Emissão, por
meio das CCJ~, é legítima em rodos seus aspecl.oS, observadas as disposições do

Contrat(1 de Ce;;:'>i'\o:



. ............•_----~-

RB CAPITAL ,s ffC I)R (TIZA.DOR ••.S.A.

TERMO DE.s~ClJRITrVÇ.~ODE CRÉDITOS [M(lBIUÁRIOS

94' Série - (' F.missilo

b) lodl)~ os documenros d<:staopcmçno c~tã() de :lwn.1o com a legislação aplidvcl; e

c) (1 regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários da Fmis~ào. representados pelas
CCIs que servcm de la~tro aos CRIs em que~ülo, Jói devidamente instiruída por

meio deste Termo e será regi,trado no Custodiante.

9.1.5 A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agenle Fiduciário caso quaisquer
das declarações aqui prestada..s tnmem-se tOla! ou parcialmente inverídicas, incompletas

ou illcom"tas.

9.1.6 A Emis:;ora obrlgs-se a fomeeer aos Titulares dos CR(.'>, no pta<:o de 15 (quinze) Dias
Úleis cünt;ldu til) rt\.'ebimento da re~pecliva slllicit,'1.çào, todas as informaçõcs relatiya" ao"

Créditos Imobiliários da Emissão.

9.\.6.1 A Emissnra l)briga-se, ainda, a (a) prestar, fornece, (lU pen11lt1r o acesso do Agente
Fiduciário. w15 (cinco) Dias (rlt'l:-;. contudoo (.1<\dal,l de soliciwçflo fundamentada deste, 11

todas as informações c documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas
aos CRls; (b) encamilthar ao Agente Fidudário. ou divulgar em ;;eu wehsile, na mesma
Jata de suas publir:uçí\es, {)s atos c dceisõe:> da I::mi"sora destinados aos Titulares dos
ClU:; qu~ ven.hmn it ser publicudos: c (C) informar ao Agente Fiduciário a (xxmência de
Qualquer dos eventos que sejam de seu conhecimertt0, '1u~ permi(em a dedaraçà0 de
vencimento antccipado dos Créditos Imobiliáriüs da Emissão, previstos no Contrato BTS
e/ou nos demais documentos da I::missao, imedíatruncntc após sua ocorrência, nao sendo
considerados p~ua esta tinalidade os pra:ws e/ou períodos de cura estipulados.

9.1.7 A t.ltlissora obriga-se :l infoIDlar e envlaI o organograma e (Udo~ o.'>dil.dos Illlanceiros e
ato~ societ<irios necessários à realizaçào do relatório anual, confoffile Ill5trução CVM [10

28, de 23 de nuvembro de 1983, que venham a ser solicitados pelo Agente Piduc.iário, os
quais dev<:rào ser devidamente encaminJ1ftdos pela Fmissora em ate :lU (trinta) dia.;; ames
do ençcrramctlto do prazo para disponibilização do l11e<ómo na CVM, de<óde que a
sollcit:lção tenha sido teita com no núnimo 30 (trinla) dias de pra:/.O pum levantftmentü d<\s
inrorm:lç('ies. () referido relatório do gnlpo socÍetário da Enússom deverá. <:onler,
inçlusive. C(>l1tmladnrcs, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de
conlrok, no encerramento de cad[( exercício social.
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9.1.8 As dedarações ~xigidas do Coordenador pelo ítem 15 do anexo IH da Instrução CV~,1 n"
414 constam do An~xo VH, I) qual é parte Ílllegrante e Ínseparável deste Tem1O.

9.2 ObrigaÇÕC;sda Inslituiç.ãn Custndiame

4.2.J Os Créditos Imobili6.rí\)~ da Emis~ih) e~liiü representados pelas CCls, a qual será

custodiada pela Insliluíção Custooiante. Sem prejuín.J da, ob6gações decorrentes da lei ou
da:; númlllS til] CVlvf, assim como das dem:üs obrigações assumida, ne,te TemlO de
Securili7<W~o, a Instituição CU~lOdianle, 1;1ll caráter irrevogável e irretratável, obriga-se,

ad.içioLJalmenle. ü:

<l) manter a prestaçiio de serviço de custódia, de forma a assegurar à emissora acesso
<1.<;informações sobre o registro das CCIs;

b) responsabilizar-se, na data do registro das CCIs, pela adcquação, exigibilidade,
validade, (;'xi~(êneia e fnnnalizaç.ân d.<1~ ccrs;

c) efetuar o registro das CCIs na CETIP, de acordo com os procedimentos definidos

por estes;

d) prestar o serviço de registro t' cu~lódía das CCIs, que incluí o acumpanhamento de
suas wl1diçêks, titularidade, transferência .. bloquelo, retirada e C]uit,'\Çiío, de aCürdo
i,.'Onl os inslrumento~ contratuais que deram origem aos Créditos Imobiliários dil

Emissão representados pelas CCls;

c) conservar em bo!l guarda loda u escrituração, correspondência c demais documentos
relaciOl1<ldns com (l cxcrc1cio de suas fi.lllç.õe-s: e

t) na r(mna dn artigo 23 da Lei n° 10.931/94, registrar (1 Te,mo de Se<:uTÍlí/,açIio,
em(tlnu.() declaraç-i1o deste registro, UH. forma. du A.nexo IV deste Termo de

Securítizaçfio.

CLAuSUT ,A DÉC[I\L\ - i\LOCN;Ao DE RECURSOS

10.1. Pal!~'l1lentos aus Titulares dos CRls
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10.1.1. J\ p:lItlr da Daw de Emissão at6 o p,tgamelllo de lodos os CR 18, a Seçuriti7.adora ohriga-;;.::
a utilizar os recursos det'on-t'nte~ do, Credims [mobiliários da Emissão exclusivamente

para o pagamento dos valores deviuos a()~Tilulari:.) dos CR.b.

CL.Á\JS[JLA DÉCI1-L\ PPJMElRi\ - .ACiFNTF. F][)IJCIÁRIO

ll.l. Obriga.Çfks tio A!!ente Fiduciário

l1.1.1. Por múo do presente TenHo de Sceurlrização, a Seculitizat10ra nomeia e constitui o
/\gcnte fiduciário qualificado no preâmbulo, que expressamente aceita a nomeaçào para
dc:;cmpcnhar os deveres e atríhuiçôcs que lhe competem. senJo-\he devida uma

remuneração nos (crmos da lei e deste Tenllo.

11.1.2. Incumbe ao Agente Fiduciúri() ()nll1omeado, prineipalmenü;:

a) zdar pcLi proteção dos direÍlos (' ím.:rcss.:;;: dos Titulures dos CRfs, empregando no
ex<,rcício da função o cuidn.do e a diligencía quc todo homem ativo e probo emprega lia

administração dos próprios bens, acompanhando a atu3010 da Enússora na

udministração do Patrimônio Separado:

h) cxel\:cr, na hipótese de insolvência da F.mi "sora, 3 actmuústração do Patrímôrüo
Separado;

c) promover, na forma prevista na Clúu.,ula Décima, abaixo, fi liquídaçi'w do Patrímônlo

Separado;

d) renunciar à Dmçilo, na híplitcse de supervemencia de lXJlltliro de i.llteresse~ ou de

qualquer outra modalidade de inaptidão;

e) conservar em boa guarda toda li eS(;rlturaçào, correspondência e demais papéis
rdacíonados ao exercício de suas funÇ!ks, que sejam cumprovadamente recebidos, de

fi:.Jm\J. inequívoca;

l) verit1car, no momentü de accltrlr a D.mçào, a veracidade da;: lnformaçõ<:s \.:ontid-a, r'i\::,;te
Termo, diligenciando no s-emiJo de que sejam sanadas a~ omis;;ões, falhas ou dd'eilo5

de qtl~ tenha cnnheeirnemo:
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g) manter atuali7.ada a relaç.ão de Titulares dos CRfs c SClL~ cndereç-os, mediante.
inclusive, gcstõcsjullto à Emis:;ora;

h) IWol<lr ,I;; meJícWs judiciais ou extrajudiciais necessárias fi defesa dos interesses dos
Tilillare~ do;, CRIs, hem como rc,llizaçlio dos Créditos Imobiliários da Emissão

aíetados ao Patrimônio Separ,tdo, m~o <l F.missora não o faça;

i) notificar os Titulares dos CRIs. no prazo m:b:imo de 30 (trinta) dia,;, contado a partir
da cÍen<:Íü do fato, na hipMese de (;vcntual inadimplemento de quaisquer obrigaçiies
atinentes li este Tenllo:

j) !lcompanhar a atuação da Emissora na adminístração do Patrimônio Separado e
solicitar, quando considerar nec.essó.rlo, auditoria extraordinária na Elllissoru;

k) disponibilizar diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRIs, calculado pela
Emls:>om, aoS participantes do lllw.:ado, através de sua central de atendimento dou de
seu websire;

J) vcrifiem' <) Íntegral e pontual pagamento dos valones devidl1s aos Titulares dos CRIs,
cllnformc estipulado no pres~ntc Termo;

m) forneccr à Emissor" ternlO de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após a comprovaçfw
de pugamcnto dos CRI, em circulação à época da extinção do Regime hducüi.rio;

ll) cmrvocar, 3S expensus do Cedem.::, quando entender ne<:essário c s(;mprc que se houvt:r
veriticaJo a ocorrência de qualquer hipótese especíl.ka pl'éyi;;ta na regulamentação
uplicável nu neste TtTllJo. a Asscmblda Geral de Titulare,,; dos CRJs, confoDm:
prevista no Terlno, respeítadá.~ outras regms rdaçionaJas à.c; Asscmbleias Genlis
constmües da Lei dc Sociedad~ por Ações, contcllUle alleruda; e

o) confonnc instruções dos Titulares dos CRIs que deliberem ncsse sentido, (i) declarar o
wncimcnto antecípudo da presente Emissuo, e (ii) exigír o pagamento, pela~
Devedoras, dos valores devidos, observadas as disposições deste Tenno.

11.2. Declarações do) Agente Fidlll:iirio

11.2.1. Atuand,l como representante dos Titulare~ dos CRb, <) Agctltc Fiduciário dedara~
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a) aceÍlar integr81men(e Opre~eme TcrnlO, em codas a., suas cláusulas c condiçõcs~

b) n1'to se encontrar em nenhuma das sítuuções de conJlilü clt' interesse prevista<; n1):\

artigos 9", inciso 11, c 10 da Instrução CV]I..{ nO 28/83;

c) sob as penaE d<l lei, nüo ter qualquer impedimento legal para o exercido da função que
lhe é atribuída, cOtúümJe II ~ 3" d,. artigo 66 da Lei n') 6.404/76 e o altjgo 10 da

Instrução CVM nO 28/83;

d) ter verifIcado, no momento de ilceitar a função. a veracidade das iutonnações contidas
no pre~clltc Termo, diligençÍlUldü pari! que sejam sanadas as omissões, [aUlas ou
defeitos de que knha conhecimento ..sendo certo que <.1 Agente Fiduciário nà{) conduziu
nenhum procedimento de verificação independeme lJlJ adicional da veracidade das

dedara~ões ora apresentadas; e

e) com base nos dO<':l!lllento, c informações fome<.:idus pelas Panes deste Termo,

reputados como verdadeiros pd(\ Agente Fiduciário.

11.3. Responsabilidade do A>!etlte Fiduciário

11.3.1. O Agente Fiduciário respon<.krá pelos prc,IUlzos que causar pOl' descumprimento de
disposiçâo legal ou regulamentm:. por negligência Ol! aciministraçiio temerária.

11.3.2. O !\gcntc fiiduciário não sera obrigado 8 ektuar nenhuma verificação de vemeid.ade nas
dei i\:Jéraçi'.es societárias e em mo,; da admlllÍslraçfto <luEmissora ou, ainda, em qualquer
documelllo ou registro que c\lnsidcrc autêntico e que lllç lenha sido encaminhado pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas S~ J.eeí~0es.

liA, Período de Exercício da., [<'ullcàesdo Agente Fiduciário

11.4.1. () Agente fiduciúrio iniciarA o exercido de sua, funções a partir da data da assinatura do
presente Termo de SeeHritizaçiio, devendo pet1uanecer nO e:<ercício de suas funçõts até a
posse do seu suces,or ou resgate in\tj"rral dos CRls objeto da presente Emi8~ào.

11.5. Remuneraçilo do Agente Fiduciário
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11.5.1. O Agente Fiduciário receberá da SccLlrilj'l<b:!om,observado o item 11.1.2(0) acima, como
remunenl<;ão pelo desempenho dos deveres c atribuições que lhe compelem, nos t~mlO~
da lei é dC$tc Termo, rarCDía~ anuai;; de R$I J .000,00 (onL~ mil reais), na data-base de

as~iml(um do pr<:sente ÍJ1SUlJlllentú, sendo a primeira parcela devida no 5" IJia Útil a
contar da dMa de assinatura do prc:1cnrc Tcm1O, e a.:;demai~ parçelas na mesma dam dos
ano~ subscquentes, até o resgate total dos CRls.

11.5.1.1. A rcmuneração definida 110 jtem 11.5.1 acima, eontinu"rá ~endo devida me<;llH)

ap6~ o \~nómi:nlo dos CRL" ça.so o Agt'fll<; fiducíário ainda esteja aUlnndo na cobrança
de inadimplência nào sanada. renuUleração esm que será calculada e devida

proporcionalmente MS meses de atuaçJ.o do Agente FídLlciário.

11.5.1.2. .A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação dos
~crviços e que sl"Jam consideradas nccessárias ao cxercicio da função di} Agenle
Fiduçiáno, exemplí(k4[ivamenle: puhlícações em geral (exemplo~: edital dI; C(lnv(lcaçilo
de Assembleia Gt'ral dos Tíru1ares dus CRIs, ma da Assembkia GemI dos Titulares dos
CRIs, anúncio comunicando que o relatório unnal do Agente Fiduciário encontra-se à
disposiçi10 etc.), T\otifie"ções, extração de. certidões. despesas com viagerls e estadias,
tnmsportcs e alimcmaçâo de seus agentes, bem como custas e despesas cartorârias
rell1cÍonadu.;; aos temlO,;; de quita\,ão, despesas com cOI!ferwce cal! c dcspesa.~IclcfôrlÍcas.
a<;quais sel'iio cobelías pelo Fundo, ou, caso esta ni10 cumpra com suas obrigaçües, pekl
Patrimônio Sep<lrado, Ol.l, na sua insuficiência, pelos Investidores.

11.5.1 J. A remuneração definida nO item 11.5.\ atima, também nao inclui a..<;despesas
incorridas pelo Agente Fiduciário com a conlrataçã0 de terceiros especialí;;ta..;;, tais como
audílorc" fi:'iCais ou advogados, entre outros, nem as despes<ls t'om procedimentos legais,
incluindo, mas sem limitação, indcnízaçlics, depósito judicial e sucumbência, ÍJlcorridas
rara resguardar os interess~s dos Titulares dos CR!s, da I::missora ou do Agente
Hduciário c para ft:alizlH os Créditos Imobiliários da Emissão eiou txemtar a..<;Ci"rantias
integrantes do Patrimônio Separado. Tais despesas incluem Ulmbém os ga.~t(ls com
honorários advoC3tícíos, depósitos. custas e taxas jlldiciárias na.s açGes propostas pelo
Agenle fiduciário ou contra o Agente fiduciário intentadas, no exercido de suas funçoes.
ou aí11(.Ia'lue lhe çau.se prc:Íuíz0S ou riscos financeiros, ç.nquanto representante da
coll1urulào d{Js Tilulare!! dos CRls, que serão suportadas pelo Património Separado ou, na
hipóte~~ de 1llSLllkiência deste, pelo;; lnvesiidorcs, podendo o Agente Fiduciário solicimr
g:amntia aos Investidores para c-oherlUra do risco de sucumhêTlcia, bem como a
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remuneração do Agente I'iduciál"Ío Im hipótese da Emissora permanecer em inadimplência
com relaçüo til) pagumento deste por um período superior a 30 {trinta) dia.'i.

11.5.1.4, O pagamento das despesa~ relenda~ nos iten,; 11.5.1.2 e 11.5.\.3 acima será
realiz.ado mediante pagamento das rt:spedivas üllurus up~e'jenladas pelo Agente
FÍ\Juciário, a<.:ompanhadXJ dos c.omprovantes f---.ertinentes. ou mediante reembolso, a
e;.:dU.'ii\'(1 c.ri(éTÍo do Agente Fiduciário, após prévia <lprovllçilo, se assim possível, da
despesa pür escriw pela F.rní~.<,ora_ flll qualidade de administradora do PatrimônÍll
Separado, (lU, na insuficiência deste, pelo.'; il1veslidore", ohservando-:.c, nesre uirimo caso,
que a Emissora será eomurUca<.ht sobre tais despesas previamente e por esc.rito.

11.5. U, O Agente fiduciário, no enl<lnto, [leu. desde já ciente e concorda eom o risco de
nM ler lais despcsas aprovadas previamente e/ou reemholsada.'l caso renham sido
relllizlld<ls em díscord,mcia eom (i) critérios de bom sen~o e l"a7,üahilidadc geralmente
aceitos em reh.çües comerciais do g6nero: 0\1 (íi) a função iiduc-iãria que lhe é Inerente.

11.5.2. Caso li Devedora atrase o pagamento de quaisquer da'l remunerações previstas no item
.11.5.1 acima, estará sujeíra il multa moratória de 2% {dois por cento) subre o valor do
d.6bi!o, hem como a.iuros moratórios de 1% (um por cento) ao mes, ficando O valor Jo
débit(\ em arraso sl\ieito ao reajuste pelo IPCMiI3GC , o qual inddirá de~de a dilUI de
mom atiSa data de etetivo pagamenlo. calculado pl'O rata die, se necess~irio; nos lem1<)'; do
Contrato com °Agente Fiduciário.

11.5.3. As pan;ela,<;de rcmuneraçj'io referida~ acima serão atualizadas pda vuri<lçãoacumulada do
(PCAllBGF., u partir da data de as~inalura deste Tenno, ou na úlla deste, pelo índice de
Preços ao COIlSUlnídür, publicado pela Funu,LÇuo do Instituto de Pesquisas EC',ln0mic[ls -
1JSP ("IPCiFIPE"). 0'.1 aínd<\ na impossibilidade de ,U,l utilização, pelo índice que vier a
substilui-Io, a partir da data ele, primeiro pagamento, Il(é l~Sdatas de pagamento seguÍllte~,
calculadm; pro-mil) die, se necess:lrio, nos (crmo;; do Contrato C(!in o Agente FíduciArio.

11.5.4.05 valores referido, aeima serão acn;scidos dos impostos que incidem sobre a presLwilo

desses serviços, tais como o ImposlO sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. a
Contrihuiçilo Social Sobre {) Lucro Liquido - CSLL, a constltlüção ao Programa de
Integraçào Sodal - PIS e êl Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, excetuando-se ° Imposto de Renda, na,: alíquotas vigentes nas datas de cada
pagamento,

c V
~ 50 Li\
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I 1.6. Substituição do Agente Fiduciário.

11.6. I. O Agente Fiducwrio poderá ser substituído na~ hipóteses cle ausência ou impedimento
temporário, renúncia, intervenção, liquidaçào, fulênda ou qualquer outro ca~o de
vacância, d,)Vet1do ser realizadü, no prazo de 30 (lr!ntB.) dias, contado da ocorrência de
qualquer desses eventos, Asscmbkia Gera! dos Titulares dos CRls para que se:ia eleÍlo Q

n(l\O agente fiduciálio,

Il.ó.2. O Agente Fiduciário poderá ser de~li (uído:

<1) p-.:;laCVt\l, t10S termos da legislação em vigor;

h) por deliberação em As.';emhleia Geral, in<.kpendenlementt- da ocorrência de qualquer
fato que ímponha ou jusLi1íque sua deslÍtuiçtw, re(IUerendo-se. para tan[O, o quorum
previsto no itJ:m 12.2.4 abaixo; ou

ç) jJ(.'l' ddibemçào em Assernbleia Geral, (,:Olll (\ volo de. no mínimo, 2/3 dos Titulare:; dos
CRI em Circulação, na hipótesl: de de5cumprimento dos deveres previstos no artigo D
da Lci nO 9.5 i4/97 atl das ulc.umbencias mencionadas !lO item 11.1.2 acima.

11.6.3. ~a hipótese de o Agente FiduClário nàu poder continuar a e~:ercer u., [unções por
çircun~tàneias supervenicntes, deverá comunicar imediatamente o fato aos Titulares dos
CRIs, pedindo sua sunstírnição, que devera ocorrer no prazo rIllL-xullode 30 (trium) dias,
dentro do qual deverá ser reali2.1da ,1.~scmblciados Titulares dos CRls para a escolha do

novo agente fiduciário.

11.6.4. Em (;U.<;o de renúncia, () Agente fiduciario deverá permanecer liO exerciciQ de SUélS

funções mé que (i) lima insLlluiçiiü suhstituta seja indicada pela Securitizadora e aprovada
pelos Titulares dos CRIs, e (ii) u insli [uiçiiü substituta asstuna cfctiv,unclltc as funçôes do
Agcnte Fiduciário. confonne dellnido 110 presente Termo de SC'-curttização.

11.6.5. Em caso de renúncia, ü Agclll~ Fiduciário se ohriga a restituir, no prazo de 2 (doi~) Dias
l)teis da efetivação da renúncia, a p~reda da remunernçãQ oorres[Jolldente ao período
enlre a dal:l da efetivação da renúncia e a data do próximo pagamento, cujo valor será
C<ÚCll]ado fim ruflllempori.\' com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.

c
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\1.6.6. ,\os Titulares dos CRls é hcullado proceder à substituição do AgCtltc Fiduciário e à
indicação de seu eventual substituto, em .'\ssembleia {,era1 dos Ti!ular~s dos CRI,
especiaimente convocada para c.:,sctim. A deliheraçào aeerca da rnatéria rdáidü n~ste
item 11.(iJ'í deverá obedecer ao quorum de apmvaçao previ,~to 110 item 12 deste Termo de
Sccurítizayiio.

I J .6.7. O ag~n!e fiduciario eleito em suhs(ituiçilo ao Agente Fiduciário assumirá integra!mellie os
deveres, atribuições e responsabilidades (;onsnmtes da !eh'Íslat;ào aplid.vd e deste TeTIno.

11.6.8. A SUbsliluiyJo do Agenle Fiduciário fica sujeita à comunfeação prévia à CV f>.! c à sua
manifestação acerca do atendimento aos re4uisilo~ prtvistos nO artigo 80 da Instrução

CV!v1n° 28/íD e eventuais outras tlormas aplicáveis.

11.6.\). /I. substituiç,ão, em caráter permanel1tç, do Agente Fiduciário deverá ser objeto de
aditamento ao presente Termo de Senni ti zaçilo , que será àverbado nO registro

compelente, i'.e for () (:3;;0.

11.6.10. () Agente Fiduciário, se substituído noS termos dc<:tc item 11.fi, sem qualquer
custo adicional para a Securitizadol'ZI e/ou pam os Titulare;; dos CRI" deverá colocar à
disposição da instituição que vier a substitui-lo, no prUZ(l de 10 (deI') Dia..; l)tei, ames de
sua efetiva substituição, cópia digitalizada de todos os registms, rdal6rios, extratos,
bancos de dados e demais inform,lç6es snbrc os CRls e sobre a Securiúza(\oru que tenham
sido obtidos, gerados, prepanH.!ot> ou desenvülvidos pelo Agente FíduciúIÍo ou por
qualquer de seus agentes envolvidos, difetR ou imlirelamente, com a presente EmÍssão (lU

que quaisquer das pe5S0a0 acima rcterídas tenham ti<1o aeé~iSO por força da execução de
Suas funçàes, independentemente do Illcio em que as mesma.~ estejam armazenadas ou
dí5poníveis, de fonna que a instituição substituta cumpra, sem solução de continuidade, os
deveres e as obrigàçôcs do AgeJlte Fidu(;iário substituido, nos ternlOS dos Dl'CU[llentos da

Operaçi1o.

CLÁUSlJLA DÉCltI'L-\ SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DOS CRI

12.1 AsstJll1blcia Geral dos Titulares dos CRI,

12.1.l Os Tituhtres dos CRI, desta Emissão poderão, .3 qualquer tempo, reUnir-51;' e
asscmbleia gérnl, a fim de deliberarem sobre n1(ilérias de interesse da comunhãu

Titulares dos CRI:;,
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12.2 Convo(<lção e Inslalação das AS5embleias,

12.2.1 A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI poderá ser convocada (i) pelo Agente
Fiduciário, (ii) pela Securitizadora, (iH) por Titulares dos CRls que represenlem, no
mínimo, 10% Idez por cemo) dos CRIs em Circulação, ou (iv) pela CVM.

12.2. LI A Assembleia Geral dos Titlüares dos CRIs deverá ser realizada cm data
sU!lcienICmel1(e anterior àqllda em que ;;c encerra o pra7.o para a S~curili~'.adnra
manifbt.1r.se à Devedora, nos lermo" do Commw FHS, de~de que sej,. çonsiderado o

prazo para convocaçao previsto 11<1 Cláusuh1 12.2.3 í1bai.xo:

12.2.1.2 Somente após receber do Agente r:iduciário a OrietlL1.ção definida pelos Titulares dos
CRls, a Emissora deverá exercer ~eus direitos, manilhlando-,se wn[orme lhe for
orientado. Caso os Titulares dos CRI, nfío compareçam à Assembleia Geral do:>
Titulares U()S CRr~,Oll não cheguem <l mna definição sobre a orientação, ou aínda o
Agente Fiduciário nau inj<)rme a Emissora sobre a orientação de voto definida, a
Emis;:ora deverá permanecer 8i.knte quanto !w exer(:Ício dos díreiLns em questão, não
podendo a Emissom ser penalizada por m:glíg2nl:Ía, auministmção lemenlria ou por

qualquer outra razüo lltsle ('RC;n,

l.2.2.1.3 A Em(s,ow t1ao prestará qualquer tipo de 0PlnlUO ou iÍ\rá quali.[~r juízo snhrc a
oriemru;ão definida pelos Titulares dos CRls, comprometendo-se tão somente a
man.ifestar-se C(lnl"on11e assim itlStruido. Neste sentido, a Emiss()ra nào possui qualquer
responsabilidade sobre o resultado c ctciLOS jurídicos decorrente:> da inércia ou da
orientação dos Tituiares dos CR I, por ela manifestados em face da Devedora,
independentemente destes causarem pn:juí't:O, ao, Titu\ar.cs dos CRls ou à Devedora.

12.2.2 Aplicar-se-il à Assembleia Geral dos Titulares elos CRIs, no que <.:ouber. o disposto rta
Lei n" 9.514/97, bem COffi(' o disposto na Lei das Sociedades por Açõe~, a respeito das

:L~semhléias gerais de aciollista.~.

12.2.3 A Clll1VOC<IÇ:10 da Asscmbleia Geral dus Titulares dos CRls far-5c-á mediante edital
publü;ad0 por 3 (três) vezes, com a a.ntecedi:n<.:íade 20 (vime) dias, em um jorillll de
grande <.:i rculaçào, Ul; lizado pela Emissora para divul gaçJl.o de suas intormações
societátias, sendo que instalar-se-á. em primeíra çonvoçaç~o, C{1rll a presença dos
Titulares dos CRIs que represenlem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI;; em
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ci.rculação c, em segurJ&! convocação, com qualquer número, sendo válid.u:; a~
deliberaçOes t.omadas peja llwioria dos Tili.Jiares dos CRIs prcscntê:s à ,A~~embleiu Geral
dos Titulares dos CRls, ohsenadn () ilt;m 12.2A abaixo.

12.2.3.1 A c.ada CRT con'e;;pom!enÍ- um voto, sendo admitida a conslÍ(uiçi1o dI': mandatários,
observadas as disposições dos S 10 e 2" do artigo i26 da Lei nO 6.404/76.

12.2.4 A prcsidcnc.ia da Assembleia Geral dos Titulares dos CRIs catx:ra, de acordo com quem
a tenba çonvoçado, respectlvillllente:

u) ao representante da Emis sara;
h) ao rcprc<;cl1tante do Agenle F;duciário; ou
c) :lO Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRls presentes.

12.2.5 Sem prejuízo do disposto no item 12.2.7 abaixo, <J F,miS.,;ora e/ou os Titulares dos CRIs
poderâu convocar repre::;el1tante." da t':nli:;:';()l'il, Ou qWlís(juer terceiros, paro participar das
Assembki~ Gerais dos Titulares dos CRIs. sempre que a presença de qualquer dessas
pc!\soas fi'lf relevantc para a dclihcmção da ordem do dia..

12.2.6 O Agente Fiduciário deverá çomparecer a lüuê\.'i ~j Assembleiu,,) GerJlS dos Titulares dos
CRIs e prestar aos Titulares dos CRIs as inl'urmações que lhe forem solicitadas.

12.2.7 Para efeito de cálculo de quaisquer dm quorum de instalação e/ou deliher-ação da
Assembleia Geral dos Titulare;; do,: CRTs, serao com;ideraU.<!s apenas <,15 CRTs em
Circulação. Os votos em branco também deverão ser excluídos do cálculo do quorum de
delihenlçào da A,o;emhteia Ceral dos Tirularcs dos CRls,

12.2.8 Independentemente das formalidades previstlls na lei e neste Termo, será considerada
regukumeme illitabda 11 Assembleia Geral dos Titulares dos CRls a que comparecem
(,)do;, o~ Titulares dos CRls, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quorum
de ddibera\.'uo eslabelet.:Ído~ r\e~[t T <:rmn.

12.3.1. As deliheraçOe~ lOl1ludiJ.i; pelo,; Titulare,> dos CR ~s,obsen'ados o, quorllns es!.<'\bcl~ido,
neste T~ml\) de St.'curili/uç.ão, serão existentes, vil idas e eficazes perante a Sccuritizadora
e obrigarao a lodos os TÍlulare,') dos CRL" em Círculaç-ão, independenlemente de terel1
comparecido à assembleia ou 00 v(lk' proferido na respec(íva a:isemblda dos Titulare

dos CRls.
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CI.Á usur.A DÉCIMA TERCEIRA. DA lR 113UTAÇÃO APucA VEL AO CRI

13.l Serão de responsanilidade do(s) iovei:[idor(es) dos CRIs todos os irnpostns diretos e
indiretos mencionados abaixo, res:xt1lando que este(s) não dcyc(m) considerar unil.:amente
aS illf0m1açÕe~; {;(]mida.~ abaixo pa.ra fin~ de avaliar o investimento em CRI, devendo
consultLU" SetL~prÓPrl,)S a%essores quanto à tributação especifica que sofrerá enquanto
Tilular~5 Ui:: CRI.

13.2 Do ImPOSÜJ de Renda

13.2.l Rcgra gerai., os rcndimént()~ relatlvos aos CRls tlGill11 sujeitos à. incidenci,l do imposto de
renda na fonte - [RF, a ser calculado com hase na aplicaçUo de alíquotas regressiv<ls, de
;lcordo {;úOl o prazo da aplicação gerador<t dos rmdimento::> triburilveis: la) até 180 dias:
alíquota de 22,5%: (b) de 181 a 360 dias: alíquotn de 20%.; Cc) de 361 até 720 dia.~:
aliquota de 17,5% e (d) acima de 720 dlas: alíquota de 15%. Este pnvo de aplicaçúu é
(;,,1l\Lôldoda data em que {) investidor efetuou () investimentu, até a daLa do resgutl:. ,1\

despeito da regra geral acima, existem nonnas específicas aplidveÍ5 a cada tipo de
im'cstidm, de acordo com sua qllll1ificaçffo como pessoa física, pessoa jurídica, fundo de
inveslimenlo, instituiyão financeira, sociedade de seguro, dI.' previdência privada, de
capitalização, COlTetura de lÍlulos, valores mobiliários e càmbío, dislribuidora de títulos e
valorc;: tnohiliãriús, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estmngeiro,
contbmle abaixo.

13.2.2 O~ rendimenh),: relativos aos CRls auferidos por pessoa> físicas, a partir de 10 de jam:iro
de 2005, ficam isentos do imposto de renda na fome e na declaração de ajuste anual,

confOffi\e dL;pfiC 0 artigo Y inciso 11. da Lei n° 11.033/04.

13.2.3 Eventual ganho auferido na alienação ou ces:;ão dos CRls detidos por investidores
pessoas fiSlC£lS ticam sujeitos 3,) IRF cm razão do tempo dc aplicação dos recursos
conforme mencionado acima.

l3.2.4 No caso d~ investimentos em CR[ efetuados por pesso:Js jmidieas não-financeiras, o
rendimento e os ganhos auferidos devem ser computados nil base dc dJculú do IRPJ c da
CSLL. O IRF retido às alíquolu.~ regre~;siva~mencionadas acima será considerado
antecipação, podendo ser deduzido d.o IRPJ apurad() em cada período de apuração.
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[3,2.5 Como regra geral, as rcs~nas jurídicas não-línUllI.:eims também estão sujeitas à incidência
da cnntrihuição ao Prugrán1a \le [nlegmçào Social - PIS c da Contrihuição para
Financiamento d~ Seguridade Socíal - COl'rNS, às alíquota.-" qu<:. variam c{lllforme o
regime de tributado adotado, cumulativo ou não-cumulativo. No lOcame aos CRIs, os
rendimentos al\terido~ ficam sujeitos ao rIS e à COFINS, à alíquota zero, !lO caso de
aplic.ações efeltmdas por pessuas jurídicas sujeít<is ao regime não-cumulativo de

inc\dêncla dessas conrribuiçôes. Por outro lado, cuso a pessoa jurídica apure o PIS e a
COFINS segundo a sistemática cumulativa, os rendimentos auferidos não devem ser

wmpu.tados na base de l"ákul0 dessas conlribuições.

U.2.6 Os rendimentos e ganhos liquidos relativos a{fS CRls auferidos por instüuições
financeira:" h.ll1dos <.le inve:;(íment,), ségUl',W('nl", entídades Je pn:;\'ídência privada
te(;had.wi. entíilildts de prevídên.;;ia c<J1'tlplél1lenlar ahenas (no que se refen; i.~2lplicaçües
das provisões, reservas técnica., e funJo,;), sociedades de capitali:l;:u;ào, {;[)!Tdnra~ <'

distribuidoras de títlllos e v~lores lllobiliúrioô e ;:ucieüades de an'endamenll) mer(:;lnlil
ficam di~ptns<ldos da l'Cle.nÇJO na t()[\tc e do pagametlto em separado do imposto.

1J.2.7 O~ re.ndimento:; auferidos pelos investidores residentes e domiciliados no exterior pessoa
lI:;i<;<I.in<;lw;ive pesso<\s residentes ou domiciliados em pais '111enão tribute a renda ou que
a tribute à alíquota máxima inferior 3 20%. estão isentos do imposto de renda na fome,
nns tennos do altigo ]0, inciso rI dtl Lei 11.033/04, comhínado eom {J artigo 66, S 4" da IN
1.012/10. Os rendimentos e gatlhos l'dativos aos CRIs auferidos pelos demais investidores
residentes, domiciliados ou com sede no exterior, que investirem 1\0 País de acordo com
as normas do ClvIN (Resolução CMN n" 2.óXlJ, de 26 de jluleiro de 2(00), sujeitam-SI; à
incidência do tRF à alíquota de IS%. No caso de investidor domiciliado em país com
lJibulaç.:'l.o favorecida (paraíso íisc(ll), senl0 aplicáveis a<;mesmas norma.~ previstas para as

pessoas jurídicas nào-Üna\1ceiras domiciliadas tIO Brasil.

LU Do IOF:

13.3.1 As operações com CertilkaJos de R&ehíveís [mobiliários estHo sujeitas à alÍlluola <:em
de JOF, na forma do luto 32, ~2G, VI do Decreto 6.306/2007, eom sua redllçuo allerada

pelo lJe<.:relo 7 .4í17i2[j 1L

I:\.3.2 Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou eom sede no exterior, a:;
liquidaçõcs de operações de cân,bío para ingresso de recursos !lO Pais, para aplicação no
mercado financeiro e de capilús, eslilo sujeitas ao ror incid<:nte sobre as operações de
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câmbio ("IOF Câmbio") ~ aliquota de 6%L Ressal(c-~e que as opcraçõc~ de drnbio
reali7;lda$ para fins de reTorno de rccur;;()~par<lll tx~erior ficam sujeitas ao IOF Câmbio à
ulíqll(lta de 0%,

13.3.3 F;;~ão sujeitas ~ IOF com alíquota zero as operações de resgate. çe,siID 011 I'e~acrunç~ode Uu,
nos teI1ll0S do artigo 32, S 2°, V r, do [)çcr;;l<) n° 6,306/07.

CLAUSULA DÉCHvL'\ QUARTA - DOS Rl:;COS

14.10 investimento em em envolve urna série de riHcos, que deverão ser observados pelos
potenciais investidores, tais como risco de liquidez, credito, mcrcad(), rentabilidade,
regulamentação específica., entre outros, que se relacionam ~ant(J â Emi:s-sorôl e à Devedora
qu<ll1l(1 aos próprios CRls e ao~ Crédito" Imobiliários da Emis"ão, que, representados pelas
CCf,s, servern <.lelastro a eSta F.mis,.u.n.o~potenciais investidores devem ler cuidado,am.;nle
todas as infot1nações contida.s neSl~, Tenl10 de Secul'í~i/.a.ção, bem como wn,ulmr seu
consul (or dc investimcntm e omrüs profissiomús que julgllfem necessários ames cle tomar
uma deci:do de investimenTo. Os riscos deS\.TilOS ubaixo llaO ,são exallsti vos.

14,2 Ri:;<;o.';Relativos Ao Ambkntc Macroeconômico

14,2,1 P{J1ilíca econômica do Governo federal - A economia brasileira lem sido marcada pür
frequente:; <:, por vezes, significativas intervenções do Governo Federal, que moJiii\:am as
pol íticas monetárías, de crédit.o, lls\..al e "Uln).';para influenciar a ecol\omia do Brasil.

As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas
envolveram, 110 passado, controle de "alário:~ c preço, desvalorizaç,ão da moeda., controles
no fluxo de capital e detenlltnadQ.'; limíie~ sohre a~ mercadorias e serviços import.'tdos,
dentre OUEl'US.

Não existe possibilidade de previsão, com significativo grau de certeza, Jas medida<; ou
políti<.:a:;que o Govemo poderá adotar no futuro. Os negó;.:ios, o::; resultado:,> operacionais
e financeiros e () 'luxo de caixa da Devedora podem ser adversamente afetados em razão
de mudanças nas políticas públicas e por tàLOl'es como: (a) variaç.ão nas taxas de câmbio;
(b) tOlltrole de câmbio; (c) índices de ini1<l1,:iio; (d) l1UlllUÇi'ks nas taxa, de jurns; (c) faltn
de ]Üluídez nos mercadus financeiro e de capit1i$ bmsileiros; (I) racionamento de energia
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detfica; (g) inswbilidllde de preços: (h) mudança;; na p<)li(l,:a lisca! e no regime tributário;
e (i) medidas de cunho 'p()lillc,), súcial e econômico que possam afetar o pais.

Adicionalme.llle, a Presidência da República tem poder con;;íderávd para determinar 3S

políticas govcrnam"ntais (; atos relativo" à economia hrasileira e, cOllsequememente,
afetar a;; opemçôes e O desempenho financeiro de empresa." brosÍteíras. A incerteza quanto
[t modificações por parle dn (;O\'tJl1lO Federal na." políticas (lU 11(mnu.<; que venham a afetar

esses ou outrOS fatores pode contribuir para a incerleza econômica no Brasil e para
aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, (<lis

incene%.as e outrOS ucontecimelltos tuturos na economia bra<;ileira poderão prejudü;ar as
atividades e os resultados operacionrus da Devedora, e por consequência, o de:;.::mpcnho

fUlancciro dos C!Z[s.

14.2.2 FJeilos da po1\(ica (lntl-int1aC'lonária - Hi~toricamcntc, o Brasil teve alios índices de
inflação. A inflação e as illt'didas do (rolemo Federal para combate-la. combinadas com a
Cspc(;ulaç-ão de futuras polttlcas de controle inflacionário, contribuíram parll a ÍDcerteza
econômica e aumentaram a volalilidade do mercado de capitais brasileiro, As medidas do
Governo Federal para conu'ole da inflaçào fj'equt'nlememe tem incluído a manutençã.o de
política monetária restritiva com altHs t<l.:,a5 de juros, restringindo, ôl5sim, a
disponibilidude de crédito e reduzindo o crescimento econômÍco. futuras medidas
tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajmtes na taxa de juro", intervenção no
mW:MO de câmhio c ações pua lljtlswr ou fixar o valor do reul, podem ter um efeito
materi.al destal'or:ivel sohrc a economia brasileira e sobre 05 <ltívos que la'!lreiam esta

Emisslio,

Ca.<.oo Brasil venha It vivenciar lima ~igniftcativa inflação no futuro, i possível que os
Créditos 1l11ohiliários da Emissão nfw sejam capazes de acompanhar este~ efeita:; da
Ínt111ção.Con1ll o pagamento dos investidores dos CJUs está basewJo IH re<llú.aç.an dcste~
ativos, isto pode alterar o retolilo previsto pelos investidores do:>CR1~.

14.2.3 lnstabilidade da t""X[(de câmbio e desvalorizado do real - A moeda br[lsileira tem
historicamente sofrído fref.[l.len(e, dBsvalorizaçõcs. No passado. o Governo Fedeml
implementou diversos planos econômicos e tez uso de diferente;; políticas cambiais,
incluindo desvalorlnçôes repentinas, pequenas desvaJorÍzaçôes peliódicas (durante as
quais a frequêncía dos uill!,les variou de diária a mensal), sisternl1s de càmbio fluluante,
controles cambiais e doi~ mereildo~ de câmbio. As dcsvalorizaç&:s cambiais em períodQ~
mais recentes resultllmm em llutuaçôes significativas nas taxas de câmbio do real frente
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ao dólar dos ESlildos Unidos da América. Nãn é possível assegurar que a mxa de câmbio
entre o real c [) dólar dos Estados Unidos da Alll<:rica irá permanecer nos níveis ii.tmüs. As
deprceiaç~cs do real Irenle ao Jólar doô Estados Unidos da Amérlca Lumbém pudem criar
pre",~ôes il1na~ionfuias udicionaís no Brasil que podem afl'tar negativamente a liquidez da
Dt:vedüt'H e, ainda, a qualidade da presentel::mis~ilo_

14.2.4 Efeitos da eievacào súbila da taxa de juro" - O mesmo podemos dizer sobre o impacto da
variação das taxas de juros junto aos prirlcipais agentcs do mercado, com efeito
dcsf:worávcl aos investidores dos CRI, e il Devedora dos Créditos Imobiliários da

I::missão.

14.2.5 Eteítos da retração no nível da atividade econÔmica - A;; operaçÔes de tinanciamento
ímúbili:hio apreSenli.tm hi:;lorlc:an1l2'nte uma cOtTehwfl.O díreU1 com o desempenho da
economia 11uciollH1. Eventual retraçâo no nívd de atividade da economia brasileira,
oca:;iollaJlt por crises internas ou <;:ris", ex1el1l,'l';, pC1deftcanewr fl elevação no patamar de
inadimplemento de pessoas jurídicas, inclusive da D.::ve-dora, de scus cli~l1tcs.

Uma eventual reduçilo do volume de Ínvestlmentos estwngeiros no pais poderá ter
impacto no balMyo de pagamentos, o que poderá forçar o 00VC1110 Federal a ter lllaior
nccessidade dc captaçüc::; de recursos, tamo no mercado doméstico quanto no mcrC<'ldo
internacional, li taxas de juro~ mais elevadas. Igualmente, evctlUlal elevação significativa
!lOS Índices de ínt1a~'fíü br<lSikiroB e el'entual desaceleração da ecüuomia dos Estados
Unido:; da América podem trazer impacto negatí vü P;U'll 11 econouúa brasileira e vir a
úJeLuros patamares de taxas de juros, elevando as despesas com empréstimos já obtidos e
custos de nova:> c-uptaçües de re~ur>:\ls por empresas bra~ilciras. Tais eventos podcrao
impactar llegatívamente l1.Sativídaues da Devedora e consequenlemenle a perfnmwnce
dos Créditos Imobiliários da Emis.~iío.

14.J Riscos Rdati\()$ ao Ambiente tvlacrc)Cconâmico Internacional

14.3. j O valor de mercado dos tItulos e \alore" mobiliários emitidos por wmpanhia.~ hrasileiras
é influenciado pela pen.:epçilo de lisCl1 do Brasií e dc olltras cconomlas emergentes e a
deterioração dessa ~rcepçào poderá ler um efeito negarivo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia e as condiçôes de mercado em outros países de
mercados emergentes, especialmente da América L<ltina, pmkrJo influenciar (1 men':<ldo
em relação aos títulos e valores rn0bili:irios emitidos no Brasi l. Ain<i1 que as c{)ndiçães
econômicas nesses países p<JSS$mdi ledr c,)n>:lderal'elmente da.~condiçôe>: ewoômicas no
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8rac;il, as re.:1Çoes dos investídores aos acontecimentos nesses OUITOS países podem ter um
efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores m(1)iliálios de emissores

brasi lei ros.

Al~m dis,;o, em consequêncill da g[obi111zaçJo, não ap"'na:; pn->blem<ls com países
emergentes afetam o desempenho economico c financeiro do país. A I;;cotlonlÍa de países
desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, in!erfl;;rl;; (;ollsiderayelmente no
merc::i.dobrasileiro. Assim, em (:onseqlJênciu dos problemas económ.icos em vários países
<.kmen:"ld<"s desenvolvidos em mlOS recentes (como por exemplo, a crise irnohiliária nos
Estados Unidos da América em 2008). os investidores estão mai, cautekw)s na realiz.w,:ão
de súus lnvc:'\timentos, o que e<lll~auma retração dos in veslimenlos, Essas crises podem
produzir uma evasão de investimentos estrnngeiros no Brasil, fazendo com que as
c,mljmnhias l1rasileiras enfrentem Cll~tos mais altos para caplação de recursos, t1nto
nacional C0n10 estrangeiro, impedindo <.1<LceS!iO ao meH;ado de capitais internacionais,
De~ta COlma, é importante ressallàr que eventuais cri!ieS no-, mercados internacionais
podem afetar o mercado de capiluis brasÍleiro e ocasÍonHr uma redução ou tàlta de

líquidez para os CRIs da presente Emissão,

14.4 Riscos Reiatin)s a Alterações !la Legislação e Regulamentação Tributárias Aplicávds aos
CR.ls

14.4.1 0, l'endínH't1lo:; gerados pOl' aplicação em CR.I por pcssoa~ naturais estão atualmente
isenl0s dI;;inlposlo de renda, por fnrça do artigo )", inciso r I, da Lei n" \ 1.0:U. de 2 [ de
dezembro de 2004. assim como Ísentos do IOF Títulos, isenções essas que podem sofrer

alteraçõe~ao longo do tempo,

EventuaÍ> ulkray0<:s nu 1egislãçi1o tl'ihut<1ria eliminando a isençi1n <:teima mencionada,
criando ou elevando aliquola.<; do imposlo de renda, do IOF ou- de demais tribulos
ineidentes sobre o, CRls, a criação de novos tributos Ol!. ainda, mudanças na interpretação
ou aplicação da legislaç,ão tribuwria por parte dos tribunai~ e autoridades governamentais
poderão ateUl! negatívumente () rendimenlo liquido dos CRIs para seus Titulares . .A
EmissOi<l reconlend.a aos Subscritores que wnsu1tem seu.'; á<;sessOres lríhulários e
lilH\nç<:iro~áJlll;;S ,Jç se decidir pelo investimento nos CRI,:,

\4_5 Rí~.c()sRelativos à Emissora
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14.5.1 RÍsCü da não realização da carteim de atívos - A Emissora <5uma companhia emissora de
tilulos repmentrtlivos de <..Tédil.osimobiliários, lendo \;omo objeto social a aq\lisiç~io e
sccuritização de créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de rcc"cbíveis
imobiliário~, cujos patlimônios são admirüstrados separadamente. O Patrimônio Separado
tem como principal fonte de recursos os Crédiros Imobiliários da Emissão. Desta forma.
qualquer atraso ou t:~lia de recebimento de tais valores pela Emissora poderá afetar
T,egativamenle a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRIs,
Nesta hipótese o Agen(e fiduciálio deverá a~sumir a administração dos Créditos
Imobiliários da Emissão c dos demais direítos e acessório> que integram ü Patrimônio
Separado. Em ,'\ssemhleia Geral dos Titulares dos CRI:;, os Titulares dos CRI;; poderfLll
ddiberar sobre as nova, n(lrma~ de adrnirüstração do Patrimônio Separado ou optar pela
liquidação deste, que poJerú ser insuficiente para () cumprlnletlto d,l..<;obrigações da
F-:missorapcrame os Timlares dos CRIs.

14.5.2 Administmçi\.o da Emisson\ - A perda de membros da alta !\dmi.nisullção da Emissora, ou
a incapacidade de atrair e mankr pessoal adicion, ..ú para integ.n\-la, pode ter U111 efeito
adverso relevante sobre a silUilÇ30 linar\c.cira c os resultados operacionais da EmiS~Ord_ A
wpacidàue da b:misS0nl em manter sua posição competitiva depende cm larga escala dos
serviços da alta admiuistração. A Emissora não pode garantir que terá sucesso em <ltraír e
mlilller pessoJI qua1ífiead,) para integrar sua alta administração. A perda dos :serviços de
qualquer dos membros da a[ra administração ou a sua incapacidade de aemir e manter
pessoal lHliciol1:l1pára integrá-la podem causar um efeito adverso relevante na situação

financeira e nos resulmdos operacionais da Emíss,)ra.

14.5.3 FalencÜ1. recuperação iudicÜJl ou extrajudicial da Emissora - Ao longo do prazo de
duração elos CRis, a Emissora poderá estar sujeita a evento.s de falência, recupera_ção
judicial ou extrajudídaL DeSS<l forma. apesar de lerem sido conslimídos o regime
llduclário e o Patrimônio Separado sobre os CrédlV:'S, eventuais contingências da
Emissora, em especial as Ilscais, previdenciárias e li<lbalhi stas. poderão afetar tais
Créditüs Imobiliários da Emissão. principalmente em rw.ão da falta de jurisprudência em
nosso p<J-íssohre a plena eficÚJ.:iada afetação de patrimêllúo, em ri-\zão do que dispõe o
artigo 76 d<l rvledida Provisória nO 2.15X-35i2üOl.

14.5.4 A capaÓuadt da Emissora de honrar suilS obrigações decorrentes dos CRT~ depende do
pagamento pela Devedora dos Créditos Imobiliários da ETl1is~ão. - Os CRls são lastn::ados
pelas CCls, a~ quais representam os Créditos Imobiliários da Emissão e foi cedida à
Emis~ora por meio da cdeDmção do C()nlr<J-lo de Cessão e vinculada aos CRIs por meio
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do estabelecimento de regiml: ftJllciúl"Ío .. cOllsiítnindo Purrimt'il1ío Separado da Emissora.
Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRls dos montantes
devidos conforme o prcsente Termo de $ecuritituç.ão depende do cumprimento total, pela
Devedora de Setas obrigaç'-les assumid;,s no Contrato I3TS, em tempo hábil p::rr-Jo
pagamento r,da Emissora dos valores decorrentes dos CRIs. i\ ocorrénçÍa de evenlOS

adversos em relaçàD ao pagrunento da Devedora, como aqucles descritos nes(.a Clált'wla
entre outras, poderá afelar () pagamento dos CRls pela Emissora,

14.5.5 A capacidade da Devedora de honrar ~masobrigu,<ões - A Emissora uão reaEzDu qualquer
análise ou invcstigaç.ão indcpctldetlte sobre a capacidade da Devedora de honnlf com as
Setas obtígaçOes. NUo obstante ser a presente emíssfu) de CRT realízwJa com base em uma
llpel<lçào est1uturada, a ex.istência de ()ulnJ,'i obrigaçoes a"sUlllidas pela Devedora poderá
comprometer fi capacidade da Devedora de cumprir com Q tlUXD de pagamentos dos

Créditos Imobiliários da Emissão.

14,6 R.iscos Rdmivos à Emtssi(o dos CRIs

14.6.1 Ri~.sco da delerioraçàn da qual idade de crédito do Patrimônio em Separado Qodw\ atet;,!" a
capllcídade da Emissora de honrJ.r .suas ohrigaçi\cs decorrentes do, C RIs • Os CRi são
I:J.strcados pdas CCIs, as quaÍ1; represenlam (lS Créditos Imobiliários da F.mis,;ào. As ceJs
Coram vineulada<; ,lOS CRIs por meio deSTe Termo de Securilizaçào, pelo qual foi
instituído () regime líduciário tecriado o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobíliúlios da
Emissão representam créditos lklidos pela Emissora conua a Devedora, qu~
compreendem os Alugu<6í~e oulras eventuais tr~-xasdc remuneração, penalidades e demais
encargos contratuais ou legais, bem com0 o~ n:spcctivos acessórios.

o Patrimônio Separado constituído el11 favor dos Titulares dos CRIs não conta com
qualquer gamntia tlutuante nu CDobrigaç1\o d" Emissora, exceto contonne n i:stabelecido
no item 8,2 acima. Assim, o recebimenTO integml e tempestivo pelos Tilulares dos Cl-Us
dos D10n(.aT1tes devido:; conforme o Tenno dt: Securilização depcnde do recebimento das
quantias devid,L~ em função dos Créditos {n1Qbiliárío~ da emissão, em lempo hábil para o
pagamelliü dus v'(tlores decorrentes dos CRIs. A ocorrência de eventos que afetem a
situação econômico-financeira d<\ DevlXJ.ora, como aqueles descritos nesta Cláw;u1a.
poderão afetar Ilegativament~ '-' Palrimôní\) Separado c, conscquentementc, os pagametltos

devidos aos Titulares dos CRls.
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14.6.2 Riscos relativos ao pamllnemo condicionado e descontinuidade • As ton!e$ de recursos da
Elllissor<l para fins de pagamento aos investidores dos CRI:; decurrem direta ou
indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários da Emissão. Os recebimentos de
tais pagamentos podem OWITerpo;;terionnente às datas previstas pum pagamento de juros
e M1orli:-a~'õesd\.lS CRIs, podendo causar descontinuidade do [luxo esperado dos (RIs.
Após O reeebirnento deis referidos recursos e. se for ü caso, depois de csgot£ldos lodos os
meios legais eabin::ls para a cobran.ya judkial <.lU extrajudicial dos Crédi(O~ Imohiliários
da Emissão, ca,w o valor rel:ebídll não seja sutlcienre para saldar os CRls, a Emissora não
disporá de quaisqun oulra,., [onles de recursos para eí~ruar o pagarnen(o de evenluab
saldos aos 11lvestídores dos CRIs.

14.6.3 O risl:o de crédito da Devedora pode afetar adversamente Os CRIs. - Uma vez que o
pagamento das remunerações dos CRls depende do pagamenlo inlegral e tempestivo, pela
Devedora, dos respectivos Créditos Imobiliários da Emi;;sào, a capacidade de pagamento
da nevedora poderá ser afetada em função de sua siluação eC(lnômíCll-finançeinl, em

deco[l'ência de fatores internos dou exl.ernos, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos

dosCRls,

14,6.4 Risco da ocorrência de eventos que possam eilSejar o inadimplemento ou determinar li

antecipação dos pagamentos - Em caso de vencimento antecipado dos Créditos
Imobiliários da Emissào, de resoluçãü do Contrato B1'S Oll qualquer outra forma de
antecipação dos Creditos Inl()biliario~ da hni,siio, a Emissora poderá, ao seu exclusivo
crÍlerio utilizar os recursos d<:corrent<õ$ desses eventos para a anll1rtiz.a{,'ão e"lraordinaría
ou resgate ,mtet:ipad(l dos CR.ls, []ü mês subsequente. A ocorrência dos eventos
mencionados neste item m:aTI'elará fi pré-pagamcnw parcial ou total, eontorme o Ca.50,dos
CRls, podendo gerar perd1L': 11nanceiras, tendo em vista a 11.1:0 obtenção do ret.orno
integralmente esperado pura (J investimtCnto realizado, bem como difieuldude de
reinvestimento do G<.1.pital investido pelos investidore~ à mesma taxa estabelecida para os

CRIs.

14.6.5 F:xeeuçiiodo Seguro. O Contrtlto RTS pr('vê a contratação de seguro em proteção da
l:!-dificaç,ão.Em caso da ocomncia de 11lgum ;;inístro na Edificaçâo, no entanto, nào há a
garantia de que os valores do Seguro S'eriíü recebidos, lendo em vi"ta que a seguradora
poderá l.enlar se esquivar de suas respoilSabilidades const<mles (.1<1respedivu apólice.
Adicionalmente, res.sallu-,t que até a presente data, o seguro não foi emitido e, portanto,
há risC'.(l de que, na ocorrência de um sinistro na Edifieaç.ão não exista qualquer cohertura
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por uma apólice de seguro. Ncssc~ casos os Créditos Imobiliários da F.mis:;iiD devidos
peJa Devedora não cZ1ll(an10 com essa garantia.

14.6.6 Risco de incDl1.S1stêncla entre a atllaello do Cedente e li reuulamentação aplicável - ()
Cedente é Im\ fundo de inv(,Mimcnto imohíliário, uma comunhão de recursos, capmdos
por !lIeio do sistema de distribuiçao de \alort:s mobiliários e destinados a aplicaçoo em
empreendimentos imobiliários. O fundo de investimento imohiliário é regulrunentado pela
Lei n° 8668/93 c pela [nstruçi!o CVM nU472, de J 1 de outubro de 2008. As rcgra.~ básicas
de funcionamento do Cedente estão esmbelecidas em seu regulamento. il1cluindo os tiros
de il1ves(imen(()s ou empreendimentos imobiliários que putlt;riio st:r realizados, sua
polític.a de IU\'l::stiml::nto e sua polltll:<l de comercialização dos empreendimentos. Esta
t:m i~são cornprccndc uma série de documentos e r;ontroto~ rclacionado~ de razoável

complt',\iJadt: e um wnjunto de direi los e obrigações (it1es decorn:nles. A avaliação
isolada de mn ou mais desses documentos e conu1ltos, ou concentrada mun momento
especifico da operação e anterior ao cumprimento de determinadas obrigações previstas.
poderá conduzir iI interpretação de inconsistência entre os investimentos ou negócios
jurldicos realizados pelo Cedente c. 1\5 disposições previstas na legislação, regulamentação
da CVM, ou regulamt:nlo do Cedente. [\Ies~a hiplÍtese, poderá haver questionamentos
fldmillistl.'ativos ou judiciais acerca dos investimentos ou negócios jurídicos reftlizado5
pelo Cedente, com risç,os à presente Emissão.

14.6.7 Os Titulares dos CRIs não tem qualquer direito sobre a Edifica(,~ão - Os CRis não
assegumm ao;; scus Titulares qualquer direito sobn~ a F.diilcuçill) relacionada à Fmi~~ão.

14.6.8 Risco rdacionadQ ao quorum de deliheraçã.o em Assemhlcia Geral dos Titulares dos CRIs
_ As deliberações a serem tomadas em A~sembleia.~ Gerais dns Timbres do,; CRls são
aprovadas por ill..'lÍoria absollJ(a dos CRTs, res~l\'ados m quorum específicos
estahelceidos neste Termo de Securitização. O Titular de pt:quêná qu.anlidade de CRI
pode ser obtigndo a acatar decisões da maioria, aillda que se manifeste voto dtsfavorável.
Não há mecanismos clt \'tnJa compulsória 110 caso dc dissidêncla do Titular do CRI em
deterrn'IIUlda~ matérias submetidas ,j Jeliberaçilo e(n Assem bleia Geral dos Timlare, dos

CRls.

14.6,9 Risco de amoltlzaçào extraordinária dou reSRale anlecipado - Os CRLc; poderão ser
integralizados pelo investidor com ,igil), calculado em runção da renlabilidade esperada
pelo investidor ao longo do prazo de amortização dos CRls originalmente programad
Em caso de rultecipa~:ào dz' pagamemo dos Créditos [mobiliários da fmissào, ohservado

c
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dísposto no item 6.J.I, os recurSOS decolTentes dessa antecipação serão imputados pda
Emíssüm na amortização extraordinária c/ou resgate antecipauo dos CRls, nos lermos
previstos neste Tcnno, hipt'itesE: em que O valor a .';er recebido pelo Investidor poderá não
scr suficicl1ÍG para reemDoL,ar inll.'gralmellle o investimento realizado, frustrando a
expectativa de rentabilidade que moli vou ,1 pugmnêllto do ágio, Nesle caso, ncm °
Patrimônio Separudo. nelllllleSlllO a Emissofll, disporão de outras fontes de rrcur"os para

satísfaçllo dos interesses dos investidores.

14.6.10 Buixa liguidez !lO mercado swmdário - An13lmente, o mercado secundário de
certificados de rccchiveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e niltl há
nenhuma garantia de que exí~tirá, no tÍlturo, um mercado para neg('ciaçào d05 CRb qu;;
p~mlila Wi~ alÍt:lluçAo pelos sub~ç,ril()resdêsses valores mobiliários caso estes decidam
pelo de-.slllvestlmento, Dessa {anua, o investidor que adquirir os CIUs poderá encontrar
dificuldades para negociá-los no mercado scc\Uldário. devendo estar preparado para
munt!;:r o inveslimento rtO~ CR[s por todo o prazo da Emissâo,

14.6.11 Rcstl'ição à negociacão - Os CRIs são objeto de esforços restrÍtos de distribuição, nos
ternlOS da InslnJçi{o CVr-,.1 n° 476, Ikando :;U'l negot.:iação no mercndo secundário sujeita
ao período de vedação previsto no artigo lJ di!; citada instruçtío. Além disso, a Oferta
Restrita será concluída com a colocação da totalidade dos CRh ou a exclllSl\'o critério
da Emissúm, havwdo consequente risco de a Ofelta Restritn não ser concrelizada <: os
\'alore~ integwlízados terem Que ser de\'olvídos aos Investidores.

14.6,12 Credores privilegiado:> - A Medida Provi~ória nO 2.ISg-35, de 24 de agosto dc 2(J(j1,
ainda em vigor, em seu artigl) 76, ;;;;Labeleci; qUi; "as 1I0rTrWS que eslabele(,:am (.I[Jjl:tm,.'ào
011 a sepuraçiJo. i.l qualquer ritulo, de patrimônio de pessoa física ou jurfdica rlão
PI'OdUZl;rtl ejéiio.l' com relaçân 00.1' déhitoy de natllreza fiscal, pre\'idenciôria ou

trabalhista, em especial quanto ús garanliu,l' e aos pril'ilégio,<; que. lhes silo atribuídos ".
Ad.emais, em seu paráf!.m.fo ÚI1Í<:-'o,ela pn'l'ê que ;'desia /órnw permanecem
l'e:JpoflJemlo pelos déhUo.l' ali referidos a totalidade dos bens e dw rendw' do ,wjeilo

passivo, seu espólio OlJ .\'Wi m{lssa falida, inc1u.sive os que tenham sido objeto de
:sepwação IlIi ({/elili;iio".

Por forç.a da normfi m:imu c.:iw.da, n!tn ()h~tante serem nhjeto do Patrimfmiü Separadu, os
Créditos lmobj)jários da Emissão t I)S ret.:Ur8üS deles dewrrentes poderão ser Rk1mçados
por credore~ tlscais, trabalbistas e previdwciários da Emissora e, em algwlS casos, por
credores trabalhislas e previdenciários de pessoas flsicas CO jurídicas pertencentes a
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me,mo grupo economico da Emissnm, tendo em vista as normas de responsabilidade
solid,íria e subsidiária dc cmpresas pe.Ittncenlts ao mesmo grupo econômico existentes
em tais c.asos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores de~tcs crédilOs com os
detentores dos CRIs. de íÍJmla privilegiada, sobre o produto de reali/.açào dos Créditos

Imobiliários da Emissiio, cm caso de t!üênüa. Nesta hipótes'~. é possível que os Créditos
Imobili:irios da EmíssâO não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos

CID, após o pagameflto dul.juclcs credores.

[4.6, IJ Estrutura. A presente bmissiio tem o caráter de "operaç,ào est!l.numda", Desta fonna e
pelas cn.meterístlcas inerentes a este conceito, a arqui [dura do modelo fínanç'~ír(},
ccollômÍl.'o e jurídico considerll um \xmj unto de rigores e obrigaç0d de parte a pflrte,
estipulados dtruvi!, de c<)Jltratos públ i(;0'; ou privados tendo por diretriz à legis!açào em
vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e dfl falta de tradiç.ão c jurisprudência
no mercado de capit~ds brasileiro, no que mngc a operações de CRI, em situações de
slre~s, poderá haver perda, por parte dos Investidores dos CRl£ em rél"{lln do dispêndio

de tempo e recursos para efiç.ácia do arcabouço contratual,

14.7 O Regíme Fiduciário sobre o~ Créditos Im<)bíliarios da Emissão e O Regime de
Patrimônio Separadü instituído pela Emissora pudeln não prevalecer perante débitos de

natureza fiscal. previdenciária ou l.rabalrl ista da Emissora.

14.H Insuficiii:nciü da.~ Carantias - As Garantias preSLadfui à presente Emissão podem não ser

suficientes para resg,\tc c amortizaçJo dos CRIs.

14,9 LimitaçAo de Ativos - A Emissma é uJUa companhia securítizadora dt.' créditos
imobiliários, tendo colhO ol~icto so(;ial a aquisição e securililação de créditos lmohiliários
por meio da emis"tio de CRIs, cu,ios patrimônios são administrados separadamente. O
Patrimônio Sepmado tem como única fotlte de recurSOS os Créditos imohiliários dn
Emls,;ào c suas G ,mm ti as , Desta !ímna, qualquer utm.<;n ou falta de reçehimenro dos
mesmos pela Emissora afetarú negat'tvamente a capacidade dest!l em honrar sua:;

ohrigações cleCo1Tente.<; dos CRIs.

14.9.1 Na hipótese de a Emis,om sc.r declarada insolvente, o Ag:enle Fiduciário deverá a.ssumir a
custódia e admínistração du~; Cr~\litos Imobilí{uins da Emissão e uos d<.:mais direitQs e
acessórios que integra o Patrimônio Separado. Em Assemblda Geral dos Titulares dos
CRls, os Titulares dos CRIs poderãO deliberar sobre as nova." normas de administração do
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Patrimônio Separado ou optar pela liquidaçfw d~Sl~, que poderá ,er insuficiente para

quitar as obrigações da Enussora perante os Titulares ctos CRls.

14.l0 Não existe jurísprudencia firmada flçerca da secunliz'lç5.0 - Toda a arquitetura do modelo
financeiro, econômico e jurídico di! opelaç.ão, inclusive no tocante à formalização das
Garantias dos CRIs, considcm um conjunto de rigores e ohrigaçõe~ de parte a parte
estipuladas atra\és de con lratos públicos ou privados lendo por diretrizes a legislação em

vigor. Entretanto, em razão da pouca maluridade c da falta de tradiçüo e jurisprudência no
mercado de capitais brasileiro no que tange a este lipo de operação financeira, em
situações adversas poderá hRv;;:rperda,>, totais ou parciais, pur parte do~ Investidores em

razão da inLérpretação dos tribunais ~obre a estrutura utilizada.

14.11 fntegnllização dos CRls com,\gio - Os CRb pod~rilo ser inlcgra!lmdos pelos
fnvestidores com ágio, calculado em I"unçào da rClltabilidade esperailil pelo Investidor ao
longo do prazo de amortimção (\(15 CRü originalmente progranmdo. Em C3BO de
anlecipaçào do pugam~nló dos Créditos Imobilifuios da I:missão. os recursos decorrentcs
dt;.':;sa antecipação serão imputados pela Emissora na amortização e~;U'lwnlinária ou
resgate iUltecipado dos CRIs (observado a proyorçâo que estes representem nos Crédito"
Imohiliários da EmissUo), nos termos previsto,; Tlestc Termo, lúpólese em que o valor a ser
recebido pelos Investidores poderá não ser sutí<::iente para reemboLs;u: imegrahncnrc o
investimento realizado, f'ru.>lrando a expectativa de rentabilidade qUI;: motivou o
pagamenlo dn ágio. Neste CU.':,l, ncm o PatJÍm6nill Separado. nem mesmo a Fmis,onl,
disporfw (]i;: OUlras tontes de reCU0JOSpara satisfação dos interesses dos Investidores.

14.12 Ações Judídai;; - 1\ DevedorJ, no desenvolvim~nlo normal de SU8S ativida<.ks, está sujeita
a evcntuais com!enações judiciais, na:; esferas cível, fiscal e trahalhisUl., qUI;: ]xxiem
prejudicar seus ní\'e\~ de liquidez com relação às respectivas ührigaçõcs assumidas.

14.1:\ Financeiros - Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operaçõcs
de sec.u.rítização no mercado brasileiro: (O tiSCDS decorrentes de possíveis descomp..'iSsOs
entre as tax.as de re111uncraçii.o de ativos e passivos; (ii) rÍscn de ínsufíciência de garantia
por acúmulo de alrasos ou perdas; e (fii) risco de falt", de liquidcz.

14.14 Risco cm I'UIll;JO diI Dispensa de R~gi~tro - Os CRIs dislrihuídns nos termos da In~truç~o
Cy j'vi nO 476 es(<lrfío alltornatkm)l~n(e dispensados de registro perante a CVM, de !{)nt1a
que as infonllaçüc~ prestadas pein Emissora não terão sido ObJ<:lOde anal ise por referida

autarquia federal.
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14.15 Demais riscos - Os CR[s estão sujeíto~ às vari&,:ões e condições dos mercados de atu.wão
da De\.cdom, que sITo afetados pr1tJl:ipalmente pelas condições políticas e econômic3s
nacionais e internacionais. O investimento nos CRIs poderá estar s'Ueito a outros riscos
advindos de fatores exógcnos. tais como moratória, guerra5, rcvo[uçocs, mudanças nas

regras aplicáveis aos valores mobiliários de modo geral.

CLAuSULA DECIt-.lA QUINTA - REGISTRO no TERMO

15.1 Em consün.<4m.:ia com o disposto r\O artigo 2}. parágrafo único, da Lei n" !0,931/04, ri

Scmritiza.dor:J Icvaril o presente Termo de Securitização li r<;gistro na Tllsl.ill.üçilo
Custodíante, dentro de 05 (cinco) Dias (iteis, ticando 11 Securitizadora dispensadl1 da
averbai(ão do presenk Termo de Sécuritiz.ação no Registro Geral dc Imóveis.

CLi\USUL:\ DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕF.S GFRAIS

16.1.~ecsso aos Relatório de Gestão

16.1.1 Sempre que solicitado pelos Titulares dos CRIs, a Emissora lhes dará acesso aos
relatórios de gestão dos Créditos lmobiliários da Emissão vÍncul::ldü:; p~lo presente
Termo, no prazo máximo de 5 (cinco) dia,'; úteis da solicitação.

16.2Autonomia das Disposiçi)es

16.2.1 Caso Qualquer dlls diiipOsiç{)es ora aprovadas venha a .,e1' julgada ikgal, inválida ou
ineticaz, prevaleceruo loJas as demais disposições nâo aletadas por ml julgruuemo,
comprnmetcndo-se as Partes, l:lll boa-te, a substituírem as disposições afewdas por outras

que, na medida do posslvei, produzam o mesmo efeito.

16.3 Modit1ulÇllcS

16.3.1 Qualquer modifLcação ao presente Tcnl\o de Secllritização somente sera válida 5(;

relllizaua por escrito e com a concordância <.lasParte~.

1{),4 Disposi~0es Gerais Relativa~ ao Agente fiduciário
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16.4.1 O Agente Ficiuciário não será obrigado a etetuar nenhuma verificaç.'io de veracidade !las
ddil}Crações societária~ e em atos da admÍtúslraçJ.o da Emissora ou ainda em qualquer
documento nu registro que considere autentico e que lhe lenha sido encaminhado pela

t!rnissora ou por Ler(;eiro~ a seu pedido, para se ba"éar nas suas decisões.

16.4.2 O Agente Fiduciário não sera responsável por verificar a suficiência, validade, qualí\lade,
venICiciadc ou completude d~<;infonnaç:ões técnícas e linancciras COllstllnte5 de qu,IJqller
documento que lhe se.ia enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer.

reli ficar ou ratifielU' as ínrQnnações do Tenno de Securitização e dos demais documentos
da operação. Não será ainda, soh qualquer lúpótes~, responsável pela elaboração de

d{)cutnentos societários da Emissord, que pcrmaneceriil1 sob obrigação legal e
r~gulamentar da Emi.ssoraelaoorá.Jos, nos telmoS da legislação aplicáveL

16.4.3 Os atos ou manífes(açi'Jcs por p<trLt du AgCtlte Fidtlciário, que criarem responsabilidade
para os Títul~res do, CF.Is dou eXl'l1erill'Cm tcrceíros d~ obrigaçõc:\ para com ele.,;, hem
como aqueles relacionados ao devido çumprimcnto das obrigações assumidas ne.,le
insuumento, somente serão válidos quando previamente assim ddiberado pelos Titulart;.,
dos CRIs reunidos em Assembleia GC'ral dos Titulares dos CRIs. Nàü .,erá ainda, sob
qúillquer hipótese, responsável pel:l elahoração de dOWT11entos S()Cietdnos da Emissora.
que permanecerão sob ,)brígação legal C regulamentar da Emissora elaborá.-los, tiOS

tennos da legislaçJ.n aplicáveL

16.4.4 O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo d<: opinião nu fará qualquer juízo sobre a
orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de compctcncia de definição pelos
Titulares dos CRls. comprümetendo-se U agir apenas em (;onfnffilidade com as inslru~ões
que lhe forem transmitidas pelos Titulares do:; CRls. Neste sentido, () !\gente Fiduciário
não poswi qualquer responsabilidade sobre o resultad.o ou sobre oS eleitos jurídicos
decorrentes do estrito cumprimento da;; orientações dos Titulares dos CR r s a ele
tnlnsmitidas cont<)ITI)C definidas pelos Titulares dos CPls e reproduzida" perante a
Elniiisnra, independentemente de eventuais prt;júizo3 que venham a ser cau:;ado5 em
decorrência disto aOS Titulares dos (Ris l'U fi Emissora. A atuação do A.gcnte Fiduciário
limita-s0 ao escopo da Instrução CV M nO 28, conl()fTnc alterada e dos an:ígos apliCi:Í.v~is
da Lei das Sociedades por Ações, estando este isconto. sob qualquer fQrmQOU pretexto, de
qua14utr responsRbilídade adicional 'lu" não tenha decorrido da legislação aplidvd.

16.5 Notificações
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16.5.1 Ai; cumunicuçõ~s a serem enviada~ por qualquer da~ Partc" nos tennus deste Termo
deverão ser enca.minhadas pam os l'ndereços c;onstlmles 110 preâmbulo deste Termo, ou
para OLltroSque as Partes venbam a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo,

16.5.2 As comur\Lcaç-õcs serão considera.das entregues quando re;:ebida.s sob protocolo QU (;onr
""viso de rec<ôhírnento" expedido (X'la Empresa Bms.iIeíra de Correios e Telégrafos -
ECT, por fàx ali por telegruma, noS endereç.os mencionado;: neste Tem\O. Os originais dos

docurtt<::nlns enviados por fax de'.'("rão ser encaminhados para esses endereços em até 5
(cinco) dia~ úleis após II envio da mensagem, Cada Pmie deverá comunicar às outras a

mmhmt,:<I de seu tnder~ço.

16.6 RenÚncias aos Direito;, decüCfcntcs do Termo de Securitizaçfio

16.6.J Não se presume renúncia a qualquer do~ direitos decorrentes do pr(;scntc Termo de
SecurHi:;.ação. Desta forma, nenhum alrw;o em exercer nu omis::.ão no exercício de
qLmlquer direito, faculdade ou remédio que caiha aos Titulares dos CRIs em razão de
qualquer inadimplemento da, obrigações da SeclUitizaJora prejudicará !ais direitos,
faculdades ou remédios ou 5e1<\ interpretado como renúncia aos mesmos ou wl1cürJância
CDtn tal lnadirnplemtllto, nem c.ollstiruiriÍ novação ou pn:cedeme no tocante :l qualquer

oulro inadimplemenro ou atraso.

CL,~USULA DÉCnvi'\. SÉTltvlA - DA RESOLUÇÃO DE CONfUTO

17.1 Qualquer controvérsia, Elígio. questão, dÚvida ou <1ivergência de qualquer llliturlOza

l'dacionad() direm ou illdiretamenle a e~t<,Contrato ("Conflito"), envolvendo qualquer dos
subscritores ("Partes Envolvidas"), i[lç111sive, será resolvido por meiu de arbitragem, [I ser
conduzida l)Crame e administrada pelo Centro de Arbitragem e 1kdiação da Câmara de

Comércio Brasil-Canadá - CCGC ("Cúmara").

17.2 .t.. arbitragem ser5 realizada de acordo com as llunnUS procedimcntai> da Cà.tUiml em vigor
no momento da arbitr<lgem.

17,3 !\ arbitragem caberá a um tribunal arbiLra1 (;OmpOslo p,)r três árbitros inscrito:; na Ordem

dos ,4.dvogados do Brasil {"Tribunal /\rbitral").



Iill CAPITAL SECCRITlZ.AOOR. ••.S.A.

TERIIlO DE SECLJRITIZAÇ ..\O DE CR£OITOS [[\10RIU"\R10S

94' Scríe - I' EJTlis~ã[J

17.3.1 Cada Parte Envolvida indicará um árbitro. Havendo mais de um reclamante, toJos ~ks
índicarilo de comum acordo um único árbitro; havendo mais de um redamado, todos eles
indicarão de comum acordo um único árbírro. O terceiro árbitro, que presidirá o TríbuuaJ
Arbitral, sera escolhido de wmUl1l ,\Çürdo pelos árbitros indicados pejas Partes

EnvolvidlJs.

17.3.2 Quai.~quer omissões, recu.~as, lilígiüs, dúvidas e falta, de acordo quanto à
lndic.al,:âu dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou d escolha do terceiro árbitro serão

dirimidos pela Ci\mara.

17.3.3 Os procedimentos previstos na presente cláusula t£llnbém se aplícal'ão aos casos de

);u1:>slilUiçào de árbitro.

17.4 A arbitragem será realizada !lO Município de São Paulo, podendo o Tribunal Arbitrdl.
motivadamenk, designar a re~'1lizaçãode atos especüicos em outras loca1idad.;:s,

[7.5 A arbitragem s,::rIÍ realiz.ada emlingua portuguesa.

17.6 A arbilragem seni lk direito, aplicrmdo-se as regrus e princípios do ordenamento jurídico

da Repúblíca Federativa do Bra:;iL

17.7 A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses, D qual poderá ser prorrogado

moliv<idamente pelo Tribunal Arbilra1.

17.8 .'\ arhitragem será sigilosa,

17.9 O TribLmal Arbitra! alocará elme ,L~ Panes Envolvidas, conforme os critérios da
sucumbência, nrtoabilidadc c propordonaJidaJe, {)pagamcJl(() c o reembolso (i) d<JStilXa.~

e demais valores devidos, paga0: ou recmlYJbado5 à Câmara, (ii) dos honolwios e demais
valores devidos, pagos ou rcembol;mdos aos árbitros. (iií) dos honorários c demais valon:s
devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, traDutores, in1érpretes, csterlOtipístas e outros
auxillarcs eventualmente de,signados pelo Tribunal Arbitral, (iv) dos hononÚ"lo5
advo-.:alícios de ~ueumbêllcia ii;.;ud(lS pelo Tribunal "'\.i'bitral e (V) de eventual indenização
por litigância de n1ú-fú. O TriblUlal lubilral niío condenará qualquer das Pari;;:s
Envolvidas a pl1gar ou reembolsar {i) honorários contratual,c; (lU qualquer O\ltro yalor
devido, pago em reembohado pela Purte Envolvida c.ontrárí':l U ~eus u1.lvugad()s. <\i;~ístclltes
técnicos, tmdutores, intéll)reLe8 e outros auxiliares e (li) qualquer oulro valor devido, pago
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Oll reembolsado pda Parle Envolvida contrária (;om relação à arbitrage,n, a exemplo de
dC5pcsa, com fotocópias, autenticações. collSulaIÍwçôe:; e viagens.

17.10 As <Jec\sões da arbitn\gcrn serão finais e defiuitívas, nHo s~ exigindo homologação j Llijici,\1
nem caben<lo qualquer reCUr,;O contra as mcsmas, ressalvados os pedidos d~ correção e
esclarecimentos ao Tribunal Arbitrol prcvisto~ no art. 30 da Lei n" 9.307/96 e eventual

ação allulatófÍa fundad<J nO art. 32 da Lei nO 9.307/96,

17.11 Antcs da instalaÇ<10do Tribunal ArbitraL q Ilàlquer da.,; Partes Envolvidas poderá requerer
aD Poder Judiciário mooida.~ cautelares ou antecípaçàe5 de tutela, sendo <;:-e110que o
eventual rcquerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário
não u[etará a existência, validade e dicáda lia convenção de arbÍlragcm, nem representará
uma dispen~a com relação ilnecessidade de sllbDli~ào do Cont1ito à arbitragem. Após a
instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos <le medida eàUldar ou antecipação de

tutela deverão ser diúgidos ao Tributt.'\1 Arbitral.

17.[2 Para (i) as lJ1edidas c,autclarcs e [Ultecipl,,"'ües de tutela antcriores 11 COllStituição do
Tribuna! Arbitral e (ii) eventual ação anulatÓl'Ül fundada no arL 32 da Lei n" 9.307.1<)6e
(Iv) 0S Conrlitos que por I()rça da !egislllÇ('\ü bnL~ileirâ não pudercm ser s\lbmetidas à
arbitragem. fica eleÍl.o o Foro dfi Comarca de São Paulo, do f',stado de São Paulo como (.1

úníco competente, renunciando-se a todos os outros, por mais eSpêciaí~ ou privilegiados
que sejam.

17.12.1.'" exl"-cuyão das decisões do Tribunal Arbitm!, irwlu.<;ivc da sentença [mal e eventual
sentença parciaL serão requerida., preferencialmente nü Foro da Comarca de SfuJ Paulo,
do Est<,do de São Paulo; porém. ea.,;o seja útil ou necessário, poderão 5cr requeridas a
qualquer juízo ou lribunal, qualquer que seja () foro, ainda ql~e estrangeiw.

[RESTANTE DA pAGINA INTENCIONALMENTE DE1X!\DO EM BRANCO]
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H.H CAf'rTAL SF;CURlTlZADORA S.A.

TERMO DE SEClIRJTIZAÇAO m: CRÉDITOS I MORIUÁRIOS

Al\'EXO I -lDEiVl1FlCiÇ ..f.ODOS CRÉDITOS lMOBILIARlOS

Relação de Cré{!itosImobiliários vincutado~ao~CR 1~da 94" Emi"ão, I" Série da F.mi.,,~orrL

Ç!WULAS DE CRléDITO IMOBlLlARIO [lATA DE £MlSSt\(J: 10 /05/2008

Série Unk •• Númertl J Valor <k 19.193622,05 na Ti(Xl de I'rlleionlir,a

£mis,~(l data ba& dt !li de CCI

maio dt 200S

Sérlr Unka ['I(lmero 2 Valor de 5.758.086,62 na Tipll de Frd.cüm3.rí8.

I Em i~~ãn dma base de 10 de CCL
! n1aill de 2()(J8I
! ._-~.I Série I ' '.'3lor de 292~.c'46.98 FraciomiriaUnka (,Imt:.ro , j na Típ<) de

! I

I I

I r.mis~;lo data bas~ de 10 de CC!

i n1ltio de 2008

2. lNSTlTurç.~o C(fSTOOIANTI:L

OLIVEIRA TRlIST OTVM S.A .. instituiçf10 devid:jJl1~nw autorizada para ,:sst 11m pelv 13an.:o Cennal d{l

8rasil. com sede ll<1Cid:\de d\l Rill d" Janeirc<. Estado do Rio dó Jitne;ro, mi Avenida da.~ Amtricas. 110500,

Grupo 205, Bloco 13, DOWllj<:1\\oT\, FI,ma d~T~l\ca, it1.5<'rlr. !lO CNPJ:1>-1F soh {\ ,,0 .,n.ll.' .• 7fi/{)()o l-'! I.

3.nr,VIWORA/ LOCATARIA

PPG INDUSTRIAL DO 8Rl\SlI. TINTAS E VERNIZES LTDA.

CNPJ/}'.lF: 4J.996 ,693/00{] 1-17

ENDEREÇO: ROO(lVill A nhangllctll, km 106

CO}"1PLEMFNTO I - I CIDADE I Sum.fl:r~ IUF I SP

4. TITULO

Instl'Lunento P:U1iCll[~ri;;-C~;~dr".lll Atípico de Locação de Rém rml\vcl c OUlr.'b Avetl,'us. cdebmdo em 2& de

deL.émbro dt 20Ú7 e. sells 10 e 2" AdilMnemOS alebr-i,dos em 17 de .i(m~;m de 2008 c ~ó de mlliu de 2002,

reSpOCTlV3mel\!e.

S.\'ALOR 00 NO!\'!lNAL no CREDITO fMOnILB.RIO: R$ 27.8'77J55,6.I (vinle c sele Illilh(ks,

ült(lçenW'; C Rl:Lcnta t stte mll, trezentos e <,;m4u~nla c cinco reais e sessenta e cinco centuvos), na d:U~de
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RB CAPITAL SCCURITIZADORA S.A.

TER.MO LJ[(SECUI{ITlZAÇÃO [)f. í.RF.DlTOS IMOBILIARIOS

~4' Série -I' Emis~o

I cn1i~".iodas CCb.

6.Hl£NTlFlCM,},O DO f.r-.rPREE~l)rMENTO

ENDEREÇO: Roáovia Aohugllcra

COMf'L[M~NTO I Km 106 I CIDADE f Sumaré i UF I SP
CARTORIO ! 10 Crutório de Registro de Imóveis d~ Comar\:a de Sumarê

N° rvJATRfCU[,f\ ! (0&,994
I

7.CONlJIÇÚES DE EMISSÃO

7,1 PRAZO 15 (qu ínze) allOS

7,2. Vi\l..m~ TOTAL DA f'RtSrAçAo CClI. R$ 1279.574,80

CCt 2: k$ 3&3.&72,-l4

CC!3. Rl>1'6043, I ~

7,3. FOI{MA DE REAJUSTE I PC A/I R fiE.

7.4. DATA DE VENCIMENTO fNlCl i\1.: 10 de jw1lJo de 2008.

7.5. DATA OF.VF.NClMtN10 "!NAL: 10 de jm'Ulo de 2023,

7,6. MULTA Conforme prevlsw UJ Escritura de Emissiio.

7.7. t:NCARGOS MORA.TÓPJOS: jUr<lr, Jé mora de 1% {um por cento) ao mês, adjçionadQ.\ de

mllHd ",~ralória de 2% (dois por cento), incidetltes sobre o

,"Ielr insd.ímpl id".

7,K, PE:J{IO[)lCIDADC DE PAGAMENTO Anti" I.

S.GARANTlAS Cmta fi<mÇ3. Re.g;ime Fiílllcíário c ratrim,,~i() Separa,lo.

L?J(
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A1I{EXOll-CURVAlJEAMORtlZAÇ40 DOSCRIs DAS94'SÉRJE nA]" EMISSÃO

',::"',Dai,i"' .' .'Saldo Ocvello, Ju,os AM'.' Tai

. ~~:;,-r::::':~:.t~1~~EI~;.;~).;::~t:i~;~1f~~::i:;:~~~t~I~I~~;~~::~:;~~~~W~'I~~~~~~:.
12fOó/1013 313 .795,69230670 10.43G,7~B23N3 2R.6~O.571~3810 8,F71%

Y~(06/1014 ~8:793j,ivs~m 13.16S,3\Wl50n 25.861,97ü71042 8,24171<;

12/06/10 15 260 9711,46n1563 l2.172,11()3999& 16.955,25%7065 9,3ó15%

Ü;fOG11016 h~Bjgj;'~f59766 11.032,60375166 28.094,76631797 1{],7&52%

12/06/2017 103,6() 1,25712636 ~.S44,~15"On3 "9.28 2,4444Q~ ~o 12,5713%
.._.•.... ," ......

1;1.'06/2018. 1 ,,3.9~,~1q60157 8,507,0:\954384 30.520,33052679 14,9g02%

12f06/101~ l41.270, 37%21 O~ 7.316.81309115 31.810,5469794& 18,3790%

Ilj06/l020 108.l15,07357('60 ".9n,0i;~02814' 33.L~5,306{)42~9 23,41i9ó~.

12(06/1011 n.S5P')60U947 4.57Q,455F.LGSO 34555,91345013 3L,%Jl~.

i-t/06/l01l ,~75'4\!,3~771D15 3.109,59706Hl 36.017,7724Q932 ~B,%50%

12/G6/I.DB O,O()llO"O~(l L586,~B235G,l8 37.540,387nms lGO,GOOO%
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ANEXO fI[- CmVTRA TO BUlLT TOSUIT

[RESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EivtBRANCUj
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ANE..'W 1V-iHI/';'UTA DE DECLARAÇ"ÃO DE CUSTÓDIA DA iNSTITUIÇÃO CUSTÓDIA

DECLARl\.ÇÃO DE CUSTÓDIA

OLIV~lRA TRUST DTVl\of S.A., sociedaue IInfjnirnll., in;;crita nu CNP.TIMF soh u nó

36.1 13.&76!OMl-91, cum sede no fl.bnicípio do Rio de J:lncit"j), K~tad() U(lRio de Janeiro,

na Avenidu dllS Américas, n"500, Blocu 13, Sala 20S, Barra da Tijuca, neste ato

representm!a T);;l romla de ,;eu E;;Muto Social, na qualidade de n"STITUIÇAO

CUSTODL'\NTE, DECLARA, para os fins do parRgmfo único, do artigo 23 dR Lei lO.93110'Í,

que nos foi enlregue para c\l.~(ooja o [NSTRU~\'fENTO PARTICULAR DE EMISS.À.O

PRlV,\DA DE CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBIUAR!O DE TITULARIDADE DA RB

CAPITAL SECUfnnZADORA. S.A, tinnado em 27 de maio de 200Í':, registrado na CETIP

sob os seguinte~ cútligos: OXEOOOl0848, 08EOOOIOS49 e OSFOOOl0850.

21 de Setembro de 2012

OLIVETRA TRUST I)TVM S.A.
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ANEXO V-DESCR1Ç'A'O DO IMÓVEL

Trala-!'e de um çentn,) de distribuição com áreas adminisrrativas construído sob o formato de

BuiIHo-Sui\ pam atender as necessidades da PPCi.

TERRENO

O ten'eno é formado por uma poligonal ilTeglllar, terraphmaJo e superfkie seca., que encerra

uma área de terreno de 29.670,69 m2
.

CONSTRUÇÕES

O centro de distribuiçiio ~ comp<:lsto por área administrativa, galpão, estacionamentos para

veículos c camlllllões e amplo pálio di" manobras. A seguir. uma bl'<:\'c descrição das

especificações das conslru~:ôe$.

CARACTF.RíSTlCAS CONSTRUTIVAS GALPÃO

O galpão possui ~1.lpcrcstrutuIll pré-lll(\ldad.a em concreto armado, com piso de alt<l

resistência, cobertura cm estmtmu metálicu (;0111 revestimento ternllco, assim como

fed1.'unentos em alvenaria de blocos de concreto e placa,> metálicas, Apresenta pé direito de

12 mdros, \4 doca:-;e levadas c I [llmprL

CARACTERíSTICAS CONSTRUTiVAS EDIFícIO ADI\HNISTRATIVO

Prédio enl 0.1\'enar1êl de bloCD3 de concrelo, (;On1 cohBnura metálica c esquadrias em alumínio

e vidro. Na área interna, apresenta 1(J1T\) com Lumi nária.<;_difusores de ar condkionado,

sprinkJers embutidos e pi~o ttràmico ou revestido por Pavi nex,

INSTALAÇÔES E F.Q\JIPAMENTOS

O im6vcl apresenta sistema de con,bale a inccndios composto por hidrantes, extintores,

sprillklers c alarmes. Apresenta ~i:;tema de munitoramento de TV, segurança patrimoníal,

portaria com controle de acesso. rdei tório para funcionários, vestiários, estaei01L.'1.mentospara

\'ekulos e caminhões, assim como árell P,U"ii caminhoneirw;.
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ANEXO Vf-MINl)fA. LlEDECLARAÇJO DA SECURJTfZ~DORA

RB CAPITAL SECURITTZADORA S.A., companhia a!x:rra, com sede na Cidade de São

Paulo, Estauü dI; Solo Paulo, na Rua ,'\.mauri, n'\ 2S5, 5° andar. Pmie, Jardim Europ<1, CEP

0144&-000. in~crita no CNPJiMF sob <) n" 01559,006/00nl-91, neste lHO reprtSenlaJa na

fonna de seu bt1tuto Social ('Emissora"). para líns de atender I) '-lue prevê O item 15 do

anexo III da Instrução CV!vl 414/04, na qlli'1lidadc de Emissora da oferta pública dos CRI da

94' Série da l' E1Dis-~ãoCF:mi~sà()") da RB Capital Sccuriúzadora S.A., declara, paro todos üs

fIns e efeitos qUI;, \'t;r1liwu, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Fiduciário t; (li;

assessores legais ÇOlll,JLados para a Emissão, a legalídade e ausencía <li:vícios da (lperação,

além de tcr agido com diligem:ia para assegurar a veracidade, consistência, correção e

suíiciencia da" informações prest<'1,das pela Fmis.';(lra no Termo de Sccuritizayão de Créditos

Imobiliário;; (b Emi;;s:.'io.

21 Ik Selemhro de 2012

IUI CAPITAL SECVRTTIZAI)ORA S.A.
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Ab'EXO VIJ-DECLARAJ,"Ã,O ])0 COORDHN1DOR PREVrSTA NO TTEM 15 DO ANEXO

li DA I,VSTRUçlo CVkf 414/2004

RR CAPlTAL mS'fRlllUIDORA DE TÍTULOS E VALORES t\'lOBlLLÁ.R10S LTDA ..

socie&lde empresária limitada. ç.011l sede na Cidade de São Paulo, bstado de São Paulo, na

Rua Amauri, nU 255, 5 o andar, inscrita no CNPJ/II-fF sob o n° 89,960,090/0001.76, neste aro

representada, nc~tc ato representado (i.ama de seu Estatuto Social, na qualidaJe de

coordenador líder ("Cilordem.dor") da oferta pública, com esforços rcstritos de distribuição,

dos Cenificados de Recebivei~ [mobiliários da 94° :;<,rie da in emissão da RB Capital

Securitiz.ldol'i\ S,e". ("Erniss1\o"), COmpall.hia aberl<l com sede na cidade de São Paulo, Eswllo

de São Paulo, na RlW Am,lUri, n" 255, 5') andar, parte, Jardim Furapa, Cf-<.P01448-000,

inscrita no CNPJIr-,fF sob o nO 03.559.006/0001-91 ("Emissora"). n()~ lermos da..<:,Jn:;tmç.ões

CVlvt n" 476, de 16 de janeiro de 2009, c 414, de 30 de de(éçmbro de 2004, dedara, para rodos

os tins c efeitos, que verílkou, em conjunto com à Emissora, a legalidade e ausência de vícios

da operação, além de tcr agido com diligencia pa.t:a assegurar II veracidade, c.onsistência,

cmreção e su.iiciência das informações prestadas pela Emissora no Temw de Securiliz.'lÇiio de

Créditns Imobiliários da Emissão.

21 de Setembro de 20 12

RR CAPlTAL DISTRJROlDORA DE TÍTULOS li:VALORES MOBlLL,\RJOS
LTDA

81



••
....... ."..~.--~-~--------------

. ~'.,' .

ANEXO VIll-J'v[INUL1 DE DECL4RAÇtiO DE REGISTRO

OLIVEIRA TRUST DTVi\f S.Á., sociedade anônima, inscrita no CN I'J/MF sob O li"

36.113.876f(l(Jül-9 L, com ~cde no l\llunícípiu do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jl!,neir{),

ll:t Avenidn das Américas, n"5GO, Aloco 13, Sitia 205, Barra da Tijuca, neste aro

repre~enmda na íorrns. de seu Estatu(o SociaL na qUlllidnde de instituiçilü custodiallle das

CCIs (regisLmdo 1l1.1 CETIP sob os seguinles códigos: O&EOOOI084f>, 08EOOO10849 c

08EOOOI0850) lastros do Certificados de Reeebíveis {mobiliarias da 94" série da l' emi~são

("CRT" e "Emissão", re.,;p<:etivamente) da Rf:i Capital Securitiudora S.A., companhia aberta,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, SO andar,

P3..1te, Jardim I::uropa, CEP 01448-000, inscriti.l no CNPJ/l'vfF ~ob o nO OJ.559JJ06,'OOOI-91

('"Emissora"), DECLA RA ,\ Emissora para os fim do parágrafo único do anigo 23 da Lei n°

10.931/2004, que: (i) urna via original do Tenno de Securilização de Créditos Imobiliários da

Emi5são ("T<:rmo") já se encomra devidamente registrado nesta instituição custodiantc, sendo

nesU\ hipótese [ui registro considerado para tinI; do parágrafo único do l.lrtigo 23 da T,ei n"

10.931/2004 e til) inclso Ir, S1" do 3rtigo T, da [nsullçiío CVM n° 414. de 30 de dezembro de

2ü04, do REGIME HOUCIÁRIO, cOllsrituido pela SccuritizadllTÚ, c{)ntorme CllÍw;l,.lla Sétima

do Termo, sl1bre ns créditos imohiliários e w.; CC!, que lastreiarn os CRIs.

21 de Serembro de 2012

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
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