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o presente Termo de Securitizayao de Creditos Imobiliarios das 99' e 100' Series da 1 a Emissao de 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora (0 "Termo de Securitizacao das 99' e 100' 
Series") e celebrado, em 22 de maio de 2012, entre: 

(i) Como emissora, a RB CAPITAL SECURlTlZADORA S.A., sociedade por ayoes 
devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica Federativa do 

Brasil, com sede na Cidade de Silo Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, nO 255, 5° 
andar, parte, inscrita no CNPJIMF sob 0 nO 03.559.00610001-91, neste ate representada nos 
termos de seu estatuto social (a "Securitizadora" ou a "Emissora"); 

(ii) Como agente fiduciario, a PA V ARlNI DISTRlBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 
MOBILIARlOS LTDA., sociedade limitada devidamente constituida e existente de 

acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, nO 99, 24° andar, inscrita no 
CNPJ/MF sob 0 n° 15.227.994/0001-50, neste ato representada nos termos de seu contralO 

social (a "Pavarini", 0 "Agente Fiduciilrio" ou a "Instituicao Custodianle"), e ainda; 

(iii) a PETRO BRAS DISTRlBUIDORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constituida e 
existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Canabarro, n° 500, 6° e II ° andar 
(parte), 12° ao 16° andares, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 34.274.233/0001-02, neste ato 
representada nos telmos de seu estatuto social (a "BR", sendo que a BR, a Emissora e 0 

Agente Fiduciario sao conjuntamente designados as "Partes" e, individualmente, a 

"Parte"). 

CONSIDERANDO QUE: 

Com relayao ao Proieto Base Cruzeiro do Sui Parcela C (conforme definido nos Considerandos 

1 a 7 abaixo): 

1. o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARlO FCM, devidamente constituido e 

existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, registrado na Comissao de f 
Valores Mobiliiirios (a "CVM") sob 0 n° 106-6 e inscrito no CNPJ/MF sob 0 ,I 
nO 08.417.532/0001-30 (0 "FII", sendo que toda e qualquer referencia neste Termo de , 
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Securitizaqao das 99' e 100' Series ao FH 6 feita ao FH administrado pela RIO BRAVO 

INVESTIMENTOS DlSTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS 
LTDA., sociedade limitada devidamente constituida e existente de acordo com as leis da 

Republica Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 

Avenida Chedid Jafet, nO 222, bloco B, 3° andar, inscrita no CNPJIMF sob 0 

nO 72.600.026/000 \-8 I, neste ate representada nos termos de seu contrato social 

(a "RBDTVM") ou pelo administrador que venha a substituir esta ultima nos termos do 

regulamento do FI! (0 "Regulamento"), deseja desenvolver, construir e instalar edificaqoes 
que compreendem todas e quaisquer benfeitorias e acessoes fisicas construidas sobre a area 

descrita no Anexo I-A deste Termo de Securitizaqao das 99' e 100' Series (a "Unidade Base 

Cruzeiro do SuI" e a "Area da Base Cruzeiro do SuI", respectivamente), para Iocaqao nos 

moldes encomendados pela BR, nos termos do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI 

celebrado em 31 dejaneiro de 2011, aditado em IS de agosto de 2011, em 25 de novembro de 
2011 e em 22 de maio de 2012 (0 "Contrato de Locacao - Base Cruzeiro do SuI"); 

2. A Area da Base Cruzeiro do SuI foi transferida pela BR ao FH por meio e na forma do Contrato 
de Concessao de Direito Real de Uso (0 "Contrato de Concessao de Uso"), celebrado em 3 I de 

janeiro de 2011, aditado em 15 de agosto de 2011 e em 22 de maio de 2012, nos termos 

definidos no Anexo I-A deste Termo de Securitizaylio das 99' e 100' Series; 

3. A BR, por meio de processo licitat6rio, realizado nos termos do Convite 

nO GCONT/GCSERV/GESMS/GPE - 800031005141, escolheu a construtora UTC 
ENGENHARJA S.A., sociedade por ayoes devidamente constituida e existente de acordo com 

as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Avenida Alfredo Egidio de Souza 

Aranha, n° 384, Chacara Santo Antonio, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob 0 nO 44.023.661/0001-08, registrada no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (0 "CREA"), SeCyaO da 6' Regiao, sob 0 nO 177.806 (a "Construtora 

Base Cruzeiro do SuI") e com ela celebrou 0 Contrato de Construylio SAP nO 4600 I 09942, 

bern como pod en! ceIebrar outros contratos necessarios Ii construylio da Unidade Base 

Cruzeiro do Sui, os quais, uma vez celebrados, serao Incorporados no Anexo I! do Contrato de 

Locayao - Base Cruzeiro do SuI (tais contratos conjuntamente denominados os "Contratos da 

Construcao Base Cruzeiro do Sui"); 

4. A BR cedeu ao FH seu interesse indiviso sobre todos os direitos e obrigayoes oriundos dos 

Contratos da Constru<;ao - Base Cruzeiro do SuI, nos termos do Instrumento Particular de 

Cessao de Direitos e Assunl'ao de ObIigayoes, celebrado entre a BR e 0 FI!, em 31 de janeiro 

de 2011 (0 "InstlUmento Particular de Cessao - Base Cruzeiro do SuI"); 
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5. Por meio do Contrato de Gerenciamento da Construyiio - Base Cruzeiro do Sui celebrado entre 

a BR e 0 FII, em 31 de janeiro de 201 1 (0 "Contrato de Gerenciamento da Construcao - Base 

Cruzeiro do Sui"), as partes elegeram a BR para administrar, gerenciar, coordenar e fiscalizar 

as obras de engenharia, construyao e instalayao da Unidade Base Cruzeiro do SuI sobre a Area 

da Base Cruzeiro do Sui, nos termos dos Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do Sui, de 

forma a assegurar que a Unidade Base Cruzeiro do Sui atenda as necessidades de uso e gozo da 

BR, na fonna do disposto no referido contrato; 

6. 0 FII obteve palte dos recursos para 0 desenvolvimento, construyao e instalayao da Unidade 
Base Cruzeiro do SuI, segundo os Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do SuI, por meio 

de operayao financeira de securitizayao de recebiveis imobiliarios realizada no ambito do 

Projeto Base Cruzeiro do Sui, conforme defmido no Considerando 11 do Contrato de Locayao 
- Base Cruzeiro do Sui, e obterii recursos adicionais para 0 desenvolvimento, constru,ao e 

instalayao da Unidade Base Cruzeiro do Sui por meio de uma nova opera,ao financeira de 

securitizayi'io de recebiveis imobiliarios a ser realizada no ambito do Projeto Base Cruzeiro do 

Sui Parcel a C (a "Operacao de Securitizaci'io - Base Cruzeiro do Sui Parcela C"), que 
observanl, substancialmente, as seguintes caracteristicas: 

(a) 0 FII tern por objetivo captar recursos necessarios para 0 desenvolvimento, construyao 
e instalayao da Unidade Base Cruzeiro do Sui para posterior locayao a BR; 

(b) as Quotistas do FII sao a BR e a Pavarini (as "Ouotistas"), as quais celebraram, em 20 

de outubro de 2006, urn Acordo de Quotistas, cujo primeiro aditivo foi celebrado em 20 

de outubro de 2009, 0 segundo aditivo foi celebrado em 31 de janeiro de 2011,0 

terceiro aditivo foi celebrado em 15 de agosto de 201 1 e, 0 quarto aditivo foi celebrado 

em 25 de novembro de 2011, e, em 22 de maio de 2012, foi celebrada a quinta alterayao 
ao Acordo de Quotistas do FII (0 "Acordo de Quotistas"); 

(c) 0 FII locou a Unidade Base Cruzeiro do Sui 11 BR nos termos do Contrato de Locayao

Base Cruzeiro do Sui; 

(d) 0 FII cedeu os creditos imobiliarios oriundos da Parcela B do Valor Locaticio - Base 

Cruzeiro do Sui e de certos val ores relativos a referida Parcela B do Valor Locaticio -

Base Cruzeiro do Sui, devidos pela BR ao FII, nos termos deste Contrato de Locayi'io -
Base Cruzeiro do Sui, a Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessao e 

Transferencia de Creditos Imobiliiirios - Base Cruzeiro do Sui e Outras Avenyas, 

celebrado em 31 de janeiro de 2011, aditado em 15 de agosto de 2011 e em 25 de 

novembro de 2011, entre a Securitizadora e 0 FII, com a interveniencia anuencia da BR 
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(0 "Contrato de Cessiio de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeira do SuI" ou 0 

"Contrato de Cessao de Creditos"); 

(d.!) nos termos do Contrato de Cessao de Creditos Imobililirios - Base Cruzeiro do 
SuI, a Securitizadora antecipou parcel as do Preyo de Cessiio dos Creditos 
Imobililirios e emitiu os Certifieados de Reeebiveis Imobiliarios da 65" Serie da 
I" Emissao da Seeuritizadora (os "CRI da 65" Sene"), os quais foram 
substitufdos pel os Certifieados de Reeebiveis Imobiliarios da 88" Serie da I" 
Emissao da Securitizadora (os HCR! da 88a Serie") e os Certificados de 
Recebiveis Imobiliarios da 77' Serie da I' Emissao da Securitizadora (os "CRI 
da 77' Serie"), ambos com lastra, respeetivamente, na primeira e na segunda 
antecipayoes da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, devidas 
pela BR ao FIr. Observado 0 disposto nos itens 4.02.1, 4.02.1.1, 4.02.1.2 e 
4.02.2 do Contrato de Locayao -Base Cluzeiro do SuI enos ilens 2.01.1, 2.01.2 
e 2.01.3 do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
SuI, a Seeuritizadora resgatara antecipadamente os CR! da 77a Serie e os CRI da 
88" Serie (sendo 0 resgate antecipado dos CRI da 77" Serie e dos CRI da 88" 
Serie, em conjunto, 0 "Res gate Antecipado dos CRI da 77' Serie e dos CRI da 
88' Serie"), de forma a liberar os pereentuais de cada pareela da Parcela B antes 
vinculados a tais CR!, e parcelar 0 pagamento da I' Antecipayao da Pareela B e 
da 2' Anteeipayao da Pareela B ("Pareela B Pereentual Remanescente"), para 

que tenham 0 veneimento e fluxo de pagamento previsto no Anexo IV do 
Contrato de Loeayao - Base Cruzeiro do SuI, servindo como lastro para 
emissao de uma nova cedula de eredito imobiliario (a "CCI - Base Cruzeiro do 
SuI Pareela B Percentual Remaneseente"), para a reaIizayao de uma nova 
operayao de securitizayao; 

(d.2) em consequencia do Resgate Antecipado dos CRI da 77a Serie e dos CRr da 88' 
Serie as eedulas de eredito imobiliario que serviam de lastro aos CRI da 77' 
Serie e aos CRI da 88' Serie (as "CCI-Lastra dos CR! da 77' Serie e dos CRr da 
88' Serie") tambem serao resgatadas e devidamente eaneeladas, liberando-se, 
consequentemente, os percentuais de cada parcela da Parcela B que antes eram 
objeto da (i) 2' Antecipayao da Pareela B; e da (ii) I' Antecipayao da Parcela B, 
respectivamente (0 "Cancelamento das CCI-Lastro dos CRI da 77" Serie e dos 

CRI da 88' Serie"); 

(d.3) uma vez canceladas as CCI-Lastro dos CRI da 77" Serie e dos CR! da 88a Serie, 
bern como cancelados os regimes fiducilirios instituidos sobre as CCI-Lastro 
dos CRI da 77" Serie e dos CRI da 88' Serie e promovida a liquidayao dos 
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respectivos patrimonios separados, conforme declarayao da Pentagono S.A. 

Distribuidora de Titulos e Val ores Mobiliarios e da RB Capital DTVM Ltda., 

respectivamente, as instituiyoes custodiantes das CCI-Lastro dos CRI da 77a 

Serie e dos CRI da 88a Serie (as "lnstituiyoes Custodiantes das CCI-Lastro dos 
CRI da 77" Serle e dos CRI da 88' Serie"), observado 0 disposto no item 16.03 
do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, (i) sera automaticamente 
implementado 0 parcelamento da I' Antecipayao da Parcela B e da 2" 
Antecipayao da Parcela B, de modo a ter 0 vencimento e 0 £luxe de pagamento 

previstos no Anexo IV do Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro do SuI; e (ii) os 
creditos imobiliarios da Parcela B Percentual Remanescente serao vinculados it 
CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente e esta, por sua 
vez, como lastro dos CRI da 100' Serie; e 

(d.4) a CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente, representani 
os creditos da Parcela B Percentual Remanescente; 

(e) a Securitizadora, nos termos do Instrumento Particular de Emissao Prlvada de Cedula 
de Credito lmobiliario - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente 
(0 "lnstrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcel a B 
Percentual Remanescente"), sujeita ao disposto nos ilens 2.01.1 e 2.01.2 do referido 
Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual 
Remanescente, emitira, em 22 de maio de 2012, a CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela 
B Percentual Remanescente, representativa dos creditos imobiliarios da Parcela B 
Percentual Remanescente, a serem pagos parceladamente nos termos do Anexo IV do 
Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro do SuI (melhor descritos e definidos no item 
9.02(b) do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI), liberados em decorrencia do 
Resgate Antecipado dos CRI da 77' Serie e dos CRI da 88" Serie nos termos do item 

2.1.3 do Contrato de Cessao de Creditos; 

(f) a Securitizadora emitini, para oferta publica no mercado de capitais brasileiro, 
Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 100' Serie da I' Emissao da Securitizadora 
(os "CRI da I DO' Sene"), com lastro na CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B 
Percentual Remanescente, na CCl - Base Cruzeiro do SuI Parcel a C e na CCl 2 - Base 

Porto NacionaI, conforme definidas abaixo, de acordo com 0 disposto neste Termo de 
Securitizayao das 99" e 100' Series; 

(g) 0 PII, nos termos do lnstrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Crectito 
lmobiliario - Base Cruzeiro do SuI Parcela C de Titularidade do PI! (o"lnstrumento 
Particular de Emissao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela COO), emitiu, em 22 de 
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maio de 2012, cedula de credito imobiliario (a "CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela 

~") que representa os Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui Parcela C (melhor 

descritos e definidos no item 9.02.2(a) do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do 
Sui); 

(h) 0 FII cede a CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e as CCI - Base Porto Nacional a 
Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessao e Transferencia de Cedulas de 
Credito Imobiliario e Outras Avenyas, celebrado em 22 de maio de 2012, entre a 

Securitizadora e 0 FII (0 "Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C 
e das CCI - Base Porto Nacional"); 

(i) a Securitizadora se toma unica e legitima titular, em regime fiduciario, das CCI - Base 
Porto Nacional e da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C; e 

(j) a Securitizadora emitin\, para ofelta publica no mercado de capitais brasileiro, os CRI 
da 99· Serie (os "CRr da 99' Serie" e, em conjunto com os eRI da 100' Serie, os "CRI 
das 99" e 100· Series"), com lastra na eel 1 - Base Porto Nacional, de acordo com 0 

disposto neste Termo de Securitizayao das 99" e 100· Series. 

7. A Unidade Base Cruzeiro do Sui sera desenvolvida, construfda e instalada com recursos 

obtidos nas operayoes de securitizayao realizadas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do Sui e 
do Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C para sua locayao it BR, cujas caracteristicas basicas 
estao acima definidas, observados os termos e condi<;:oes dos seguintes documentos descritos 
nos itens (a) a (k) (os "Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C"): (a) 0 

Contrato de Concessao de Uso; (b) 0 Regulamento do FII, conforme alterado; (c) 0 Acordo de 
Quotistas do FII e seus aditivos; (d) 0 Contrato de Loca<;:ao - Base Cruzeiro do Sui, confonne 

aditado; (e) 0 Contrato de Gerenciamento da Construyao - Base Cruzeiro do Sui; (f) 0 

lnstrumento Particular de Emissao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C; (g) 0 Contrato de 
Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional; (h) 0 

lnstrumento PaIticular de Emissao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual 
Remanescente; (i) Instrumento Particular de Cessao - Base Cruzeiro do Sui; (j) Contralo de 
Cessao de Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui; e (k) este Termo de Securitizayao das 
99' e 100' Series (0 "Projeto Base Cruzeiro do Sui Parce\a C"). 

Com rela<;:ao ao Projcto Porto Nacional (conforme definido nos Considerandos 8 a 15 abaixo): 

8. o FII deseja desenvolver, construir e instalar edificayoes que compreendem todas e quaisquer j)'" 
benfeitorias e acessoes fisicas a serem construidas sobre a area descrita no Anexo I-B deste 

Termo de Securitizayao das 99' e 100· Series (a "Unidade Base Porto Nacional" e a "Area da t \ 
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Base Porto NacionaJ", respectivamente), para locayao nos moldes encomendados pela BR, nos 

tennos do Contrato de Locayao sob Encomenda da Unidade Base Porto N acional, celebrado 
em 22 de maio de 2012, entre a BR eo FH (0 "Contrato de Locacao - Base Porto Nacional" e, 

em conjunto com 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, os "Contratos de Locacao"); 

9. A BR e a Valec - Engenharia, Construyoes e Ferrovias S.A. (a "Valec") celebraram, em 12 de 
abril de 2011, 0 Contrato de Arrendamento da Area da Base Porto Nacional (0 "Contrato de 
Arrendamento"); 

1 O. A Area da Base Porto Nacional foi transferida pela BR ao FI!, confonne autorizayao 
concedida pela Valec em 14 de abril de 2011 e regulada por meio e na forma do Instrumento de 
Cessao de Direitos e AssunyaO de Obrigayoes do Contrato de Arrendamento, celebrado em 22 
de maio de 2012 (0 "lnstrumento Particular de Cessao do Arrendamento"), nos tennos 
definidos no Anexo I-B deste Termo de Securitizayao das 99" e 100' Series; 

11. A BR, por meio de processo licitat6rio, realizado nos termos do Convite Eletronico 
GCONT/GCSERV/GESMS/GPE 800031005618, escolheu a construtora UTC 
ENGENHARIA S.A., sociedade por ayoes devidamente constituida e existente de acordo com 

as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Avenida Alfredo Egidio de Souza 
Aranha, nO 384, Chacara Santo Antonio, cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob 0 n° 44.023.661/0001-08, registrada no CREA, secc;:ao da 6" Regiao, sob 0 n° 

0177806 (a "Construtora - Base Porto Nacional") e com ela celebrou 0 Contrato de 
Construyao nO 4600115833, bern como poden! celebrar outros contratos necessarios Ii 
construyao da Unidade Base Porto Nacional, os quais, uma vez celebrados, serao incorporados 
no Anexo II do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional (tais contratos doravante 
conjuntamente denominados os "Contratos da Construcao - Base Porto Nacional"); 

12. A BR cedeu ao FI! seu interesse indiviso sobre todos os direitos e obrigayoes oriundos dos 
Contratos da Construyao - Base Porto Nacional, confonne notifica"ao enviada it Construtora
Base Porto Nacional em 6 de maio de 2011 e regulada nos tennos do lnstrumento Particular de 
Cessao de Direitos e Assunyao de Obrigayoes - Base Porto Nacional, celebrado em 22 de maio 
de 2012, entre a BR eo FI! (0 "lnstrumento Particular de Cessao - Base Porto Nacional"); 

13. Por meio do Contrato de Gerenciamento da Construyao - Base Porto Nacional, celebrado em 
22 de maio de 2012, entre a BR e 0 FH (0 "Contrato de Gerenciamento da Construc;ao - Base 
Porto Nacional"), as partes elegeram a BR para administrar, gerenciar, coordenar e fiscalizar 
as obras de engenharia, construyao e instala"iio da Unidade Base Porto Nacional na Area da 
Base Porto Nacional, nos termos dos Contratos da Construyao - Base Porto Nacional, de 
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forma a assegurar que a Unidade Base Porto Nacional atenda as necessidades de uso e gozo da 

BR, na forma do disposto no referido contralo; 

14. 0 FH obteni os recursos necessarios ao desenvolvimento, construyao e instalayao da Unidade 

Base Porto Nacional, segundo os Contratos da Construyao - Base Porto Nacional, por meio de 

uma operayao financeira de securitizayao de recebiveis imobiliarios que observant, 

substancialmente, as seguintes caracteristicas (a "Operacao de Securitizacao - Base Porto 

Nacional" e, em conjunto com a Operayao de Securitizayao - Base Cruzeiro do Sui Parcela C, 

as "Operacoes de Securitizacao"): 

Ca) 0 FIl tern por objetivo captar recursos necessarios para 0 desenvolvimento, construyao e 

instalayao da Unidade Base Porto Nacional para posterior locayao a BR; 

(b) as Quotistas do PH sao a BR e a Pavarini, as quais celebraram, em 20 de outubro de 

2006, urn Acordo de Quotistas, cujo primeiro aditivo foi celebrado em 20 de outubro de 

2009,0 segundo aditivo foi celebrado em 31 de janeiro de 2011,0 terceiro aditivo foi 

celebrado em 15 de agosto de 2011, 0 quarto aditivo foi celebrado em 25 de novembro 

de 2011, e, em 22 de maio de 2012, foi celebrada a quinta aIterayao ao Acordo de 

Quotistas; 

C c) 0 PH locou a Unidade Base Porto N acional a BR nos termos do Contrato de Locayao -

Base Porto Nacional; 

(d) 0 FH, por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Credito 

Imobiliario - Base POlio N acional de Titularidade do FH (0 "Instrumento Particular de 

Emissao das CCI - Base Porto Nacional"), emitiu, em 22 de maio de 2012, cedulas de 

credito imobiliario (individualmente, a "CCI 1 - Base Porto Nacional" e a "CCI 2 - Base 

POlio Nacional", ou, conjuntamente as "CCI - Base Porto Nacional" e, em conjunto com 

a CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente e com a CCI - Base 

Cruzeiro do Sui Parcela C, as "CCI das 99" e 100' Series") que representarao os Creditos 

Imobiliarios - Base Porto Nacional (melhor descritos e definidos na aHnea "a" do item 

9.02 do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional) do Valor Locaticio - Base Porto 

Nacional devido pela BR ao PH nos termos do Contrato de Locayao - Base Porto 

Nacional; 

(e) 0 FH cedeu as CCI - Base Porto Nacional e a CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C a 

Securitizadora, nos termos do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela 

C e das CCI - Base Porto Nacional; 
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(f) a Securitizadora tomou-se a unica e legltima titular, em regime fiduciario, da CCI - Base 

Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional; e 

(g) a Securitizadora emitin\, para oferta publica no mercado de capitais brasileiro, os CRr 

das 99' e 100' Series, com lastro, respectivamente, na CCI 1 - Base Porto Nacional e na 

CCI 2 - Base Porto Nacional e em outras cedulas de credito imobiliario, de acordo com 0 

disposto neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series. 

15. A Unidade Base Porto Nacional sen\ desenvolvida, construida e instalada com recursos 

obtidos na Operayao de Securitizayiio - Base Porto NacionaI para sua locayao Ii BR (0 "Projeto Base 

Porto Nacional" e, conjuntamente com 0 Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C; os "Projetos"), cujas 

caracteristicas basicas estiio acima defmidas, observados os termos e condiyoes dos documentos 

descritos nos itens (a) a (j) a seguir (os "Documentos do Projeto Base Porto Nacional"): (a) 0 Contrato 
de Arrendamento; (b) 0 Instrumento Particular de Cessao do Arrendamento; (c) 0 Regulamento do 

FIr, confonne alterado; (d) 0 Acordo de Quotistas do FIr e seus aditivos; ( e) 0 Contrato de Locayao -

Base Porto Nacional; (f) 0 lnstrumento Particular de Cessao - Base Porto Nacional; (g) 0 Contrato de 

Gerenciamento da Construyao - Base Porto Nacional; (h) 0 Contrato de Cessiio da CCI - Base 

Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional; (i) 0 Instrwnento Particular de Emissao 

das CCI - Base Porto Nacional; e (j) este Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series. 

Isla posto, resolvem as Partes celebrar 0 presente Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, de 
acordo com a Lei nO 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (a "Lei nO 9.514"), a 

InstruyiiO CVM nO 414, de 30 de dezembro de 2004, confonne alterada (a "lnstrucao CVM n° 

414"), a lnstruyao CVM nO 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (a "Instruciio CVM 

nO 400") e a Lei nO 10.93 J, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada (a "Lei n° J 0.931 "), para 

formalizar a securitizayao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C, da CCI - Base Cruzeiro do SuI 

Parcela B Percentual Remanescente e das CCI - Base Porto Nacional e a correspondente emissao 

dos CRI das 99' e 100' Series pela Emissora, com lastro nas CCI das 99' e 100' Series, para oferta 

publica no mercado de capitais brasileiro, conforme as clausulas e condiyoes abaixo, observados os 

tennos e condiyoes dos Projetos. 

CLAuSULA PRIMEIRA - DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

1.1. Origem das CCI das 99' e 100' Series e Outras Caracteristicas 

I. I. I Ao presente Tenno de Securitizayiio das 99' e 100' Series sao vinculadas 4 (quatro) Cel, a 

saber: (a) a CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C; (b) a CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B 

Percentual Remanescente; e (c) as CCI - Base Porto Nacional, sendo que 0 direito de recebimento 

dos Creditos lmobiliarios (confOlme definidos no item 1.7.3 abaixo), decolTe dos Contratos de 
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Loca900 que tem pOT objeto a kRla9ao pelo FIl it BR do uso e gozo, respectivamente, (i) da 

UnMade BaseCl'\.IZeiro do SuI; ,e. (ii) da Ullidade Base Porto Nacional. Todas as unidadesobjeto 

d",s Contratos rle.Loca9ao setao construid\ls para 0 atendimento das necessidades da BRe de 

acordo com asespecifica90cs detenninadasporesta, sob a rorma de Ioca90es sob enc.omenda. 

1.2. Prazose Valores Locaticiollvinculados !losCRI das 99" e 100· Series 

SUMARIODOS PRAZOS EVAt,ORES. LOCATicIOS VlNCULADOSAOS CRI DAS 99- E 100' SERIES 

Projetos 

Projeto Base Porto Nacional 

Pr!lzode Vigencia I Parcelas do Valor Locatlcio 

Prazo de Vencimento vinculada aos CRI das 99" e 10'0' 

Final Series 

Oprazo de vigencia do Parcel a B: 12 (doze) parcel as anuais, 
Contrato de Locagao - sendo: (a) 10 (dez) parcelas de R$ 
Base Porto Nacional 30.979.570,05 (trinta milMes, 
encerra-se em 12 de novecemos e setenta e nove mil, 

abril de 2026 

A data de vencimento 

da ultima parcel a c 15 

de fevereiro de 2025. 
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quinhentos e setenta reais e cinco 
centavos), cada uma, na data-base de 
31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 
15 de fevereiro de cada ano, sendo a 
primeira em 15 de fevereiro de 2014 
(inclusive) e a ultima em 15 de 
fevereiro de 2023 (inclusive); e(b)2 
(duas) parcelas de R$ 24.155.803,02 
(vinte e quatro milhoes, cento e 
cinquenta e cinco mil, oitocentos e 
tres reais e dois centavos) cada urna, 
na data-base de 31 de janeiro de 
2011, pagas todo dia 15 de fevereiro 
de cada ano, sendo a primeira em 15 
de fevereiro de 2024 (inclusive) e a 
ultima em 15 de fevereiro de 2025 
(inclusive). 

A Parcela B do Valor Locaticio -

Base Porto N acional sen! reajustada 

nos temlOS da Chiusula 4 forma do 

Contrato de Locayao - Base Porto 

Nacional. 

( 
. +. 

1 

' . 



Projeto Base Cruzeiro do Sui 0 prazo de vigencia do Parcela B: detenninados percentuais 

remanescentes da Parcela B, 

composto por 10 (dez) parcel as 

pagas anualmente de R$ 

34.557.703,12 (trinta e quatro 

milhOes, quinhentos e cinquenta e 

Parcel a C Contrato de Locayao -

Base Cruzeiro do SuI 

encerra-se em 31 de 

janeiro de 2033. 

sete mil, setecentos e tres reais e doze 

centavos), cada urn a, na data-base de 

31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 
A data de vencimento 15 do mes de fevereiro de cada ano, 

da ultima Parcela B e vencendo-se a primeira em 15 de 
15 de fevereiro de fevereiro de 20 14 (inclusive) e a 

2023 e a da ultima ultima em 15 de fevereiro de 2023 

Parcel a C e 15 de (inclusive). 
fevereiro de 2032. 

Parcela C: 9 (nove) parcelas pagas 

anualmente de R$ 21.978.129,22 
(vinte e urn mi1hoes, novecentos e 

setenta e oito mil, cento e vinte nove 
reais e vinte e dois centavos) cada 

uma, na data-base de 31 de janeiro de 

2011, devidas no dia 15 de fevereiro 

de cada ano, vencendo-se a primeira 

em 15 de fevereiro de 2024 
(inclusive) e a ultima em 15 de 

fevereiro de 2032 (inclusive). 

As Parce/as Bee do Valor Locaticio 

- Base Cruzeiro do SuI serao 

reajustadas nos termos da Chlusula 4 

do Contrato de Locayao - Base 

Cruzeiro do SuI. 

1.2.1 Projeto Base Porto Nacional. Exceto se terminado antecipadamente ou rescindido, 

conforme previsto no Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, 0 referido Contrato de Locayao 

- Base Porto Nacional permanecen\ em vigor ate 12 de abril de 2026, sendo 0 Valor Locaticio

Base Porto Nacional devido a partir da data prevista no item 1.2.1.6 abaixo, observado 0 disposto 

no item 1.2.1.4 (b) deste Tenno de Securitizayao das 99" e 100' Series. 
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1.2.1.1 A BR, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos servi90s relacionados it constru9ao 

da Unidade Base Porto Nacional, na fonna do Contrato de Gerenciamento da Constru9ao - Base 
Porto Nacional, obrigou-se a assegurar que a Unidade Base Porto Nacional seja entregue pelo FII it 
BR para locayao, nos tenTIOS do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, em 31 de janeiro de 
2013 (a "Data de Inicio da Locacao - Base Porto Nacional"), com a devida obten9ao das 
autoriza90es e ado9ao das providencias descritas no item 1.2.1.2 abaixo, observado que a nao 
obtenyao de tais autoriza90es e providencias ate a Data de Inicio da Loca9ao - Base Porto 

Nacional, desde que nao configure, represente ou caracterize qualquer ilegalidade ou impedimento 
legal, nao inviabilizara 0 inkio da loca9ao. 

1.2.1.2 A BR e 0 FH reconheceram, no Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, que a Unidade 
Base Porto Nacional somente poden\ ser entregue pelo FII a BR para locayao apos a obtenyao das 
autorizayoes e ad09ao das providencias a seguir: 

(a) obtenyao das autorizayoes, previas e pOl' escrito, necessarias dos competentes 6rgaos 
governamentais e da Valec, inclusive para a cessao e transferencia do Contrato de 
Arrendamento da BR ao FrI, nos tennos do Instrumento Particular de Cessao do 

Arrendamento, todas antes do iuicio das obras para construyao da Unidade Base Porto 
Nacional, nos tennos do Contrato de Arrendamento; 

(b) obtenyao da aprovayao dos projetos e de licenyas de obrajunto a Prefeitura Municipal 
de Porto Nacional, ao Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins, DNlT, Valec, 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e outros orgaos competentes; 

(c) obten9ao de todas as autorizal'oes e licenyas previas e pOl' escrito necessarias dos 
competentes orgilos governamentais, bern como a realizayao das Anotayoes de 

Responsabilidade Tecnica (as "ART") no CREA relativas aos Contratos da 
Construyao - Base Porto Nacional antes do infcio das obras e serviyos relacionados it 
construyao da Unidade Base Porto Nacional, bern como 0 cumprimento de quaisquer 

exigencias de ART; 

(d) obtenyao de·aprovayao de projetos e de licenyas de instalayao junto a ANP - Agencia 

Nacional do Petr6leo; 

(e) 

(f) 

realizayao satisfat6ria da vistoria previa do Corpo de Bombeiros; 

assinatura do Tenno de Recebimento Definitivo da Unidade Base Porto Nacional, 
confonne definido nos Contratos da Construyiio - Base Port Nacional; 

(; 
... ;--...., 
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(g) obtenyao dos autos de conclusao da Unidade Base Porto Nacional (0 "Habite-se"); e 

(h) obtenyao das licenyas junto aos orgaos ambientais, quais sejam a Licenya Previa 

(a "LP"), Licenya de Instalayao (a "LI"), e Licenya de Operayao (a "LO"), ou 0 

Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (0 "TAC"), de acordo com a 

legislayao ambiental aplicavel, bern como de quaisquer estudos e relatorios, caso 

exigidos por orgaos oficiais, sejam municipais, estaduais ou federais, nos termos da 

legislayao aplicavel, dos Contratos da Construyao - Base Porto Nacional e do 
Contrato de Arrendamento. 

1.2.1.3 Caso 0 FII disponha da Unidade Base Porto Nacional em locayiio antes da Data de Inicio 

da Locayao - Base Porto Nacional, a BR podera, imediatamente, mediante simples comunicayiio 
por escrito ao FII com antecedencia de 5 (cinco) Dias tJteis, utilizar de fonna plena e irrestrita a 

Unidade Base Porto Nacional, nao sendo devido ao FII qualquer compensayao adicional, 

incremento ou antecipayao dos Val ores Locatlcios (confOlme definido no item I .2.1.6 abaixo) pela 

utilizayao plena e in-estrita da Unidade Base Porto Nacional em data anterior it Data de Inicio da 

Locayao - Base Porto Nacional. Neste caso, 0 cronograma de pagamento dos Valores Locaticios 
nao sen\ alterado, sendo os respectivos pagamentos devidos na forma e nas datas previstas no item 

1.2.1.6 abaixo. 

1.2.1.4 Na hipotese de a Unidade Base Porto Nacional nao ser entregue, por qualquer motivo 

(inclusive em virtude de caso fortuito ou forya maior) ate a Data de Inicio da Locayao - Base Porto 

Nacional, a BR devera enviar notificayao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis apos a Data de Inicio 

da Locayao - Base Porto Nacional, comunicando: 

(a) a rescisao do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, nos termos do item 14.02 

do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, mediante 0 pagamento do Valor 

Indenizatorio e Premio - Base Porto Nacional descrito no item 1.5.1.1 abaixo, 
sub-rogando-se a BR contra a parte que der causa ao descumprimento das obrigayoes 

assumidas em contrato; ou 

(b) desde que nao seja. rescindido 0 Contrato de Arrendamento, a assunyao da 

administrayao da obra de construyao e instalayao da Unidade Base Porto Nacional 

para continuidade dos serviyos executados, arcando, caso nao haja recursos 
disponiveis na conta descrita no item 1.2.1.8 abaixo, com a totalidade dos custos e 

despesas necessiirias a construyao, desenvolvimento e instalayao da Unidade Base 

Porto Nacional, inclusive aqueles de responsabilidade da Construtora - Base Porto 

Nacional e independentemente da execuyao 
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Contratos da Construyao - Base Porto Nacional, e, se for 0 caso, com a substituiyao 
da Construtora - Base Porto Nacional ou qualquer outra contratada, 

independentemente de autorizayao previa do FII, nos termos dos Contratos da 

Construyao - Base Porto Nacional e do Contrato de Gerenciamento da Construyao -
Base Porto Nacional, e arcando tambem com quaisquer multas devidas em funyiio do 
atraso na construyao da Unidade Base POlio Nacional, nos termos do Contrato de 
AITendamento, com a finalidade de entregar a Unidade Base Porto Nacional ao FII 
para locayao, nos termos do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, em ate 360 
(trezentos e sessenta) dias da Data de Inicio da Local'ao - Base Porto Nacional, 
prorrogaveis por igual perfodo, a criterio da BR, sendo devido ao FIr, durante este 

prazo (a partir da Data de Inicio da Local'ao - Base Porto Nacional), 0 pagamento de 
multa compensatoria desde ja prefixada em valor correspondente ao Valor Locatfcio 
-Base Porto Nacional (conforme definido no item 1.2.1.6 abaixo) que 0 FIr deixar de 
receber em virtude do referido atraso no infeio da local'ao, a ser calculada nos termos 
do item 1.2.1.5 abaixo, valor este necessario ao cumprimento das obriga<;oes 
advindas da Operayao de Securitizal'ao - Base Porto Nacional, estruturada pelo FII 
para viabilizar a construyiio da Unidade Base Porto Nacional, que forem devidas no 
perfodo, conforme demonstrado pelo FIr a BR. 0 valor da multa compensatoria sera 

pago pela BR ao FII nas Datas de Pagamento dos Valores Locatfeios (conforme 
definida no item 1.2.1.6 abaixo) subsequente a Data de Infeio da Locayao - Base 
Porto Nacional. Caso a BR exerl'a a oPl'ao prevista neste item (b), ela se sub-ragan! 

em todos os direitos do FIr decorrentes dos Contratos da Construyiio - Base Porto 
Nacional. 

1.2.1.5 Na hip6tese de a Unidade Base Porto Nacional nao ser entregue, por qualquer motivo 
(inclusive caso fOltuito ou forl'a maior) ate a Data de Inicio da Locayao - Base Porto Nacional, e a 
BR opte pela assunyao da administrayao da obra de construyao e instalayao da Unidade Base Porto 

Nacional, conforme previsto no item 1.2.1.4 (b) acima, a BR e 0 FII acordaram, no Contralo de 
Locayao - Base Porto Nacional, que, quando da efetiva entrega e disponibilizayao da Unidade Base 
Porto Nacional pelo FII a BR para loca<;ao nos termos do Contrato de Loca<;iio - Base Porto 
Nacional, sera apurado pro rata die, da quanlia paga pela BR, nos termos do mesmo item 1.2.1.4 
(b) acima: (a) 0 montante pago a titulo de multa compensatoria devida em virtude do referido 
atraso na Data de Inicio da Loca<;ao - Base Porto Nacional; e (b) 0 montante pago a tftulo de 
pagamento da Parcela B do Valor Locaticio - Base Porto Nacional, ficando quit ados todos os 
valores recebidos pelo FII nos termos dos itens (a) e (b) deste item 1.2.1.5, permanecendo 
inalteradas e devidas somente as parcelas vincendas da Parcela B do Valor Locaticio - Base Porto 

Nacional, na fonna do Anexo IV do Contrato de Locayiio - Base Porto Nacional. 
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1.2.1.5.1 Caso (a) a BR nao envie a notificayao prevista no item 1.2.1.4 acima ao FlI na forma e 

no prazo ali estabelecido; 01.1 (b) a UnidadeBasePorto Nacional nao seja entregue para locayao 

no prazo adicional estabelecido no item 1.2. L4(b) acima, 0 Contrato de Locayao - Base Porto 

Nacional seraautomaticaml)nte rescindido, independentemente do envio de qualq1.ler 

notificayao judicial 01.1 extrajudicial, aplicandoo disposto no item 1.2.1.4( a) acima. 

1.2.1.5.2 Os valores mencionadosnos itens (a) e (b) do item 1.2.1.5 aeima nao sao cumulativos, 

de modo que 0 pagamento da m1.llta compensatoria nas datas de vencimento dos valores 

locaticios correspondentes sera recebido como cumprimento do cronograma de pagamentos, na 

forma do Anexo IV do Contrato de Loeayao - Base Porto Naeional. 

1.2.1.60 Valor Locatieio - Base Porto Nacional e eomposto pel as Parcelas A e B (0 "Valor 

Loeatlcio - Base Porto Nacional"), conforme abaixo descrito: 

(a) Parcela A do Valor Locaticio - Base Porto Naciona!: sera eomposta por 24 (vinte 

e quatm) parcclas, pagas scmestralmente, sendo: (a) R$ 568.298,00 (quinhentos e 

sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais), cada uma, na dataCbase de 25 

dc maio de 2012, pagas todo dia IS de fevereiro de cad a ano, sendo a primeira em 

15 dc fevereiro de 2014; e (b) R$ 284.149,00 (duzentos e oitenta e quatro mil, 

cento e quarenta e nove reais), cada urna, na data-base de 25 de maio de 2012, 

pagas todo dia IS de agosto de cada ano, sendo a primeira em 15 de agosto de 

2014 (a "Parcel a A do Valor Locaticio - Base Porto Nacional"). A Pareela A do 

Valor Locaticio - Base Porto Nacional sen! depositada na Conta A Base Porto 

Nacional, especialmente aberta para esta finalidade, a ser designada por escrito 

pelo FII com antecedencia de, no minimo, 10 (dez) dias da correspondente data de 

Pagamento da Parcela A do Valor Loeatieio - Base Porto Nacional; e 

(b) Parcela B do Valor Locaticio - Base Porto Nacional: sera composta 13 (treze) 

parcelas pagas anualmente, sendo: (a) 10 (dez) parcelas de R$30.979.570,05 (trinta 

milh5es, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e cinco 

centavos), cada urna, na data-base de 31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 15 de 

fevereim de cada ano, sendo a primeira em 15 de fevereiro de 2014 (inclusive) e a 

ultima em IS de fevereiro de 2023 (inclusive); e (b) 3 (tres) parcel as de 

R$24.155.803,02 (vinte e quatro milhoes, cento e cinqucnta e cinco mil, oitocentos 

e tres reais e dois centavos) cada uma, na data-base de 31 de janeiro de 2011, pagas 

todo dia 15 de fevereiro de eada ano, sendo a primeira em 15 de fevereiro de 2024 

(inclusive) e a ultima em IS de fevereiro de 2026 (inclusive), a serem depositadas 

na Conta Centralizadora 99" Serie e na Conta Centralizadora 100' Serie, confonne 0 

caso, exceto pcla ultima, que venee em 15 de fevereiro de 2016, que sera depositada 
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na conta a ser designada pelo FH (a "Parcel a B do Valor Locaticio - Base Porto 

Nacional"). 

1.2.1.70 pagamento do Valor Locatlcio - Base Porto Nacional sen! efetuado pela BR nas datas 

estipuladas no item 1.2.1.6 acima (cada uma destas datas, individualmente, a "Data de Pagamento 

do Valor Locatfcio - Base Porto Nacional"). 

1.2.1.8 0 FH constituiu uma conta especifica para 0 Projeto Base Porto Nacional, com 0 objetivo 

de segregar dos demais recurs os do FH, os valores a serem destinados especificamente a 

construyao e desenvolvimento da Unidade Base Porto Nacional, conforme descrito no item 8.02 do 

Acordo de Quotistas. 

1.2.2 Proieto Base Cruzeiro do SuI Parcela C. Exceto se terminado antecipadamente ou 

rescindido, conforme previsto no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, 0 referido Contrato 

de Locayao - Base Cruzeiro do SuI permanecen\ em vigor ate 31 de janeiro de 2033, sendo 0 Valor 

Locatfcio - Base Cruzeiro do Sui devido a partir da data prevista no item 1.2.2.6 abaixo, observado 

o disposto no item 1.2.2.4(b) deste Termo de Securitizayiio das 99' e 100' Series. 

1.2.2.1 A BR, na qualidade de fiscalizadora e coordenadora dos serviyos relacionados a construyao 

da Unidade Base Cruzeiro do SuI (na forma do Contrato de Gerenciamento da Construyao - Base 

Cruzeiro do SuI), obrigou-se a assegurar que a Unidade Base Cruzeiro do SuI seja entregue pelo FH 

a BR para locayao, no dia 31 de janeiro de 2014 (a "Data de Inicio da Locacao - Base Cruzeiro do 

SuI"), com 0 consequente pagamento da fl'ayao da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do 

SuI, em 15 de fevereiro de 2014, e da primeira frayao da Parcela B Percentual Remanescente em 15 

de fevereiro de 2014 e da primeira frayao da Parcela C em 15 de fevereiro de 2024, nos termos do 

Anexo IV do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, com a devida obtenyao das autorizayoes 

e adoyao das providencias descritas no item 1.2.2.2 abaixo, observado que a nao obtenyao integral 

de tais providencias ate a Data de Inicio da Locayiio - Base Cruzeiro do SuI, desde que nao 

configure, represente OU caracterize qualquer ilegalidade ou impedimento legal, nao inviabilizara 0 

inicio da locayao. 

1.2.2.2 A BR e 0 FH reconheceram, no Contralo de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, que a Unidade 

Base Cruzeiro do Sui somente podera ser entregue pelo FH a BR para locayao apos a obtenyao das 

autorizayoes e adoyao das providencias a seguir: 

(a) celebrayao, formaIizayiio e registro do Instrumento de Promessa de Compra e Venda 

descrito no Anexo I do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, no Registro 

Geral de Imoveis competente; 
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(b) ceiebrayao e formalizayao do Contrato de Concessao de Uso entre a BR e 0 FH, de 

fonna que a posse da Area da Base Cruzeiro do Sui seja transferida para 0 FH; 

(c) assinatura do Tenno de Recebimento Definitivo, confonne definido nos Contrato da 

Construyao SAP n° 4600109942; 

(d) obtenyao das licenyas de instaiayao junto a ANP - Agencia Nacionai do Petr6ieo, se 
apiicavei; 

(e) realizayao satisfat6ria da vistoria previa do Corpo de Bombeiros; 

(f) obtenyao dos autos de conciusao da Unidade Base Cruzeiro do Sui (0 "Habite-se"); 

(g) obtenyao da iicenya de operayao e das iicenyas ambientais necessarias (ou 0 Tenno de 
Compromisso e Ajustamento de Conduta - TAC), de acordo com a iegisiayao 
ambientai aplicavel, bern como de quaisquer outras licenyas, estudos, autorizayoes e 
aprovayoes exigiveis nos tennos da legislayao apIicavei e do Contrato da Construyao 
- Base Cruzeiro do Sui; e 

(h) obtenyao de todas as autorizayoes e licenyas previas e por escrito necessarias dos 
competentes 6rgaos govemamentais, bern como reaIizayao das Anotayoes de 
Responsabilidade Tecnica (as "ART") no CREA relativas aos Contratos da 
Construyao - Base Cruzeiro do Sui antes do inicio das obras e servil'os relacionados a 
construyao da Unidade Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.3 Caso 0 FI! disponha da Unidade Base Cruzeiro do Sui em local'ao antes da Data de lnicio 
da Locayao - Base Cruzeiro do Sui, a BR poden\., imediatamente, mediante simples comunicayao 

por escrito ao FI! com antecedencia de 5 (cinco) Dias tlteis, utilizar de forma plena e irrestrita a 
Unidade Base Cruzeiro do Sui, nao sendo devido ao FII qualquer compensayao adicional ou 
incremento do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui pela utilizayao plena e irrestrita da Unidade 

Base Cruzeiro do Sui em data anterior a Data de Inicio da Locayao - Base Cruzeiro do SuI. Neste 
caso, 0 cronograma de pagamento do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui nao sera alterado, 
sendo os respectivos pagamentos devidos na forma e nas datas previstas no item 1.2.2.6 abaixo. 

1.2.2.4 Na hip6tese de a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao ser entregue, por quaiquer motive 
(inclusive caso fortuito ou forya maior) ate a Data de Inicio da Local'ao - Base Cruzeiro do Sui, a 

BR devera enviar notificayao ao FI!, em ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a Data de lnicio da Local'ao 
- Base Cruzeiro do Sui comunicando: 
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(a) a rescisao do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, nos terrnos do item 14.02 

do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, mediante 0 pagamento do Valor 

Indenizat6rio e Premio - Base Cruzeiro do Sui descrito no item 1.5.2.1 abaixo, 

sub-mgando-se a BR contra a patte que der causa ao descumprimento das obrigayoes 

assumidas em contrato; ou 

(b) a assunyao da administrayao da obra de construyao e instalayao da Unidade Base 

Cruzeiro do Sui para continuidade dos serviyos executados, arcando, caso niio haja 

recursos disponfveis na conta descrita no item 1.2.2.8 abaixo com a totalidade dos 

custos e despesas necessarias it construyiio, desenvolvimento e instalayiio da Unidade 

Base Cruzeiro do Sui, inclusive aqueles de responsabilidade da Construtora - Base 

Cruzeiro do Sui e independentemente da execuyiio de quaisquer garantias previstas 

nos Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do Sui e, se for 0 caso, com a 

substituiyao da Construtora - Base Cruzeiro do Sui ou qualquer outra contratada, 

independentemente de autorizayao previa do FII, nos terrnos dos Contratos da 

Construyao - Base Cruzeiro do Sui e do Contrato de Gerenciamento da Construyao -

Base Cruzeiro do Sui, sem a interrupyao do exercicio da concessao do direito de uso e 

do Contrato de Concessao de Uso - Base Cruzeiro do SuI, com a finalidade de 

entregar a Unidade Base Cruzeiro do Sui ao FH para locayao nos tennos do Contralo 

de Locayao - Base Cruzeiro do Sui em ate 360 (trezentos e sessenta) dias apes a Data 

de Inicio da Locayao - Base Cruzeiro do Sui, prorrogaveis por igual perfodo, a 

criterio da BR, sendo devido ao FH, durante este prazo (a partir da Data de Tnrcio da 

Locayao - Base Cruzeiro do Sui), 0 pagamento de multa compensat6ria desde jll. 

prefixada em valor correspondente ao Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui 

(conforme definido no item 1.2.2.6 abaixo) que 0 FII deixar de receber em virtude de 

referido atraso no inicio da locayao, a ser caJculada nos termos do item 1.2.2.5 abaixo, 

valor este necessario ao cumprimento das obrigayoes advindas da(s) operayao(5es) de 

securitizayao, conforrne 0 caso, estruturada(s) pelo FII para viabilizar a construyao da 

Unidade Base Cruzeiro do Sui que forem devidas no perfodo, conforme demonstrado 

pelo FH it BR. 0 valor da multa compensateria sera pago pela BR ao FH nas Datas de 

Pagamento dos Valores Locaticios (conforrne definido no item 1.2.2.6 abaixo e 

conforme fixadas no Anexo IV do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui) 

subsequente a Data de Tnicio da Locayao - Base Cruzeiro do SuI. Caso a BR exerya a 

opyao prevista neste item 1.2.2.4{b), ela se sub-roganl. em todos os direitos do FI! 

decorrentes dos Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do SuI. () 
jJ 

1.2.2.5 Na hipetese de a Unidade Base Cruzeiro do Sui nao ser entregue, por qualquer motivo t. 
(inclusive caso fortuito ou forya maior) ate a Data de Tnicio da Locayao - Base Cruzeiro do Sui, e a I '
BR opte pela assunyao da administrayao da obra de construyao e instalayao da Unidade Base 
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Cruzeiro do Sui, conforme previsto do item 1.2.2.4 (b) acima, as partes do Contrato de Locayao 

Base Cruzeiro do Sui acordam que, quando da efetiva entrega e disponibilizayao da Unidade Base 

Cruzeiro do Sui pelo FII 11 BR para locayao, sen! apurado pro rata die, da quantia paga pela BR nos 

temlOS do mesmo item 1.2.2.4 (b): (a) 0 montante pago a titulo de multa compensatoria devida em 

virtude do referido atraso na Data de Inicio da Locayao - Base Cruzeiro do Sui; e (b) 0 montante 

pago a titulo de pagamento da Parcela Be da Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, 

ficando quitados todos os valores recebidos pelo FII nos termos dos subitens (a) e (b) deste item 

1.2.2.5, permanecendo inalteradas e devidas somente as parcelas vincendas da Parcela B e da 

Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, na forma do Anexo N do Contrato de 

Local'ao - Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.5.1 Os valores mencionados nos itens (a) e (b) do item 1.2.2.5 acima nao sao cumulativos, de 

modo que 0 pagamento da multa compensatoria nas datas de vencimento dos valores locaticios 

con'espondentes sera recebido como cumprimento do cronograma de pagamentos, na forma do 

Anexo IV do Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro do SuI. 

1.2.2.60 Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI sera composto pelas Parcelas A, Be C (0 "Valor 

Locaticio - Base Cruzeiro do Sui" e, em con junto com 0 Valor Locaticio - Base Porto Nacional, os 

"Valores Locaticios"), conforme abaixo descrito: 

(a) Parcela A do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui: sera composta por 40 

(quarenta) parcelas, pagas semestralmente, sendo: (a) R$ 733.293,00 (setecentos e 

trinta e tres mil, duzentos e noventa e tres reais), cada uma, na data-base de 28 de 

maio de 2012, pagas todo dia 15 de fevereiro de cada ano, sendo a primeira em 15 de 

fevereiro de 2014; e (b) R$ 366.646,00 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e 

quarenta e seis reais), cada uma, na data-base de 28 de maio de 2012, pagas todo dia 

15 de agosto de cada ano, sendo a primeira em 15 de agosto de 2014 (a "Parcel a A do 

Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI"). A Parcela A do Valor Locaticio - Base 

Cruzeiro do Sui sera depositada na Conta A Base Cruzeiro do Sui, especialmente 

aberta para esta finalidade, a ser designada pOI' escrito pelo FII com antecedencia de, 

no minimo, 10 (dez) dias da correspondente data de pagamento da Parcel a A do Valor 

Locaticio - Base Cruzeiro do SuI; 

(b) Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI: sera composta por 10 (dez) 

parcelas, pagas anualmente, de R$ 34.557.703,12 (trinta e quatro milhoes, quinhentos 

e cinquenta e sete mil, setecentos e tres reais e doze centavos), cada uma, na data-base 

de 31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 15 de fevereiro de cada ano, sendo a primeira 

em 15 de fevereiro de 2014 (inclusive) e a ultima em 15 de fevereiro de 2023 

(inclusive) (a "Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI"), a ser 
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depositada na Conta Centralizadora e na Conta Centralizadora 100" Serie, confonne 0 

caso. 

(c) Parcela C do Valor Locaticio Base Cruzeiro do Sui: sera composta por 9 (nove) 
parcelas pagas anualmente de R$ 21.978.129,22 (vinte e urn milhoes, novecentos e 
setenta e oito mil, cento e vinte nove reais e vinte e dois centavos), cada uma, na 
data-base de 31 de janeiro de 2011, pagas todo dia 15 de fevereiro de cada ano, sendo 
a primeira em 15 de fevereiro de 2024 (inclusive) e a ultima em 15 de fevereiro de 
2032 (inclusive) (a "Parcela C do Valor Locaticio Base Porto NacionaI"), a ser 
depositada na Conta Centralizadora da 100' Serie. 

1.2.2.70 pagamento do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI sera efetuado pela BR nas datas 
estipuladas no item 1.2.2.6 acima (cad a uma destas datas, individualmente, a "Data de Pagamento 

do Valor Locaticio Base Cruzeiro do SuI" e, em conjunto com cada Data de Pagamento do Valor 
Locaticio - Base Porto Nacional, as "Datas de Pagamento dos Valores Locaticios"). 

1.2.2.80 PH constituiu uma conta especificas para 0 Projeto Base Cruzeiro do SuI (confonne 
definido no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI) e para 0 Projeto Base Cruzeiro do Sui 

Parcela C, com 0 objetivo de segregar dos demais recursos do PlI, os valores a serem destinados 
especificamente a construyao e desenvolvimento da Unidade Base Cruzeiro do SuI, confonne 
descrito no item 8.02 do Acordo de Quotistas. 

1.3. Reajuste e Revisao dos Valores Locaticios 

SUMARIO DOS REAJUSTES DAS PARCELAS DOS VALORES LOCATiclOS VINCULADOS AO CRI 

DAS 99' E 100' SERIES 

Projetos Reajustes Formulas de Reajuste 
Proieto Base Porto Nacional Anual com base na Vide item 1.3.1.4 deste Tenno de 

variayao percentuaI do 8ecuritizayao das 99' e 100' 
IPCA/IBGE a partir de 31 Series. 
de janeiro de 201 I. 

Proieto Base Cruzeiro do Sui Anual com base na Vide item 1.3.2.4 deste Tenno de 

Parcela C variayao percentual do Securitizac;:ao das 99' e 100' 

IPCA/IBGE a partir de 31 Series. 
de janeiro de 2011. 

1.3.1 Proieto Base Porto Nacional. 0 Valor Locaticio - Base Porto Nacional sera atualizado 
monetariamente, anualmente, com base na varial'ao percentual do Indice de Prec;:os ao Consumidor 

/ 
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Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica (0 "IPCAlIBGE"), nos 
telIDOS do item 1.3.1.4 abaixo. 

1.3 .1./ Na hipotese de extinyao do IPCAlIBGE, ou caso 0 mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, 

em razao de proibiyao ou reslriyao legal de seu uso para fins de atualizayao monetaria, sera 

utilizado 0 Indice Geral de Preyos - Mercado, divulgado pela Fundayao Gerulio Vargas 

(0 "IGP-MJFGV"). Na impossibilidade de utilizayao do IGP-MJFGV para a definiyao de novo 
Indice de atualizayao monetaria dos CRI da 99' Serie e dos CRI da 100' Serie do Valor Locaticio

Base Porto Nacional referente it Parcela B, sen\ utilizado 0 mesmo Indice a ser adotado para 
atualizayao monetaria dos CRI da 99' Serie e dos CRI da 100' Serie, conforme determinado no 
item 2.11 abaixo. 

1.3.1.2 Em havendo a adoyao de Indice substitutivo, a Parcela B do Valor Locatlcio - Base Porto 

Nacional sera reajustada pelo IPCAlIBGE ate 0 ultimo dia do mes em que este Indice for 

publicado. Este valor passara a ser corrigido, a partir de entiio, pelo Indice substitutivo. 

1.3.1.3 A aplicayao dos reajustes estabelecidos no Contrato de Locayao - Base Porto Nacional e 
automatic a, sendo dispensada qualquer tipo de comunicayao it BR. 

1.3.1.4 A data dos reajustes anuais da Parcela A do Valor Locaticio - Base Porto Nacional e da 
Parcela B do Valor Locaticio - Base Porto Nacional, 0 dia 15 de fevereiro de cada ano (as "Datas de 

Ajuste Anual - Base POlio Nacional"), sendo os referidos ajustes anuais calculados conforme 

fonTIulas a seguir: 

Dnde: 

L;= Valor Nominal atualizado da i-esima parcela do Valor Locaticio, calculado 

com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento; 

Lo = R$ 568.298,00 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito 

reais), na data-base de 25 de maio de 2012 ou R$ 284.149,00 (duzentos e 

oitenta e quatro mil, cenlo e quarenta e nove reais), na data-base de 25 de 
maio de 2012, para a Parcela A do Valor Locaticio - Base Porto Nacional; e 

valores constantes do item 1.2.1.6(b) acima, para a Parcela B do Valor 

Locaticio - Base Porto Nacional; e 
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C= 

Onde: 

n= 

Nh.] = 

dup= 

Fator da variayao acumulada do indice de preyos IPCAlIBGE, caIculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem alTedondamento, apurado da seguinte 

fOiTlla: 

numero total de indices considerados na atualizayao, sendo "n" um numero 

inteiro; 

em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Locayao -

Base Porto Nacional, atualizayao pelo valor do numero in dice do 

IPCAlIBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario do Contrato de 

Locayao - Base Porto Nacional, 0 valor do numero-indice do mes de 

atualizayao; 

valor do numero indice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes "k"; 

numero de Dias (Jteis entre (a) 31 dejaneiro de 2011, para 0 primeiro mes de 

atualizayao, ou (b) a Data de Aniversalio do Contrato de Locayao - Base 

Porto Nacional anterior, para os demais meses, e a data de caleulo, sendo 

"dup" urn numero inteiro; e 

dut= numero de Dias (Jteis contidos entre (a) 31 de janeiro de 2011, para 0 

primeiro mes de atualizayiio; ou (b) a Data de Aniversario do Contrato de 

Locayao - Base Porto Nacional anterior, para 0$ demais meses, e a proxima 
Data de Aniversiirio do Contrato de Locayiio - Base Porto Nacional, sendo 

Hdut" urn numero inteiro. 

Observayoes: 

(a) (
dUP) Os fatores resultantes das expressoes dut sao considerados com 9 (nove) casas 

d · d did (:r:~, t -ecimals, sem alTe on amento e os resu tantes as expressoes sao 
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considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 0 produtorio e 
executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais 

remotos. 

(b) Considera-se a data de aniversario do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional 0 

dia 15 de cada mes ou 0 primeiro Dia Otil posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia Otil 
(a "Data de Aniversario do Contrato de Locaciio - Base Porto Nacional"). 

(c) Caso, se ate a Data de Aniversario do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, 
o numero-indice do IPCA/lBGE referente ao mes de atualizayao nao esteja 
disponive1, devera ser utilizado um numero-Indice projetado, calculado com base 
na ultima projel'ao disponlvel (0 "Numero-Indice Projetado" e a "ProjeCiio", 
respectivamente), divulgada pela Associayao Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (a "ANBIMA") da variayao percentual do 
IPCAllBGE, conforme formula a seguir: 

Onde: 

Projel'ao = 

Observayoes: 

Nlkp = Nlk x (1 + Projeyao) 

Numero-Indice Projetado do IPCAllBGE para 0 mes de atualizayao, 
calculado com 2 casas decimais, com arredondamento; 

em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Locayao 
- Base Porto Nacional, atualizayao pelo valor do numero Indice do 
IPCAlIBGE do mes anterior. Apos a Data de Anivem\rio do Contralo de 
Loca<;:ao - Base Porto Nacional, 0 valor do numero-Indice do mes de 
atualizayao; e 

variayao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de 
atualizayao. 

(a) 0 NUmero-indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver 
side divulgado 0 mlmero-indice correspondente ao mes de atualiza<;:ao, nao sendo, 
pOl·em, devida nenhuma compensayao entre a BR e 0 FII, quando da divulgayao 
posterior do IPCAlIBGE que seria aplicavel. 
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(b) 0 numero-indice do IPCAlIBGE, bern como as projeyoes de sua varial'ao, deverao 
ser utilizados considerando identico numero de casas decimais divulgado pelo orgao 
responsavel por seu caJculo/apurayao. 

1.3.1.5 Independentemente do reajuste previsto nos itens acima, em cada Data de Ajuste Anual -
Base Porto Nacional, a BR e 0 FII poderiio anualmente rever para mais ou para menos a Parcela A 
do Valor Locaticio - Base Porto Nacional entao vigente. A revisao devera considerar: (a) as 
despesas e obrigal'oes do FII previstas no artigo 33 do Regulamento, na Chiusula 5 do Contrato de 
Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional (pro rata em 
relal'ao ao Projeto Base Porto Nacional), al6m das despesas e obrigal'oes decorrentes da 
administral'iio da Unidade Base Porto Nacional efetivamente incorridas no ano anterior, conforme 
constantes de documentos contabeis auditados pelos auditores independentes do FII; (b) 0 valor 
justificadamente estimado das despesas e obrigal'oes do FIT para 0 periodo anual subsequente; e (c) 
os cn,ditos e outras disponibilidades do FIr. Durante 0 ano, 0 valor estabelecido no plano de contas 
podera sofrer acrescimos e diminuiyoes, as quais serao, conforme 0 caso, acrescidas ou diminuidas 
da Parcela A do Valor Locaticio - Base Porto Nacional do semestre ou ano seguinte, conforme 0 

caso. 

1.3.1.6 A mora da BR no cumprimento das obrigayoes pecuniarias assumidas no Contrato de 
Local'ao - Base Porto Nacional acarretara a incidencia dos seguintes encargos moratorios: 

(a) atualizayao monetaria, de acordo com os criterios previstos no Contrato de Locayao 
- Base Porto NacionaI e calculada pro rata temporis; 

(b) multa moratoria de 2% (dois par cento) sabre a valor das prestayoes vencidas e nao 
pagas, atualizado monetariamente; e 

(c) juros de mora de 12% (doze par cento) ao ano, ou &al'ao, calculados dia a dia, que 
incidirao sabre a valor das prestayoes vencidas e nao pagas, atualizado 
monetariamente e acrescido de multa moratoria. 

1.3.2 Proieto Base Cruzeiro do SuI Parcela C. 0 Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI sen! 
atualizado monetariamente, anualmente, com base na varial'ao percentual do IPCAlIBGE, nos 

terrnos do item 1.3.2.4 abaixo. 

1.3.2.1 A aplicayao dos reajustes estabelecidos no Contrato de Local'ao - Base Cruzeiro do SuI e 
automatica, sendo dispensada qualquer tipo de comunicayao II BR. 
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1.3 .2.2 Na hipotese de extin9ao do IPCAJIBGE, ou caso 0 mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, 

em razao de proibi9ao ou restri9ao legal de seu uso para fins de atualiza9ao monetaria da CCI -

Base Cruzeiro do SuI Pareela B Percentual Remanescente, da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela 

C ou dos CRI da 100' Serie, conforme 0 caso, ou do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, seni 

utilizado 0 IGP-MlFGV. Na impossibilidade de utiliza9ao do IGP-MlFGV para a defini9ao de 

novo indice de atualiza9ao monetaria dos CRI da 100" Serie, da Parcela B Percentual 

Remanescente ou da Parcela C do Valor Locatleio - Base Cruzeiro do SuI, as Partes utilizarao 0 

mesmo indice a ser adotado para atualizayiio monetaria dos CRI da 100' Serie, confonne 
determinado no item 2.11 abaixo. 

1.3.2.3 Em havendo a ado9ao de indice substitutivo, a Parcela Be a Parcela C do Valor Locaticio

Base Cruzeiro do SuI serao reajustadas pelo IPCAlIBGE ate 0 ultimo dia do mes em que este indice 

for publicado. Este valor passara a ser corrigido, a partir de entao, pelo indice substitutivo. 

1.3.2.4 A data dos reajustes anuais das Parcelas A, B e C do Valor Locatlcio-Base Cruzeiro do SuI 

e 0 dia 15 de fevereiro de cada ano (as "Datas de Aiuste Anual - Base Cruzeiro do SuI"), sendo os 

referidos ajustes anuais calculados conforme formulas a seguir: 

Onde: 

Li = Valor Nominal atualizado da i-esima parcela do Valor Locatleio, calculado 

com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento; 

Lo = R$ 733.293,00 (setecentos e trinta e tres mil, duzentos e noventa e tres reais), 

na data-base de 28 de maio de 20 12 ou R$ 366.646,00 (trezentos e sessenta e 

seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais), na data-base de 28 de maio de 

2012, para a Parcela A do Valor Locatlcio - Base Cruzeiro do SuI, ou 

Lo = R$ 34.557.703,12 (trinta e quatro milhoes, quinhentos e cinquenta e sete mil, 

setecentos e tres reais e doze centavos), para a Parcela B do Valor Locatlcio 

- Base Cruzeiro do SuI; 

(' 
Lo = R$ 21.978.129,22 (vinte e urn milhoes, novecentos e setenta e oito mil, cento j)! 

e vinte nove reais e vinte e do is centavos), para a Parcela C do Valor ,,; 
'f 

Locaticio - Base Cruzeiro do SuI; r~ 
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C = Fator da variayao acumulada do indice de prey os IPCA/IBGE, calculado 
com 8 (OiIO) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte 
forma: 

Onde: 

n= 

NIk= 

NIk-1 = 

dup= 

numero lotal de Indices considerados na atualizayao, sendo "n" urn numero 
inteiro; 

em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contralo de Locayao
Base Cruzeiro do SuI, atualiz3yao pelo valor do numero fndice do 

IPCA/IBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario do Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do SuI, 0 valor do numero-fndice do mes de 
atualizayao; 

valor do nUmero Indice do IPCA/IBGE do mes anterior ao mes "k"; 

numero de Dias lJteis entre (i) 31 de janeiro de 20 11, para 0 primeiro mes de 
atuaJizayao, ou (ii) a Data de Aniversario do Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do SuI anterior, para os demais meses, e a data de calcuIo, sendo 
"dup" urn mimero inteiro; e 

dut= numero de Dias lJteis contidos entre (i) 31 de janeiro de 2011, para 0 

primeiro mes de atualizayao, ou (ii) a Data de Aniversario do Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do Sui anterior, para os demais meses, e a proxima 
Data de Aniversario do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, sendo 
"dut" urn numero inteiro. 

Observayoes: 

(a) 
(

dUP) 

Os fatores resultantes das expressoes dUI sao considerados com 9 (nove) casas 

(~)~ 
d d I d 

Nl
k

_
l

_ 
decimais, sem arre on amento e os resu tantes as expressoes sao 
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considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 0 produt6rio e 
executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais 

remotos. 

(b) Considera-se a data de aniversario do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui 0 

dia 15 de cada mes ou 0 primeiro Dia Util posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia Uti! 
(a "Data de Aniversario do Contrato de Locaciio - Base Cruzeiro do Sui"). 

(c) Caso, se ate a Data de Aniversario do Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do Sui, 
o Numero-indice Projetado referente ao mes de atualizayao nilo esteja disponivel, 
deveni ser utilizado um numero-indice projetado, calculado com base na ultima 
Projeyao disponivel, divulgada pela ANBIMA da variayao percentual do 
IPCAlIBGE, conforme formula a seguir: 

Onde: 

Nlkp= 

Nlk= 

Nlkp = Nlk x (1 + Projeyao) 

Numero-Indice Projetado do IPCAlIBGE para 0 mes de atualizayao, 
calculado com 2 casas decimais, com arredondamento; 

em data anterior ou na propria Data de Aniversario do Contrato de Loca,iio -
Base Cruzeiro do SuI, atualizay/io pelo valor do numero indice do 
IPCAlIBGE do mes anterior. Apos a Data de Aniversario do Contrato de 
Locay/io - Base Cruzeiro do Sui, 0 valor do numero-indice do mes de 

atualizayao; e 

Projeyao = variay/io percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de 
atualizay/io. 

Observayoes: 

(a) 0 Numero-indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver 
side divulgado 0 numero-indice correspondente ao mes de atualizayao, nao sendo, 
ponlm, devida nenhuma compensay/io entre a BR e 0 FII, quando da divulga,/io 

posterior do IPCAlIBGE que seria aplicavel. 
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(b) 0 numero-indice do IPCA/IBGE, bem como as proje~oes de sua varia~ao, deverao 

ser utiIizados considerando identico numero de casas decimais divuIgado peIo 6rgao 
responsaveI por seu calcuIo/apura~ao. 

1.3.2.5 lndependentemente do reajuste previsto nos itens acima, em cada Data de Ajuste AnuaI -

Base Cruzeiro do Sui, a BR e 0 FH poderao rever para mais ou para menos a Parcela A do Valor 
Locaticio - Base Cruzeiro do SuI entao vigente. A revisao devera considerar (a) as despesas e 
obriga~oes do FH previstas no artigo 33 do ReguIamento, na CIausuia 5 do Contrato de Cessao de 
Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, na ClilUsuIa 5 do Contrato de Cessao da CCI - Base 
Cruzeiro do Sui Parcel a C e das CCI - Base Porto Nacional (pro rata ao Projeto Base Cruzeiro do 
SuI Parcela C), al6m das despesas e obrigayoes decorrentes da administra~iio da Unidade Base 
Cruzeiro do SuI efetivamente incorridas no ano anterior, conforrne constantes de documentos 
contabeis auditados pelos auditores independentes do FH; (b) 0 valor justificadamente estimado 
das despesas e obrigayoes do FH para 0 periodo anual subsequente; e (c) os cr6ditos e outras 
disponibilidades do FH. Durante 0 ano, 0 valor estabelecido no plano de contas poden! sofrer 
acrescimos e diminuiyoes, as quais serao, conforrne 0 caso, acrescidas ou diminuidas da Parcela A 
do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui do semestre ou ana seguinte, conforrne 0 caso. 

1.3.2.6 A mora da BR no cumprimento das obrigayoes pecuniarias assumidas no Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do SuI acarretani a incidencia dos seguintes encargos moratorios: 

(a) atualizayao monetaria, de acordo com os crit6rios previstos no Contrato de Locayao 
- Base Cruzeiro do SuI e caIculada pro rata temporis; 

(b) multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nao 
pagas, atualizado monetariamente; e 

(c) juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, ou frayao, calculados dia a dia, que 
incidirao sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nile pagas, atualizado 
monetariamente e acrescido de multa morat6ria. 

1.4. CarMer Personalissimo das Relayoes Juridicas Advindas da Celebrayao dos Contratos 

de Locaylio 

1.4. I Projeto Base Porto Nacional. Dada a atipicidade do Contrato de Locayilo - Base Porto 
Nacional, que constitui negocio juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR e 0 FII 
reconheceram, no Contrato de Locayilo - Base Porto Nacional, que: 
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(a) a locayao foi acordada em carater intuitu personae, tendo a Construtora - Base Porto 

Nacional side originalmente contratada pela BR par meio do Contrato de 

Construyao nO 4600115833 (cedido ao FII nos termos do Instrumento Particular de 

Cessao - Base Porto Nacional), em regime de "locayao sob encomenda", sendo a 

Unidade Base Porto Nacional construida de acordo com as especifica96es e visando 

ao atendimento das necessidades de uso da BR; 

(b) 0 c~\lculo do Valor Locaticio - Base Porto Nacional levou em conta as seguintes 

caracteristicas: (i) os custos estimados, na data de assinatura, para a construyao da 

Unidade Base Porto Nacional, nos moldes determinados pela BR; (ii) 0 nivel de 
especificidade da construyao da Unidade Base Porto Nacional, que visa atender as 

necessidades peculiares da BR; (iii) 0 prazo de vigencia do Contrato de Locayao -
Base Porto Nacional; e (iv) que as CCl - Base Porto Nacional representativas dos 

Creditos lmobiliarios - Base Porto N acional servirao de lastro a Operayao de 

Securitizay1io - Base Porto Nacional, e serao suficientes para satisfazer as 

obrigay6es decorrentes dos CRI da 99' Serie e dos CRl da 100' Serie, pro rata em 

rela<;ao as CCl - Base Porto Nacional, conforme 0 caso; e (v) a custo estimado de 

capta<;ao dos CRI das 99' e 100" Series, pro rata em relayao as CCl - Base Porto 

Nacional, conforme 0 caso; e 

( e) a estrutura do Valor Loeaticio - Base Porto Nacional e os prazos de pagamento 

pactuados no Contrato de Loca<;ao - Base Porto Nacional sao essenciais para a 

celebra<;1io do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional e para a realizayiio dos 
investimentos dele decorrentes e foram estabelecidos pela BR e pelo FII com 0 

objetivo de (i) viabilizar a realizayao do Projeto Base Porto Nacional e os 
investimentos realizados pelo FII; e (ii) evitar qualquer descontinuidade no fluxo 

dos Creditos Imobiliarios - Base Porto Nacional. 

1.4.1.1 Tendo vista 0 disposto no item 1.4.1 (b) aeima, a BR e 0 FII reconheceram, no Contrato de 
Loca<;ao - Base Porto Naeional, que 0 referido contrato podera ser alterado exeepeionalmente, em 

funyao de aJtera<;ao do custo estimado da eonstru<;iio, e/ou eventuais expans6es ou futuras 

constru<;6es na Unidade Base Porto Nacional de forma a eriar nova(s) parcelas(s), cOITespondentes 

a eventual valor necessario para a conclusiio da constru<;iio, desenvolvimento e instala<;iio da 

Unidade Base Porto Nacional e/ou eventuais expans6es ou futuras constru<;6es na Unidade Base 

Porto Nacional, desde que: (a) aprovadas pelo cessionario dos Cnlditos lmobili!irios - Base Porto 
Nacional; e (b) que niio comprometa quaisquer valores relacionados aos Creditos Imobiliarios -

Base Porto Nacional, que servem de lasteD aos CRI da 99' e da 100' Series. 

r 
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1.4.1.2 a BR e 0 FIr acordaram, no Contrato de Loca9ao - Base Porto Nacional, que 0 credito 
imobiliario decorrente da ultima parcela da Parcela B do Valor do Locaticio - Base Porto Nacional 

(descrita no Anexo IV do referido contrato), pod era ser cedido e securitizado, a qualquer tempo a 
criterio das partes, devendo as partes aditar 0 Contrato de Loca9ao - Base Porto Nacional, 
adaptando, no que for cabivel, todas as cIausulas. 

1.4.1.2 Em razao desta diversidade de rela90es juridicas, 0 Valor Locaticio - Base Porto Nacional 
deve ser considerado como contrapresta9ao e retorno dos investimentos realizados pelo FII para a 

viabiliza9ao do Projeto Base Porto Nacional de interesse da BR. 

1.4.2 Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C. Dada a atipicidade do Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do SuI, que constitui neg6cio juridico complexo e de conteudo personalissimo, a BR e 0 

FII reconheceram, no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI, que: 

(a) a locayao foi acordada em carater intuitu personae, tendo a Construtora - Base 
Cruzeiro do SuI sido originalmente contratada pel a BR por meio do Contrato de 

Constru9ao n° 4600109942 (cedido ao FII nos terrnos do lnstrumento Particular de 
Cessao - Base Cruzeiro do SuI), em regime de "Iocayao sob encomenda", sendo a 
Unidade Base Cruzeiro do SuI construlda de acordo com as especificayoes e visando 
ao atendimento das necessidades de uso da BR; 

(b) 0 calculo do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI levou em conta as seguintes 
caracteristicas: (i) os custos estimados, na data de assinatura, para a construyao da 
Unidade Base Cruzeiro do SuI, nos moldes deterrninados pela BR; (ii) 0 nivel de 

especificidade da constru9iio da Unidade Base Cruzeiro do SuI, que visa a atender its 
necessidades peculiares da BR; (iii) 0 prazo de vigencia do Contrato de Loca9ao -
Base Cruzeiro do SuI; (iv) que determinados percentuais dos creditos ohjeto do 
Contrato de Cessao de Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, conjuntamente 
com os creditos ohjeto do Contrato de Cessiio de CCI - Expansiio Lubrax Parcela C 
foram vinculados Ii operayao de securitiza9iio para emissao do CRI Expansao-Sul; e 
os creditos da Parcela B Percentual Remanescente, conjuntamente com os creditos 
objeto do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das Cel

Base Porto Nacional, serao vinculados as novas operayoes de securitizayao e 
deveriio ser suficientes para satisfazer, respectivamente, as obrigayoes decorrentes 
das CCI Expansao-Sul e das cedulas de credito imobiliario vinculadas aos eRI das 
99" e 100" Series e/ou dos eRI Expansao-Sul e dos CRI das 99' e 100" Series, 
conforrne 0 caso; e (v) 0 custo estimado de captayao dos eRI Expansao-Sul e dos 
CRI das 99" e lOa" Series; e 
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(c) a estrutura do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui e os prazos de pagamento 

pactuados (inclusive em caso de Antecipayao da Parcela B e Resgate dos CRI da 77' 

Serie e dos CRI da 88' Serie) no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui sao 

essenciais para a celebrayao do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui e para a 

realizayao dos investimentos dele decorrentes e foram estabelecidos pela BR e pelo 

FII com 0 objetivo de (i) viabilizar a realizayao do Projeto Base Cruzeiro do Sui e do 

Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C e os investimentos realizados pelo FII; e (ii) 

evitar qualquer descontinuidade no fluxo dos creditos imobiliarios do referido 

contrato. 

1.4.2. I Tendo vista do disposto no item 1.4.2 (b) acima, a BR e 0 FII reconheceram, no Contrato de 

Locayao - Base Cruzeiro do Sui, que 0 referido contrato poden! ser alterado excepcionalmente, em 

funyao de alterayao do custo estimado da construyao, e/ou eventuais expansoes ou futuras 

construyoes na Unidade Base Cruzeiro do Sui, de forma a criar nova(s) parcelas(s), 
correspondentes ao valor necessario para a conclusao da construyao, desenvolvimento e instalayao 

da Unidade Base Cruzeiro do Sui e/ou eventuais expansoes ou futuras construyoes na Unidade 

Base Cruzeiro do Sui, desde que: (a) aprovadas pelo cessionario dos creditos objeto do Contrato de 

Cessao de Creditos lmobilianos - Base Cruzeiro do Sui e pelo cessionario da CCI - Base Cruzeiro 

do Sui Parcela C; e (b) que nao comprometa quaisquer valores relacionados aos creditos objeto do 
Contrato de Cessiio de Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui e quaisquer val ores objeto do 

Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional. 

1.4.2.1.1 Condicionado ao Resgate Antecipado dos CRI da 77' Serie e dos CRr da 88' Serie, a 

Parcela B Percentual Remanescente tera 0 vencimento e fluxo para pagamento parcelado conforme 

previstos no Anexo IV ao Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do Sui, os quais serao 

representados pela CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente e servirao 

como lastro dos CRI da 100' Serie. 

1.4.2. 1.2 Conforme considerando 6 acima, 0 FII e a BR, para obter recursos adicionais suficientes 

para desenvolver, construir e instalar a Unidade Base Cruzeiro do Sui, bern como para a 

complementayiio das despesas com 0 Resgate Antecipado dos CRI da 77' Serie e dos CRI da 88' 
Serie, nos termos do item 1.4.2.1.3 abaixo, aumentaram, em 22 de maio de 20 I 2, 0 Valor Locaticio 

- Base Cruzeiro do Sui, criando uma parcela adicional do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, 

correspondente II Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI. 

1.4.2.1.3 A aiterayiio do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui sera realizada exclusivamente para 

as novas emissoes de certificados de recebiveis imobiliarios, sendo, neste caso, obrigat6rio para 0 

FII e para a BR aumentar 0 Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui em valor suficiente para 
cobertura dos custos com 0 resgate antecipado dos certificados de recebiveis imobiliarios emitidos 
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com lastro noes) percentual(is) antecipado(s) da(s) parcelas do Valor Locatfcio - Base Cruzeiro do 
SuI. 

1.4.2.2 Em razao desta diversidade de rela90es juridicas, 0 Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI 
deve ser considerado como contraprestayao e retorno dos investimentos realizados pelo FII para a 

viabilizayao do Projeto Base Cruzeiro do SuI e do Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C de 
interesse da BR. 

1.4.2.3 A eficacia das disposi«oes, constantes do Contrato de Loca<;ao - Base Cruzeiro do SuI, 
referentes aos creditos imobiliiirios oriundos da Parcela B Percentual Remanescente, as quais 
servirao de lastro aos CRr da 100 a Serie, estao condicionadas ao Resgate Antecipado dos CRI 
77 a Serie e dos CRr 88 a Serie e ii emissao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual 
Remanescente. A Securitizadora, na qualidade de atual titular dos creditos da Parcela B 
Percentual Remanescente, os quais lastreiam os CRI 77 a Serie e os CRI 88a Serie, anui, pOl' 
meio do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto 
Nacional, condicionada ao Resgate Antecipado dos CRI 77a Serie e dos CRI 88" Serie, com 0 

parcelamento do pagamento Parcela B Percentual Remanescente prevista no Contrato de Loca«ao 
- Base Cruzeiro do Su!. 

1.5. Rescisao e Resolu~iio dos Contratos de Loca~ao 

1.5.1 Projeto Base Porto Nacional. 0 Contrato de Loca9ao - Base Porto Nacional podeni ser 
declarado antecipadamente tenninado ou rescindido, ficando a BR sujeita ao pagamento do Valor 
Indenizat6rio e Premio - Base Porto Nacional estabelecido no item J .5.1.1 abaixo, nos seguintes 
casos: 

(a) a criterio da BR, na hip6tese de a Unidade Base Porto Nacional nao ser entregue, em 

ate 5 (cinco) Dias (Jteis ap6s a Data de lnicio da Locayao -Base Porto Nacional, pOI' 
qualquer motive (inclusive caso [ortuito ou [or9a maior) ate a Data de lnicio da 

Locayao -Base Porto Nacional, nos terrnos do item 3.04(a) do Contrato de Locayao 
- Base Porto Nacional; 

(b) automaticamente, independentemente do envio de qualquer notificayao judicial ou 
extrajudicial, caso (i) a BR nao envie a notifica9ao descrita no item 3.04 do Contrato 
de Locayao - Base Porto Nacional, na forma e no prazo nele estabelecidos, 
informando se, em virtude da nao entrega da Unidade Base Porto Nacional na Data 
de Inlcio da Locayao - Base Porto Nacional, rescindini 0 Contrato de Locayao -
Base Porto Nacional (item 3.04(a) do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional); 
ou (ii) desde que nao seja rescindindo 0 Contrato de Anendamento, a Unidade Base 
Porto Nacional nao seja entregue para 10cay1£o no prazo a icional estabelecido no 
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item 3.04(b) do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional, que trata da assunyao 
da administrayao da obra de construyao e instalayao da Unidade Base Porto 

Nacional pel a BR, apas a Data de Inicio da Locayao - Base Porto Nacional, para 
continuidade dos serviyos executados, arcando com a totalidade dos custos e 
despesas necessarias II construyao, desenvolvimento e instalayao da Unidade Base 
Porto N acional, e, se for 0 caso, com a substituiyao da Construtora - Base Porto 
Nacional ou qualquer outra contratada, independentemente de autorizayao previa do 
Fl!, nos termos dos Contratos da Construyao - Base Porto Nacional e do Contrato de 
Gerenciamento da Construyao - Base Porto Nacional, e arcando tambem com 
quaisquer multas devidas em funyao do atraso na construyao da Unidade Base Porto 
Nacional, nos termos do Contrato de Arrendarnento, com a finalidade de entregar a 
Unidade ao FII para locayao, nos termos do Contrato de Locayao - Base Porto 
Nacional, em ate 360 (trezentos e sessenta) dias apas a Data de Inicio da Locayao
Base Porto Nacional, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da BR. 

(c) caso ocorra qualquer urn dos seguintes eventos de inadimplemento (os "Eventos de 
Inadimplemento"), sem que 0 correspondente inadimplemento tenha side sanado 
nos prazos estabelecidos no Contrato de Locayao - Base Porto Nacional: 

(i) falencia, insolvencia, apresenta<yao de requerimento de recuperayao 
judicial ou propositura de plano de recupera<yao extrajudicial ou 

procedimento equivalente, formulado pela BR ou por qualquer credor da 
BR, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 90 (noventa) dias 
contados da data da sua propositura, dissoluyao, Iiquidayao ou extinyao de 
qualquer das partes do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional; 

(ii) inadimplemento pela BR no pagamento do Valor Locaticio - Base Porto 
Nacional ou da multa compensataria prevista no item 3.04(b) do Contrato 
de Locayao - Base Porto Nacional na correspondente Data de Pagamento 
do Valor Locaticio - Base Porto Nacional e sem que tal inadimplemento 
seja sanado em ate 15 (quinze) Dias Uteis contados de tal data, sem 
prejufw da incidencia de encargos moratarios previstos no item 4.08 do 
Contralo de Locayao - Base Porto Nacional durante tal periodo; ou 

(iii) inadimplemento pela BR do cumprimento de qualquer outra de suas 
obriga<;:oes decorrentes do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional ou 
dos Documentos do Projeto Base POrlo Nacional, sem que tal 
inadimplemento seja sanado em ale 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Notificayao de Inadimplemento, conforme definida no 

; 
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item 12.02 do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional. 

(d) a exclusivo criterio da BR, unilateralmente, a qualquer tempo, mediante 
comunicayiio ao FI! com antecedencia de 60 (sessenta) dias; 

(e) caso ocorra a desapropriayiio total ou parcial da Area da Base Porto Nacional (neste 
segundo caso, desde que tal desapropriayiio parcial inviabilize a utilizayao do 
arrendamento e/ou da Unidade Base Porto Nacional na forma e para os fins 
previstos nos Documentos do Projeto Base Porto Nacional), seja em momento 
anterior ou posterior ao terminG da construyao da Unidade Base Porto Nacional; 

(f) a criterio da BR, caso oCOlTa a desapropriac;ao parcial da Area da Base Porto 
Nacional que nao inviabilize a utilizac;ao do arrendamento e/ou da Unidade Base 
Porto Nacional na forma e para os fins previstos nos Documentos do Projeto Base 
Porto Nacional; 

(g) caso a Valec revogue ou desautorize a cessao do Contrato de Arrendamento, ou nao 
seja formalizado 0 Instrumento Particular de Cessao do Arrendamento, ou ocorra a 
extinyiio, a interrupyiio, a anulayao, a rescisao ou a declarac;ao de nulidade, 
invalidade ou inexistencia de quaisquer dos instrumentos ora citados, cessao ou 
transferencia, total ou parcial, pelo FH, de seus direitos e obrigayoes decorrentes do 

Instrumento Particular de Cessao de Arrendamento, sem anuencia previa e por 
escrito da BR e da Securitizadora; 

(h) cessao, emprestimo, promessa de venda, alienayao da Unidade Base Porto Nacional 
ou constituiyao sobre esta ou sobre a Area da Base Porto Nacional de qualquer onus 
ou gravame, alem daqueles descritos no Anexo I do Contrato de Locayao - Base 

Porto Nacional; 

(i) mudanya da titularidade de qualquer das quotas do FI!, exceto se a transferencia das 
quotas do FII ocorrer para entidade devidamente habilitada agindo na qualidade de 
agente fiduchirio da emissao de certificados de receblveis imobiliarios tendo lastro 
em creditos imobiliarios devidos pela BR ou por qualquer entidade por ela 

controlada ou subsidi/irias; 

(j) 

(k) 

nulidade, termino antecipado, rescisao, resili9ao ou resoluyao de qualquer urn dos 
Documentos do Projeto Base Porto Nacional, por qualquer razao; e 

vencimento antecipado dos CRl da 99" Serie elou CRr ~a 100' Serie. 

.~ 
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1.5.1. I Caso ocorra 0 termino antecipado ou a rescisao do Contrato de Locayao - Base Porto 
Nacional nos termos dos subitens (a) a (d) e (g) a (k) acima, a BR devera pagar ao FII, a tltulo de 
indenizayao por perdas e danos prefixados, tendo em vista a natureza personalissima do Contrato 
de Locayao - Base Porto Nacional e a singnlaridade de seus termos e condiyoes, a quantia 
equivalente ao valor indenizat6rio acrescido de premio apurado nos termos da f6rmula descrita 
abaixo, nos termos da Clausula 15 do Contrato de Locayao - Base Porto Nacional ("Valor 
Indenizat6rio e Premio Base Porto Nacional"): 

Onde: 

VIE = 

VNI= 

P= 

Onde: 

i= 

VIE = VNI +P 

Valor Indenizat6rio; 

resultado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B 
do Valor Locaticio - Base Porto Nacional (exceto pela Ultima), atualizadas 
pelo indice de correyao monetana na forma do Contrato de Locac,:ao - Base 
Porto NacionaI, e trazidas a valor presente por "i" conforme definido 
abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo vencimento 
ate a Data de Apuray1io; e 

valor do premio, apurado nos termos da f6rmula abaixo: 

P=Mtixim 0; 
( 

i J~~ 1+-
100 1 xVNI 

( 
y J~~ 1+-

100 

4,0933 (quatro inteiros novecentos e trinta e tres decimos mih\simos) no 
que se ref ere as parcelas da Parcela B que lastreiam 0 eRI da 99' Serie e 
4,9781 (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e um decimos 
milesimos) no que se refere as parcelas da Parcela B que Iastreiam 0 CRI da 

100' Serle; 
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y= 

Du= 

· . 

taxa de remuncl'ayao (cupom sobre 0 IPCAlIBGE) da Nota do Tcsouro 
Nacional - Serie B (a ''NTN-B'') de prazo medio de vencimellto mais 
proximo ao duration remanescente das parcelas vincendas da Parcel a B 
(exceto a ultima) do Valor Locaticio - Base Porto Nacional, definida na 
data de pagamento do Valor Indenizat6rio (a "Data de Apuracao"). A 
NTN-B deverll ser deduzida da aliquota de imposto de renda vigente a 
epoca para investimentos de pessoas flsicas em Certificados de Recebiveis 
Imobiliarios com prazo de vencimento equivalente ao prazo de vencimento 
da penultima parcel a da Parcela B do Valor Locaticio - Base Porto 
Naci.onal vincenda. Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) taxa 
de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de Apuray1io; 011 (b) taxa 
media,de refel·encia pl'aticada POl' pelo menos 3 (tr8s) institui90es 
flnanceiras de primeira linha na Data de Apurayao; 

prazo remanescente, em Dias theis, entre a Data de Apurayao.o a data de 
vencimento da penultima parcela vincenda da Parcel a B do Valor Locaticio 
- Base POlto Nacional. 

1.5.1.2 Nas hip6teses de tennino antecipado ou de rcscislio do Contralo de Locayao _. Base Porto 
Nacional em funy1io da ocorrencia de urn Evento de InadimJllemento nos termos do item 1.5.I(e) 
acima, Sel·a acrescida ao Valor Indenizal6rio e Premia -- Base Porto Nacional: 

(a) a penalidade equivalcnte a 20% (vinte por cento) do Valor Locatlcio - Base Porto 
Nacional vigente it epOCH da infrayffo, sempre por intciro, independentemente do 
prazo deconido da loCa9ilO e daa pareelas ja pugas, nn hipotese do Evento de 
lnadimplemento dCCOl"Tente do evento dcscrito no item 1.5.1(c)(iii) aeima; ou 

(b) a muIta prevista no item 4.08 do Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do SuI, na 
hip6tese do Evento de fnadimplemento ser decorrente do cvento descrito no item 
I.S.l(c)(ii) acimn. 

1.5.1.3 Nas hip6teses de termino antecipado e dc rescisao do Contrato de Locayao - Base Porto 
Nacional previstas nos subitens (e) e (f) do item 1.5.1 acima, para desapropriayao total Oll parcial 
da Unidade Base Porto Nadonal., a BR devera pagal' ao FIr indenizayao por perdas e danos 
prefixados, apurada pelo resultado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B 
do Valor Locaticio - Base Porto Nacional (exccto pela ultima parcela), atualizadas polo indice de 
correyao lllonetaria na forma do Contrato de Loca<;1io - Base Porto Nacional, e trazidas a valor 
presente pcla taxa de juros de 4,0933% a.a. (quatro inteiros novecentos e trin!a e tl'~s decimos 
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mih\simos por cento ao ano) no que se refere as parcelas da Parcela B que lastreiam 0 CRI da 99" 

Serie e 4,9781 % a.a. (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e urn decimos milesimos por 

cento ao ano) no que se ref ere as parcelas da Parcela B que lastreiam 0 CRI da 100" Serie expressa 

em dul252 Dias Uteis, conforme definido acima, desde a data de seu respectiv~ vencimento ate a 

Data de Apurayao (a "Indenizacao por Perdas e Danos Base Porto Nacional"). 

1.5.2 Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C. Exceto pelo disposto nos itens 1.5.2.4 e 1.5.2.4.1 

abaixo, 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI poden! ser declarado antecipadamente 

terminado ou rescindido nos seguintes casos; 

(a) a criterio da BR, mediante envio de notificayao ao FII, em ate 5 (cinco) Dias Uteis 

apos a Data de Infcio da Locayao - Base Cruzeiro do SuI, na hipotese de a Unidade 

Base Cruzeiro do SuI nao ser entregue, por quaIquer motivo (inclusive em virtude 

de caso fortuito ou forya maior) ate essa data; 

(b) automaticamente, independentemente do envio de qualquer notificayao judicial ou 

(c) 

extrajudicial, caso (i) a BR nao envie a notificayao descrita no item 3.04 do Contrato 

de Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI na forma e no prazo nela estipulados, 

informando se, em virtude da nao entrega da Unidade Base Cruzeiro do SuI na Data 

de Infcio da Locayao - Base Cruzeiro do SuI, rescindira 0 Contrato de Locayao -

Base Cruzeiro do SuI; ou (ii) a Unidade Base Cruzeiro do SuI nao seja entregue para 

loca9ao no prazo adicional estabelecido no item 3.04(b) do Contrato de Locayao -

Base Cruzeiro do SuI, que trata da assunyao da administrayao da obra de construs:ao 

e instalayao da Unidade Base Cruzeiro do SuI pela BR, apos a Data de Inicio da 

Locayao - Base Cruzeiro do SuI, para continuidade dos serviyos executados, 

arcando, com a totalidade dos custos e despesas necessarias it construyao, 

desenvolvimento e instalayao da Unidade Base Cruzeiro do SuI, e, se for 0 caso, 

com a substituiyao da Construtora - Base Cruzeiro do Sui ou qualquer outra 

contratada, independentemente de autorizayao previa do FII, nos termos dos 

Contratos da Construyao - Base Cruzeiro do Sui e do Contrato de Gerenciamento da 

Construyao - Base Cruzeiro do SuI, sem a interrupyao do exercfcio da Concessao do 

Direito de Uso e do Contrato de Concessao de Uso, com a finalidade de entregar a 

Unidade Base Cruzeiro do SuI ao FII para Iocayao, nos termos do Contrato de 

Locayao - Base Cruzeiro do SuI, em ate 360 (trezentos e sessenta) dias apos a Data 

de Infcio da Locayao - Base Cruzeiro do SuI, prorrogaveis por iguaI periodo, a 

criterio da BR. 

caso ocorra qualquer urn dos seguintes eventos de inadimpIemento (os "Eventos de 

Inadimplemento Base Cruzeiro do Sui"), sem que i 0 correspondente 
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inadimplemento tenha sido sanado nos prazos estabelecidos no Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do Sui: 

(i) falencia, insolvencia, apresentayao de requerimento de recuperayiio 
judicial ou propositura de plano de recuperayao extrajudicial ou 
procedimento equivalente, formulado pela BR ou por qualquer credor da 
BR, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 90 (noventa) dias 
contados da data da sua propositura, dissoluyao, liquidayao ou extinyao de 
qualquer das partes do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui; 

(ii) inadimplemento pela BR no pagamento do Valor Locaticio - Base 
Cruzeiro do Sui, ou da multa compensatoria, prevista no item 3 A(b) do 
Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do Sui, pelos prejuizos sofridos pelo 
FH em virtude do nao recebimento do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do 
Sui resultante de indisponibilidade da Unidade Base Cruzeiro do Sui na 
Data de Inicio da Locayiio - Base Cruzeiro do Sui na correspondente Data 
de Pagamento do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, e sem que tal 
inadimplemento seja sanado em ate 15 (quinze) Dias Uteis contados de tal 
data, sem prejuizo da incidencia de encargos moratorios previstos no 
Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI durante tal periodo; ou 

(iii) inadimplemento pela BR do cumprimento de qualquer outra de suas 
obrigayoes decorrentes do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui ou 
dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui ou dos Documentos do 
Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C, sem que tal inadimplemento seja 
sanado em ate 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Notificayao 
de Inadimplemento, conforme definida no item 12.02 do Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do SuI. 

(d) a excIusivo criterio da BR, unilateralmente, a qualquer tempo, mediante 
comunicayao ao FH com antecedencia de 60 (sessenta) dias; 

(e) caso ocorra a desapropriayiio total ou parcial da Area da Base Cruzeiro do Sui (neste 
segundo caso, desde que tal desapropriayao parcial inviabilize a utilizayao do 
Direito de Uso, conforme definido no Contrato de Concessao de Uso - Base 
Cruzeiro do Sui, e/ou da Unidade Base Cruzeiro do Sui na forma e para os fins 
previstos nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI enos Documentos 
Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcel a C), seja em momento anterior ou posterior ao 
termino da construyao da Unidade Base Cruzeiro do Sui; 
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(I) a criterio da BR, caso ocorra a desapropria9ao parcial da Area da Base Cruzeiro do 
Sui que nao inviabilize a utiIizal'ao do Direito de Uso e/ou da Unidade Base 

Cruzeiro do Sui na fonna e para os fins previstos nos Documentos do Projeto Base 
Cruzeiro do Sui enos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C; 

(g) (i) extinl'ao, por qualquer motivo, do Direito de Uso, extinl'ao ou nao fonnaIiza,ao 
da Escritura de Compra e Venda da Area da Base Cruzeiro do Sui no prazo enos 
tennos do Contrato de Concessiio de Uso; (ii) nao obtenl'ao das aprovayoes 
societarias necessarias, na fonna do estatuto social da BR, para a aquisil'ao pela BR 
da Area Base Cruzeiro do Sui, confonne descrito no Anexo I do Contrato de 
Local'ao - Base Cruzeiro do Sui; (iii) nao conclusao do registro de seu titulo 
aquisitivo junto II matricula do im6vel descrito no Anexo I do Contrato de Locayao 
- Base Cruzeiro do SuI no Registro Geral de Im6veis competente; e/ou (iv) 
anulayao ou declarayao de nulidade do Contrato de Concessao de Uso; 

(h) constituiyao de qualquer tipo de onus elou gravame sobre a Area da Base Cruzeiro 
do Sui, al6m daqueles descritos nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI e 
nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C; 

(i) a mudanya da titularidade de qualquer das quotas do PH, exceto se a transferencia 

das quotas do PH ocorrer para entidade devidamente habilitada agindo na qualidade 
de agente fiduciario de emissao dos CRI Expansao-Sul e dos CRI das 99' e 100' 
Series, tendo lastro em cn\ditos imobiliarios devidos pela BR ou por qualquer 

entidade por ela controlada ou subsidianas; 

CD nulidade, tennino antecipado, rescisiio, resiIi9ao ou resolul'iio de qualquer urn dos 
Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui ou dos Documentos do Projeto Base 
Cruzeiro do SuI Parcela C, por qualquer razao; e 

(k) declara9ao do vencimento antecipado dos certificados de recebiveis imobilhirios 
emitidos no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI, inclusive os CRI 
Expansao-Sul e dos certificados de recebiveis imobililirios emitidos no ambito do 

Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C. 

1.5.2.1 Caso 0 Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do Sui seja terminado antecipadamente ou L 
rescindido nos termos dos subitens (a) a (d), (g) a (k) acima, a BR devera pagar ao FII, a titulo de 
indeniza9ao por perdas e danos prefixados, tendo em vista a natureza personaHssima do Contrato 
de Local'ao - Base Cruzeiro do Sui e a singuJaridade de seus tennos e condil'oes, quantia 

\ I 
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equivalente ao valor indenizatorio acrescido de premio, apurada nos termos da formula abaixo 
(0 "Valor Indenizatorio e Premio - Base Cruzeiro do SuI"): 

Onde: 

VIE = 

VNI= 

P= 

Onde: 

i= 

y= 

VIE = VNl+P 

Valor Indenizatorio; 

resultado do somatorio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B e 
da Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, conforme 0 caso, 
atualizadas pelo indice de correyao monetaria na forma deste Contrato de 
Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI, e trazidas a valor presente por "i", 
conforme defmido abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu 
respectivo vencimento ate a Data de Apura9ao; e 

valor do premio, apurado nos termos da formula abaixo: 

P=Mdximo O' , 

l 

( 
i )~~ 1+-

100 

( 
y )~; 

1+-
100 

1 xVNI 

6,84 (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos) no que se refere a 
percentuais de parcelas da Parcela B, que lastreiam os CRI Expansao-Sul; e 
4,9781 (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e urn decimos 
milesimos) no que se refere a percentuais de parcel as da Parcela B, que 
lastreiam os CRr da 100' Serie; e 4,9781 (quatro inteiros e nove mil 
setecentos e oitenta e urn decimos milesimos) no que se ref ere it Parcela C, 

que lastreia os CRI da 100' Serie; 

taxa de remunera9ao (cupom sobre 0 IPCNIBGE) da NTN-B de prazo 
medio de vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcelas 
vincendas da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI (em 
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Du= 

relayao aos percentuais das parcelas da Parcela B do Valor Locaticio -

Base Cruzeiro do Sui vinculados aos CRI Expansao-Sul e aos CRI da 100' 

Serie, conforrne 0 caso), definida na Data de Apurayao. A NTN-B deven! 

ser deduzida da aliquota de imposto de renda vigente Ii epoca para 

investimentos de pessoas fisicas em Celtificados de Recebiveis 

Imobili<\rios com prazo de vencimento equivalente ao prazo de vencimento 

da ultima parcela da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui 

(em relayao aos percentuais das parcelas da Parcela B do Valor Locaticio -

Base Cruzeiro do Sui vinculados aos CRI Expansao-Sul e aos CRI da 100' 

Serie, conforrne 0 caso) e da Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro 

do Sui, conforrne 0 caso, vincenda. Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, 

entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na Data de 

Apurayao; ou (b) taxa merna de referencia praticada por pelo menos 3 (tres) 

instituiyoes financeiras de primeira linha na Data de Apurayao; e 

prazo remanescente, em Dias tJteis, entre a Data de Apura91io e a data de 

vencimento da ultima parcela vincenda da Parcel a B do Valor Locatfcio -

Base Cruzeiro do Sui (em rela9ao aos percentuais das parcel as da Parcela B 

do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui vinculados aos CRI 

Expansao-Sul ou aos CRI da 100' Serie, conforrne 0 caso) ou da Parcela C 

do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, conforrne 0 caso. 

1.5.2.2 Caso 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui seja terminado antecipadamente nos 

termos do item 1.5.2 (c) acima, ao Valor Indenizat6rio e Premio - Base Cruzeiro do Sui sen\ 

acrescida: 

(a) a multa prevista no item 12.01 do Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, na 

hipotese do Evento de Inadimplemento decorrente do evento descrito no item 

1.5.2(iii)(c) acima; ou 

(b) a multa prevista no item 4.8 do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, na 

hip6tese do Evento de Inadimplemento decorrente do evento descrito no item 

1.5 .2(iii)(b) acima. 

1.5.2.3 Nas hipoteses de termino antecipado e de rescisao do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro 

do Sui previstas nos subitens (e) e (f) do item 1.5.2 acima, a BR devera pagar ao FII indeniza,ao 

por perdas e danos prefixados, apurada pelo resultado do somatorio de (a) cada urn dos percentuais 

das parcelas vincendas da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, utilizadas no CRI 

Expansao-Sul, atualizadas pelo indice de corres:ao monetana na forma do ~ontrato de Locayao -
\ .~ 
~, V . 
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Base Cruzeiro do Sui, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 6,84% a.a. (seis inteiros e 
oitenta e quatro centesimos por cento ao ano) expressa em dul252 Dias tJteis, conforme definido 

acima, desde a data de seu respectiv~ vencimento ate a Data de Apura9ao; (b) cada urn dos 
percentuais das parcelas vincendas da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, 
utilizadas no CRI da 100' Serie, atualizadas pelo lndice de corre9ao monetaria na forma do 
Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 
4,9781% a.a. (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e um decimos milesimos por cento ao 
ano) expressa em dul252 Dias tJteis, conforme defmido acima, desde a data de seu respectivo 
vencimento ate a Data de Apura9ao; e (c) cada uma das parcelas vincendas da Parcela C, utilizadas 
nos CRT da 100' Serie, todas atualizadas pelo lndice de corre9ao monetaria na forma do Contrato de 
Loca9ao - Base Cruzeiro do Sui, e trazidas a valor presente pela taxa de juros de 4,9781% a.a. 
(quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e urn decimos milesimos por cento ao ano) expressa 
em dul252 Dias tHeis, conforme definido acima, desde a data de seu respectivo vencimento ate a 
Data de Apura9ao (a "Indenizacao por Perdas e Danos - Base Cruzeiro do Sui"). 

1.5.2.4 0 FII e a BR acordaram que na ocorrencia de quaisquer das hip6teses descritas no item 
1.5.2 acima relacionadas ao inadimplemento pela BR no pagamento de percentuais das parcelas da 
Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, que lastreiam os CRI Expansao-SuI, e/ou 

vencimento antecipado dos CRT Expansao-Sul, 0 Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI nao 
sera rescindido, sendo devido, neste caso, 0 Valor Indenizat6rio e Premio - Base Cruzeiro do SuI 
(pro rata aos percentuais das parcelas da Parcela B do Valor Locatlcio - Base Cruzeiro do Sui 

vinculados aos CRI Expansao-Sul), conforme previsto na f6rmula abaixo, a ser utilizado para 
quitar as obriga90es decorrentes dos CRI Expansao-SuI. 

Onde: 

VIE = 

VNI= 

VIE = VNI+P 

Valor Indenizat6rio; 

resultado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B do 
Valor Locatfcio - Base Cruzeiro do SuI, em rela9ao aos percentuais das 
parcelas da Parcela B do Valor Locatlcio - Base Cruzeiro do SuI 
vinculados aos CRI Expansao-Sul, atualizadas pelo lndice de corre9iio 
monetaria na forma deste Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI, e 
trazidas a valor presente por "i", conforme definido abaixo, de forma pro 

rata die, desde a data de seu respectivo vencimento ate a Data de 

Apura9ao; e 
i 
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P= 

Onde: 

i= 

y= 

Du= 

valor do premio, apurado nos terrnos da formula abaixo: 

P == Maximo 0; 
( 

i )~;; 
1+-

100 

( 
y )~~ 1+-

100 

1 xVNI 

6,84 (seis inteiros e oitenta e quatro centesimos) no que se refere a 
percentuais de pareelas da Parcela B, que lastreiam os CRl Expansao-Sul; 

taxa de remunerayao (eupom sobre 0 IPCA/mOE) da NTN-B de prazo 
medio de vencimento mais proximo ao duration remanescente das pareelas 
vineendas da Pareela B do Valor Loeatlcio - Base Cruzeiro do Sui (ern 
relayao aos pereentuais das parcelas da Parcela B do Valor Loeatlcio -
Base Cruzeiro do Sui vineulados aos CRI Expansao-SuI), definida na Data 
de Apurayao. A NTN-B devera ser deduzida da aliquota de imposto de 
renda vigente Ii epoea para investimentos de pessoas fisieas ern 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios corn prazo de vencimento 
equivalente ao prazo de vencimento da ultima parcela vincenda da Parcela 
B do Valor Loeatieio - Base Cruzeiro do Sui (em relayao aos pereentuais 
das parcelas da Pareela B do Valor Loeatlcio - Base Cruzeiro do Sui 
vineulados aos CRI Expansao-Sul). Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, 
entre: (a) taxa de referencia divulgada pel a ANBIMA na Data de 
Apurayao; ou (b) taxa media de referencia pratieada por pelo menos 3 (tres) 
instituiyoes financeiras de primeira linha na Data de Apurayao; e 

prazo remaneseente, ern Dias (rteis, entre a Data de Apurayao e a data de 
vencimento da ultima parcela vineenda da Parcela B do Valor Locaticio -
Base Cruzeiro do Sui (ern relayao aos percentuais das pareelas da Pareela B 
do Valor Locatlcio - Base Cruzeiro do SuI vineulados aos CRl 
Expansao-Sul). 
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1.5.2.4.1 0 FII e a BR acordaram que, na ocorrencia de quaisquer das hip6teses descritas no item 
1.5.2 acima relacionadas ao inadimplemento pela BR no pagamento de percentuais das parcelas da 

Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI e da Parcel a C do Valor Locaticio - Base 
Cruzeiro do SuI que lastreiam os CRI da 100'Serie e/ou 0 vencimento antecipado dos CRI da 100' 
Serie, 0 Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI nao sera rescindido, sendo devido, neste caso, 
o Valor Indenizat6rio e Premio - Base Cruzeiro do SuI (pro rata aos percentuais das parcelas da 
Parcel a B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI e da Parcela C do Valor Locaticio - Base 
Cruzeiro do SuI vinculados aos CRI da 100' Serie), conforme previsto na f6rmula abaixo, a ser 
utilizado para quitar as obrigas:oes decorrentes dos CRI da 100' Serie: 

Onde: 

VIE = 

VNI= 

P= 

Onde: 

i= 

VIE = VNI+P 

Valor Indenizat6rio; 

resultado do somat6rio de cada uma das parcelas vincendas da Parcela B 
Percentual Remanescente e da Parcela C do Valor Locaticio - Base 
Cruzeiro do SuI (vinculadas aos CRI da 100' Serie), atualizadas pelo indice 
de correyao monetaria na forma deste Contrato de Locayao - Base 
Cruzeiro do SuI, e trazidas a valor presente por "i", conforme definido 
abaixo, de forma pro rata die, desde a data de seu respectivo vencimento 
ate a Data de Apurayao; e 

valor do premio, apurado nos termos da f6rmula abaixo: 

P=Mriximo O' , 

L 

( 
i )~; 1+-

100 
Du 

( 
y )252 

1+-
100 

1 xVNl 

jJ 
4,978 I (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e urn decimos ····r

i 

milesimos) no que se ref ere II Parcela B Percentual Remanescente e no que . ~ 
.. \ 
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y= 

Du= 

se refere Ii Parcel a C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, que 

lastreiam os CRI da 100' Serie; 

taxa de remunerayao (cupom sobre 0 IPCNIBGE) da NTN-B de prazo 

medio de vencimento mais proximo ao duration remanescente das parcelas 

vincendas da Parcela B Percentual Remanescente e da Parcela C do Valor 

Locatfcio - Base Cruzeiro do Sui, definida na Data de Apurayao. A NTN-B 

deverii ser deduzida da aliquota de imposto de renda vigente a epoca para 

investimentos de pessoas fisicas em Certificados de Recebiveis 

Imobiliarios com prazo de vencimento equivalente ao prazo de vencimento 

da ultima parcela da Parcela B Percentual Remanescente e da Parcela C do 

Valor Locatfcio - Base Cruzeiro do SuI vincenda. Sera utilizada a menor 

taxa da NTN-B, entre: (a) taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na 

Data de Apurayao; ou (b) taxa media de referencia praticada por pelo 

menos 3 (tres) instituiyoes fmanceiras de primeira linha na Data de 

Apura9ao; e 

prazo remanescente, em Dias tJteis, entre a Data de Apurayao e a data de 

vencimento da ultima parcela vincenda da Parcela B Percentual 

Remanescente e da Parcela C do Valor Locatlcio - Base Cruzeiro do SuI. 

1.5.2.5 Na hipotese prevista no item 1.5.2.4. acima, deixariio de permanecer em vigor, 

automaticamente: (a) as obrigayoes relacionadas aos pagamentos de percentuais das parcelas da 

Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, que lastreiam os CRr Expansao-Sul; e (b) no 

que couber, as obrigayoes e disposiyoes apliciiveis estritamente ao Projeto Base Cruzeiro do SuI, 

permanecendo inalterados os percentuais dos creditos imobiliarios relacionados aos CRI da 100' 
Serie. 

1.5.2.5.1 Na hip6tese prevista no item 1.5.2.4.1 acima, deixariio de permanecer em vigor, 

automaticamente: (a) as obrigayoes relacionadas aos pagamentos de percentuais das parcelas da 

Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI e da Parcela C do Valor Locaticio - Base 

Cruzeiro do SuI, que lastreiam os CRr da 100' Serie; e (b) no que couber, as obrigayoes e 

disposiyoes aplicaveis estritamente ao Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C, pennanecendo 

inalterados os percentuais dos creditos imobiliarios relacionados aos CRr Expansao-Sui. 

1.6. Revisao Judicial dos Val ores Locaticios 

1.6.1 Dada a atipicidade do Contrato de Loca9ao - Base Porto Nacional e do Contrato de 

Locayao - Base Cruzeiro do Sui, que constituem negocios juridicos complexos e de conteudo 
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personalissimo, tanto 0 FII como a BR reconheceram, nos respectivos contratos, a inaplicabilidade 
de qualquer alegal'iio de adequal'iio dos Valores Locaticios, conforme definido nos Contratos de 

Loca,ao, a valores de mercado para fins de al'aO revisional de aluguel e renunciaram, em comum 
acordo, naqueles contratos, aos seus respectivos direitos de pleitear revisao judicial dos Valores 
Locaticios, nos termos do artigo 19 da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

1.7. Caracteristicas dos Cn,ditos lmobiliarios e das CCI das 99' e 100' Series Vinculadas as 
Opera\,oes de Securitiza\,iio 

1.7.1 Numero do Termo de Securitizacao das 99' e 100' Series: CRl99100/2012. 

1.7.2 Valor Total Nominal dos Creditos Imobiliarios Vinculados Termo de Securitizacao das 99' 
e 1 DO' Series: R$ 707.134.978,37 (setecentos e sete milhOes, cento e trinta e quatro mil, novecentos 
e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), em 31 de janeiro de 2011. 

1.7.3 Creditos Imobiliarios Vinculados as Operacoes de Securitizacao: Creditos 
imobiliarios, representados pelas CCI das 99' e 1 DO' Series que lastreiam a emissao dos CRi das 

99' e I DO' Series, que: (i) no caso do Projeto Base Porto Nacional, as CCI - Base Porto Nacional 
representam os creditos imobilj"rios oriundos da Parcela B do Valor Locaticio - Base Porto 

Nacional, que compreende: (a.l) 0 direito de recebimento dos pagamentos anuais da Parcela B 
(exceto a ultima) do Valor Locatfcio - Base Porto Nacional; (b.1) 0 direito ao recebimento dos 

valores referentes a indenizal'oes, premios, multas, valores devidos a titulo de seguro e penalidades 
(pro rata em relal'ao a Parcela B (exceto a ultima) do Valor Locaticio - Base Porto Nacional) 
devidos pela BR nos termos do Contrato de Local'ao - Base Porto Nacional; e (c. I) os direitos 
estabelecidos nas Clausulas 14 e 15 do Contrato de Local'ao - Base Porto Nacional, no tocante aos 
direitos e creditos mencionados nos itens (a 1) e (b 1), a fim de que esses direitos e creditos sejam 
utilizados como lastro da Operal'ao de Securitizayao - Base Porto Nacional (os "Creditos 
lmobiliarios - Base Porto Nacional"); (ii) no caso do Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C, (A) a 
CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente representa parte dos creditos 

imobiliarios oriundos da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, que compreende: 
(a.2) 43,76% (quarenta e !res inteiros e setenta e seis centesimos por cento) das parcelas da Parcela 

B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI (equivalente ao somat6rio da 1 a Antecipayao da 
Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI com a 2' Antecipal'ao da Parcel a B do Valor 
Locatfcio - Base Cruzeiro do SuI), que serao pagas pela BR ao FII de forma parce!ada, nos termos 
do Anexo IV do Contrato de Local'ao - Base Cruzeiro do SuI, conforme alterado; (b.2) 0 direito ao 
recebimento dos valores referentes a indenizal'oes, premios, multas, val ores devidos a titulo de 

seguro e penalidades (pro rata em relal'ao a 43,76% (quarenta e tres inteiros e setenta e seis ~. 
centesimos por cento) das parcelas da Parcela B do Valor Locaticio -Base Cruzeiro do SuI); e (c.2) 
os direitos estabelecidos nas Clausulas 14 e 15 do referido Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do 
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SuI, no tocante aos direitos e creditos mencionados nos itens (a.2) e (b.2) acima, a lim de que esses 

direitos e creditos sejam utilizados como lastro da Operayao de Securitizayao - Base Cruzeiro do 

SuI Parcela C (os "Creditos Imobilianos - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual 

Remanescente "); e (B) a CCI- Base Cruzeiro do SuI Parcela C representa os creditos imobiliarios 

oriundos da Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, que compreende: (a.3) 0 direito 

de recebimento dos pagamentos anuais da Parcela C do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI; 
(b.3) 0 direito ao recebimento dos val ores referentes a indenizayoes, premios, multas, valores 

devidos a titulo de seguro e penalidades (pro rata em relayiio a Parcel a C do Valor Locaticio -Base 

Cruzeiro do SuI) devidos pela BR nos termos do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI; e 
(c.3) os direitos estabelecidos nas Clausulas 14 e 15 do Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do 

SuI, no tocante aos direitos e cn:ditos mencionados nos itens (a.3) e (b.3), a lim de que esses 

direitos e creditos sejam utilizados como lastro da Operayiio de Securitizayao - Base Cruzeiro do 
SuI Parcela C (os "Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI Parcela C" e, conjuntamente com 

os Creditos ImobiJiarios - Base Cruzeiro do SuI Parcel a B Percentual Remanescente e os Creditos 

Imobiliarios - Base Porto Nacional, os "Creditos Imobililirios"). 

1.7.4 Ouantidade, Individualizacao e Valor Nominal das CCI das 99' e 100' Series: Creditos 
Imobiliarios devidos pela BR, oriundos dos Contratos de Locayao, representados pelas CCI das 99' 

e 100' Series, sendo 3 (tres) emitidas pelo FH e uma emitida pela Emissora, todas registradas na 

CETIP S.A. - Mercados Organizados (a "CETIP") e na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros (a "BM&FBOVESPA"), sendo estas 0 lastro para os CRI das 99' e 

100' Series ora emitidos nos seguintes termos: (a) a CCI 1- Base Porto Nacionallastreia os CRI da 

99' Serie e a CCI 2 - Base Porto NacionaI lastreia os CRl da 100' Sene; (b) a CCI - Base Cruzeiro 

do SuI Parcela B Percentual Remanescente lastreia os CRI da 100' Serie; e (c) a CCI - Base 

Cruzeiro do SuI Parcela C lastreia os CRI da 100' Serie. 

1.7.4.1 As CCl das 99' e 100' Series individualizam os Creditos Imobiliarios oriundos da locayiio 

da Unidade Base Porto Nacional e da Unidade Base Cruzeiro do SuI, a serem desenvolvidas, 

construidas e instaladas nos imoveis descritos nos Anexos 1-8 e 1-A deste Termo de Securitizal'iio 
das 99" e 100' Series, respectivamente. 

1.7.4.20 valor total da emissao, em 31 de janeiro de 2011: (a) das CCI - Base Porto Nacional e de 

R$358. 107.306,54 (trezentos e cinquenta e oito milhoes, cento e sete mil, trezentos e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), que corresponde ao somatorio dos Creditos Imobiliarios - Base Porto 
Nacional; (b) da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente e de 

R$151.224.508,85 (cento e cinquenta e um milh5es, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 

oito reais e oitenta e cinco centavos), que corresponde ao somatorio dos Creditos Imobiliarios -
Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente; e (c) da cel - Base Cruzeiro do SuI 

Parcela Cede R$197.803.162,98 (cento e noventa e sete milhoes, oitocentos e tres mil, cento e 
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sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), que corresponde ao somat6rio dos Creditos 
lmobili!\rios - Base Cruzeiro do SuI Parcela C. 

1.7.4.3 As CCI das 99' e 100' Series foram emitidas em serie unica e permanecerao custodiadas 
pela lnstituiyao Custodiante. 

1.7.4.4 A eficacia do Instrumento Particular de Emissao de CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B 

Percentual Remanescente esta condicionada ao integral cumprimento da seguinte condiyao 

precedente: (a) Em ate 2 (dois) dias uteis da data de liquidayao dos CRr da 99' Serie, a Emissora 
deven\ resgatar antecipadamente a totalidade dos CRI da 77' Serie e os CRl da 88' Serie, lastreados 

nas cedulas de credito imobilituio representativas dos creditos imobiliarios decorrentes dos 

pagamentos da 2' Antecipal'ao da Parcela B e da l' Antecipal'ao da Parcel a B, nos termos dos itens 
2.01.1 e 2.01.2 do lnstrumento Particular de Emissao de CCl - Base Cruzeiro do SuI Parcela B 
Percentual Remanescente. 

1.7.4.5 Para fins do disposto no item 2.2.4 do Anexo III da lnstruyao CVM n° 414, a Unidade Base 
Cruzeiro do Sui e a Unidade Base Porto Nacional nao possuem "habite-se" haja vista 

encontrarem-se em fase de construl'ao. 

1.8. Cessao e Transferencia da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base 
Porto Nacional e dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual 
Remanescente 

1.8.1 0 FlI, por meio do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI 

- Base Porto Nacional, cedeu e transferiu a Emissora, que por sua vez adquiriu do FlI, observados 

os termos e condiyoes do Contrato de Cessiio da ccr - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI

Base Porto Nacional, as ccr - Base Porto Nacional e a CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e 

todos os direitos e eventuais garantias a elas inerentes, as quais serao utilizadas como lastro para a 

emissao dos CRr das 99" e 100' Series. 

1.8.1.1 Pela cessao e transferencia da CCI 1 - Base Porto Nacional, a Emissora pagani ao FH 0 

valor certo e ajustado de R$235.500.000,OO (duzentos e trinta e cinco milhOes e quinhentos mil 

reais), calculado para a data de 25 de maio de 2012, e atualizado na forma do CRr da 99" Serie ate 

a data da efetiva integralizayao dos CRI da 99' Serie, (0 "Preco de Aguisicao - ccr 1 Base Porto 

Nacional"), e peJa cessao e transferencia da CCI 2 - Base Porto Nacional, a Securitizadora pagara 

ao FH 0 valor certo e ajustado de R$54.769.918,32 (cinquenta e quatro milhOes, setecentos UJ 
sessenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), calculado para a data de 28 

105/2012, e atualizado na forma do CRI da 1 ~O' Serie ate a data da efetiva integralizayao dos CR "~f. 
da 100' Serie, (0 "Preco de Aguisicao - CCI 2 Base Porto Nacional", conjuntamente com 0 Preyo ~. 

, . 
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de Aquisiyao - CCI 1 Base Porto Nacional, 0 "Preeo de Aguisieao CCl Base Porto Nacional"), e 

pela cessao e transferencia da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C, a Securitizadora pagani ao FH 

o valor equivalente ao total de integraIizayao dos CRr da 100' Serie, descontado do Preyo de 

Aquisiyao - CCI 2 Base Porto Nacional e descontado do valor do Resgate Antecipado dos CRl da 

77' Serie e dos CRI da 88' Serie, confonne descrito no item 1.8.1.3.1 abaixo (0 "Preeo de 

Aquisicao CCl Base Cruzeiro do SuI Parcela C", e conjuntamente com 0 Preyo de Aquisiyao -
CCl Base Porto N acional, os "Precos de Aquisicao"), a serem pagos em moeda corrente nacional, 

de fonna integral, cada um, em uma (mica parcela, deduzindo-se, na proporyao pro rata referente 

aos custos devidos no Projeto Base Porto Nacional e no Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C, 

respectivamente: (a) os valores relativos iI remunerayao e despesas devidas iI Emissora pela 
emissao e estruturayao dos CRl das 99' e 100' Series elou administrayao e manutenyao do FH ate 0 

advento do pagamento da primeira Parcela A do Valores Locatfcios subsequentes a assinatura do 
Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional, 

confonne 0 caso, nos tennos do Contrato de Locayiio - Base Porto Nacional e do Contrato de 

Locayao - Base Cruzeiro do SuI; e (b) todas as despesas de responsabilidade da Emissora, 
conforme estabelecidas neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, inclusive a remunerayao 

das instituiyaes financeiras contratadas para participar da distribuiyao publica dos CRr das 99' e 100' 
Series. 

1.8.1.2 Os Preyos de Aquisiyao poderao sofrer alterayoes de forma que possam refletir 0 preyo de 

subscriyao dos CRI das 99' e 100' Series, conforme item 2.9 deste Tenno de Securitizayao das 99' 

e 100' Series. 

1.8.1.3 Os valores obtidos com a colocayao dos CRr da 99' Serie serao parcialmente utilizados para 

o pagamento do Resgate Antecipado dos CRl da 77' Serie e 88a Serie, com a consequente quitayiio 

das CCl-Lastro dos CRl da 77' Sene e dos CRr da 88a Serie; devendo tais recursos serem repostos 
com os valores obtidos com a colocayao do CRr da 100' Serie, de forma que, apos as respectivas 

deduyoes, devidas nos termos do Contrato de Cessao da CCl - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e 

das CCI - Base Porto Nacional ou do Contrato de Cessao de Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro 
do SuI, se for 0 caso, os Preyos de Aquisiyao sejam pagos pela Emissora ao FH no prazo de 2 (dois) 

Dias Uteis da data da Iiquidayao financeira da colocayao dos CRI da 100' Serie, mediante deposito 

em conta corrente a ser indicada por escrito pelo FIr. 

1.8.1.3.1 Os valores do Resgate Antecipado dos CRI da 77' Seirie e dos CRl da 88' Serie 

serao atualizados pelo Certificado de Dep6sito Interbancario desde a data da emissiio ate a data do 

efetivo Resgate Antecipado dos CRl da 77' Serie e 88' Serie, sendo 0 valor de R$ 68.813.396,21: D 
em 17 de maio de 2012, para 0 Resgate Antecipado dos CRI da 77' Serie, nilo sendo observada<[ 

aplicayao de multa no resgate desta serie, e 0 valor de R$ 37.415.713,26, em 17 de maio de 2012, l"""' 
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para 0 Resgate Antecipado dos CRr da 88' Serie, nao sendo observada aplicac;:ao de multa no 

res gate desta serie; conforrne tabela abaixo: 

Tabela dos CRI da 77' Serie 

Tabela dos CRI Saldo 
da 77~ Juros Data do _ . Saldo Oevedor 

S - . 0 t d A I d Oevedor Fator 01 1- d' Indlce 01 T I ene a a e cumu a as U't" nIce ota 
Calculo mana 

17/junill ' 
.. ' 20ijuniii' , 

211junlll ' 

22/jun/ll ' 

312.832,44 ' 

"'I42J6;3i2:97{60" 1,00045442 :iSljunill" 12,13% 

"2&4;3S313.1i6,82 i,00045442 iliijlinill " 12,13% 
'426;67: :313.259;il 1,00()45442'" 17/junill' 12,13% 

24ijunill ""568;91; 313.401,35 'i,0004:5'407'" 20/junii1 "'i2,i2% 

27ijllnili. ili;44 , :3"i3.543,88 ,i;01i04547821ijl.lniff' . 12,14% 

2iiijuniiI ,853;92' 313.686,361,00045442 2iijunlll; 12,13%' 

29/junl11 : 996,35 j 313.828,79 1,00045407 24/junlll 12,12% 

. ........ :i0/junil1i.ii8,85 • jjj.§'/J,29 1;6004.540'( '. 27ijunii II 2,12% 

01/ju1111,' 1.2in;3i ;314.113,75 '1,00045372: 28/juniIi, 12,11% 

o4i]uihi ',' .' 

05/jul/l1 • 

661]uI111: .. 

07/julfll' 
oS/jul/ii .•... 

1.423,94 • .314.256,:38' i,0004540i'· 29iJuniil' 12,12% 

1.566,97, 314.399,41' 1,00045513' 30/junlll.· 12,15% 

· ijjO,06 '31'4:542;50 [,00045513 '01/jt!l1111i;[S% . 

1.853,:22: '][4.685,66;' 1,00045513! 04/ju[I1I' 12,15% 

·'1.996,553i4.828;519 .... I;bO()45549 . "osijui/iiii,T6% 
..... ········Tljjuihf! 2:139;84' . 3i4:972,28' '[,00045513 .. ()6ijuJl11 [2,[5% 

62.566.488,35 
.. 62.594.9i9;81 

62:62.3.364,42 

62.651.821,53 

62.680j69;89 

6i.iOS.77s)1I 

62.737.2il,7[ 

62.765.758,S6 . 

'62:;9(258,52 , 

. 62.822.750,05' 
. . ... .... '1;2:851.275;9ij! 

. 62.879:881,39' 
. .... 6Z:90!L499,9i 

62.937.13 [,60, 
'62.965.7(8)1 ! 

......... i21julill i ····2.283,19;315.115;63 [;60045513 ..... 07/ju[iIf i2,15% 

..... ·[jjjui/n!2.426;~ir3i5:2.s'9,05' ····(0004551:i 08/jui/lC' [2,[5% ........ . 

.. i4ijuiii[' 2.570,09 ,315.402;54" [,00045513 ·lIijiiihj' 12,15% 

62.994.456,27 ' 
'63:023:126,74: 
'. 63:051:810;:i4 • 

. 6i.oS0.50'7;IJ9' 

.... l.5iJlIll1I : 2.7[3,64 315.546,08 'T,6ob45513' . jiijul/i l' 12,15% 

[Sljul/[I' 2.857,37, 3[5.689,81 1,00045549. J3/juJll!; 12,[6% 
. I9/jul111' . ·3.001,16; . 3[5.833,6i 1,00045549 j4/julll i i2,16% 

20/ju[/ll • 3.[45,02' 3[5.977,47' 1,00045549 [5/jul/[I 12,16% 
2i!juIiii3:288,9S;3i6.lil,391;00045549:· 18/juI/II,j2,16% 

22/jul/l [ 

i5/jull[ 1 ' 

26/juJlll : . 

27/jul111 . 

28/ju[/ll : 

29/juJlll , 

Ollago/l! • 
.. 02/og"/[ 1 •.. 

'3.432,83' . 316:2(5)'1 ' '1,00045513 'I9/jul/i l' 12,[5% 
3.576,77 j}[6.409,21l '1,00645513; .... 26ijuihl .. 12;is% 

· 3.723,57 3[6.556,01 . i,00046397 • 21/juiIII .' [2,40% 

3.870,44 316:76i,89 '1,00046397 'Z2/juill i "li,40% . 

· 4.017,50 3[6.849,94 . 1,00046432' 25/julIII [2,4[% 

4.164;56 : 
4.3l!,58 . 

4.45853 

:i 16.996,95 
3[7.[44,02 . 

3i7.291,i7 

.. 
1,00046397 : 
[,00046397 . 

[,00046397. 
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'z6ijul/l C" 12,40% 

27/juJlll [2,40% 
. .. 'is/juli! i d 12;400/, . 

. 63.i09.2163)7 

63.137.962,52 
. ·6:l:166.nJ;if 

63.195.493,03 

63:224.278,00 : 

63.253:053,58 ' 
.. 63:28[.84i;67 

63.3 i i.202,87 ! 
1;3.340.577,21' 

63.369.987,84, 
. '63.399:389,08: 

63.428.804,72 . 
63.458.233,49 ' 



03/agoll I : 

04/ago/ll 
05/ago/ll . 
08/ago/11 •. 

..... 09/ago/li 

lOIagolll ' 
lI/agolll : 
12/ago/11 . 

4.605,94, 317.438,38: 1,00046397. 29/jui/ll 12,40% 

4.753,33' 317.585,77 1,00046432 Ol/ago/IJ 12,41% 

4.900,68 ,317.'133,12 1,0004639702/agoiii .12,40% 

5.048,10 317.880,541,0004639703/agoiII 12,40% 

5.195,59 318.028,03 1,00046397' 04/ago/ll, 12,40% 

5.343,14' 318.175,59, 1,00046397' 05/ago/ll' 12,40% 
...... -.................. , 

5.490,77. 318.323;2j' 1,000463~17· .. 08/agohl . 12,40% 

5.638,46' 318.470,90' 1,00046397' 09/ago/ll. 12,40% 

15/1'go!l1 . 5.786;22. 318.618,67 T00046397' lOIago/ll: 12,40% 

16/agolll: 5.934,05: 318.766,49 1,00046397: lI/agolll 12,40% 
17/agolll' '6.081,95 318.914,391,00046397' 12iagolll 12,40% 

18/ago/11 6.229,92 319.062,36: 1,00046397 15/agolll 12,40% 
...... j9iagoIlI6,377,95::li9.il0;39' '1,00046397. 16/ago/11 '12;40% 

22/ago/ll. 6.526,06: 319.358,50' 1,00046397' 17/ago/11: 12,40% 

i'l/agaill 6.674,12.319.506,56 '1,00046362 i8iagoiii 12,39% 
24/agoill'·6:si2)63I9.654,80: .. 1,60046397 .. ' 19/agoiIlI2,40%' 

63.487.676,66 : 

63.517.154,86. 

63;546:624,92 ' 
, 63:576.108,76: 

"63.605:606,35 
.. '. 63.635.1 i 7,09 i 

.... "i;3:6(jf64i,ifl 
63.694.180,48 ' 

·····6:3:723.733;13' 

63.753.298,93. 
..... 63.782.878,49 , 

63.812.471,81 : 

63.842:078;90, 

63.871.699,75 ' 
. 63:90i:31 1;84: 

63.930.960,23 ; 
25/agoJii '6.970;56 319.803,00i;0()046362 '2iiagollt 12,39%63.960:599;85' 

. ····26iago/Ii "'j,i 18;94: 3 19.951,38 1,00046397 '2jiagoiii ";'fi;40%' ····63§§o:iis;'7Kl 
'ziiiago/it ... '7.267,38: 320.099,82' ···U)0046397 .. 24/agoill'12,40% .......... ···64:0i9.964,81' 

31/agoiIf .. 

OI/sethi 

02lsetlll . 

05/set/11 • . 

7.415;79 320.248,23 
7.564,26,320.396,'71 . 

. 7.712,81 •. 320.545,25 . 

7.861,42: 320.693,86' 

8.CI10,10 320.842,54 

; ... 
1,00046362' 25/agoll] , '12,390/, 
1,0004636226/ago/IJ' 12,39% 
1,00046362, . 29iagoiIl .. 12,39% 
1,00046362 • 

1,00046362 • 

30/ago/ll: 12,39% 
.. 3liagolll : ... 12,39% 

06/setlll 8.153,05' 320.985,49: 1,00044556 OI/setill' 11,88% 
(i8/set/II ... ···8.296,oi32l.I21i,51·:· '1,00044556' "'M/sot/I 1 ... 11,88% . 

09iset/11 '8.439,15 321.271,59 ·i,66b4455605/set/iT 11,88% 

12/setl11 " '8.582,30: :321.414,741,00044556 06/setll1' 11,88% 
" .... , 13/setlll .. ... 8.725,5 i ' 321.557,95 . 1,60044556 '08/setlll '11,88% ' 

14/set/ll .... 8~868,78. 321.701,22 .... 1,00044556 .. 09/setl11 .11',88% 

ISlsethl .•... ·9.012;i2 321:844;56 :1;00044556' i2Isetlll1(88% 

64.049.646,35 : 
..... 64.079.341,0:3' 

64.109.049,48 • 

64.138.771,69 • 
........ ....... ",. 

64.168.507,66 : 

64.197.098,67 ! 
64.225.702,19 : 

"64.254.318,23 ' 

64.282.947,40 
. 64.311.589)1 

64.340.243,92 
'64.368.91 (88' 

16/set/11 " 9.155,52.' 3ii.987,96 1,00044556 :ljiseiiIl '. 11;88%' ............... 64.397.591,73, 

191setlll . 9.298,98 :322.13(42 1,06644556; 14/setlll ,I i;88% 64.426:284,72: 
'. "20Iseihi 9.442;5i 322:274,95 'i,00044556 ... ·!5/seiiil··ii,88% 

... il/set/il'" 9.586,iO ,. 322:418,54 .•... (00044556" 16/"etlli" 'li,88'io 
22/setlll' 9.729,65, 322.562,09 1,00044521' 19/setill" 11,87% 
i3/set/ll: ... 9.873,25' 322.705,70" "'1;00044521 , ':iOI"et/1 i" I i,87%" , 

26/setlll • 10.017,04: 322.849,48" 1,00044556. il/setlll ' 1l,88% . 
11,88% ..... . 27/setlll'" ... "'jii:j(0)jij .. ' 322.993)3 "1,00644556' 221setl11. 

28/setlII : 10.304,80 323.l:i7,25 1,00044556 23/setllI' 11,88% 
"29Isetlli ,. '10.448,78 :123.2si;2Fi;o004455626/setill , .. 11,88% 
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64.454.990,85 ; 

64.483.708)8i~ 
64.512.418,13 : 

64:S4jj39;:i8 

64.569.896,71 ' 
64.598.666,04 . 

64.627.449,12 
64.656:244;f6 • 



30/setllI. 10.592,82' 323.425,26 1,00044556 27/setl11' 11,88% 64.685.052,21 

o3/outli ji 10.736,93: 323.569,37 1,00044556 2S1setll! '11,88'1, · '64.713.873;46 

64.742.767,23 

11.025,33; 323.857;77: 1,00044556' 30/setl11' 11,88% 64.771.554,14 
11.169,74 ' '324.602) 9 '1,00044592 :' 03/outl11 '11;890/," "64.806.437;33 

. 04/outlll:' "'10.881,09' 323:713,54" I,0004455629/setill 11,88%' 

05/outlll : 
'06/()uVli •... 

07/outll! , 11.314,11. 324.146,55' 1,00044556; '04ioutll I • 11,88%64.829.309,89 
······!()/outhi: 11.458,53' 324:290,97 1,00044556 :"'05/outl11, 11,88% 

llIoutlll 11.603,02 324.435,47 1,00044556 06/outll1 11,88% 
l:ij"uti i1 .. ···ii:747;5113z4.580;021,00044556· aiiouiill"j 1 ,iis% 

14/ouvII' i1.892,20 324.724,64' 1,00044556: IO/outl11' '11,88% . 

"IZ:036,89 324.869,33 I,00044556l!iouVI!' 11;88% . i'7/ouvl I' 

18/outlll . 

19/outlll 

20/outlll . 

21/outlII : 

12.181,52' 325.Dl3,96 1,00044521 , 13/outlll 1 i,87% . 

·12.326,22.··· 325.158,6(j'I,00044521 , 14/ouVli ... 11)l7% 

12.470,98: 325.303,42 

12.615,81 325.448,25 

1,00044521 , 17/outlll' 11,87% 

1,00044521 :i8/olitill' 11,87% 
24/outljj'" ····1:1:760,82 :" 325.593;26 1,00044556 ·j9/ol.lVll:·· 11,88% 

25/outll1 . 12:900,i2325. 73i,66 1,00042814 20/outlll·j 1;39% ' 
i6/Dutin ". '13.039,68 325.872.12 ; (ooo4isi4!--iiioutiij ii;390/~ 

..... 2i/ouvi 1113:179;20: 326.011",64: 1;60042814 24/outl11, 11,39%' 
·····zS/ouviTl ..... ·····13.318.77 326.I51,ill.o()04iBI4i ····i5iollti1i·Tl,39%' 

:l jjollvli ....... 13:4513.41 1 326.290;8.5I.Q004:isi4 : 26ioutiij! 11 ,39%' 

Oiinovlll 13.598,11· 326.430.55.I,00042sU'iiiouVIT'h,39% 

03/nov/11 13.737.87' 326.570,31: 1,00042814" 28/ouVIl' 11,39% 
.; ... 

'13.877,69 '326.710~i3·· 1,00042814' 31/()utlll • il,39% 

07/nov/lI. 14.017.56" 326.850.01 1,00042814: Ol/nov/II. 11,39% 
.... '08)"0,,111' 14.157,62' 326.990,06 '1;()0042849" 03/nov/lI, 11,40% 

. ... 09/novlIf .. ·14.297,6i ':327:130,05 J;0()04i8i4'04/novlI Ii U9% 

' ..... 10/novi! I :. "14.438,02' 327.270.46' 1,00042921, O;7/noviIi' '11,42% 

II/nov/II: ··········14.578.i4· 327.410,58' 
.... ·····14.7i8.20327.550.64 .' 

1.()()042S14 ()8/nov/li "j 1,39% . 
...... i4/no"hl 

16/novll] 
'i7/novlI i' 

"1 lii"ovlll . . 

. 2iin()v/l1 . 

i,0064277809/novilj i 1j8% 

i 4.858,20 327.690,641.00042742 IO/Dovill 11,37% 

14.998,26 327.830,70 1.00042742 il/novllll1.37% 

i5.1:38;15327.970.59 . 1.00042671 14/nov!Il.i i ,35% 

15:278;22 328.110,66. 1.00042707 l(jin()viIii 1,36% 
.' ...... 

. . . 22i.iov/i i 
23/nov/ll 

. 15:418.34 ," 328.250,78 .' . 1.00042707; "17/n'ovll i "'jJ)6%" . 

15.558,64 328.391,09' 1,00042742' 18/nov/ll' 11,37% 
... 24/novillif699;i2 

' .. 25/novill 15.839,66 
·········Z8/novili 

29/nov/ll 

15.980.26 

16.120,92 

328:531.57 1,00042778 ilin"viiITi,:isoJ.; 

328.672.10 j,()()04277822/nov/ll. i 1.38% i 
328.812)0 1,00042778 ' 23/novlIl:1 i)8% 

328.953,3 6 . 1.00042778 : 24/novilI '11.38% 

30inoviII '16.:26(41 329.093;85" 1.00042707: 2sinoviiFii,:36% . 
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"" "'(;4:858:i 94;96 
64.8Sio93,17: 

'64:91'6.004,521 

6,i:944.928,38 i 
64.973:865;38 ( 
. 65.01l2: 792;37 
65.6:iI. 731 ;87 
65.060.684,52 , 

...... " .... -"" 
65.089.650,30 , 

65.118.651.74 • 
65.146.531,99 • 

·······6S:T74:423.sj· 
65.202,32'7;54' 

··65.230:i4Z)l3 : 
65:258:1'10,63 • 

· '6s':iil6:-JTo;:i2' 
· 65.314.06i.90' 

·6S:342.()2.5.37 

65.370.001,35 ' 
6sj<js:()li.74 . 
65.426.010.87. 

6.5:454.092,58 : 
········6sAs2.fI6;1!· 

"'65.5 j 6.127)6 
... 65.538:j28,14 

. "65.566.140;46 
'6~;:594:1 18,26 . 

"65.622.13 i ,'i8 
. '65:650.156;56 

65.678.217,01 ' 
····· .. (5)0603j3;11·· • 

.. 6S:i34.42(),48, 
65.762.540,37 ' 

65.790.672;14 : 
65:s·i8569.49·· 



OIfdezil1 16.401,83 329.234,27. 1,00042671, 28/nov/ll, 11,35% 
02/dezlll 16.542,20 329.374,65 ' ... L0004263S: 29inovif! 11,34% 
05/deziJ 1 . . i 6.682,87329:5i5,31 ,i,0604270730inovlIiifl)6o/, 

. ···06/de.dlJ ' 16.817,83329~650,271,6Ii0409566Jid~.dii' 10,87% 

07/dezllii6.9Si,96.· 329:785,4()' 1,00040992-0iide.dTf'jO;88o/,· 
OS/dezlll' 17.088,26 329.920,70' 1,00041028 05/dezlIl: i6,89% 

..... 69/de.d1 I ...... ·I7.2i3;563:iO~655,94 1;60046992 ··66ide.dji:T6~88% 

12/dezlll 17.358,68' 330.191,12: 1,00040956' 07/dezlil :'iO,87% 
... i3/deZii I": ....... 1"7.493)57': "jj'Ci:'3'2'6Jf~ .... i;(io640884'~ 08/dezlTrr' --}"6:85'%"'" 

14/de.dIl , 17.628,49' 330.460,93. 1,00040813" 09ide2JIl" 10,83% 
i5/de.d] iT ..... Ii 763,24330:595;68 .•... 1,00040777' 'I2/de2J!!' 'j6;82% 

I6IdezilI 17.898,17' 330.730,611,00040813 13/de.dlI 10;83% 
.... 19iciezhi .I8~o33,50 • 33ci:865,951,oii04b9io'i47(i~2Jjj:io;86o/~ 

20/dezlII. 18.169,01. 331.001,46' 1,00040956: 15/dezlll: 10,87% 
:2l/deill1 18.304,70 . 33i.i37)<i ... 1;00040992' '16idezt'! \'i6;88% 

.... ·····.22!de2JII . 18.440,56" 331.273;00' i,00041028.19icieZiIC·i6;89% 

··.23/dezllI· "18.5'76,59'" 331.409,03 .i,6004i063 20ide.dfiT·16;90% 

26ide2Jli' .. 18.712,56 331.545,001,oo04ioi8i :2l/de.dii "'10,89% 
2iilieilll .... ii848,46' 331.680,91 .. 1,00040992' iiide.d!!f 10;880/; 

..... 2Blde.di I' 18.984,43 '331.816,87 1 ,0004099223ide.dl i'" 10;88% 
.... 'i9/deZlII . '19.120,09 331.952,53"1,00040884 26/dezill' 10,85% 

' ..... 30iddll .' .. '19.2.55,92: 33i.088,36 1,00040920' 27/de2Jij' 1'0;86% .. 

02/janl12. 19.391,69 '332.224,13" 1,00040884:' 28/d,,011 :10;85% 
b:iijanll2' '19.527,76' 332.360,20' . i,0004695629ideZlifrT();87% 
04/janl12 . 19.663,88 332.496,32' 1,00040956' 30/dezllI' 10,87% 
05IjaDiI219.800jO. 332.632,74 i,00041028biiJaiifii"io,89% . 
06}jaDi12 .... "'19.936,65 :'332:?69,()9i,6b04099io3/jaiiiii'T0;8S% 

.. 09/janl12 20.073,06' . 332.90.5,50 1,00040992 ,64ij"Dili: 10,88% 
i .. 

... 1O/jaDii220.209;16 333.()41,61 1,00640884' 051janl12 T6,85% 

11ijanll2 . 
... i2/jaiiil:i 

20.345,44' 333.177,88 'I;0004b920ii6IjailiiZ-IO,86%' 
. 20.48i,3ij333.313;74 "'Lo664677iosiij"iliiziO,82% 

"13/j"DiI2'" "'20.617,34333.449,78, "'1;0()040813' ····10/j.iih2-i6;83% 
'16!jaii1I2 [20. 75:i;31.333.S85/i51;00040i17 :ii/jailiif 16;82%" 

17/janl12' ·····20.889,21 . 333.7.2i,66 , .. '1,00040741:' 12/janl12' 10,81% 
·18/janli2i!.025,30·· 333.857,74'" l;ooo40Ti71:iiJanlI2. 10,82% 

19/janl12. 2!.161,43' 333.993,88, 1,00040777' 16/janl12. 10,82% 
. 20ijaili12 " ...... 21.297,51 ' 334.ii9,95. 1,00040741, 17/jaDiI2.1();Si%' 
23/janl12' 21.433,51' 334.265,96 1,00()40705 '18/jaDilZ' 10,80% 

... 24/jaDii 2 '·····2 d63iio, 334.396,14, I ,6ii63894619/j'ailii2"i 6,3 j % 

25/janll2' 21.694,05' 334.526,49' 1,06038982 20/jaDili: 10,32% 
26/janlI2:' 21.824,46 '334.656;90 "1,06038982 !'z3ijaiiiji,i6;32% 

....... 

57 

65.846.854,97 

65.874.929,17 

65.903.062,20 

65.930.053,38 

65:957.079,60\ 
65.984.140;23 ' 

66:0il.188,35 
66:038.223,95 ' 

66.065.223,27 ' 

66.092.186,30 
. 66.li 9:136,8 i 

66.146.121,74 ' 

66.173.189,26 ' 

66.200.29I;/8. 
· . 66.22'i.427,52 

66.254.599,52. 
..... 66.281.805,93 

······66.308.999;83·· 

66:336.1 81;2i ' 
66j63.:i73,86 ' 

66.390.505,82 ' 

66.417.672,81 , 
66.444.826,67 ., 

······66:4'72.039,96: 

66.499.264,52, 
· . 66.526.547;/l9 ., 

···66.553.sis,12 

66.581.099,61 ' 
······66.608.321,64 

66.635.576,88' 

66.(j62:748;88 ' 
····66.6S9.95.5,9i 

· --615.717.i50,44 

66.744.331,20, 
· 66,iii .547,62' 

66.798.775,30 
66:825:989,85 ' 

66.853.191,26 ' 
66.879~2:2i,68· 

. 66.905.298,51 ' 
.... 66§Jlj'i9 ;9'7 



27/janll2 ' 
30/janl12 , 

... 311janl12 • 
.. '0lifev/12 .' 

Oiffey/li 

, 03ifevll2 • 
06/fevl12 • 
07/fev112' 

.. '08/fevhf 
09/fev/12. 
IO/fevIJ2 i 

. J3/fev/12 • 
i4/fevii2' . 
15/fevll2 : . 
161fevl12 • 
17/feviri. 
2iJfevif2 .. 

21.955,03' 334,787,48, 1,00039018' 24/janl12 ' 10,33% 

22.085,66 334.918,10 1,00039018: ,.,' :25ijafltlZ ',' . 10,33% 
.... :. 

22.216,10 ,335.048,541;00038946 :Z6ijafltii16,31o/~' 
22.346,47' 335.178.91t;iJ00389ior'z'jijaflti2T 10.30% 
2i.476;88" 33S,30'9;:i2' l.ii003S910i30ijilrJizT'I0;36% '" . 

66.957.495.22 
66.983.620.49 • 

. ·····67.009:708.21 : 
67.035.781.54 ' 

.. ···i;7.06Ls64.89· 
22.607.47' 335.439.92 1.60038946 i 31ijaflt12 :iO.31% .,. 

"i2. 737.99335:S70,44i;iJ60:l89iOTollfeviTi:' 10.30%"" 
67.087.983.27 ' 
67.Ti4.()87;Z6' 
67.140.20i.26. 22.868.56 335.701.01' 

22.999,43 '.' 335.831,87, 
, 1.00038910' Oiifev/12 ' 10.30% 

1.00038982 i037f';vhi!1 0.32% 
23.130.10: 335.962.54; 1.000389iii! 06ifev/lZ;IOjO% ' 
23.260.82 336:093.26' I;000389i6!biif"vii2T 10.30% ", 
23.391.47' 336:223.92; 1.00038874! ' 08/fev/i2 [ 16.29% 
23.522.30.' 336.354.74: J,ii00389iii!'ii'9ifev!iii"IO;30% 
23.653,18' 336.485.62! 1,000389io f 10/fevl12: 10.30% 
23.783.86, 336.6ii{:i0:C6003883S;'i3it'evii2': 10,28% 
23.914.72 ;336.747,16' 
24.045~62 3:i6.878~06' 

1;600388741" '14ifevii2:'10;29%" 
'1;006388741' TslfevJizTiO;29%' 

67:166.3'7{45: 
. 67.192:.508.09' 

.... , ..... 6:7:2 i 8.652.75 

67.244.783;02 . 
, .,. iii:z'i0.941!,3'3, 

.... 'Z3tfeviii 

67.297.123.64 . 
67.323.260,17 . 

'67:349:43 i,i3 
····6f375.61 i,68 ' 

67.4oi:780;48 
6'7 :428.05(65 . 

"" 24.1 76.46 '337.6os.90;T,O()o:is83slii5ifeviii t 10.28% 
24lfev/!i'" "'" 24.307.83' 33i.140;27,r;oiJO~89~~:'i77feviJ2j0,3~~J 
27/fev/12 24.438.89' 337:i'7i.3j( 1.00038874 i2iffeviii! 10.29% '67.454:266.88 

"zsJi'';viii' "24:570.00·· . 337 :402;45' (0003S874""'i3ifeviI2' 10.29%' 67.480.489.13' 
29/fev!Ji . 24.761,41·.··· 337.533.85 ·Uii03894i;24H~v/i:i:i6)I% ·····i;''fS06.769;S5 

........ o IImarIJ 2 : 24.832.86, 337.665.3i' 1;66038946; ··27/fe~1J2 16.31% 67.533.061.24' 
oiima;112'24.964.oi· 337.796.45. J.00038113Si28/fev/i:'i'TO;i8%' ··"67.559.289.74; 
051marIJ2 

.. . ()6/marIJ i 
.. 07/marIJ2' 

08/marll2 : 

25.095.08 337.927.52' 1.00038802: . 29/fevll2 10.27% 
.... 25,226,20 •. 338.058.64 'i.0003if80:i': 01/mar/12 ·'iO;27% 

. 25.357.:25··' 338.189.69' ··1.000:i8766' i 02)mar/12;10;26%· 
25.488.35 338.320.80 I;00038766!osimariii ·'10;26% ... 

67.585.503.85 . 
67.6i 1:728.59 

. 67.637:938.94 
67:664.159;3i, 

···09/mar/12 ·25.619.39· 338:4Si,8:i'I;O(J038730i06/marii2'fb,'i5% .. ; .. ··67.690.36S.91; 
I2Imarl12 '25.750.J(i3ji'!:58i.5S' 1.00038622 1 .. 07irnariiZ:ib;22% .., . ···67.'iii;:5oC)ji 
137mar/li; ··25.872;43. 338.704;S7.' . 'Uio036i2§],'osimadI2:· '9;53'0/;' ·67.740.974.06' 

...... 14/marifi ·····25.994.55338:826;99, . 1;600360561 09/mar/12' 9.51%67:765.3(8)7 

15im.;:hi ' . ·26.116.35: 338.948.80 • 1;6b6:is948!Y2imarl12 ;'9;48'0/; 67.789.759.03 ' 
... 16imarii:1 .... 

....... 'j9imar/12 

20/mar112. 
.... 21/marhi' . 
. 221marIl2; 

23/mar/12 > 

26/mar/12 ' . 

26.237.95 339.070.39' 1;00035875: 13/mar7i'Z' 9.46% ... ··"6'1:814:078.63 
26.359.47. 339j'9i;<ji T.66035839!14Jmarhi:g.4s% ···67'.838.382.58 
26.481.03· 339.313,48; 1,00035839: 15/mar/12' 9.45% 67.862.695.29 
26.603.13' 339.435;57 1.00035984 :i6im.rhi> 9.49% 

~::;~~:~~.'. ~~::~~~::~:,::~~~m1:,i,~~::~g,.~~:~ , 
26.969.33. 339.801,77' 1.00035948 i'21/mar/12: 9.48% 

.... i7/marIJ2 .. , , ... 27.091.48 339:923.92 '.' . 1.00035948" 2zirnariiiT9;48% 
... ..... .... _, ........ ~. 
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28/marll2 
29/marll2 .. 

:iO/marll2 . 
.. . 62iabr!IZ 

()j/a6eM' 
04/abr/12 . 

.. .... 05/abrllZ ... 

09/abrll2 
... ·IO/abrlli 

I Ifabr/12 

I2Iabr/12 
13/abrll2 . 

27.214,17' 340.046,61 1,00036093: 23/mar/12 i 9,52% 

27.336,53 ,. 340.168,97 1,00035984 [ 26im"rhi' 9,49% 
. 27.458,94 ':340.291,38· 1,00035984 '-Z7jrnarI12 .... 9,49% 

27.581,26. 340.413,71 ···1;00035948:· 28jm'fiii .--9,48% ........ . 

27.703,63 340.536,08 1,00035948\' 29im';112 .9;480/0 
27.826,55 '340.658,99 ,. 1,00036093; 30/maril2 9,52% 

··27.949,25:·340.7Si,691,b0036()2ii'Oiii'6iiii§;so% 

28.072,00' 340.904,44, 1,00036020: '03/abr/12, 9,50% 
28.195,17· 341.027,61 ·i,()0036i29'--()4fabriii' 9,53%' 

28.318,25' 341.150,69 1,00036093' 05/abr/ll'· 9,52% 
28.441,14, 341.273,58 ,. I,00036020"09/abrhi' 9,50% 

28.564,31' 341.396,75. l,00036()93 'IO/abrill' ·9,52% 
i6/abrll2· .. ·28.687,16: 341.Si9,6() 1,00035984 '-iii'beiIi ' 9,49% 

17/abr/12 28.809,93' 341.642,37' 1,00035948; 121abr1l2: 9,48% 
18/abrll2 . 

... .. . 19iitbr/12 ' 
28.932;74' 341.765,18· 1,00035948 ;·iii.brifi;-·9;48% 

29.055,47 :i41:ils7;92Ti,iJo0359iTl 16Iabr/li:' 9;4'7% 
20/abr/li ,.... 29.178;i3 [342.010,57' 1;06635875: ·17/abriii"ij;4i'-%-

2j/abrhi '29.300,94 342.133,39'-COOQ3S9Tl;-lsiabili2 '9:;\'7% ' 
24/ab~iI2' .... , 29.414,47 ·34i:i46,9iT i,ooOj3is2jjijiabiiIi 8,72% 

. 251abr/il' .. 29.528;i6' :342.360,61 Yl;6oojj2i9!ZO/abriIT'8)3% 
26/abrl12 ·29.642,39 342.474,83 ·i,0003336Sr-Z3iiii1riiiip,;'i7%·· 
i7/abriI2· ·29.756,03 34:i:5S8,47i,iio6jjjS2( 24iab'rM18)2% 
30/abr/12 . 

0:iimaiil2, 

03/mai112. 
... 04/maill2 . 

·07lmai/li 

29.869,71' 342:702,15·· I,O()()3318:ft 25iabriii' 8,72% 
29.983,43 ,342.815,87···· .. C6iio33iili!:i6/abiil2. 8,72% 

30.097,31' 342.929,75' 1,00033219 t 27/abrIl2:· 8,73% 

30.216;85 343.043,29I,06()3j 109l :iO/ab~lii: 8)0% 
30.325,18' 3'i:i.H7,ii2' ··1;00033328' "oi/malhi, ·8)6% 

081maill2 :i0.4'39,54 ·'343.2'7I,98:1;0()(J333280'ljmaiiI:i·' ··8)6% 

091maill2 30.553,32;343.385,76 . ·I,odo3:1I46·· 04/maihili,7i% 
IO/mai/12 30.667,14343:499,58 i,O()033 146 '()7/miciiiii 8,71% 

,. j I/m"iil2 .,... .. 3().780,75, 343:613,19 'i;b603367j!'Oalmai7i2 .8;ii9% 
14/mai1l2. 30.894,39 . ·343.726,83···· j;bililjjil73:09/;;;aiiii' 8,69% 
151mai/12 . 31.007,95 '}43.840j9I,bo033036Tj6imaiili: 8,680/0 

. . 16Imaili 2· ..... 31.i2I,53;343.'953,98 'l;00033036;iiimaiII 2 '-P,;68% 

17imaili2 •. 31.2:i4,54; ·344.066,98' 1,00032854 r' T4/maiiii!'-g;63% 
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68.009.321,73 : 

68.033.793,99 
68.058.275,63 

68.082.741,00 
68.107.215,14 . 

68.131.797,5i. 
. 68:J 56.338;59 

68.180.888,43 
·····68.205.521,48 

68.230.138,89 ' 

68.254.715,63. 
68.279.350,56. 
68:303.920;42 ' 

68.328.474,01 • 
··68.353.036;99·' 

... 68.377.583,OS. 
..... 68.402.113,52 : 

680426.677,12 ' 

68.449.:JS23() 
... 6847i.i2i;b4: 

68.494.966,57 , 

68.517.694,47 

68.540.429,88 • 
··68.563.173,43 

68.585.949,50 
···68.608:657;39 , 

68.631.523,56 . 

68.654.396,62 . 

68.677.152:67 • 

68.699.916,87. 
·68.722.637,89··' 

68.745.366,41 • 

6S:768.()77,42 ' 
68:790.795,32 . 

68:813:396,21 . 



Tabela dos eRI da 88" Serie 

Juros Saldo ' . 
Data de A 1 I D d F t DI Data do In(Iice Saldo Devedol' 
C 'I 1 cumu a( 0 eve or a or J' I' DJ 'I' t 1 a eu 0 U '(' . fi( Ice 0 a 

S fil ano 

29/00v/11 : 334.286,24 i ' 
I .......... _ .... __ .....•. _~ .. _ ... l 

30/nov/11 143;00 334.429,241 1,000427781 i4j~ovi11 :11;38% 
. ····Olidezlii . 285,82. ·334~72;06:--i;6004276ii-·· BJ,iovhC-fij6%" 

· 02/deZili ' ......... 428,59 334.714,83 'i;00042i;iQ-'287iiov/li' 11,35% 

35.768.627,69 ' 
35.783.928,79, 

. ·······35:799:210,94·· 
.. 35.814.487,01 

· 05/deZili ,. 571 ,30 334.857 ,54'j,60()42i):BZ9/novii j' . Ii ,34%' ...... 35.829.7.56)7 
06/dezl11714,30 335.660,54'1;00042707; 30/nov/ll '11,36%" . 35.845.058,09 
07/dezll1 . 851,51' 335.137,75 :i,000409561 . 'OiideZiiI' 10,87% . 35.859.738,97' 

· 08/dezlll ... '988,89 33'5:275,13: T;600.Jb9?iF·o:2ideZifi, To,88% ....... 35.874:438;44 
09/deZill , ... ·i.126;44 . ·33.5.412;68!··niiiri4iOi(······OsideZiii1 10,89% 35.889jS7;i3. 

12/dezll j .. j .263,94 .... '':jjs:5so;is'T,0004099:2-t . ····Oi;ideiii j " . TO,88% ............ 35:903.868,87'. 
13/deZill 1.401,36. jj5.6S·7i6i 1,00040956' 07/dezill' .. 16,87%' 35.918.573,71 ' 

· 14/dezlll.i.538,61335:824,85 i;()0040sM[ 08/dezill' 10,85% ... . .. 35.933.258;52 
. : __ I 

Ts/dezl1f' 1.675;/i7.:i:is:9'i;I;iji: "'I,oii'040si3,'09/dezl11 10;83% 35.947.924;62 
·16/dezill. 1.812,66 336:098,90' "I,cio04077iiI2/dezhFI0,82% 35.962.582,36, 
. 191deZiIi ...... 1.949,83' .' 3:;i;.i36)57i---l,06o40-8i3!·-13/deZii'I'i6,83% . 35.977:2(;0,01', 
20/dezll1 • 2.087,42 ... 336::Jii;66! '. 1;00040920'1' 14ldeZili i 10;86% 3~;:99J.981,67 
2J1deZill ' . 2.225~j<) 336.511,43 : T,OO()40956 , isideZJfiTO)i7%' ·····36.006:722,63 

..... 22/dezll J: ·2.363;i3 "336:649j7!Uio646992Tii;ideZJij 10,88% 36.021.482,56 
23/dezill. 2.501,25' 336.787,49 . 1,00041028 j' 19/dezllI' 10,89%: 36.036.261,44. 

· 26/dezll I" 2.639,54 ......... 3:iK92s,78 i-i;i5004I063]ioi'le7Jf iii 6;90% ... ':36:051:058;92 
27/dezlll • . . 2.777,78 . 337.064,02. l,0004i028!2IicieZill :10,89% 36.065.849,96, 

.. 2SideZiiI ···2.915,95337:202,i9!-1;00040992: 'i2/dezill :-10;88% '36.080.634,21 " 
29/dezlII 3.054,17 337.340;41:' ·····1,66040992: . 23jdeilll ' iO,88% 36.095.424,18' 

... 30/dezlII' ·3.i92,09 337.478,33·'i;oo640884i6idezill'10,85% . .. 36.1io.181,60 
02/janl12 3.330,19 . ;337.616,43"'1,60040920' ''liMe7JI 1'" 10,86% . ' .. '36.124.957,98, 
03/janll2 3.468,22 ' .... 337.754,46: 1,00040884: .... 28ideZili '10,85% 36.139:727,20 ' 

'04/janlIi ·····3.606,55 337.892,79 1,00040956: 29idezliT: 10,87%···· 36.154.528,62· 
051janll2 3.744,94 338.031,18' 1,00040956:' 30/dezlll' 10,87%, 36.169.336,11 . 
06/janl12' . 3.883,62 "'338:169;8<5"' 1,00041028 : 621].;;/i2'10;89% 36.184.175,45' 
09/janll2 4.022,25 338.308,49' . 1;60040992: 03/janl12; 10,88% . 36.199.008,34' 

:::!: ... :!~1: ··:H~:E:::!=i~EF:!:lEr:~r~;r jJ 
"'13/janlI2 4.575,97 338.862;21, 1,00040777' "o9ijii~i2 .... 10,82% 36.258.256,21 r 

16/janll2' 4.714,27 339.000,51: 1,00040813' 1 oljaiiti 2 , 10,83% . 36.273.054,40' 1\""-' 
j iij iiiit 1 2 . 4:852;50···· 339:i38)4:i,00646i'i7i1jlj.~12rio,82%36:i87.845,45 
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1 8/janll2 ' 
19/janl12. 

20ljanll2 

23/jani12 ." 
24/janll2 
25/janl12. 

26/janl12 . 

. 27/janili 

30/janl12. 
31/janl12 ' 

Oil[evl12 

4.990,67 339.276,91 : 1,00040741 • 12/janl12; 10,81% 36.302.629,34 
5.129,02 339.4i5,26· '1,00040777: 13/janl12 10,82% 36.317.432,54 
5.267;42 . "339.553,66' ·i,00040777. "16/janii210,82'';;'" . 36:3:i2.241,83 

····5.405)6 .. '339.692;00" 
5.544,03 . 339.830,27' 
5.676,38 '339:962,62' 
5.808,91 340.095,15; 
'5:941,48 340.227,72' 

. 6.074,i:i340.36();4i[ 
340.493,27 , 

1,00040741 . 
1,00040705 ; 
i;()0038946 

17/jaiii12 10,81% . 36.347:043,96 
1 8/janll 2 , 10,80% 36.361.838,93 . 
19/j3nJ12 10;31% ... 36:376.000,45 

1,00038982:" 20/janl12. 10,32% 36.390.180,56 
'1;00038982; ··········23iI.nil:i' i0;32% . "'36.404.366;04 

1,00039018 
i,00039018 ; . 

24/janll2' 10,33% 

. 251janll2 ;10,33% 

.. . . 36.4i8.570,48 
36.432.780,28 ' 6.207,03 . 

"6j39,M 340:625,88 1 1,00038946 ,i6ijanil2Hi,3 i% ...... "36.446:969,34' 
02/fevl12 6.472,18 

03ifev/12 ." '6.604,77 
340.758,42: 'i,00038910" 27/janl12. 10,30% 36.461.150,89' 
340.891,01 ."'i;ijo6:i'S9101'-30/janlI2 ,10;30% :36.475.337,80', 

06/fev/12 6.737,53' "341.023,7'7"1,60038946 31/jani12: 10,31% 36.489.543,67 
· ... 07Ifev/12" ·····6:870,22 . 341.i56;46T ''f,006389io riiilfevl!2 'io,:3o% ... 36j63.74i;66 

08/fevlI2' .. "7.002;97' ·····34i.289;iii 'f;60638910roiifeviIi '10,30% .. 36:517.945-;39' 
09/fev1I2' 7.136,01" 34IA2i,2ST' "1,000'389821' .... oj/fevil2; 10,32% 36.532.180,59. 
IO/fev/12' 7.268,86' 341.555;10: 1,0003S910'!06ifevI1Z! ·i6,300/0'···· 36.546.395,40: 
13/fevl12 ; 7.401,76 341.688,00 r 1,06038916-( 07/fev/12! 10,30% ... 36.56\l.iiis,57 

". 141f",,1Ii '7:534;58 -'341.826;821(00038874"--' 087feviiZ: 10,29%36.574.828,24' 
15/fev/12 7.667,59 341.953;83'1;60638910: 09/fevii2 10,30%36:589.059,50 

16/fev/l 27.800;'54342.086,88:1 ,Oii03ll91 0 i Olfevi! 2 10,30% 36:603.296)3 
. 17/fev/12 . 7.5133,50 342.219,'74: 1,000388313' .... "13/fe"ii2 10,28% 36.617.512,01' 
22/fevlI2' 8.066,53. 342.352,77';' '1,00038874' 14/fev/12. 10,29% 36.631.746,85 

· . 23/fevl12 8.199,62 342.485,86 ii,0003S874''ISifeviii, 10,29% ... 36.645:987,06 
24/fevl12' 8'.332,64 ·342.618~8il' "'1,60038838 [. ' .. 16/fev/12' 10,28% . 36.660.219,75' 

.. il/Cevll2 ," ... ·8.466;i9 342.75'2;43 1,00038\)82" 17/fevil2: f6,3:i% ······36.674.5io,39 
28/fevl12 • 8.599,44 . 342.885,68: 1,00038874' 221fev/12: 10,29% 36.688.767,41 ' 

· . 29/fevlI2 .... '8.132,73 . 34:3:6i 1l§7----j,00038874, 23ifevh21())9% 36.703.029,79 ' 
· Ollinarii2' "8.866,32 "'343.152;56' 1,00038946. ·····Z4/revhi' 10,310/;' 36.717.324,01 

}:tlfevhZ' 10,310/, 36.73i:623,95 02/inarll 2 ' . 8.999;97'" 343.286,21 1,00038946 , 
051mar112' ... '9.133;29' 343.419;53 [ .... 1,00038838' 2s/i'evl!i' 10,28%' 36.745.889,91 
06/mar/12 9.266,54 343.552,79 .... 1;00038802 t 29/fev112, 10,27% 36.760.148,00 ' 
07/m,r112, 9j99;SS'343.686;O,j'f;o0038802;6Uinariii 10,27% . ······36:'i74.41J;8i 
Oilimar/12 9.533,08' 343.819,3{·I;00038766'biim.riIi 10,26% ' ······36.788.667;16' 
09/marlI2 ·9.666/31343.9S2;6J:T,iio038766' .. "iJ5im~rI12' 10,26%····· ... ·3iUiiJi.929,07' 

.... 9.799;58" 344.085,82" 1,00038730 r 66iinarhZ( j6;25%···· . 36:817.182;86 () 12/mar/li' 

'1 3/miir1I2 ' 
14/inorl12 

15/mar/12 ' . 

16/mar/12 ' 

9.932;47 ····344.218;71: 1,00038622. ····07/mlli-lIi: . 10,22% ... 36.83L40i;3i 

36.844.709,33 ' J
t
\.,,, 

36.857.994,15 " 
"36.871.243;57 

10.056,84344,343;08' 1,00036129' "'Oiiimarili' 9,53% 
10.180,99 . 344.467,24 r' 'C00036056' 09/mar/12 , 9,51% 

. iO.3()4,82 
." . ... . .. .. _. ~.,. 

344.591,06' 1,00035948 ' 12/m,rl1 2 ; '9,48% 
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19/mar/12 ' 
261maril2 .' . 

21lmarii2' . 

. 22imarll2 ' 

23/marll2 
.... 26/marl12 

27/mirr/12 ' 
... "28/mar/li ,. 

10.428,44 • 344.714,68 1,00035875 
10.551,99' ·····344.838;23: 1,00035839 

.j .. -
10.675,57 344.961,81' .... i;66635839 

13/mar/12' 9,46% 

14/m.r/12; 9,45% 

151mar/12' 9;45% . 
.... iO.7(9),1·· ····:j4S:08S;95!·'T;6oo:i5984, li;lmarh29;490i,;' 

10.923,76' 345.210,00 j 1,00035948: I 9/marll 2 , 9,48% 
•....... 1, ... 

Ii .047;85···j·45.334;0'9T 1,00035948' 20/m.r/12 9,48% 

11.171,99 

11.296,18 
345.458,23 1 .. 1,60035948' 211mar/12 · 9,48% 

'345.582;421 1,00035948 iiimariIf "9,48% 
29/mar/li' Ii .420,91 ; 345.707,15, 1,00036093' ..... 23/mariii 9,52% 

36.884.471,16. 
. 36.89'i.69(),18 

36.9jO.914,20 • 

36.924: i96,i1i 

36.937.469,54 
...... '36.956.747,93 

36.964.030,97 

36.977:3) 8,65 . 

36.990.665,00 : 
30/mar/12 11.545,31' 345.831,55 1,00035984' 26/mar/lZ. 9,49% 37.003.975,58 
02labr/12 11.669,75.··· .. 345.955;9!i'!··· 1,00035984! 27/mar/12 :'9;49% 37.oi7.291,17' 

03iabril2 .. 11.79(12 346.080;36 jl,00035948, 28/marll2' 9,48% 37.030.598,17' 
o4/.bihi ····i1.918;52· .. 346:2(4)6' 1,00035948: "'29/mar/12 ,9,48%' "'37:043.909,8:2. 

05/abr1l2. 12.043,48' :i46::iZ9,72i' 1;00036093: 30/mar/12; 9,52% 37.057.280,14 . 
.... "09iabriI2" . '12.168;:23346:454;471;00636020 " . "Oilabi/iii '9;50% :, 7.070.628;27 

.. iO/abr/12 .' . 12.293,oi:·· 346.579,26' 1,00036020' . 03/abril2! . 9,50% 37.083.981,06 
· J1Iabr/12 . i2:4i8,24 ..... 346:764,48 j ... 'i;000315129; 04/abihZ' 9,53% 37:097:mi,27 

· i2/abriI2 12.54358""346:829;62;--1;000366931 ··········os/.biM' 9,52% ... '37.110:768,90 

13/abr/12 12.668)6'" 346.954,54! . 1,00636020: '09iabrlli: 9,50%: 37.124.135,99 

· iis/abrili 12.793,53 '347:079;77!''Ui6036093'i6IabriIi' 9,52%37. I:i7..535,28 
· 17/ab~/12 . f2.918;42 ··-347.i04,6I5T 1;00035984 11/ab~iI2 '9;49%37.150.898,80 

1,6603594812/"br/12' 9,48% ·····3'i.ii54:2S3,'i3 • 
19/abr/12 13.168,09347.454,33 '1,600:i5948' '13}abrilZ' 9,48% 37.177.6i3,67 

20/abr/12' 13.292,87' 347.579,1 I .' . C00035911 16/abr/12: 9,47% 37.190.964,67. 
23/abr/12 . '13.417;56' 347.703,80···· i,O()035875 '17jab~1l2 .. 9,46% . . j7.i04.306,72 , 

24/abr/12 13.542,42' '347.828,66 . I)J0035911 ' IS/.br/12 9,47% 37.217.667,02' 

25/abr1l2' '13.6.57,84 ···347.944,6s'i;o0033ig2.. 19/abr/12· 8)2%" 37.230.016,85' 

26/abrll2 13.773,43 348.059,67' 1,00033219 20/abr/12' 8,73% 37.242.384,21 
. . 27/abriI2 . ······13.889,56· 348.175,80 [ .. I,0603:i36S'Z3IabrI12 .··ii,77%37.:i54.i110,24 

30/abr/12 .... 14.0()5,09 . 348.291,33 [ ·1;66033182' .' 24/abr1l2: 8,72% 37.267.171,87 

02/ma1ii2 i4:f20,66 348.406,90' 1,0003318225/ahr/12 8,72% 37279.538;f6' 
03fmaiiI2 ·'1 4j36,26 ·····348.522,.50 • ... 1,00033182 . 26/abr/i2 .... 8,72% . 37.291.908,03 . 

04/mai/12 14.352,04· 348.638;28' 1,00033219 27/abrii2,' 8,73% '37.304.296,13 
07/mail1214:467,47 .... ··348.753;7(1,006:i3109 30/abr/12 ' 8,70%37:316.647,04 

08/mai/12 14.583,71 348:869,ii:5':I;O()():i3328 (J2imaii128,76% '37.329.084,15 

... ". 69iiiiaihi; 14.699;9S':i4ifi'J86;Zi' 1,000:i3:i28 03/maill2' 8,76%37,341.525,19' 
'10/ma1hZ .... 

Wmaiil2 .' 
I4.lH5,65 

14.931,36 
14/maill2 ... '15.046;86. 

15.162,39 . 

.. 349:I6i,89 , . 1,00033146 

349jj7 ;li6! 'UiO(J3:ii46 

1,00033073 
.. 1,00033073 151maill2 . 

iii/iiiali!:2 . 15.277,84 . 349364;08· '·'1,00633636 
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641maiil z' 8,71 % 
. "07imaiiii 8,71 % 

... -. - ....... _ .... . 
08/maill2 8,69% 

09/mai/12: 8,69% 

IO/mai/128,i;ii% 



17/m.i/12 15.393,32 . 349.679,56 : 1,00033036 : 11/m.i1l2 • 8,68% 37.415.713,26 • 

1.8.1.4 Nos telIDos do Contrato de Cessao da CCl - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCl

Base Porto Nacional, 0 FII: 

(a) sem prejuizo de outras disposic;:oes do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro 
do Sui Parcel a C e das CCI - Base Porto Nacional, responsabilizou-se 

solidariamente it BR pela existSncia, legalidade, veracidade, legitimidade, 

regularidade e boa fonnayao das CCl - Base Porto Nacional e da CCI - Base 

Cruzeiro do Sui Parcela C cedidas, bern como dos creditos imobilifuios que sao 0 

lastro das CCI - Base Porto Nacional e da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C; 

(b) reconheceu expressamente que os Prec;:os de Aquisiyao a serem pagos pela Emissora 

tern por base 0 valor economico das CCI - Base Porto Nacional e da CCl - Base 

Cruzeiro do Sui Parcela C, os quais foram caIculados com base nos telIDos e 

condiyoes atuais do Contrato de Locac;:ao - Base Porto Nacional, do Contrato de 
Locayao - Base Cruzeiro do Sui, do Instrumento Particular de Emissao das CCI -

Base Porto Nacional e do lnstrumento de Emissao da CCl - Base Cruzeiro do Sui 

Parcela C, e a expectativa de recebimento integral e tempestivo dos Creditos 

hnobilifuios - Base Porto Nacional e dos Creditos hnobiliarios - Base Cruzeiro do 

Sui Parcela C na quantia necessaria para, em conjunto com os creditos imobilj,irios 

que lastreiam a CCl - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente, 

satisfazer integralmente as obrigac;:oes da Emissora decorrentes deste TelIDo de 

Securitizac;:ao das 99' e 100' Series; e 

(c) obrigou-se, de forma irrevogavel e irretratavel, nos termos do Contrato de Cessao da 

CCl - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional, a pagar it 
Emissora todo 0 valor necessario para restituir a totalidade dos Preyos de Aquisiyao 

na hip6tese de resoluyao do Contrato de Cessao da CCl - Base Cruzeiro do Sui 

Parcela C e das CCl - Base Porto Nacional por qualquer motivo. As partes do 

Contrato de Cessao da CCl - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCl - Base Porto 

Nacional acordaram, nos termos do item 5.03. I do referido contrato, que 0 valor a 
ser restituido pelo FII devera, em qualquer hip6tese, ser suficiente para garantir it 

Emissora a integral satisfac;:ao dos credores dos CRr das 99' e 100' Series, (pro rata 

CCI - Base Porto Nacional e CCI - Base Cruzeiro do SuI parcela C), sendo certo 

que 0 FII obrigou-se integralmente e de forma irrevogavel e irretratavel neste 

sentido. 
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1.8.1.5 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que excedam os montantes necessarios para 
satisfazer integralmente as obrigayoes decorrentes dos CRI das 99' e 100' Series nao integram 0 

valor econ6mico da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcel a C e das CCl - Base Porto Nacional 
refletido nos Preyos de Aquisiyao e deverao ser retornados pela Emissora ao FI! no prazo de 5 
(cinco) Dias Uteis contados do respectivo recebimento. 

1.8.1.6 Qualquer pagamento devido pelo FH na forma deste item 1.8.1 sera aplicado unica e 
exclusivamente no pagamento dos CRl das 99' e 100' Series e devera ser efetuado em dinheiro 

mediante dep6sito na conta corrente estabelecida no item 4.04 do Contrato de Cessao da CCl -
Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCl - Base Porto Nacional, dentro de 10 (dez) Dias Uteis 
apos 0 recebimento de comunicayao por escrito da Emissora, indicando 0 montante a ser pago 
(acompanhado da respectiva mem6ria de caIculo). 

1.8.1. 7 Siio condiyoes resolutivas do Contrato de Cessiio da CCl - Base Cruzeiro do SuI Parcela C 
e das CCl - Base Porto Nacional, nos termos ali estipulados: 

(a) indeferimento, pela CVM, do pedido de registro de oferta publica de distribuiylio 
dos CRl das 99' e 100' Series; ou 

(b) inadimplemento, pela Emissora, da obrigayao de pagar os Pres:os de Aquisis:iio no 
praza de 2 (dois) Dias Uteis da data da liquidayiio financeira da colocal'iio dos CRI 

da 100' Serie. 

1.8.2 0 FH, por meio do Contrato de Cessao de Creditos lmobiliario - Base Cruzeiro do Sui, 
cedeu e transferiu it Emissora, observados os termos e condiyoes do Contrato de Cessiio de Creditos 
lmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, a totalidade dos creditos imobiliarios, conforme mencionados 
no item 9.02(b) do Contrato de Locayiio - Base Cruzeiro do Sui, relativos it Parcela B do Valor 
Locaticio - Base Cruzeiro do SuI e todos os direitos e eventuais garantias a eles inerentes. 

1.8.2.1 Pela cessiio dos creditos imobiJiarios, descrita no item 1.8.2 acima, a Emissora pagou ao FII 
o valor certo e ajustado de R$ 204.407.752,57 (duzentos e quatro mil hOes, quatrocentos e sete mil, 

setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) (0 "Preco de Cessao dos Creditos 
lmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI" ou 0 "Preco de Cessao"), em 31 de janeiro de 2011, 0 qual 

reflete 0 valor nominal dos creditos imobili!\rios objeto do Contrato de Cessao de Creditos 
Imobiliilrios - Base Cruzeiro do Sui, acrescidos dos valores estimados dos custos da(s) /7 
operayiio(oes) de securitizas:iio (conforme definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do J-! 
SuI), incluindo os juros remunerat6rios previstos nos certificados de recebiveis imobiliarios, a ser 1 .. 
pago ao FI! ate 0 encerramento do Prazo do Pagamento do Preyo de Cessao dos Cnlditos ( \ 
ImobiJiarios - Base Cruzeiro do SuI, em moeda corrente nacional, devidarnente atualizado pela . 
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variayao aeumulada do IPCNIBGE, de fOima integral em uma (mica pareela, exceto pelo exposto 

no item 4.02 do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, deduzindo-se: 

(a) os valores relativos Ii remunerayao e despesas devidas a Emissora pela estruturayao da(s) 

operayao(oes) de securitizayao (conforme definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do 

Sui); e (b) todas as despesas de responsabilidade da Emissora nos termos dos doeumentos da(s) 

operayao(oes) de seeuritizayao (conforme definidas nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do 

Sui), observados os termos e condiyoes do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base 

Cruzeiro do SuI. 0 Preyo de Cessao dos Creditos ImobiliArios - Base Cruzeiro do SuI, ap6s as 

respectivas deduyoes, inclusive a Remunerayao da(s) Antecipayao(oes) do Preyo de Cessao, nos 

termos do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, foi pago ate 31 de 
janeiro de 2012 (0 "Prazo do Pagamento do Preeo de Cessao dos Credit os Imobiliilrios - Base 

Cruzeiro do Sui" ou 0 "Prazo do Pagamento do Preeo de Cessao"). 

1.8.2.2 A fim de viabilizar os investimentos iniciais na Unidade Base Cruzeiro do SuI, 0 FH teve 

interesse em receber, conforme permitido no Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base 

Cruzeiro do SuI e no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sul, parte do Preyo de Cessao dos 

Creditos Imobililirios -Base Cruzeiro do Sul em prazo inferior ao Prazo do Pagamento do Preyo de 
Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI. Para tanto, nos termos do item 4.02 e 

seguintes do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI e do item 4.01.1 

e seguintes do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sul, a Securitizadora poderia, a seu 
exclusivo criterio, anteeipar parte do Preyo de Cessao dos Creditos Imobililirios - Base Cruzeiro do 

SuI ao FH ate 0 Prazo do Pagamento do Preyo de Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro 

do Sui (a(s) "Antecipaeao(oes) do Preeo de Cessao"), sendo que, nessa hipotese, dada a atipicidade 

do Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui, a BR deveria antecipar, total ou parcialmente, 

conforme 0 caso, o(s) percentual(is) da(s) parcela(s) da Parcela B do Valor Locaticio - Base 
Cruzeiro do SuI (a(s) "Antecipaeao(oes) da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui"), 

de forma que o(s) referido(s) montante(s) does) percentuaI(is) daes) parcela(s) antecipada(s) 

fosse(m) pago(s), cada um, no 2520 (ducentesimo quinquagesimo segundo) Dia Util, contados da 

data do pagamento daes) respectiva(s) Antecipayao(oes) do Preyo de Cessao pela Emissora ao FII, 
exceto pela Data de Vencimento da 1° Antecipayao da Parcel a B do Valor Locaticio - Base 

Cruzeiro do Sui, que foi postergada pela Securitizadora para 26 de novembro de 2012, ficando a 

BR obrigada a pagar pelos valores devidos em funyao desta postergayao (a "Taxa de Postergac;ao") 

nos termos da notificayao enviada Ii BR e ao FH em 25 de novembro de 2011 (a(s) "Data(s) de 

Veneimento da Antecipac;ao da Pareela B do Valor Loeatleio - Base Cruzeiro do SuI"), na forma 

do disposto no Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do SuI. 

1.8.3 De acordo com 0 Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SU], no 

easo da Emissora antecipar parte do Preyo de Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
SuI ao FrI, a BR deveria anteeipar determinados pereentuais da(s) parcela(s) da Parcela B do Valor 

" cD' r ._' ;; 

GjD /f' 

....• -. ................ .. .•. 



1ocaticio - Base Cruzeiro do SuI em valor equivalente ao montante efetivamente pago do Preyo de 

Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI pela Emissora ao FrI, acrescido de uma 

remunerayao descrita no item 4.02.1 Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro 

do SuI. 0 valor equivalente a Remunerayao da Antecipayiio do Prevo de Cessao dos Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI seria deduzido do Preyo de Cessiio dos Creditos Imobiliarios
Base Cruzeiro do SuI, de forma que 0 Preyo de Cessiio dos Creditos Imobili;lrios - Base Cruzeiro 
do SuI fosse pago, pela Emissora ao FI!, descontado da Remunerayao da Antecipayao do Preyo de 
Cessiio dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuL 

1.8.4 Os percentuais antecipados da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI 
deveriam ser pagos na respectiva Data de Vencimento da Antecipayiio da Parcela B do Valor 
Loeaticio - Base Cruzeiro do Sui. 

1.8.5 Nos termos do Instrumento Particular de Emissiio Privada de Cedula de Creditos 
Imobilj,lrios - Base Cruzeiro do SuI de Titularidade da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado 

entre a Emissora e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, em 3 I de 
janeiro de 2011, a Emissora, na qualidade de titular da I" Antecipayao da Parcela B do Valor 
1ocadcio - Base Cruzeiro do SuI, emitiu Cedula de Credito Imobiliario representativa dos creditos 
oriundos do pagamento da I" Antecipayiio da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, 
com valor nominal de R$ 31.283.844,20, (trinta e urn milhOes, duzentos e oitenta e tres mil, 
oitoeentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), a qual serviu de lastro para a emissao de 
Certificados de Reeebiveis Imobiliarios da 65' Serie da I' Emissao da Emissora, para distIibuiyao 
com esforyos restritos, nos termos do artigo 8° da Lei n° 9.514, e da Instruyiio CVM nO 414, 
conforme Termo de Securitizayao de Creditos ImobiliaIios celebrado entre a Emissora e • 
Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. Em funyao da solicitayao realizad. 
pela BR de postergar a Data de Vencimento da I" Anteeipayao da Parcela B do Valor Locatieio -
Base Cruzeiro do SuI, conforme 0 disposto no Contrato de Cessiio de Creditos Imobiliarios - Base 
Cruzeiro do SuI, os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 65' Serie da I" Emissao da Emissora 
foram substituidos pelos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 88" Serie da I" Emissiio da 
Emissora, respeitados 0 disposto nos Docurnentos do Projeto Base Cruzeiro do SuI 

1.8.6 Por meio do Instrumento Particular de Emissao Privada de Cedula de Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sul de Titularidade da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado 

entre a Emissora e a RB Capital DTVM, em 15 de junho de 2011, a Emissora, na qualidade de 
titular da 2' Antecipayiio da Parcela B do Valor Locadcio - Base Cruzeiro do SuI, emitiu 200 
(duzentas) Cedulas de Credito Imobilhl.rio representativas dos creditos oriundos do pagamento d. 
2' Antecipayiio da Parcela B do Valor Locatieio - Base Cruzeiro do SuI, com valor nominal de 
R$61.249.621,80 (sessenta e urn milh5es, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e urn 
reais e oitenta centavos), a qual serviu de lastro para a emissiio de Certificados de Recebiveis 
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Imobiliarios da 77" Serie da I" Emissao da Emissora, para distribui9ao com esfor90s restritos, nos 

termos do artigo 8° da Lei nO 9.514, e da Instru9iio CVM n° 414, conforme 0 Termo de 

Securitiza9ao da 77" Serie. 

1.8.7 Conforme disposto no item 2.01.3 do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base 
Cruzeiro do SuI, caso a BR e 0 FII decidissem realizar uma nova opera9ao de securitiza9ao, a tim 

de complementar os recursos necessarios II constru9iio, desenvolvimento e instala9ao da Unidade 
Base Cruzeiro do SuI e/ou eventuais expansoes ou futuras constru90es na Unidade Base Cruzeiro 
do SuI, a Emissora se obrigava a: (a) resgatar os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 77" 
Serie da I' Emissao da Emissora e os Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 88" Serie da I" 
Emissao da Emissora; e (b) estabelecer 0 parcelamento do pagamento da I" Antecipa9ao da Parcel a 
B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI e da 2" Antecipa9ao da Parcela B do Valor Locatfcio 
- Base Cruzeiro do Sui, referente It nova emissao. 

1.8.8 Nos termos do item anterior, em fun9ao da emissao dos CRI das 99" e 100" Series, a 
Emissora resgatara os CRI das 77" Serie e' 88" Serie, e promoverii 0 parcelamento do pagamento da 
I" Antecipa9ao da Parcela B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui e da 2" Antecipa9ao da 
Parcela B do Valor Locatfcio - Base Cruzeiro do SuI, recuperando os percentuais antecipados das 
parcel as da Parcel a B do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do Sui, que lastreariio da CCI - Base 
Cruzeiro do Sui Parcela B Parcentual Remanescente. 

1.8.9 Nos termos do Contrato de Cessiio de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do Sui, 0 FII: 

(a) responsabilizou.se solidariamente a BR pela existencia, legalidade, veracidade, 

legitimidade, adimpJencia, regularidade e boa forma9ao dos Creditos Imobilhirios -
Base Cruzeiro do SuI cedidos; 

(b) reconheceu expressamente que 0 Pre90 de Cessao (apas deduzidos os val ores da I" e 
da 2" Antecipa9ao do Preyo de Cessao) pago pela Securitizadora tern por base 0 
valor economico dos creditos imobiliarios objeto do Contrato de Cessao de Credito 
- Base Cruzeiro do SuI, 0 qual foi calculado com base nos termos e condi90es atuais 
do Contrato de Loca9ao - Base Cruzeiro do SuI, e na expectativa de recebimento 
integral e tempestivo dos creditos imobilhirios na quantia necessaria para, em 

conjunto com os valores equivalentes ao pre90 correspondente it cessao da CCI -
Expansao Lubrax Parcela C, satisfazer integralmente as obrigayoes da Emissora 

decorrentes do Termo de Securitiza9ao Expansiio·Sul; 

(c) obrigou·se, de forma irrevogavel e irretratavel, nos termos do Contrato de Cessao de 
Creditos ImobiJiarios - Base Cruzeiro do SuI, a pagar it Emissora todo 0 valor 
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necessario para restituir 0 Preyo de Cessao na hipotese de resoluyao do referido 
contrato por qualquer motivo. As partes signatarias do Contrato de Cessao de 

Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui acordaram que 0 valor a ser restitufdo 

pelo FH devera, em qualquer hipotese, ser suficiente, para, ainda que descontados os 
valores vinculados as Antecipayoes do Prevo de Cessiio dos Creditos lmobiliarios -

Base Cruzeiro do Sui e somado aos demais val ores equivalentes ao pre90 
correspondente It cessao da CCl - Expansao Lubrax Parcela C, garantir a 
Securitizadora a integral satisfayao dos credo res dos CRI Expansiio-Sul, sendo certo 
que 0 FII obriga-se integralmente e de forma irrevogavel e irretratavel neste sentido; 

(d) obrigou-se, de forma irrevogavel e irretratavel, a imediatamente indenizar a 
Emissora, caso, por qualquer razao, os creditos imobiliarios representados pela eCl 
- Base Cruzeiro do SuI, emitida no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI e que 
lastreia 0 CRl Expansao-Sul, nao correspondam aos valores, conteudo, termos e a 
forma por ela descrita e declarada na CCl - Base Cruzeiro do Sui e no lnstrumento 
de Emissiio de CCl - Base Cruzeiro do Sui; 

(e) exceto pelo disposto no item 5.02.1 do Contrato de Cessao de Creditos lmobilhirios 
- Base Cruzeiro do SuI, obrigou-se, ainda, a assumir a obrigayao de efetuar, perante 
a parte demandante, na qualidade de principal e ilnico pagador, as devoluyoes 

porventura impostas a Emissora, sem direito de regresso do FII contra esta, na 
hipotese de a Emissora vir a ser compelida, por qualquer razao, com base em 
fundadas razoes, judicial ou extrajudicialmente, a efetuar a devoluyao de qualquer 
valor recebido em razao da titularidade dos creditos imobilhirios oriundos do 
Contrato de Locay1io - Base Cruzeiro do SuI, a titulo de principal, juros, multa, 
demais encargos ou correyao monetaria, inclusive eventuais residuos inflacionarios 

e verb as rescisorias, se devidos; e 

(f) obrigou-se (i) a pagar a Emissora as despesas e remunerayiio a serem previstas noes) 
termo(s) de securilizayao (conforme definido(s) no Contralo de Cessao de Creditos 

lmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI) a ser(em) firmado(s) para emissao dos 
certificados de recebiveis imobiliarios, desde que tros despesas e remunerayao 

tenham side mutuamente acordadas pela Emissora, 0 FII e a BR; bern como (ii) a 
indenizar a Emissora por toda e qualquer despesa extraordimiria, que nao tenha sido 
contemplada no Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
Sui, mas venha a ser devida diretamente em decorrencia das cedulas de credito 
imobiliario emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI e da CCl - Base 
Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente, dos CRl Expansao-Sul e dos 



casos de dolo ou culpa da Emissora) ou, ainda, de mudan9as na legislayao brasileira 
e esteja diretamente relacionada a emissao das cedulas de credito imobiJiario 

emitidas no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI e da CCI - Base Cruzeiro do 

SuI Parcela B Percentual Remanescente, dos CRI Expansao-Sul e dos CRI da 100' 
Serie, ou ao cumprimento das obrigayoes decorrentes dos Documentos do Projeto 
Base Cruzeiro do SuI, podendo ou nao decorrer de tributos, emolumentos, taxas ou 
custos de qualquer natureza, incluindo, mas sem Jimitayao, as despesas com 
terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bern como as despesas com 

procedimentos legais ou gastos com honorarios advocaticios e terceiros, depositos, 
custas e taxas judiciais, nas ayoes propostas pela Emissora ou contra ela intentadas, 
desde que para resguardar os Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI e que 
sejam devidamente comprovadas e absolutamente necessarias e razoaveis, 
conforme previsto na CUmsula 3.02 do Acordo de Quotistas. Para se evilar 
quaisquer duvidas, as obrigayoes do FH nos lermos aqui acordados nao incluem 
despesas ou custos incorridos pela Emissora em virtude de ou relalivas a outras 
securitiza90es realizadas por esta. 

1.8.10 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que excedam os montanles necessarios para 
satisfazer integralmente as obrigayoes decorrentes dos certificados de recebiveis imobililirios 
emitidos, inclusive dos CRI Expansao-Sul e dos CRI da 100' Serie, nao integram 0 valor 
economico dos creditos imobiliarios referentes as cedulas de credito imobililirio (inclusive a 
emitida no ambito do Projeto Base Cruzeiro do SuI, que lastreia 0 CRI Expansao-Sul) refletido no 
Preyo de Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, e deverao ser retomados pela 

Emissora ao FH no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do respectivo recebimento. 

1.8.11 Qualquer pagamento devido pe[o FII na forma do item 1.8.2 acima sera aplicado unica e 
exclusivamente no pagamento dos certificados de recebiveis imobiliarios, inclusive dos CRr 
Expansao-Sul, conforme previsto no Termo de Securitizayao Expansao-Sul, e dos CRr da 100' 
Serie, e devera ser efetuado em dinheiro mediante deposito nas contas correntes estabelecidas no 
item 4.07 do Contrato de Cessao de Creditos rmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI, con forme 0 caso, 
denlro de 10 (dez) Dias Uteis apos 0 recebimento de comunicayao por escrito da Securitizadora, 
indicando 0 montante a ser pago (acompanhado da respectiva memoria de calculo). 

1.8.12 A Emissora, nos termos do Contralo de Cessao de Creditos - Base Cruzeiro do SuI, 
declarou que os creditos imobiJiarios representados pe[as cedulas de credito imobiliario que 
serviram de lastro para a emissao dos Certificados de Recebiveis ImobiJiarios da 77' Serie da I" 
Emissao da Emissora e para a emissao dos Certificados de Recebiveis ImobiJiArios da 88' Serie da 
I" Emissao da Emissora eram diversos e nao se confundiam com os credilos imobiliarios 
representados pela cedula de credito imobiliario que serviu de lastro para os CRI Expansao-Sul, 
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sendo certo que nao havia duplicidade nos creditos imobilhirios que Iastreavam as emissi'ies ora 

referidas. A Emissora responsabilizou-se por quaisquer custos, despesas, perdas, danos e/ou 

prejuizos decorrentes da inveracidade e inconsistencia desta declara9ao. 

1.8.13 A Emissora declara que nao ha duplicidade nos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
SuI Parcela B Percentual Remanescente, responsabilizando-se por quaisquer custos, despesas, 
perdas, danos e/ou prejuizos decorrentes da inveracidade e inconsistencia desta declara9ao. 

1.8.14 Sao condi9i'ies resolutivas do Contrato de Cessiio de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro 
do SuI, nos termos ali estipulados: 

(a) indeferimento, pela CVM, do registro definitivo da(s) oferta(s) publica(s) de 
distribui9aO dos certificados de recebiveis imobili~rios, nos termos do Contrato de 
Cessao de Creditos ImobiJiarios - Base Cruzeiro do Sui, se for 0 caso; e 

(b) inadimplemento, pela Emissora, por qualquer motivo, da obriga9iio de pagar 0 

Preyo de Cessiio dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI ate 0 

encerramento do Prazo do Pagamento do Preyo de Cessao dos Creditos Imobilhirios 

- Base Cruzeiro do SuI. 

1.9. Pagamentos da Emissora 

1.9.1 A Emissora seni responsiivel pelo pagamento de (a) todas as despesas corn a obtenyao e 
manuten9ao, nos prazos legalmente exigidos, de todas e quaisquer licenyas, aprova9i'ies, 
autorizayi'ies e alvaras legalmente exigidos para 0 regular funcionamento da Emissora; 
(b) honon\rios do Agente Fiduciiirio, previstos neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series; 
(c) remunerayao e todas as despesas incorridas pelos Coordenadores e que sejam de 
responsabilidade da Emissora, na prestayao dos serviyos de instituiyao financeira liquidante dos 
CRI das 99' e 100' Series; (d) comissi'ies de coordenayao, colocayao e garantia filme de subscriyao 
dos CRr das 99' e 100' Series, a remunerayao das instituiyoes financeiras contratadas para 

participar da distribuiyao publica dos CRr, por ocasiao de sua distribuiy1io publica, e demais 
val ores devidos nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Coordenayao, Distribuiyao e 
Colocayiio Publica de Certificados de Recebiveis Imobili<\rios, ern Regime de Garantia Firme, das 

99' e 100' Series da I' Emissao da RB Capital Securitizadora S.A., celebrado entre a Emissora, 0 1) 
Banco !tau BBA S.A. e 0 Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. ern 22 de maio de 2012 i 
(0 "Contrato de Colocacao"); (e) despesas da Ernissora corn a CETIP e/ou com a i 

, I 

BM&FBOVESPA; (f) eventuais despesas com registros perante a CVM, Juntas Comerciais e 'I'" 
Cartorios de Registro de Titulos e Docurnentos e de Registro de Imoveis, conforme 0 caso, da 
documentay1io societaria da Emissora e deste Termo de Securitizayiio das 99' e lOp' Series, bern 
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como dos demais documentos e contratos relacionados com a emissao dos CRI das 99' e 100' 

Series; (g) honorarios e despesas com a contratayao dos assessores juridieos externos; (h) despesas 

com publicayao de atas de assembleias gerais e de reunioes do conselho de administrayao da 

Emissora, bern como de anuncios de inicio e de encerramento de distribuiyao publica dos CRI das 

99' e 100' Series, se for 0 caso; (i) despesas com confecyao de prospectos para a emissao dos CRr 

das 99' e 100' Series, se for 0 caso; U) honorarios da Empresa de Auditoria definida no item 5.1 (c) 

abaixo; (k) remunerayao da empresa de avaliayao da Unidade Base Porto Nacional e da Unidade 

Base Cruzeiro do Sui; e (I) eventuais custos com 0 Resgate Antecipado dos CRT da 77' Serie e dos 

CRr da 88' Serie (as "Despesas"), observados os terrnos da Clausula 5 do Contrato de Cessao da 

ccr - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional e da Clausula 5 do Contrato 

de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI. 

1.9.2 as titulares dos CRI das 99' e 100' Series deverao arear com eventuais despesas e taxas 

relativas it custodia dos CRI das 99' e 100' Series nao compreendidas no item 1.9.1 aeima, bern 

como aquelas observadas na Clausula Oitava desle Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series. 

CLA.USULA SEGUNDA - DAS CARACTERISTICAS DA EMISSAO 

A emissao dos CRr das 99' e 100' Series observara as seguintes condiyoes e caracteristicas: 

2.1. Niimero de Ordem 

Estas sao as 99' e 100' Series da I' Emissao de Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 

Emissora (a "Emissao "). 

2.2. Datas e Local de Emissao 

2.2.1 Para fins de caJculo do valor dos CRI da 99' Serie, a data de emissao dos CRI da 99' Serie 

sera 25 de maio de 2012 (a "Data de Emissao dos CRI da 99' Serie"). 

2.2.2 Para fins de calculo do valor dos CRI da 100' Serie, a data de emissao dos CRI da 100' Serie 

sera 28 de maio de 2012 (a "Data de Emissao dos CRI da 100' Serie" e, em conjunto com a Data de 

Emissao dos CRI da 100' Serie, as "Datas de Emissao"). 

2.2.3 a local da Emissao dos CRr das 99' e 100' Series sera a Cidade Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo (0 "Local da Emissao"). 
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2.3. Quantidade e Valor Nominal 

2.3.1 Serao emitidos 1.707 (um mil, seteeentos e sete) CRI das 99' e 100' Series, com valor 

nominal unitano de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nas Datas de Emissao (0 "Valor Nominal 

Vnitario"), sendo 785 (seteeentos e oitenta e cinco) CRI da 99' Serle e 922 (novecentos e vinte e 

dois) CRI da 100' Serie. A quantidade de CRI foi aumentada em 20% (vinte por cento) em raziio do 

exercfcio da Opl'iio de Lote Adieional e em 11,30% (onze inteiros e trinta centesimos porcento) em 

razao do exercfcio da OPl'ao de Lote Suplementar para atender 0 excesso de demanda verificado no 

decorrer da Oferta. A Emissiio observou 0 sistema de vasos comunicantes, sendo que 0 numero dos 
CRI alocado a cada Serie foi definido de acordo com a demand a dos CRI pelos investidores, 

conforme apurado em Procedimento de Bookbuilding. 

2.3.2 Apos 0 Desdobramento Previamente Aprovado definido no item 2.24.1 abaixo e observados 

os requisitos nele dispostos, 0 numero de CRI e 0 seu valor nominal unitario serao alterados. 

2.4. Valor Total da Emiss1io 

o valor total da Emissiio e de R$ 512. J 00.000,00 (quinhentos e doze milhOes e cern mil reais), nas 

Datas de Emissao, jI\ observado 0 exercicio da Opl'ao de Lote Adicional e da Opl'ao de Lote 

Suplementar. 

2.5. Slirie 

A presente Oferta de CRI e relativa as 99' e 100' Series da I' Emissao. 

2.6. Prazo e Data de Vencimento 

2.6.1 Os CRI das 99' e 100' Series contarao com urn Periodo de Carencia que terminanl em 15 de 

fevereiro de 2014, conforme definido no item 2.13.1 abaixo. 

2.6.2 Os CRI da 99' Serie terao prazo total de 4.653 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e tres) 

dias contados a partir da Data de Emissiio dos eRI da 99' Serle e, portanto, vencerao em 19 de 

fevereiro de 2025, ressalvadas as hip6teses de vencimento anteeipado previstas neste Termo de 

Securitizal'ao das 99' e 100' Series. 

2.6.3 Os CRI da 100' Serie terao prazo total de 7.205 (sete mil, duzentos e cinco) elias contados a 
partir da Data de Emissiio dos CRI da 100' Serie e, portanto, vencerao em 18 de fevereiro de 2032, 

ressalvadas as hipoteses de vencimento antecipado previstas neste Terrno de Securitizal'iio das 99' 

e 100' Series. 
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2.7. Forma 

2.7.1 Os CRI das 99' e 100' Series serao emitidos sob a forma nominativa escritural e sua 

titularidade sera comprovada por extrato emitido pela Instituiyao Custodiante. Adicionalmente, 

sera reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI 0 "Relatorio de Posiyao de Ativos" 

expedido pela CETIP, acompanhado de extrato, em nome do titular dos CRI emitidos, pela 

instituiyao financeira responsavel pela custodia desses titulos quando depositados no Sistema 

CETIP 21 (0 "CETIP 21 "). Para os CRI depositados na BM&FBOVESP A, sera emitido, pela 
BM&FBOVESPA, extrato de custodia, em nome do titular do CRI, que sera igualmente 
reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI. 

2.8. Procedimento de Colocayao 

2.8.1 A distribuiyao primaria dos CRI das 99' e 100' Series sera publica, sob regime de garantia 

firme nao solidaria, com intermediayao do Banco Itau BBA S.A. (0 "Coordenador Lider"), do 

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. (0 "Coordenador") e do Banco Caixa Geral - Brasil 

S.A. (0 "Coordenador Subcontratado" e, conjuntamente, com 0 Coordenador Lider e 0 

Coordenador, os "Coordenadores"), conforme previsto no paragrafo 3° do artigo 33 da Instruyao 
CVM n° 400, observados os termos e condiyoes estipulados no Contrato de Colocayao, os quais se 

encontram descritos no prospecto da Emissao (0 "Prospecto"). 

2.8.2 Os CRI das 99' e 100' Series poderao ser colocados junto ao publico somente apos a 

concessao do registro da Emissao pela CVM, nos termos da Instruyao CVM nO 414 e do Contrato 

de Colocayao, sendo necessaria a comprovayao pela Emissora do seu registro de companhia aberta 

atualizado. 

2.8.3 0 prazo de encerramento da distribuiyao publica dos CRI das 99' e 100' Series e de, no 

maximo, 6 (seis) meses a contal' da data em que for publicado 0 anuncio de inicio de distribuiyao, 
nos termos do artigo 10, paragrafo unico, da Instruyao CVM n° 414. 

2.8.4 Os CRI das 99' e 100' Series serao registrados para colocayao no mercado primario e 

negociayao no mercado secundario (a) no Sistema CETIP 21, administrado e operacionalizado pela 

CETIP, sendo a integralizayao dos CRI das 99' e 100' Series, neste caso, liquidada por meio da 

CETIP; e (b) no DDA - Sistema de Distribuiyao de Ativos (0 "DDA") e no Sistema BOVESPA 
FIX (ambiente de negociayao de ativos e renda fixa) (0 "BOVESPA FIX"), ambos administrados e 

operacionalizados pela BM&FBOVESPA, sendo neste caso processadas pela BM&FBOVESPA a 

Jiquidayao financeira da Ofelia e a custodia e negociayao dos CRI das 99' e 100' Series. 
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2.8.5 Os CRI das 99" e 100" Series serao distribufdos publicamente a investidores qualificados, 

confonne definidos no artigo 109 da Instruyao CVM n° 409, incluindo, mas nao se limitando a, 

pessoas fisicas e jurfdicas cujas ordens especificas de investimento representem valores que 

excedam 0 limite de aplicayiio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, 

elubes de investimento, carteiras administradas, fundos de pensao, entidades administradoras de 

recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, condominios destinados a aplicayiio em carteira de titulos e valores mobiliarios registrados 

na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdencia complementar e de 

capitalizayiio e investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as nonnas da 

Resoluyiio CMN nO 2.689, de 26 de janeiro de 2000, confonne alterada, e da Instruyiio CVM n° 

325, de 27 de janeiro de 2000, confonne alterada. 

2.9. Pre\,o de Subscri\,ao e Forma de Integraliza\,iio 

2.9.1 0 prevo de subscriyao dos CRI das 99' e 100' Series sera 0 seu Valor Nominal Unitario, (a) 

atualizado pela variayiio acumulada do IPCNIBGE, a partir das Oatas de Emissiio, ate data da 

efetiva subscriyiio, na fonna do disposto no item 2.11 abaixo; e (b) acrescido da Remunerayao dos 

CRI disposta no item 2.12 abaixo, a partir das Oatas de Emissiio ate a data da efetiva subscriyiio 

(0 "Preco de Subscriciio"). 

2.9.2 A integralizayao sera a vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscriyao e devera ser 

depositada (a) para os CRI da 99' Serie, na conta-corrente nO 00958-8, da agencia 0910 do Banco 

Itau S.A. (a "Conta Centralizadora da 99' Serie"); e (b) para os CRI da 100" Serie, na 

conta-corrente n° 00961-2, da agencia 0910 do Banco !tau S.A. (a "Conta Centralizadora da 100" 

Serie"). 

2.9.3 A subscriyao e a integralizayiio dos CRI das 99' e 100" Series observariio os procedimentos 

previstos no regulamento de operayoes da BM&FBOVESP A e/ou da CETIP. 

2.10. Regime Fiduciario 

Os CRI das 99" e 100' Series contarao com a instituiyao de regime fiduciario sobre as CCI das 99" 

e 100' Series que lastreiam a presente Emissao, nos tennos da Ciausula Terceira deste Termo de 

Securitizayao. 

2.11. Atnaliza\,ao Monehiria 

2. I 1.1 0 Valor Nominal Unitlirio dos CRI das 99' e 100" Series sera atualizado monetariamente a 

partir das Oatas de Emissao, peJa variayao do IPCAIlBGE, com base na seguinte f6rmula: 

r~ 
J! 
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Onde: 

VNa= 

c= 

Onde: 

k= 

n= 

Nh= 

Nk,= 

dup= 

Valor Nominal Unitario atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem an-edondamento; 

Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario apos 
incorporayao de juros ou apos cada amortizayao, referenciados as Datas de 
Emissao, calculados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem 
an-edondamento; e 

Fator da variayao acumulada do IPCAlIBGE calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

n NJ did 

[ 

m,P] 

- k~1 ( Nl
k

_
1 

) 
C-I1 _k 

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

numero total de numeros indices considerados na atualizayao, sendo "n" 

um numero inteiro; 

em data anterior ou na propria Data de Aniverstu-io dos CRI das 99' e 100' 
Series, atualizayao pelo valor do nilmero indice do IPCA/IBGE do mes 
anterior. Apos a Data de Aniversario dos CRI das 99' e 100' Series, 0 valor 

do numero-indice do mes de atualizayao; 

valor do numero fndice do IPCAlIBGE do mes anterior ao mes NIk; 

numero de Dias lJteis entre (a) as Datas de Emissao, ou seja 25 e 28 de 
maio de 2012, para 0 primeiro mes de atualiza9ao, ou (b) a Data de 
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dut= 

Aniversario dos CRI das 99' e 100' Series imediatamente anterior, para os 
demais meses, e a data de calculo, sendo "dup" urn numero inteiro; e 

numero de Dias tJteis contidos entre (a) as Datas de Emissao, ou seja, 25 e 
28 de maio de 2012, para 0 primeiro mes de atualizayao, ou (b) a Data de 
Aniversiirio dos CRI das 99' e 100' Series imediatamente anterior, para os 
demais meses, e a pr6xima Data de Aniversario dos CRI das 99' e 100' 
Series, sendo "dut" urn numero inteiro. 

Observayoes: 

(a) (
dUP) Os fatores resultantes das expressoes dut sao considerados com 9 (nove) casas 

(~):: 
decimais, sem arredondamento e os resultantes das expressoes Nlk_1 sao 
considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 0 produtorio oJ 

executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais 
remotos. 

(b) Considera-se a data de aniversario dos CRI das 99' e 100' Series 0 dia 15 de cada 
mes ou 0 primeiro Dia UtiI posterior, caso 0 dia 15 nao seja Dia UtiI (a "Data de 
Aniversario dos CRI das 99' e 100' Series"). 

(c) Para a determinayiio dos valores de pagamento das amortizayoes, 0 fator "e" senl 
ca1culado ate a Data de Aniversiirio dos CRI das 99' e 100' Series no respectivo mes 
de pagamento; e 

(d) Se ate a Data de Aniversiirio dos CRI das 99' e 100' Series, 0 Numero-indice 
Projetado referente ao mes de atualizayao nao esteja disponlvel, deverii ser utiIizado 
urn numero Indice projetado, ca1culado com base na ultima Projeyao disponivel, 
divulgada pela ANBIMA da variayao percentual do IPCAlIBGE, conforme f6rmula 
a seguir: 

Nhp = Nhx (1+ Projet;(Jo) 

Onde: 
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Proje"iio= 

Observayoes: 

Numero Indice Projetado do IPCAlIBOE para 0 mes de atualizayao, 
calculado com 2 casas decimais, com arredondamento; 

em data anterior ou na propria Data de Aniversario dos CRI das 99' e 100' 
Series, atualizayao pelo valor do mimero indice do IPCAIIBOE do mes 
anterior. Apos a Data de Aniversario dos CRr das 99' e 100' Series, 0 valor 
do numero-fndice do mes de atualizayao; e 

variayao percentual projetada pela ANBIMA referente ao mes de 
atualizayao. 

(a) 0 Numero Indice Projetado sera utilizado, provisoriamente, enquanto nao houver 
sido divulgado 0 numero-indice correspondente ao mes de atualizayao, nao sendo, 
porem, devida nenhuma compensayao entre a Emissora e os titulares dos CRI das 
99' e 100' Silries quando da divulgayao posterior do IPCAJIBOE que seria 
aplicavel; e 

(b) 0 numero indice do IPCAJIBOE, bern como as projeyoes de sua variayao, deverao 
ser utilizados considerando identico nlimero de casas decimais divulgado pelo orgao 
responsavel por seu calculo/apurayao. 

2.11.2 Na hip6tese de extinyao do !PCAJIBOE ou caso 0 mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, 
em razao de proibiyao ou restriyao legal de seu uso para fins de atualizayao monetaria dos CRI das 
99' e 100' Series ou dos Valores Locatkios devidos pela BR ao FI! na forma dos Contratos de 
Locayao, sera utilizado 0 IOP-MiFOV. 

2.11.2.1 Na impossibilidade de utilizayao do IOP-MiFOV para a definiyao de novo indice de 
atualizayao monetaria dos Valores Locaticios devidos pela BR ao FI! na forma dos Contratos de 
Locayao, uo que tange a Parcela B do Valor Locatido - Base Porto Nacional, Ii Parcela B 
Percentual Remanescente do Valor Locaticio - Base Cruzeiro do SuI e Ii Parcela C do Valor 
Locaticio - Base Cruzeiro do SuI, o(s) fndice(s) altemativo(s) a ser(em) proposto(s) pela Emissora 
sen,(ao) estabelecido(s) em assembleia dos titulares dos eRI das 99' e 100' Series, devidamente 

convocada pela Emissora para esse fim. 

2.11.3 Caso a BR ou 0 FII nao aceitem nenhum dos indices propostos pela Emissora na fonna 
prevista no item 2.11.2.1 acima, sen, facultado aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series declarar 
antecipadamente vencidas todas as obrigayoes da Emissora previstas no presente Tenno de 
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Securitizayao das 99' e 100' Series, de acordo com 0 disposto no item 2.14 abaixo, hip6tese em que 
sera replicado 0 ultimo indice utilizado para correyao do saldo devedor dos CRr, desde a data da 

ultima atualizayao ate a data de pagamento dos eRI das 99' e 100' Series. 

2.12. Remunera~ao 

2.12.1 A partir das Datas de Emissao, (a) sobre 0 Valor Nominal Unitario dos eRI da 99' Serie, 
atualizado conforme disposto acima, incidirao juros remunerat6rios, correspondentes it taxa de 
4,0933% a.a. (quatro inteiros novecentos e trinta e tres decimos milesimos por cento ao ano), 
definida em Procedimento de Bookbuilding(a "Remuneracao dos eRr da 99' Serie"); e (b) sobre 0 

Valor Nominal Unitario dos eRI da 100' Serie, atualizado conforme disposto acima, incidirao 
juros remuneratorios, correspondentes It taxa de 4,9781 % a.a. (quatro inteiros e nove mil setecentos 
e oitenta e um decimos milesimos por cento ao ano), definida em Procedimento de Bookbuilding (a 
"Remuneracao dos CRr da 100' Serie" e, em con junto com a Remunera9ao dos eRr da 99' Serie, a 
"Remuneracao dos CRr"), observada, para os eRI da 99' Serie, a taxa maxima igual ao Cupom 
NTN-B com vencimento em 2020, divulgada 3 (tres) Dias tJteis antes da data do Bookbuilding, 
acrescido de spread anual de 85 (oitenta e cinco) pontos base ao ano, calculados de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Uteis decorridos; e, para os CRr da 100' 
Serie, a taxa maxima igual ao Cupom NTN-B com vencimento em 2030, divulgada 3 (tres) Dias 
Uteis antes da data do Bookbuilding, acrescido de spread anual de 120 (cento e vinte) pontos base, 
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Uteis decorridos. 

2.12.2 Os val ores relativos aos juros remunerat6rios, calculados conforme formula abaixo, 
deveraoser pagos anualmente, juntamente corn a Amortiza9ao Programada descrita abaixo. 

Onde: 

J= 

VNa= 

J = VNax (FatorJuros-l) 

valor dos juros remunerat6rios devidos no final de cada Periodo de 

Capitalizayao, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento; 

Valor Nominal Unimrio atualizado dos CRr da 99' Serie ou da 100' Serie, 
conforme 0 caso, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem 

arredondamento; e 

Fator Juros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento, de acordo com a seguinte formula: 
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Onde: 

taxa = 

DP= 

Observayoes: 

(a) 

(b) 

taxa 252 

FatorJuros= Coo +1) j[ DP] ) 

4,0933 (quatro inteiros novecentos e trinta e tres decimos milesimos) para a 

os CRl da 99' Serie e4,9781 (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta 

e urn decimos milesimos) para os CRI da 100" Serie; 

e 0 nfunero de Dias Uteis entre a Data de Emissao da Serie ou as datas de 

pagamento indicadas nas tabelas constantes do item 2.13 .2.1 abaixo 
(as "Datas de Pagamento" ou, individualmente, a "Data de Pagamento") no 

mes de pagamento da Remuneral'ao dos CRr imediatamente anterior e a 

data atual ou Data de Pagamento no mes de pagamento da Remuneral'1i.o 
dos CRl, sendo "DP" urn numero inteiro. 

Para fins de calculo da Remuneral'ao dos CRr define-se "Peciodo de 

Capitalizacao" como 0 intervalo de tempo que se inicia na Data de Emiss1i.o 

da Serie, no caso do primeiro Peciodo de Capitalizal'1i.o, ou nas Datas de 
Pagamento indicadas nas tabelas coostantes do item 2.13.2.1 abaixo, no 

mes de pagamento da Remunerayao dos CRr imediatamente anterior, no 

caso dos demais Peciodos de Capitalizayao, e termina nas Datas de 

Pagamento indicadas nas tabelas constantes do item 2.13 .2.1 abaixo, 00 

mes do proximo pagamento da Remunerayao dos CRl. 

Para a determinayao dos valores de pagamento da Remuneral'1i.o dos CRl 0 

"Fator Juros" sen! calculado ate a Data de Pagamento dos CRr das 99' e 

100' Series, no respectivo mes de pagamento. 

2.13. Amortizal'ao Programada e Amortizal'ao Extraordinaria Parcial 

2.13.1 Os CRr das 99' e 100' Series contarao com urn periodo de carencia que terminara, 

respectivamente, em 15 de fevereiro de 2014, para amortizal'ao de principal e pagamento da 

Remunerayao dos CRl a contar das Datas de Emissao (0 "Peciodo de Carencia"), sendo que os 

pagamentos ocorrer1i.o nas datas estabelecidas na tabela constante do item 2.13.2.1 abaixo e 

conforme formula a seguir: 
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Onde: 

AMt= 

VN.= 

TA,= 

Valor unitario da i·esima parcel a de amortizayao. Valor em reais, calculado 

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

conforrne definido no item 2.12.2 acima; e 

Taxa fixa definida para amortizayao, expressa em percentual, com 4 

(quatro) casas decimais, sem arredondamento, de acordo com a tabela de 

Amortizayao da respectiva Serie. 

2.13.2 Amortizacao Programada 

2.13.2.1 Ap6s 0 Periodo de Carencia, os CRr das 99' e 100' Series serao amortizados anual e 

sucessivamente, de acordo com os val ores e datas indicados na tabe1a a seguir (a "Amortizacao 

Program ada"). Os valores indicados na tabela a seguir serao atualizados monetariamente de acordo 

com 0 item 2.11 acima, desde as Datas de Emissao ate as datas de pagamento. Os valores da tabela 

a seguir foram apurados utilizando·se a taxa de juros de 4,0933% a.a. (quatro inteiros novecentos e 

tdnta e tres decimos mi16simos por cento ao ano), para os CRr da 99' Serie, e a taxa de juros de 

4,9781 % a.a. (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta e urn decimos milesimos por cento ao 

ano), para os CRr da 100' Serie, ambas calculadas conforrne 0 definido no Procedimento de 

Bookbuilding. 

Para os CRI da 99' Serie 

.~ -;:----



5 19/02/18 1.439 197.887,70 0,108836660 24.167,78 8.905,42 33.073,20 
6 19/02119 1.691 172.914,58 0,126198429 24.973,12 8.100,08 33.073,20 
7 19/02120 1.944 146.947,90 0,150170550 25.966,68 7.106,52 33.073,20 
8 19/02/21 2.193 119.816,65 0,184631798 27.131,26 5.941,94 33.073,20 

9 17/02/22 2.445 91.647,87 0,235099018 28.168,78 4.904,42 33.073,20 
10 17/02123 2.697 62.326,07 0,319939787 29.321,80 3.751,40 33.073,20 

11 19/02/24 2.944 31.752,43 0,490543377 30.573,64 2.499,55 33.073,20 
12 19/02/25 3.200 (0,00) 1,000000000 31.752,43 1.320,77 33.073,20 

Total 300.000,00 96.878,35 396.878,35 

Para os CRl da 100' Serie 

25.638,43 

1.438 13.020,10 25.638,43 

6 19102119 1.690 241.374,84 0,051017905 12.976,47 12.661,96 25.638,43 

7 19/02/20 1.943 227.801,24 0,056234540 13.573,60 12.064,83 25.638,43 

8 19102/21 2.192 213.364,80 0,063372963 11.201,99 25.638,43 

9 17/02/22 2.444 198.347,96 0,070381041 15.016,84 10.621,60 25.638,43 

17/02123 0,079478486 9.874,04 25.638,43 

25.638,43 

25.638,43 

Total 
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2.13.2.2 A BR tern ciencia e esta de acordo com a Amortizayao Programada descrita e 
caracterizada acima e cumprira as suas obrigal'oes nos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do 
SuI Parcela C e do Projeto Base Porto Nacional, de forma a viabilizar tal programal'ao. 

2.13.3 Amortizacao Extraordinaria Parcial 

2.13.3.1 Considerando que os CRl das 99' e 100' Series possuem 4 (quatro) CCI vinculadas a 2 
(dois) projetos diferentes, com caracteristicas proprias e particulares, nao se justificaria 0 

vencimento antecipado integral dos CRl das 99' e 100' Series em virtude da ocorrencia de alguma 
hipotese de vencimemo antecipado apenas do Projeto Base Porto Nacional ou do Projeto Base 
Cruzeiro do SuI Parcela C Nesse sentido, ocorrendo 0 vencimento antecipado do Projeto Base 
Porto Nacional ou do Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C, a Emissora devera pro ceder 11 
Amortizayao Extraordimlria Parcial dos CRI das 99' e 100' Series na ocorrencia de qualquer 
Evento de Amortizal'ao Extraordinaria Parcial, conforme abaixo descrito, devendo 0 Agente 
Fiduciario exigir 0 imediato pagamento pela Emissora do montante descrito nos itens 2.13.3.4 e 
2.13.3.5 abaixo, observado 0 item 2.13.3.1.1 abaixo, mediante notifical'ao por escrito 11 Emissora 
na forma do item 2.13.3.2 abaixo, de forma que devera, ao menos 0 Projeto Base Porto Nacional ou 
o Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C, conforme 0 caso, remanescer vinculado aos CRI das 99' 
e 100' Series. 

2.13.3.1.1 Na ocorrencia de urn Evento de Amortizal'ao Extraordimlria relativo a apenas urn 
projeto, caso a serie do CRl tenha como lastro CCI de diferentes projetos, sera realizada a 
Amortizal'ao Extraordinaria Parcial dos CRI da referida serie, na forma dos itens 2. J3.3.4 e 
2.13.3.5 abaixo, considerando 0 valor integral do projeto vencido acrescido de valor obtido com 
vencimento parcial do projeto remanescente, na proporyao necessaria a manutenl'ao do duration 

remanescente da serie e sua periodicidade de pagamentos ao investidor, quando possive!. 

2.13.3.2 0 Agente Fiduciario devera enviar comunicado Ii Emissora acerca da Amortizayao 
Extraordinaria Parcial dos CRI das 99' e 100" Series vinculados a este Termo de Securitizal'ao das 
99' e 100' Series com pelo menos 5 (cinco) dias corridos de antecedencia da data da Amortizayao 
Extraordinaria Parcial, contendo (a) 0 Evento de Amortizal'ao Extraordimlria Parcial; (b) a data da 
Amortizal'ao Extraordimiria Parcial; (c) 0 valor da Amortizayao Extraordinaria Parcial; e (d) 0 

montante a ser utilizado para operacionalizal'ao da Amortizal'ao Extraordinaria Parcial 
(a "Notificacao de Amortizacao Extraordinaria Parcial"). 

2.13.3.3 A ocorrencia de qualquer hipotese de termino antecipado, resoluyao ou rescisao do 
Contrato de Local'ao - Base Cruzeiro do SuI e/ou do Contrato de Local'ao - Base Porto Nacional 
sera considerado como urn Evento de Amortizal'ao Extraordinaria (os "Eventos de Amortizayao 
Extraordinaria"). 
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2.13.3.4 Se 0 Evento de Amortizayiio Extraordinaria decorrer de hipotese de (ermino antecipado, 

resoluyao ou rescisiio dos Contratos de Locayao previstas nos itens 10.01 e 10.02 do Contrato de 

Locayiio - Base Cruzeiro do Sui e itens 10.01 e 10.02 do Contrato de Locayao - Base Porto 
Nacional, a BR pagani 11 Emissora, a titulo de indenizayao, 0 valor ca1culado conforme a formula 

abaixo: 

Onde: 

RP= 

VNa= 

Q= 

RP=VNaxQ 

valor do pagamento devido a titulo de restituiyao dos Preyos de Aquisiyao 

ou do Prevo de Cessao dos Creditos hnobiliarios - Base Cruzeiro do Sui 

(pro rata Ii Parcela B Percentual Remanescente), conforme 0 caso 

(a "Reslituicao do Preeo"); 

Valor Nominal Unitmo dos CRI das 99" e 100" Series, atualizado ate a data 

de pagamento do RP; e 

numero de CRI das 99" e 100" Series em Circulayao. 

2.13.3.5 Se 0 Evento de Amortizayao Extraordinaria decorrer de hipotese de terminG antecipado, 

resoluyiio ou rescisao dos Contratos de Locayao previstas nos itens 14.01, 14.02, 14.03 e 14.03.1 

do Contralo de Locayao - Base Cruzeiro do Sui e itens 14.01 e 14.02 do Contrato de Locayao -

Base Porto Nacional, a BR pagara Ii Emissora, a titulo de indenizayao, 0 valor da Restituiyao do 

Preyo, conforme definido acima, acrescido do Premio, conforme definido abaixo: 

P=Mriximo 0; 

Onde: 

P= Premio; 

fA. 

( 
i )252 1+-

100 

( 
y )~; 

1+-
100 
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i= 

y= 

Du= 

4,0933 (quatro inteiros novecentos e trinta e tres decimos milesimos) para 
os CRI da 99' Serie e4,9781 (quatro inteiros enove mil setecentos e oitenta 

e urn decimos milesimos) para os CRI da 100' Serie; 

taxa de remunerayao (cupom sobre 0 IPCA/IBGE) da NTN-B de prazo 
medio de vencimento (duration) mais pr6ximo ao prazo mooio 
remanescente dos CRI das 99' e 100' Series na data da ocorrencia do 
Evento de Amortizayiio Extraordimiria, conforme 0 caso, Iiquida da 
aliquota de imposto de renda vigente a epoca para investimentos de 
pessoas fisicas nesse titulo. Sera utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: 
(a) a taxa de referencia divulgada pela ANBIMA na data da ocorrencia do 
Evento de Amortizayao Extraordinaria; ou (b) a taxa media de referencia 
praticada por pelo menos 3 (tres) instituiyoes financeiras de primeira linha 
na data da ocorrencia do Evento de Amortizayiio Extraordimiria; 

prazo remanescente, em Dias tJteis, entre a data da ocorrencia da 
resoluyiio, rescisao ou termino antecipado de qualquer urn dos Contratos de 
Locayao e a data de vencimento final dos CRI das 99' Serie ou 100' Serie, 
conforme 0 caso. 

2.13.3.6 Nao obstante as forrnas de calculo do valor a ser pago a Emissora previstas nos itens 
2.13.3.4 e 2.13.3.5 acima, as Partes acordam que 0 valor a ser pago pela BR devera, em qualquer 
hip6tese, ser suficiente para garantir a Emissora a integral satisfas:ao dos credores dos CRI das 99' 
e 100' Series, sendo certo que a BR obriga-se integralmente e de forma irrevogavel e irretratavel 
neste sentido. 

2.13.3.7 Quaisquer valores recebidos pela Emissora que excedam os montantes necessarios para 
satisfazer integralmente as obrigayoes decorrentes dos CRI das 99' e lOa' Series e arcar com os 
custos e despesas previstos neste item nao integram 0 valor economico das CCI - Base Porto 
Nacional, da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e dos Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
Sui Parcela B Percentual Remanescente refletidos nos Preyos de Aquisiyao e no Preyo de Cessao 
dos Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui (pro rata a Parcel a B Percentual Remanescente), 
respectivamente, deverao ser retornados pela Emissora a BR no prazo de 5 (cinco) Dias tJteis 

contados do respectivo recebimento. 

2.13.3.8 Qualquer pagamento devido pela BR na forma deste item 2.13.3 sera aplicado (mica e 

exclusivamente no pagamento dos CRI das 99' e 100' Series e devera ser efetuado em dinheiro 
dentro de 10 (dez) Dias tlteis ap6s 0 recebimento de comunicayao por escrito da Emissora 
indicando 0 montante a ser pago (acompanhado da respectiva mem6ria de calculo). 
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2.13.3.9 A Amortizayao Extraordinaria Parcial sera efetuada sob a supervlsao do Agente 

Fiduciario e alcanyara, indistintamente, todos os CRI das 99' e 100' Series em Circulayao, sendo 
que a Amortizayao Extraordinaria Parcial sera realizada sempre de forma proporcional ao valor 
unitario dos CRr das 99' e 100' Series em Circulayao na data do evento. 

2.13.3.10 Fica estabelecido que, em ate 2 (dois) Dias (Jteis contados da data da Amortizayao 
Extraordinaria Parcial dos CRr das 99' e 100' Series, a Emissora devera pagar aos titulares dos CRI 
das 99' e 100' Series 0 valor previsto no item 2.13.3.4 ou 2.13.3.5 acima, conforme 0 caso. 

2.14. Vencimeoto Antecipado 

2.14.1 0 Agente Fiduciario podera decJarar antecipadamente vencidas todas as obrigayoes 
constantes deste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series e exigir 0 imediato pagamento pela 
Emissora do saldo devedor dos CRI das 99' e 100' Series em Circulayao, acrescido da atualizayao 
monetaria, da Remunerayao dos CR!, da multas e dos premios previstos neste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series enos Contratos de Locayao, desde a data da decJarayilo do 
vencimento antecipado ate a data do efetivo pagamento, mediante notificayao por escrito a 
Emissora, na ocorrencia de qualquer dos eventos de vencimento antecipado Iistados abaixo 
(os "Eventos de Vencimento Antecipado"): 

(a) inadimplemento de quaisquer das obrigayoes pecunianas previstas neste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series, desde que 0 mesmo perdure por mais de 15 
(quinze) dias contados a partir da data prevista para os respectivos pagamentos, sem 

prejulzo da incidencia dos encargos morat6rios previstos neste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series; 

(b) inadimplemento, pela Emissora, de qualquer das obrigayoes nao pecumanas 
previstas neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, desde que nao sanadas 
em 3 (tres) Dias (neis contados de aviso p~r escrito que Ihe for enviado pelo Agente 

Fiduciario; 

( c) nulidade, termino antecipado, reSClsao, resiliyao e/ou resolu<;:iio de lodos os 
Contratos de Locayao, do Contralo de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI 
Parcel a C e das CCI - Base Porto Nacional e do Contrato de Cessao de Creditos 
Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, ou ainda de quaisquer outros que digam 
respeito a totalidade dos Documentos do Projeto Base Cruzeiro do Sui Parcela C e 

dos Documentos do Proj eto Base Porto Nacional; 
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(d) falencia, insolvencia, apresentayao de requerimento de recuperayao judicial ou 
propositura de plano de recuperayao extrajudicial, formulado pela Emissora ou por 

qualquer credor da Emissora, que nao seja extinto ou rejeitado dentro de ate 30 
(trinta) dias contados da data de sua propositura, dissoluyao, Iiquidayao ou extinyao 
da Emissora; 

(e) falencia, insolvencia, apresentayao de requerimento de recuperayao judicial ou 
propositura de plano de recuperayiio extrajudicial, formulado pela BR ou por 
qualquer credor da BR, que nao seja extinto ou rejeitado dentm de ate 30 (trinta) 
dias contados da data de sua propositura, dissoluyao, Iiquidayao ou extinyao da BR; 

(f) vencimento antecipado de uma ou mais obrigayoes da BR cujo valor considerado 
em conjunto seja igual ou superior ao valor equivalente em moeda corrente nacional 
a US$ 100.000.000,00 (cern milhOes de d61ares dos Estados Unidos da America), 
exceto se este vencimento antecipado ocorrer em razao da incapacidade ou 
impossibiJidade da BR de converter Reais em d6lares dos Estados Unidos da 
America ou outra moeda estrangeira para satisfazer essas obrigayoes, nao sendo 
consideradas hip6teses de vencimento antecipado das obrigayoes aqui previstas 0 

pre-pagamento no instrumento evidenciando tal obrigayao, por opyao da BR; 

(g) nao pagamento pela BR, na respectiva data de vencimento, de uma au mais dividas 
Hquidas e certas, inclusive aquelas oriundas de cumprimento de garantias, cujo 
valor considerado em con junto seja igual ou superior ao valor equivalente a 
US$ 100.000.000,00 (cern milhOes de d6lares dos Estados Unidos da America), 
exceto se esse inadimplemento ocorrer em razao da incapacidade ou 
impossibilidade da BR de converter Reais em d61ares dos Estados Unidos da 
America ou outras moedas estrangeiras para satisfazer sUas obrigayoes; ou 

(h) 0 somat6rio total de quaisquer (i) ayoes judiciais e/ou administrativas movidas em 
face da Emissora; e (ii) passivos ou potenciais passivos, em ambos os casos (i) e (ii), 
de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista seja superior a 15% (quinze por 
cento) do somat6rio (1) do patrimonio liquido da Emissora; e (2) do saldo devedor 
da totalidade dos recebiveis objeto de lastro de toda e qualquer emissao de 
certificados de recebiveis imobiliiirios realizada pela Emissora que estejam em 
circulayao, em ambos os casos (1) e (2), calculados com base na mesma data de 
encerramento de cada periodo de revisao trimestral, des de que, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data de divulgayao da revisao trimestral pela Empresa de 
Auditoria, nao tenha sido constituida (x) provisao pela Emissora no montante 
integral reportados pela Empresa de Auditoria, ou, conforme 0 cas?, (y) efetuada a 

86 



integralliquidayao dos passiv~s e/ou das obrigayoes em questao, em ambos os casos 
(x) e (y), sem qualquer reduyao do Patrimonio Separado. 

2.14.2 Na ocorrencia de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, 0 Agente Fiduciano devera 
convocar uma assembleia dos titulares dos CRr das 99' e 100' Series, em prazo maximo de 15 
(quinze) dias contados da ocorrencia do evento, para deliberar sobre a declarayao do vencimento 
antecipado dos CRr das 99' e 100' Series. Caso 0 Agente Fiduciario deixe de convocar a assembleia 
aqui referida, a mesma pod era ser convocada por titulares dos CRI das 99' e 100' Series que 
representem no minima 5% (cinco por cento) do total dos CRr das 99' e 100' Series em Circulayao. 

2.14.3 A assembleia dos titulares dos CRI das 99' e laO' Series mencionada no item 2.14.2 acima, 
sera instalada observado 0 quorum previsto no item 9.2.3 abaixo e, no caso dos Eventos· de 
Vencimento Antecipado descritos nos itens (a), (e), (e), (t), (g) e (h), poden! deliberar pela nao 
declarayao do veneimento anteeipado dos CRI das 99' e 100' Series desde que os titulares de CRl 
das 99' e 100'Series que representem pelo menos 0 quorum estabelecido no item 2.14.3.1 abaixo 
tenham votado contra a deciarayilo de vencimento anteeipado. Caso (a) referida renuneia nile seja 
aprovada; ou (b) a referida assembleia nilo seja realizada por qualquer motive dentro de ate 30 
(trinta) dias ap6s a earaeterizayao do Evento de Veneimento Anteeipado, 0 Agente Fiduciario 

declarara anteeipadamente veneidas todas as obrigayoes constantes do presente Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series e exigira 0 imediato pagamento pela Emissora do valor nominal 
global dos eRI das 99" e 100' Series em Cireulayao, acreseidos da atualizayao monetaria, juros, 
premios e multas previstos neste Termo de Securitizayilo das 99' e 100' Series, mediante 
notifieay1io extrajudicial it Emissora. 

2. I 4.3.1 A nao declarayao do vencimento antecipado dos CRr nas hip6teses previstas nos itens 
(a), (e), (e), (t), (g) e (h) do item 2.14.1 acima dependera da aprovayao de titulares dos CRI das 99' 
e 100' Series que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por eento) da totalidade dos CRr das 
99' e 100' Series em Circulayilo. 

2. I 4.4 A Emissora, na condiyilo de credora fiduciaria do Patrimonio Separado, devera exigir 0 

pagamento de todos os valores devidos pel a BR, na qualidade de cessiomiria da CCI - Base 
Cruzeiro do SuI Parcela C, das CCl - Base Porto Nacional e dos Creditos lmobiliarios - Base 
Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual Remanescente, lastro dos CRr das 99' e 100' Series (principal 
acrescido da atualizayao monetaria, Remunerayilo dos CRr, multas e premios), no prazo de 1 (urn) 
Dia Util a contar da data em que for realizada a assembleia a que se refere 0 item 2.14.2 acima. 
Caso referido pagamento nao seja efetuado no prazo acima indicado, a criterio dos titulares dos 
CRr das 99' e 100' Series, a Emissora poden! ser destituida da funyilo de administradora do 
Patrimonio Separado eo Agente Fiduciario assuminl imediatamente a custodia e a administral'ilo 
dos creditos integrantes do Patrimonio Separado desta Emissao. Na assembleia de que trata 0 item 
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2.14.2 acima, os titulares dos CRI das 99' e 100' Series deverao deliberar sobre as novas normas de 

administrayao do Patrimonio Separado, inclusive para fins de recebimento dos creditos 

diretamente do FII, ou poderao optar pela liquidayao do Patrimonio Separado, nestes casos 

mediante quorum de maioria simples da totalidade dos titulares dos CRl das 99' e 100' Series em 
Circulaylio. 

2.14.5 Na hipotese de os titulares dos CRI das 99' e 100' Series deliberarem novas normas de 

administrayao do Patrimonio Separado, podera ser acordado, inclusive, a transferencia dos creditos 

it entidade que opere no Sistema de Financiamento lmobiliario, nos termos do paragrafo 1°, do art. 
14 da Lei n° 9.514. 

2.15. Resgate Antecipado 

2. I 5.1 Oferta de Resgate Antecipado Facultativo 

2.15.1.1 0 FII, na qualidade de cedente da CCl - Base Cruzeiro do Sui Parcela C, das CCl - Base 

Porto Nacional e dos Creditos Imobilidrios - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual 
Remanescente, poden~, a seu exclusivo criterio, solicitar it Emissora que efetive 0 res gate 

antecipado parcial ou total dos CRl das 99' e 100' Series (0 "Res gate Antecipado Facultativo"), a 

qualquer tempo, mediante oferta aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series. 0 FII, neste caso e na 

forma do item 5.03.1 do Contrato de Cessao da CCl - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI

Base Porto Nacional e do item 5.03. I do Contralo de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base 

Cruzeiro do Sui, deven! garantir os montantes necessarios para a Emissora realizar 0 referido 
res gate antecipado facultativo, bem como para pagar pelas despesas incorridas pela mesma com 0 

procedimento para aprovayao de tal res gate, devendo satisfazer, integralmente: 

(a) a restituiyao dos respectivos Preyos de Aquisiyao e/ou Preyo de Cessao dos Creditos 

Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui (pro rata Ii Parcela B Percentual 

Remanescente), conforme 0 caso; 

(b) 0 pagamento de premio (conforme 0 caso); e 

(c) 0 reembolso de despesas. 

2.15.1.2 0 Resgate Antecipado Faculativo sera operacionaiizado da seguinte forma: 

(a) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias apos 0 recebimento de solicitayao por 

escrito do FII, realizara oferta para Resgate Antecipado Facultativo aos titulares dos 

CRI das 99' e 100' Series, por meio de pubJicayao de anuncio, devendo tal 
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convocas:ao descrever (i) as condis:oes da oferta de res gate; (ii) a definis:ao de 
eventual premio de resgate; (iii) demais informayoes necessarias para tomada de 

decisao dos detentores de CRr das 99' e 100' Series; e (iv) a data efetiva para 0 

res gate dos CRr das 99' e 100' Series, quando sera feito 0 pagamento destes; 

(b) a Emissora, conforme solicitayao do Fl!, podera condicionar a oferta de resgate a 
urn percentual minimo de aceital'ao por parte dos detentores de CRI das 99' e 100' 
Series; 

(c) no caso de Resgate Antecipado Facultativo da totalidade de uma ou de todas as 
Series dos CRr das 99' e 100' Series, (i) caso 2/3 (dois teryos) ou mais dos 
detentores de CRI das 99' e 100' Series optem por aceitar a oferta de resgate, a 
Emissora poden\, conforme orientayao do FI!, resgatar antecipadamente a totalidade 
dos CRr das 99' e 100' Series em Circulayao, independente da manifestayao dos 
demais titulares dos CRI das 99' e 100'Series; e (ii) caso 2/3 (dois teryos) ou mais 
dos detentores de CRI da 99' Serie ou da 100' Serie optem por aceitar a oferta de 
res gate, a Emissora podeni, con forme orientayao do FlI, resgatar antecipadamente a 
totalidade dos eRr da respectiva Serie em circulayao, independente da manifesta,ao 

dos demais titulares dos CRr da respectiva serie; 

(d) no caso de resgate antecipado parcial de uma ou de todas as Series dos CRI das 99' 

e 100' Series, caso haja aceitayao da oferta de Resgate Antecipado Facultativo por 
detentores de eRI que representem volume de CRr maior aquele objeto da oferta, a 
Emissora, conforme orientayao do FI!, podera optar por uma das seguintes 
hip6teses: (a) resgatar a totalidade dos CRr das 99' e 100' Series em Circula,ao 
correspondentes aqueles detentores que optaram por aceitar a oferta de resgate, 
ainda que em volume superior ao inicialmente pretendido informando tal fato aos 

investidores por meio de publicas:ao de anuncio, emjornal de grande circula,ao; ou 
(b) resgatar antecipadamente apenas parte dos eRr das 99' e 100' Series em 
Circulas:ao ate 0 limite da oferta parcial de Resgate Antecipado Facultativo, 
adotando 0 criterio de sorteio conforme disposto no item 2.15.1.5 abaixo; e 

(e) 0 valor a ser pago aos titulares da respectiva Serie de eRI das 99' e 100' Series a 
titulo de Resgate Antecipado Facultativo sera equivalente ao Valor Nominal 

Unitario do CRr das 99' e 100' Series ajustado pela atualizayao monetana e 
acrescido pela Remunerayao dos CRr devida e ainda nao paga ate a data de resgate 
dos CRr das 99' e 100' Series, ambos calculados na forma deste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series, acrescido de eventual premio de resgate, que 
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nao poden't ser negativo, a ser oferecido pela Emissora aos titulares dos CRI das 99' 

e 100' Series, conforme determinado pelo FII. 

2.15.1.3 Os CRr das 99' e 100' Series resgatados, total ou parcialmente, serao cancelados pela 

Emissora. 

2.15.1.4 No caso de Resgate Antecipado Facultativo parcial, conforme inciso (d) do item 2.15.1.2 

acima, 0 valor do Resgate Antecipado Facultativo devera corresponder a, no minima, 1 (uma) CCI. 

2.15.1.5 Na hip6tese de res gate parcial de determinada serie dos CRI, adotar-se-a 0 criterio de 

sorteio, a ser coordenado pelo Agente Fiduchlrio. A operacionalizayao do resgate anteeipado 

parcial dar-se-a atraves de "operayao de compra e de venda definitiva dos certificados no mereado 

secundario". Entretanto, todas as etapas desse processo, tais como habilitayao dos titulares dos CRr 

das 99' e 100' Series, qualificayao, sorteio, apurayao, definiyao do rateio e de validayao da 

quantidade de CRI das 99' e 100' Series da respectiva serie a ser resgatado, serao realizadas fora do 

ambito da CETIP e da BM&FBOVESP A. 

2.15.2 Resgate Antecipado Compuls6rio 

2.15.2.1 Ap6s 36 (trinta e seis) meses contados das Datas de Emissao, 0 FII, na qualidade de 

eedente da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcel a C, das CCI - Base Porto Nacional e dos Creditos 

ImobiIiarios - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente, podera, a seu e)(clusivo 

criterio, solicitar Ii Emissora que efetive 0 res gate antecipado compuls6rio, parcial ou total, dos 

CRr das 99' e 100' Series (0 "Resgate Antecipado Compuls6rio"). 0 FII, neste caso e na forma do 

item 5.03.1 do Contrato de Cessao da CCI -Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI -Base Porto 

Nacional e do item 5.03.1 do Contrato de Cessiio de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, 

devera garantir os montantes necessarios para a Emissora realizar 0 referido Resgate Antecipado 

Compuls6rio, bern como para pagar pel as despesas incorridas pela mesma com 0 procedimento 

para aprovayao de tal Resgate Antecipado Compuls6rio, devendo satisfazer, integralmente: 

(a) a restituiyao dos respectivos Preyos de Aquisiyao e Preyo de Cessao dos Creditos 

Imobilianos - Base Cruzeiro do Sui (pro rata Ii Parcela B Percentual 

Remanescente), conforme 0 caso; 

(b) 0 pagamento de premio descrito no item 2.15.2.3 abaixo (conforme 0 caso); 

(c) 0 reembolso de despesas. 

2.15.2.2 0 Resgate Antecipado Compuls6rio sera operacionaJizado da seguinte forma: 
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(a) a Emissora, dentro de ate 20 (vinte) dias ap6s 0 recebimento de solicitay1io por 

escrito do FI!, comunicara os titulares dos CRI das 99' e 100' Series acerca da 

inteny1io de promover 0 Resgate Antecipado Compuls6rio, por meio de publicayao 

de amlncio, devendo tal comunicayiio descrever os termos em que sera realizado 0 

Resgate Antecipado Compulsorio, inclusive 0 preyO e premio de resgate (descritos 

no item 2.15.2.3 abaixo) e a data efetiva para 0 resgate dos eRI das 99' e 100' 

Series, quando seni feito 0 pagamento destes; 

(b) na data do Resgate Antecipado Compuls6rio, a Emissora devera resgatar 

antecipadamente a totalidade ou parte de uma ou de todas as Series, con forme 

determinado pelo FI!, dos CRI das 99' e 100' Series em Circulayao, independente da 

manifestay1io dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series; e 

(e) 0 valor a ser pago aos titulares de CRr das 99' e 100' Series a titulo de Resgate 

Antecipado Compulsorio sera equivalente ao Valor Nominal Unitario do CRI das 

99' e 100' Series ajustado pela atualizayiio monetaria e aerescido pela Remuneray1io 

dos CRI devida e ainda nao paga ate a data de Resgate Anteeipado Compulsorio dos 

CRI das 99' e 100' Series, ambos ea1culados na forma deste Termo de Securitizayao 

das 99' e 100' Series, acrescido do premio de resgate, conforme determinado no 

item 2.15.2.3 abaixo. 

2.15.2.3 0 premio de Resgate Antecipado Compuls6rio a ser pago pela Emissora aos titulares dos 

CRI das 99' e 100' Series sera calculado de acordo com a seguinte formula: 

Onde: 

i= 

y= 

P=Mdximo 0; 
( 

i );~; 
1+-

100 

( 
y ):,~ 

1+-
100 

1 xVNaxQ 

4,0933 (quatro inteiros novecentos e trinta e tres decimos miJesimos) para 

os CRI da 99' Serie e 4,9781 (quatro inteiros e nove mil setecentos e oitenta 

e urn decimos milesimos) para os CRr da 100' Serie; 

taxa de remuneray1io (cupom sobre 0 IPCAIffiGE) da NTN-B de prazo 

medio de vencimento (duration) mais pr6ximo ao prazo medio 

remanescente dos CRI das 99' e 100' Series na data da ocorrencia da 
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Du= 

VNa= 

Q= 

condi9ao resolutiva do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui 
Parcela C e das CCl- Base Porto Nacional ou do Contrato de Cessao de 

Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, conforme 0 caso. Sera 

utilizada a menor taxa da NTN-B, entre: (a) a taxa de referencia divulgada 
pela ANBIMA na data da ocorrencia da condi9ao resolutiva do Contrato de 

Cessao da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto 
Nacional ou do Contrato de Cessao de Creditos lmobiliarios - Base 
Cruzeiro do Sui, conforme 0 caso; ou (b) a taxa media de referencia 
praticada por pelo menos 3 (tres) institui90es financeiras de primeira linha 
na data da ocorrencia da condiyao resolutiva do Contrato de Cessao da CCI 
- Base Cruzeiro do Sui Parcela C e das CCI - Base Porto Nacional ou do 
Contrato de Cessiio de Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do Sui, 
conforme 0 caso; 

prazo remanescente, em Dias Uteis, entre a data efetiva para 0 resgate dos 
CRI da 99' serie ou da 100' serie, conforme 0 caso, e a data de vencimento 

da ultima parcela dos CRl da 99' serie ou da 100' serie, conforme 0 caso. 

conforme definido no item 2.13.3.4 acima. 

conforme definido no item 2.13.3.4 acima. 

2.15.2.4 No caso do Resgate Antecipado Compulsorio de parcialidade dos CRl das 99' e 100' 
Series, 0 valor do Resgate Antecipado Compulsorio devera corresponder a, no minimo, 1 (uma) 

CCI das 99' e 100' Series, conforme a respectiva serie dos CRI das 99' e 100' Series que esta sendo 

resgatada. 

2.15.2.5 Os CRI das 99' e 100' Series resgatados, total ou parcialmente, seriio cancelados pela 

Emissora. 

2.15.2.6 No Resgate Antecipado Compuls6rio, Resgate Antecipado Facultativo, Amortizayao 
Program ada ou Amortiza9iio Extraordinaria Parcial, descritos neste Termo de Securitizayiio das 

99' e 100' Series, as CCI das 99' e 100' Series devem ser resgatadas ou amortizadas, conforme 0 

caso, pelo seu valor integral, exceto pelo 0 disposto no item 2.15.2.7 abaixo para 0 Resgate 
Antecipado Compulsorio eo Resgate Antecipado Facultativo, e pelo disposto no item 2.13.3.1.1 
acima, para a Amortizayiio Programada ou Amortiza9ao Extraordinaria Parcial. 

2.15.2.7 Na ocorrencia do Resgate Antecipado Compulsorio e Resgate Antecipado Facultativo, 
caso a serie do CRI tenha como lastro CCI de diferentes projetos, poden\ ser realizado, na forma 

92 U)
.~ .. ~ 

. f . 

" . .' 
i . 

~/ C1p ./ 



dos itens 2.15.1 e 2.15.2 acima, 0 Resgate Antecipado Compulsorio e/ou 0 Resgate Antecipado 

Facultativo, parcial dos CRr da referida serie, com amortizayao parcial da(s) CCI, na proporyao 

necessaria it manutenyao do duration remanescente da serie e sua periodicidade de pagamentos ao 
investidor. 

2.16. Amortizal'iio e Pagamento de Premio aos CRI das 99' e 100' Series 

2.16.1 Todos os val ores recebidos pela Emissora pOl' fOfya do disposto no item 2.13.3 acima, serao 

utilizados POI' esta na amortizayao do valor nominal de todos os titulares dos CRI das 99' e 100" 
Series. 

2.16.2 Todo premio recebido pela Emissora POl' fOfya do disposto no item 2.13.3.5 acima ou 

qualquer outro dispositivo do presente Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series sera 
adicionado ao montante da amortizayao devida aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series e sera 

pago a todos os titulares dos CRr das 99' e 100' Series, de forma proporcional. 

2.16.3 Todos os pagamentos, pOl' fOfya do disposto neste item 2.16, deverao ser realizados pela 

Emissora no prazo de 2 (dois) Dias Uteis eontados do reeebimento pOl' esta dos valores 

eorrespondentes devidos pelo FII. 

2.17. Prorrogal'ao de Prazos 

2.17.1 As datas referentes ao pagamento de qualquer obrigayao prevista neste Termo de 

Securitizayao das 99' e 100' Series que nao forem Dias Uteis fiearao prorrogadas ate 0 primeiro Dia 

Util subsequente, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que 0 

pagamento deva ser realizado pela BM&FBOVESPA e/ou CETIP, hipotese em que somente 

havenl prorrogayao quando as Datas de Pagamento coincidirem com feriados nacionais, sabados 

ou domingos. 

2.17.2 Os prazos de pagamento de quaisquer obrigayoes referentes aos CRI das 99" e 100' Series, 

devidas no mes em questao, serao prorrogados pelo nfunero de dias necessarios para assegurar que 
entre a data de recebimento dos Val ores Locaticios pela Emissora e a Data de Pagamento de suas 

obrigayoes referentes aos CRr das 99' e 100' Series sempre decorra 2 (dois) Dias Uteis. 

2.17.3 A prorrogayao prevista no item 2.17.2 acima se justifica em virtude da necessidade de haver 

urn intervalo de pelo menos 2 (do is) Dias Uteis entre 0 recebimento dos Valores Locatfcios e 0 

repasse dos recursos aos titulares dos CRr das 99' e 100' Series. 
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2. J 7.4 Para os fins deste Tenno de Securitizayao das 99' e 100' Series, considera-se "Dia Util" 
qualquer dia em que haja expediente baneario nas cidades do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. 

2.17.5 As datas de pagamento indieadas nas tabelas constantes do item 2.13.2.1 acima ja 
consideram a prorrogayao de prazos aqui descrita, nao havendo qualquer conflito com as dat.s de 
vencimento dos CRI das 99' e J 00' Series. 

2.18. Juros Morat6rios 

2.18. J Ocorrendo impontualidade no pagamento de qua1quer quantia devida aos titulares dos eRr 
das 99' e J 00' Series, os debitos em atraso, vencidos e nao pagos pela Emissora, ficarao sujeitos aos 
seguintes encargos moratorios: 

Ca) atualizayao monetaria de acordo com os criterios previstos neste Termo de 
Securitiza9ao das 99' e J 00' Series e calculada pro rata temporis; 

(b) multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nao 
pagas, atualizado monetariamente; e 

(c) juros de mora de 12% Cdoze por eento) ao ano, ou frayao, calculados dia a dia, que 
incidirao sobre 0 valor das prestayoes vencidas e nao pagas, atualizado 
monetariamente e acrescido de multa moratoria. 

2.18.2 Os eneargos moratorios previstos no item 2.18.1 acima incidirao desde a data do 
inadimplemento e serao devidos na mesma data em que for efetuado 0 pagamento dos val ores cujo 
atraso no pagamento aearretaram a sua incidencia. 

2.19. Decadencia dos Direitos aos Acrescimos 

o nao comparecimento dos titulares dos CRI das 99" e 100' Series para receber 0 valor 
con'espondente a qualquer das obrigayoes pecuniarias da Emissora, nas datas previstas neste 
Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, nao Ihes dara direito ao recebimento de quaisquer 
acrescimos ao valor devido, no perfodo compreendido entre a data do vencimento e a do efetivo 
recebimento, sendo-Ihes, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a data do respectivo 
vencimento. 

2.20. Local de Pagamento 

Os pagamentos referentes 11 Amortizayao Programada, 11 Amortizas:1io E 
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Resgate Antecipado Compuisorio, ao Resgate Antecipado Facultativo e Ii Remuneragao dos CRr, 
ou quaisquer outros valores a que fazem jus os titulares dos CRr das 99' e 100' Series, serao 

efetuados pela Emissora utilizando-se os procedimentos adotados pela BM&FBOVESPA e/ou 
CETIP, conforme 0 local onde os CRr das 99' e 1 DO' Series estejam custodiados. 

2.21. Destina~ao dos Recursos 

2.21.1 Os R$ 512.100.000,00 (quinhentos e doze milhOes e cern mil reais) obtidos com a 
distribuigao dos CRI das 99' e 100' Series serao utilizados peIa Emissora para pagamento ao FII (a) 
pela cessao das CCI - Base Porto NacionaI; (b) pela cessao da CCI -Base Cruzeiro do Sui Parcela 

C; e (c) dos custos com a emissao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Percentual Remanescente. 

2.21.1.1 Conforme disposto no item 1.8.1.3 acima, os vaIores obtidos com a coloeagao dos CRr da 
99' Serie serao parcialmente utilizados para 0 pagamento do Resgate Anteeipado dos CRr da 77' 

Serie e 88' Serie, com a eonsequente quitagao das CCI-Lastro dos CRI da 77' Serie e dos CRr da 
88' Serie, devendo tais recursos serem repostos com os vaIores obtidos com a eoloeagao do CRr da 
100' Serie. Os val ores do Resgate Anteeipado dos CRI da 77' Serie e 88' Serie serao atualizados 
pelo Certificado de Deposito lnterbancario desde a data da emissilo ate a data do efetivo res gate, 
nos telIDOS do item 1.8.1.3 acima. 

2.21.1.2 A Emissora devera, em ate 2 (dois) Dias Uteis da data da Iiquidagao financeira da 

colocayao dos CRI da 100' Serie, depositar, em conta corrente a ser indicada por escrito pelo FII, os 
val ores obtidos com a distribuiyao dos CRI das 99' e 100' Series, apos as respectivas dedugoes, 
devidas nos terrnos do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI -

Base Porto Nacional ou do Contrato de Cessao de Creditos ImobiJiarios - Base Cruzeiro do Sui, se 
for 0 caso. 

2.21.2 Os recursos provenientes da venda das CCI - Base Porto Nacional e da CCI - Base 
Cruzeiro do SuI Parcela C e da cessao dos Creditos ImobiJiarios - Base Cruzeiro do SuI pro rata 

em relayao Ii CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente serilo utilizados pelo 
FII para desenvolvimento, constru9ao e instalayao da Unidade Base Porto Nacional, bern como 

para complementagao do desenvolvimento, da construgilo e da jnstalavilo da Unidade Base 

Cruzeiro do SuI. 

2.21.3 A Emissora devera, em ate 2 (dois) Dias tJteis apas 0 pagamento dos respectivos Pregos de 
Aquisiyao e prestagao de contas com relayao ao Prego de Cessao dos Creditos Imobiliarios - Base 
Cruzeiro do SuI, nos termos do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
SuI, conforrne 0 caso, encaminhar ao Agente Fiduciario 0 comprovante de quitagao dos vaIores 

devidos ao FII. 
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2.22. Publicidade 

Todos os atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer forma, vierem a envolver 
interesses dos titulares dos CRr das 99' e 100' Series, deverao ser veiculados, na forma de aviso, 
nos jomais de grande circulayao onde a Emissora normalmente publica seus avisos, devendo a 
Emissora avisar ao Agente Fiduciario da realizayao de quaIquer publicayao ate 5 (cinco) Dias (rteis 
antes da sua ocorrencia. 

2.23 Riscos 

o investimento em certificados de recebiveis imobiliarios envolve uma serie de riscos que deverao 
ser observados pelos potenciais investidores. Esses riscos envoi vern fatores de liquidez, credito, 
mercado, rentabilidade, regulamentayao especifica, entre outros, que se relacionam tanto it 
Emissora, quanto a BR e aos pr6prios CRr das 99' e 100' Series. Os potenciais investidores devem 
ler cuidadosamente todas as informayoes que estao descritas no Prospecto, em especial na "Seyao 

Fatores de Risco". 

2.24. Desdobramento dos CRI das 99" e 100· Series 

2.24. I Ao subscrever os CRI das 99' e 100' Series no mercado primario ou adquirir os CRr das 99' 
e 100' Series no mercado secundario, os titulares dos CRr das 99' e 100' Series estarao aprovando 
automatica, voluntaria, incondicional, irretratavel e irrevogavelmente, inclusive para os efeitos do 

artigo 16 da Instruyao CVM nO 414, a implementayao de quaisquer operayoes de desdobramento 

dos CRI das 99' e 100' Series com 0 objetivo de reduzir 0 Valor Nominal Unitano dos CRI das 99' 
e 100' Series, na data que venha a ser determinada pela Emissora, apos decorrido 0 prazo previsto 
na legislayao em vigor exigido para 0 desdobramento dos CRr das 99' e 100' Series 
(0 "Desdobramento Previamente Aprovado") desde que, cumulativamente, sejam atendidos os 

seguintes requisitos: 

(a) nao haja inadimplemento financeiro perante os titulares dos CRr das 99' e 100' 

Series; 

(b) tenham sido cumpridos os requisitos do art. 6° da Instruyao CVM nO 4 I 4; 

(c) tenham sido emitidos, desde as Datas de Emissao, relatorio de classificayao de risco 
atribuido aos CRr das 99' e 100' Series, elaborado por agencia classificadora de 
risco, conforme item 2.25 abaixo, atualizado, no minimo, anualmente; e 
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(d) a Emissora esteja regular com seu registro de companhia aberta. 

2.24.1.1 Os titulares dos CRr aprovarao, de forma automatica e previa, no ato de subscriyao dos 
CRr no mercado primario ou de aquisiyao dos CRI no mercado secundario, de forma irretratavel e 
irrevogavel, 0 desdobramento dos CRr, nos termos do item 2.24.1 acima. 

2.24.1.2 0 Desdobramento Previamente Aprovado tera como consequencia 0 aumento do numero 
dos CRI das 99' e 100' Series, em funyao do desdobramento de cada unidade de CRI das 99' e 100' 
Series em novas unidades de CRr das 99' e 100' Series gerando, portanto, 0 aumento proporcional 
do numero de CRr das 99' e 100' Series de titularidade de cada investidor, e nao alterando, de 
nenhuma forma, 0 valor total do investimento de cada titular de CRr das 99' e 100' Series. 

2.24.2 A Emissora inforrnani 0 Agente Fiduciario e os titulares dos CRI das 99' e 100' Series, com 
antecedencia minima de 30 (trinta) dias, por meio de aviso publicado nos termos do item 2.22 
acima, 0 desdobramento dos CRI das 99' e 100' Series que preencher os requisitos do item 2.24.1 
acima, bern como a data a partir da qual os mesmos passarao a ter 0 novo valor nominal unitario. 
Na data da publicayao de referido aviso, a Emissora encaminhara ao Agente Fiduciario todos os 
documentos que evidenciem a satisfayao dos requisitos elencados no item 2.24.1 acima. 

2.25. Classifica<;ao de Risco 

2.25.1 A Emissao dos CRI das 99' e 100' Series foi submetida a aprecia<;ao das agencias de 

classificayao de risco SR Rating Presta<;ao de Servi<;os Ltda.e Fitch Ratings Brasil Ltda. (em 
conjunto, as "Agencias de Classificacao de Risco"). 

2.25.2 As c1assificayoes atribuidas por cada uma das Agencias de Classificayao de Risco 
encontrar-se-ao descritas no Prospecto. 

2.25.3 Ambas as classifica<;oes de risco serao objeto de atualiza<;ao nos termos da legislayao em 
vigor, observada a periodicidade exigida para 0 caso de Desdobramento Previamente Aprovado, 
pelas Agencias de Classifica<;ao de Risco, ou outra(s) agencia(s) que vier( em) a ser indicada(s) pela 
Emissora, sendo disponibilizados pelo Agente Fiduciario os respectivos relat6rios, no prazo de ate 
5 (cinco) Dias Uteis contados da data de seu recebimento, de acordo com 0 item 5.I(b) (vi) abaixo. 

2.25.4 As avalia<;oes realizadas pelas Agencias de Classificayao de Risco nao poderao ser 
interrompidas durante 0 perfodo em que os CRI das 99' e 100' Series estiverem em circulayao. 
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CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME FIDUCIA.ru:O 

3.1. Vinculo das CCI das 99· e 100· Series a Emissao dos CRI das 99' e 100· Series 

3.1.1 As Cel das 99' e 100' Series sao expressamente vinculadas a Emissao dos CRI das 99' e 100' 

Series descrita na Clausula Segunda acima, sendo as CCI - Base Porto Nacional vinculadas aos 
CRI da 99' Serie e aos CRI da 100' Serie, a eel - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual 

Remanescente vinculada aos CRI da 100'Serie e a Cel -Base Cruzeiro do Sui Parcel a C vinculada 
aos CRI da 100' Serie. 

3.2. Instituil'ao do Regime Fiducilirio sobre as CCI das 99' e 100· Series 

3.2.1 Nos tennos dos artigos 9° e 10° da Lei nO 9.514, a Emissora institui, em carater irrevogavel e 

irretratavel, regime fiduciano sobre as CCI das 99' e 100' Series, 0 qual esta submetido as seguintes 

condiyoes: 

(a) as CCI das 99' e 100' Series destacam-se do patrimonio da Emissora e constituem 

patrimonio separado (0 "Patrimonio Separado"), destinando-se especificamente it 
liquidayao dos CRI das 99' e 100' Series; 

(b) as Cel das 99' e 100' Series sao afetadas neste ato como lastro da emissao dos CRI 

das 99' e 100' Series descrita na Clausula Segunda acima; 

(c) 0 agente fiduciario do Patrimonio Separado sera 0 Agente Fiduchlrio, acima 

qualificado, e os beneficiarios do Patrimonio Separado serao os titulares dos eRI 

das 99' e 100' Series; 

(d) os deveres, responsabilidades, forma de atuayao, remunerayao, condiyoes e forma 

de destituiyao ou substituiyao do Agente Fiduciilrio estiio descritos na Clilusula 

Setima abaixo; e 

(e) 0 Patrimonio Separado sera liquidado na fonna prevista na Clausula Quarta deste 

Tenno de Securitizayao das 99' e 100' Series. 

3.2.2 As Cel das 99' e 100' Series objeto do regime fiduci<irio, ressalvadas as hip6teses previstas 

em lei: 

(a) constituem Patrimonio Separado que nao se confunde com 0 patrimonio da 

Emissora; 
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(b) manter-se-ao apartadas do patrimonio da Emissora ate que complete 0 res gate da 

totalidade dos CRI das 99' e 100' Series objeto da presente Emissao; 

(c) destinam-se exclusivamente a liquidayiio dos CRI das 99' e 100' Series; 

(d) estao isentas de qualquer a9ao ou execu9ao promo vida por credores da Emissora; 

( e) nao sao passiveis de constitui9ao de garantias ou de excussao por quaisquer credores 

da Emissora; e 

(f) s6 responderao peJas obriga90es inerentes aos CRI das 99' e 100' Series a que estao 

afetadas. 

CLAUSULA QUARTA - DO PATRIMONIO SEPARADO 

4.1. Administra~ao do Patrimonio Separado 

4.1.1 0 Patrimonio Separado sera administrado pela Emissora e sera objeto de registro contabil 

proprio e independente. A Emissora devera elaborar e publicar suas demonstrayoes financeiras, 

destacando 0 Patrimonio Separado em notas explicativas ao seu balan90 ou conforme criterio a ser 

regulamentado pelos orgaos competentes. 

4.1.1.1 Para fins do disposto nos ilens 9 e 12 do Anexo III da Instru9ao CVM nO 414, a Emissora 

declara que: 

(a) 0 controle e distribui9ao dos recursos decorrentes da arrecada9ao dos Cnlditos 

lmobiliarios serao realizados pela Emissora; 

(b) a arrecada9ao e a cobran9a dos Creditos lmobiliarios semo realizadas pela propria 

Emissora ou por terceiros por ela contratados, e distribufdos aos titulares dos CRr 

das 99' e 100' Series, na proporyao que detiverem dos referidos tftulos; 

(c) os pagamentos relativos a CCI 1 - Base Porto Nacional serao depositados na Conta 

Centralizadora da 99' Serie e as CCI 2 - Base Porto Nacional, CCI - Base Cruzeiro 

do SuI Parcela B Percentual Remanescente e CCI - Base Cruzeiro do SuI ParceIa C 

na Conta Centralizadora da 100' Serie, ambas as contas de titularidade da Emissora 

e vinculadas, respectiva e excIusivamente, aos CRr das 99" e 100' Series, nos tennos,,! () 

do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI - Base ,d/ 
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Porto Nacional e do Contralo de Cessiio de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do 
SuI; e 

(d) a custodia das CCI das 99' e 100' Series seni realizada pela Instituiyiio Custodiante. 

4.1.2 Na hipotese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, 0 Agente 
Fiducilirio assumira imediatamente a administrayiio das CCI das 99' e 100' Series que integrem 0 

Patrim6nio Separado e convocara assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series para 
deliberarem sobre a nova forma de administrayiio das CCI das 99' e 100' Series. 

4.1.2.1 Na hip6tese de a Emissora receber os valores devidos pela BR nos prazos estipulados nos 
respectivos Contratos de Locayao e, em ate 2 (dois) Dias tJteis, nao repass a-los ao titulares dos CRI 
das 99' e 100' Series, 0 Agente Fiduciario assuminl. imediatamente a custodia e administrayao das 
CCI das 99' e 100' Series que integram 0 Patrim6nio Separado e convocani assembleia dos titulares 
dos CRI das 99' e 100' Series para deliberar sobre a nova forma de administrayao das CCI das 99' e 
100' Series e/ou sobre a liquidayao do Patrim6nio Separado. Para todos os fins, as Partes 
estabelecem que as provisoes deste item 4.1.2.1 aplicar-se-ao sem prejufzo e independentemente 
das disposiyoes acerca da incidencia dos encargos moratorios previstos neste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series. 

4.1.3. Na hipotese de os titulares dos CRI das 99' e 100' Series deliberarem novas normas de 
administrayao do Patrim6nio Separado, na forma dos itens 4.1.2 e 4.2.2 deste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series, podenl ser acordado, inclusive, a transferencia das CCI das 99' 

e 100' Series a entidade que opere no sistema de financiamento imobiliario, nos termos do 
paragrafo 10 do artigo 14 da Lei nO 9.514. 

4.2. Insuficiencia dos Bens do Patrimonio Separado 

4.2.1 A insuficiencia dos bens do Patrim6nio Separado nao dara causa it declarayao de sua quebra. 

4.2.2 Na hip6tese de insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado, 0 Agente Fiduciario 
convocara assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series para deliberar sobre a forma de 
administrayao ou liquidayiio do Patrimonio Separado, bern como a nomeayiio do liquidante. 

4.3. Responsabilidade e Insolvencia da Emissora 

4.3.1 A totalidade do patrimonio da Emissora respondera pelos prejufzos que esta causar por 
descumprimento de quaisquer obrigayoes previstas neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' 
Series ou em disposiyiio legal ou regulamentar, por negligencia ou administrayao temeniria, ou 
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ainda por desvio da finalidade do Patrimonio Separado. 

4.3.2 A insolvencia da Emissora nao afetara 0 Patrimonio Separado aqui constitufdo. 

4.3.3 Os pagamentos das eCI das 99' e lOa" Series e dos Creditos lmobiliarios necessarios a 
viabilizaylio da amortizayao e/ou remuneraylio dos investidores, sob regime fiduciario em 

Patrimonio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitizayao das 99' e 100" Series, nao 

contam com nenhuma especie de garantia nem coobrigaylio da Emissora. Desta forma, a 

responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligencia ou gestlio temeniria, esta 
limitada ao Patrimonio Separado. 

4.4. Liquidayau du Patrimoniu Separado 

4.4.1 0 Patrimonio Separado sera liquidado na forma que segue: 

(a) automaticamente, quando do resgate integral dos eRI das 99" e 100" Series na data 

de vencimento pactuada, ou, a qualquer tempo, na hip6tese de resgate antecipado 

dos eRI das 993 e 100' Series; 

(b) ap6s a data de vencimento dos CRI das 99" e laO" Series (seja 0 vencimento ora 
pactuado seja 0 vencimento antecipado em funyao da ocorrencia de urn Evento de 

Vencimento Antecipado), na hip6tese de nao pagamento pela Emissora de suas 

obrigayoes principais ou acess6rias sobre os mesmos, e, se for 0 caso, ap6s 

deliberayao da assembleia de titulares dos eRI das 99" e 100' Series convocada nos 

termos da lei, mediante transferencia das eCI das 99" e 100' Series integrantes do 

Patrimonio Separado ao Agente Fiduci€trio, na qualidade de representante dos 

beneficiiirios do Patrimonio Separado; neste caso, as eCI das 99' e 100' Series 

integrantes do Patrimonio Separado serao transferidas imediatamente, em dayao em 

pagamento, para fins de extinyao de toda e qualquer obrigayao da Emissora sobre os 
CRI das 99' e 100' Series, cabendo ao Agente Fiduciario ou a terceiro, conforme 0 

caso, ap6s deliberayao dos titulares dos CRI das 99" e 100' Series, (i) administrar as 

eCI das 99' e 100' Series que integravam 0 Patrimonio Separado; (ii) esgotar todos 
os recursos judiciais e extrajudiciais para a realizayao dos creditos oriundos das CCI 

das 99" e 100' Series que Ihe foram transferidas; (iii) ratear os recursos obtidos entre 

os titulares dos eRI das 99" e 100' Series na proporyao de eRI das 99' e 100' Series 

detidos; e (iv) transferir os creditos oriundos das eel das 99' e 100' Series, 

eventualmente nao realizados, aos titulares dos eRI das 99' e 100' Series, na 

proporyao de eRI das 99' e 100' Series detidos; ou 
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(e) na hip6tese de deliberayao para a liquidayao do Patrimonio Separado da assembleia 

de titulares dos CRI das 99' e 100' Series, convocada nos termos e em decorrencia 

das disposiyoes do item 4.1.2.1 acima. 

4.4.2 Quando 0 Patrimonio Separado for Iiquidado, ficani extinto 0 regime fiduciario aqui 

instituido. 

4.4.3 0 Agente Fiduciario devera fomecer a Emissora, no prazo de 3 (tres) Dias tJteis, a partir da 

extinyao do regime fiduciario a que estao submetidas as CCI das 99' e 100' Series, termo de 

quitayao que servin! para baixa, nos competentes registros de im6veis e junto a instituiyiio 

financeira custodiante das CCI das 99' e 100' Series, das averbayoes que tenham instituido tal 

regime fiduciano, se for 0 caso. Tal ate importanl., no caso de extinyao do Patrimonio Separado nos 

termos do item 4.4. I (a) acima, na reintegrayao ao patrimonio comum da Emissora dos eventuais 

creclitos que sobejarem. Na hip6tese de extinyao do Patrimonio Separado nos termos do item 

4.4.I(b) acima, os titulares dos CRI das 99' e 100' Series receberao a totalidade dos creditos 

oriundos das CCI das 99' e I DO' Series do Patrimonio Separado em dayao em pagamento pela 

divida sobre os CRI das 99' e 100' Series, obrigando-se 0 Agente Fiduciario ou terceiro, conforme 

o caso, a restituir a Emissora de eventuais creditos que sobejarem a totalidade dos valores devidos 

aos tituIares dos CRI das 99' e 100' Series, cujo montante ja devera estar acrescido dos custos e 
despesas que tiverem sido incorridas peIo Agente Fiduciano ou terceiro com relayiio a cobranya 

dos referidos creclitos derivados das CCI das 99' e 100' Series. 

4.5. Despesas do Patrimonio Separado 

4.5.1 Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

(a) despesas com gestao, cobranya, realizayao, administrayao, cust6dia e liquidayao do 

Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para outra 

companhia emissora de creditos imobiliarios, na hip6tese do Agente Fiduciario vir a 

assumir a sua gestao; e 

(b) despesas com as Agencias de CIassificayao de Risco, na hip6tese de desdobramento 

dos CRI das 99" e 100' Series. 

4.5.2 Os titulares dos CRI das 99' e 1 DO' Series serao responsaveis pelos impostos diretos e 

indiretos descritos no Anexo V deste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series. 
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CLAuSULA QUINTA - DAS OBRIGAI;:OES ADICIONAIS DA EMISSORA 

5.1. Sem prejufzo das obrigayoes decorrentes da lei ou das nonnas da CVM, assim como das 
demais obrigayoes assumidas neste Tenno de Securitizayao das 99' e 100' Series, a Emissora, em 

carater irrevogavel e irretratavel, obriga-se, adicionalmente, a: 

(a) administrar 0 Patrimonio Separado, mantendo para 0 mesmo registro contabil 
proprio, independente de suas demonstrayoes financeiras; 

(b) fomecer ao Agente Fiduciario os seguintes documentos e infonnayoes: 

(i) copias de todas as inforrnayoes periodicas e eventuais (incluindo as exigidas 
nos tennos das Instruyoes CVM nOs 480 e 358, de 07 dezembro de 2009 e 3 
de janeiro de 2002, respectivamente, confonne alteradas, nos prazos ali 
previstos), relatorios, comunicados ou demais documentos que devam ser 
entregues a CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por qualquer 
meio, aquela autarquia, somente quando referentes a Emissao; 

(ii) ate 0 15° dia do mes subsequente aos dias de pagamento dos CRI das 99' e 
100' Series, relatorio mensal dos CRI das 99' e 100' Series incluindo as 

seguintes inforrnayoes: 

(ii.l) Datas de Emissao dos CRI das 99' e 100' Series; 
(ii.2) saldo devedor dos CRI das 99' e 100' Series; 
(ii.3) criterio de correyao dos CRI das 99' e 100' Series; 
(ii.4) valor pago aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series no periodo; 
(ii.5) data de vencimento final dos CRI das 99' e 100' Series; 

(ii.6) valor recebido da BR; e 
(ii. 7) saldo devedor dos Creditos ImobiMrios. 

(iii) dentro de 10 (dez) Dias Uteis, qualquer infonnayao ou c6pia de quaisquer 
documentos que razoavelmente the sejam solicitados, permitindo que 0 

Agente Fiduciano (ou 0 auditor independente por este contratado), por meio 
de seus representantes legalmente constitufdos e previamente indicados, 
tenham acesso aos seus livros e registros contabeis, bern como aos 
respectivos registros e relat6rios de gestao e posiyao financeira referentes ao 

Patrimonio Separado, referentes a Emissao; 
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(iv) c6pia de todos os documentos e infonnayoes que a Emissora, nos tennos, 
prazos e condiyoes previstos neste Tenno de Securitizayao das 99' e 100' 

Series, comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciario; 

(v) na mesma data em que forem pubJicados, c6pias dos avisos de fatos 
relevantes e atas de assembleias, reuniOes do conselho de administray1io e da 
diretoria que, de alguma forma, envolvam 0 interesse dos titulares dos CRr 
das 99' e 100' Series; 

(vi) anualmente e, ap6s 0 Desdobramento Previamente Aprovado, 
trimestralmente, a revisao e avaliayiio da classificayiio de risco da Emissiio 
dos CRI das 99' e 100' Series, elaborada pelas Agencias de Classificayao de 
Risco, disponibilizando c6pia das revisoes que vierem a ser emitidas por 
estas, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de seu 
recebimento; 

(vii) c6pia de qualquer notificayiio judicial, extrajudicial ou administrativa 
recebida pela Emissora, no maximo, em 5 (cinco) Dias Uteis contados da 
data de seu recebimento. 

(c) submeter, na forma da lei, suas contas e balanyos, inclusive aqueles relacionados ao 

Patrimonio Separado, a exame por empresa de auditoria independente, registrada na 
CVM e intemacionalmente reconhecida (a "Empresa de Auditoria"), cujo relatorio 
devera (i) identificar e discriminar quaisquer ayoes judiciais e/ou administrativas 
movidas em face da Emissora, os valores envolvidos nas respectivas ayoes, bern 
como quaisquer passivos e/ou potenciais passiv~s de natureza fiscal, trabalhista 
e/ou previdenciaria; e (ii) confinnar que todos os tributos devidos pela Emissora 
foram corretamente calculados e pagos; 

(d) informar 0 Agente Fiduciflrio, tempestivamente, da ocorrencia de qualquer 

descumprimento ao presente Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series; 

( e) efetuar, em ate 5 ( cinco) Dias Uteis contados da apresentayiio de cobranya pelo 
Agente Fiduciario, 0 pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e 
comprovadas pelo Agente Fiduciflrio que sejam necessarias para proteger as direitos 
e interesses dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series au para realizayiio de seu 
credito decorrentes das CCl das 99' e 100' Series, observados os termos da Clausula 
Oitava abaixo, sendo que as despesas em questiio nao poderao ser pagas com ativos 
que integrem 0 Patrimonio Separado. As despesas autorizadas pela Emissora, 
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incorridas e comprovadas pelo Agente Fiduciario, que nao sejam pagas no prazo 
previsto neste item, serao acrescidas a divida da Emissora e sobre as mesmas 

incidirao os mesmos encargos previstos para os CRr das 99' e 100' Series ate que 
sejam pagas. As despesas a que se ref ere este item compreenderao, inclusive, as 
despesas relacionadas com: 

(i) publicayao de reIatorios, avisos e notificayoes previstos neste Terrno de 
Securitizayao das 99' e 100' Series, e outras exigidas, ou que vierem a ser 
exigidas, por lei e reguIamentos aplicaveis; 

(ii) extrayao de certidoes; 

(iii) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser 
imprescindiveis em caso de omissoes e/ou obscuridades nas inforrnayoes 
devidas pela Emissora nos terrnos do presente Termo de Securitizayiio das 
99' e 100' Series ou da legisIayao aplicavel; 

(f) providenciar a retenyao e 0 recolhimento dos tributos incidentes sobre as quantias 
pagas aos tituIares dos CRr das 99' e 100' Series, na forma da lei e demais 
disposiyoes apIicaveis; 

(g) manter sempre atualizado 0 registro de companhia aberta na CVM; 

(h) nao praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social ou com este Termo 

de Securitiz8yao das 99' e 100' Series, em especial os que possam, direta ou 
indiretamente, comprometer 0 pontual e integral cumprimento das obrigayoes 
assumidas neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series; 

(i) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notificayao, e, ato 
continuo, os titulares dos CRr das 99· e 100' Series, mediante publicay1io de aviso, 
observado 0 disposto no item 2.22 da Clausula Segunda acirna, a ocorrencia de 
quaisquer eventos e/ou situayoes que possam, no juizo razO!lvel do hornem ativo e 
probo, colocar em risco 0 exercfcio, pela Ernissora, de seus direitos, prerrogativas, 
privilegios e garantias decorrentes dos Contratos de Locayao e/ou do Contrato de 
Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCl - Base Porto NacionaI 
elou do Contrato de Cessao de Creditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI que 
possam, direta ou indiretarnente, afetar negativamente os interesses da comunhiio 
dos titulares dos CRr das 99' e 100' Series, conforme disposto no presente Terrno de 

Securitiza9i'io das 99' e 100' Series; 
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G) manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contrataylio de prestador de 

serviyo especializado, a fim de atender as exigencias contabeis impostas pela CVM 

as companhias abertas, bern como efetuar os respectivos registros de acordo com os 
"Principios Fundamentais da Contabilidade do Brasil," permitindo ao Agente 
Fiduciario 0 aces so irrestrito aos livros e demais registros contabeis da Emissora; 

(k) manter: 

(i) validos e regulares todos os alvanls, licenyas, autorizayoes ou aprovayoes 
necessarias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e 
qualquer pagamento necessario para tanto; 

(ii) na forma exigida pela Lei nO 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das 
Sociedades por Acoes") e alterayoes posteriores, da legislaylio tributaria e 
demais normas regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem, 
seus livros contabeis e societarios regularmente abertos e registrados na 
Junta Comercial; e 

(iii) em dia 0 pagamento de todos os tributos devidos as Fazendas Federal, 
Estadual ou Municipal. 

(1) contratar instituiyao financeira habilitada para prestayao dos serviyos de banco 
liquidante dos CRI das 99' e 100' Series, na hipatese de rescisao do contrato com 0 

Banco Itau Unibanco S.A., comunicando imediatamente 0 Agente Fiduciario sobre 
tal contratayao; 

(m) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento urn serviyo de 
atendimento aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series ou contratar instituiyao 
financeira para a prestayao desse serviyo; 

(n) na mesma data em que forero publicados, enviar a BM&FBOVESPA e a CETIP 
capias dos avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reunioes do 
conselho de administrayao e da diretoria que, de alguma forma, envolvam 0 

interesse dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series ou informayoes de interesse do 
mercado; 
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(0) convocar, sempre que necessario, a Empresa de Auditoria, as Agencia de 

Classifical'ao de Risco, bern como quaisquer terceiros para prestar esclarecimentos 
aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series; 

(p) convocar assembleia de titulares dos CRr das 99' e 100' Series mediante 0 

recebimento de solicital'ao por escrito da BR contendo as materias de interesse dos 
titulares dos CRr das 99' e 100' Series a serem discutidas em referida assembleia; 

(q) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notifical'ao, a eventual 
ocorrencia dos Eventos de Vencimento Antecipado descritos nos subitens (a), (b), 

(d), (e), (t), (g), e (h) do item 2.14.1 acima; 

(r) tentar fazer cumprir que 0 Prel'o de Cessao dos Creditos lmobiliarios - Base 
Cruzeiro do SuI e os Prel'os de Aquisil'ao, conforme 0 caso, pagos ao FII pela 
Emissora, sejam alocados em tftulos da divida publica federal de renda fixa e/ou em 
quotas de fundo de investimento exclusivo que invista exc!usivamente nos referidos 
ativos, observada a politica de investimentos do FIr; e 

(s) assegurar a legalidade e a ausencia de vicios da Emissao, bern como a veracidade, a 
consistencia, a correl'ao e a suficiencia das informal'oes prestadas no Prospecto e no 
presente Termo de Securitizal'ao das 99' e 100' Series. 

5.2. Alem das obrigayoes elencadas no item 5.1 acima, a Emissora obriga-se a gerir as CCI das 
99' e 100' Series vinculadas ao presente Termo de Securitizal'ao das 99' e 100' Series, por si ou por 
seus prepostos, na qualidade de titular das mesmas, sendo 3 (tres) adquiridas por meio do Contrato 
de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parce!a C e das CCI - Base Porto Nacional e 1 (uma) 
emitida em razao da cessao dos Cnlditos lmobiliarios - Base Cruzeiro do SuI Parcela B Percentual 
Remanescente, promovendo as diligencias necessarias a manutenl'ao de sua regularidade, 
notadamente ados fluxos de pagamento das parcelas de amortizal'ao, juros e demais encargos e 
acess6rios. 

5.2.1 Em caso de pagamento antecipado total ou parcial das CCI das 99' e 100' Series a qualquer 
titulo, incluindo em caso de reajuste dos Preyos de Aquisi9ao das CCI das 99' e 100' Series na 
forma do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI - Base Porto 
N acional e/ou de Preyo de Cessao dos Creditos lmobilhlrios - Base Cruzeiro do SuI (pro rata a 
Parcela B Percentual Remanescente), na forma do Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios -
Base Cruzeiro do SuI, tais recursos serao utilizados pe!a Emissora para a irnediata amortizayao 
parcial dos CRI das 99' e 100' Series e, em caso da impossibilidade operacional de se fazer 
imediatamente a amortizayao prevista, serao geridos pela Emissora ate a possibilidade desta 
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amortizayao, junto a fundos de investimento financeiro, sem qualquer tipo de garantia de 
rentabilidade. 

5.3. Os Creditos Imobiliarios estao representados pelas cel das 99' e 100' Series, as quais serao 
custodiadas perante a lnstituiyao Custodiante. 

5.4. Sao obrigayoes da lnstituiyao Custodiante: 

(a) manter a prestayao de servi90 de custodia, de forma a assegurar it Emissora acesso 
as informayoes sobre 0 registro das eel das 99' e 100' Series; 

(b) responsabilizar-se, na data do registro das CCI das 99' e 100' Series, pela 
adequayao, exigibilidade, validade, existencia e formalizayao das CCI das 99' e 

100' Series; 

(c) solicitar 0 registro das CCI das 99' e 100' Series na CETIP e na BM&FBOVESPA, 
conforme 0 caso, de acordo com os procedimentos definidos por esta; 

(d) prestar 0 serviyo de registro e custodia das eel das 99' e 100' Series, que inclui 0 
acompanhamento do registro das eel das 99' e 100' Series, suas condiyoes, 
titularidade, transferencia, bloqueio, retirada e quitayao, de aeordo com os 

instrumentos eontratuais que derem origem aos Creditos lmobiliarios representados 
pelas CCI das 99' e 100' Series; 

(e) eonservar em boa guarda toda a escritura9ao, correspondeneia e demais doeumentos 
relaeionados com 0 exercicio de suas funyoes; e 

(f) na forma do artigo 23 da Lei nO 10.931, registrar 0 regime fidueiario, previsto neste 
Termo de Seeuritizayao das 99' e 100' Series, na Instituiyao Custodiante, 
meneionando 0 patrimonio separado a que estlio afetados, eonforme deeIara9ao 

deste registro eonstante do Anexo IV a este Termo de Seeuritizaylio das 99' e 100' 

Series. 

CLAuSULA SEXTA - DA ALOCA(:AO DE RECURSOS 

6.1. Pagamentos aos Titulares dos CRI das 99" e 100" Series 

Observado 0 disposto nos itens 1.8.1.3 e 2.21 aeima, a partir das Datas de Emissao ate 0 pagamento 
de todos os CRr das 99' e 100· Series, a Emissora obriga-se a utilizar os reeursos deeorrentes das 
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CCI das 99' e J 00' Series exclusivamente para opagamento dos valores devidos aos titulares dos 
CRI das 99' e J 00' Series. 

6.2. Aplica<,:iio dos Recursos Remanescentes 

Caso nao sejam devidos quaisquer dos pagamentos referidos no item 6.1 desta Chiusula, a 

Emissora obriga-se a investir os recursos recebidos e que nao estejam sujeitos a devoluyao Ii BR, 
por forya: (a) do Contrato de Cessao da CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C e das CCI - Base 
Porto Nacional; e (b) do Contrato de Cessiio de Creditos lmobilianos - Base Cruzeiro do SuI (pro 

rata II Parcela B Percentual Remanescente), em titulos da divida publica federal de renda fixa, 
diretamente ou por meio de fundos de investimento financeiro, quando operacionalmente for 0 

caso, de forma a que esses investimentos se venyam em datas compativeis com as datas de 
pagamento das exigibilidades referidas no item 6. J desta Clausula. 

CLAuSULA SETIMA - DO AGENTE FIDUCIARIO 

7.1. Obriga<,:oes do Agente Fiduciario 

Por meio do presente Termo de Securitizaylio das 99' e 100' Series, a Emissora nomeia e constitui 0 

Agente Fiduciario qualificado no preambulo, que expressamente aceita a nomeayao e assina 0 

presente na qualidade de representante da comunhao dos titulares dos CRI das 99' e J 00' Series, 

incumbindo-lhe: 

(a) zelar pela prote<,:ao dos direitos e interesses dos titulares dos CRI das 99' e 100' 
Series, empregando no exercicio da funyao 0 cui dado e a diligencia que todo 
homem ativo e probo emprega na administrayiio dos pr6prios bens, acompanhando a 

atuayiio da Emissora na administra<,:ao do Patrimonio Separado; 

(b) colocar os relat6rios de que trata 0 item 5.1, item (b), subitem (ii) deste Termo de 
Securitizayao das 99' e 100' Series II disposi<,:ao dos titulares dos CRI das 99' e J 00' 
Series no prazo maximo de 2 (dois) Dias lJteis contados do recebimento de tais 
relat6rios, ao menos no escrit6rio principal do Agente Fiduciano, na Rua Sete de 
Setembro, nO 99, 24° andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 

(c) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias it defesa dos interesses dos 
titulares dos CRI das 99' e 100' Series, bern como it realiza<,:ao das CCI das 99' e 

100' Series afetadas 11 presente Emissiio dos CRI das 99' e 100' Series e integrantes 
do Patrimonio Separado, caso a Emissora nao 0 faya; 
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(d) exercer, na hipotese de ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Veneimento 

Antecipado, a custodia e administrayao das ccr das 99' e 100' Series integrantes do 

Patrimonio Separado; 

(e) promover a Iiquidayao do Patrimonio Separado, na forma prevista neste Termo de 

Seeuritizayao das 99' e 100' Series e nas deliberayoes da assembleia dos titulares 

dos CRr das 99' e 100' Series; 

(f) reeeber e dar quitayao de quaisquer debitos da Emissora em favor dos titulares dos 

CRr das 99' e 100' Series; 

(g) renunciar a funyao, na hipotese de superveniencia de conflito de interesses ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao; 

(h) eonservar em boa guarda toda a escriturayao, correspondencia, inclusive aquelas 

enviadas por meio magnetico, e documentos em geral relaeionados ao exercicio de 

suas funyoes reeebidos da Emissora; 

(i) notifiear os titulares dos CRr das 99' e 100' Series, por meio de aviso pubJicado nos 

termos do item 2.22 acima, no prazo de 3 (tres) Dias (Jteis, contados a partir da 

eiencia de sua ocorrencia, de eventual inadimplemento de quaisquer obrigayoes 

relacionadas ao presente Termo de Securitizayao das 99' e lOa' Series; 

G) acompanhar a observancia da periodieidade na prestayao das informayoes 

obrigatorias por parte da Emissora, inclusive aquelas relativas a manutenyao do seu 

registro de companhia aberta perante a CVM, informando-a em caso de qualquer 

descumprimento; 

(k) solicitar, quando considerar necessana, auditoria extraordimlria na Emissora, 

justificando as razoes de tal solicitayao; 

(I) compareeer a assembleia dos titulares dos CRr das 99' e 100'Series, a fim de prestar 

as informayoes que the forem solicitadas; 

(m) calcular, diariamente, 0 valor unitario de cada CRr das 99' e 100' Series, 

disponibilizando-o aos titulares dos CRr das 99' e 100' Series, a Emissora e aos 

participantes do mercado, atraves da central de atendimento do Agente Fiduciario 

e/ou do seu site na internet: www.pavarini.eom.br; 
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(n) fornecer, no prazo de 3 (tres) Dias Uteis, a partir da extinyao do regime fiduciario a 

que estiio submetidas as CCI das 99' e 100' Series, tenno de quitayiio a Emissora, 

que servinl para baixa, nos competentes registros de imoveis, das averbayoes que 

tenham instituido tal regime fiduciario; 

(0) convocar assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series, nas hipoteses 
previstas nos itens 4.1.2 e 4.2.2 deste Tenno de Securitizayao das 99' e 100' Series; 

(P) verificar as datas em que devam ser liquidados, 0 integral e pontual pagamento dos 
val ores devidos aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series, confonne estipulado no 
presente Tenno de Securitizayao das 99' e 100' Series; 

(q) infonnar as Agencias de Classificayao de Risco ou a quem as suceder no exercicio 
de suas funyoes, tao logo tome conhecimento, a ocorrencia dos seguintes eventos: 

(i) substituiyao da Empresa de Auditoria, ou dos prestadores de serviyos 

contratados pela Emissora ou pelo Agente Fiduciario que possam alterar 0 

nivel de seguranya e credibilidade atribufdos (i.1) aos controles de 

mecanismos de acompanhamento da consecuyao do objeto social da 
Emissora; ou (i.2) a Emissao; 

(ii) omissao de fatos e infonnayoes relevantes, bern como de dados relativos Ii 
Emissora, e/ou a BR, enquanto a Emissao estiver sob aValiayao das Agencias 
de Classificayao de Risco; 

(iii) qualquer Evento de Vencimento Antecipado; 

(iv) qualquer descumprimento pela Emissora do presente Tenno de 

Securitizayao das 99' e 100· Series, nao sanado dentro dos prazos previstos 
no presente Tenno de Securitizayiio das 99' e 100' Series; 

(v) quaisquer outros eventos que, ajuizo do Agente Fiduciario, possam alterar 0 

nivel de seguranya e credibilidade atribuidos aos controles de mecanismos 
de acompanhamento da consecuyao do objeto social da Emissora ou a 
Emissao, assim como a capacidade de solvencia da Emissora, nao sanados 
dentro dos prazos solicitados pelo Agente Fiduciiirio, sendo certo que tais 

prazos nao poderao ser inferiores a 5 (cinco) Dias Uteis; e 
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(vi) celebrayao de aditamentos de quaisquer dos Documentos do Projeto Base 

ClUzeiro do SuI Parcela C e dos Documentos do Projeto Base Porto Nacional 
analisados quando da classificayao de risco dos CRI das 99' e 100' Series. 

(r) disponibilizar as Agencias de Classificayao de Risco todos os relat6rios e 
informayoes recebidas nos termos do item 5. 1 (b); 

(s) verificar 0 cumprimento pela Emissora das exigencias contabeis impostas pela 
CVM as companhias abertas e da observancia dos Principios Fundamentais da 
Contabilidade do Brasil, conforme disposto no item 5.1(j) deste Termo de 

Securitizayao das 99' e 100" Series, por meio dos pareceres dos auditores 
independentes da Emissora; 

(t) observar e cumprir os termos do Acordo de Quotistas do FII; e 

(u) assegurar que a Emissora cumpra sua obrigayao de manter contratadas as Agencias 
de Classificayao de Risco para atualizayao do relat6rio de classificayao de risco. 

7.2. Responsabilidade do Agente Fiduciario 

o Agente Fiduciario respondera pelos prejufzos que causar por descumprimento de disposiyiio 
legal ou regulamentar, por negligencia ou administrayiio temeraria. 

7.3. Declarayoes do Agente Fiduciario 

o Agente Fiduciario, nomeado no presente Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, declara: 

(a) sob as penas de lei, nao ter qualquer impedimento legal, conforme dispoe 0 artigo 
66, paragrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ayoes, para exercer a funyao que Ihe e 

conferida; 

(b) aceitar a funyao que Ihe e conferida, assumindo integralmente os deveres e 

atribuiyoes previstos na legislayao especffica e no presente Termo de Securitizayao 

das 99' e 100' Series; 

(c) aceitar integralmente 0 presente Termo de Securitizayiio das 99' e 100' Series, todas 

as suas clausulas e condiyoes; 
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(d) nao se encontrar em nenhuma das situa90es de conflito de interesses previstas no 
artigo 10 da Instruyao CVM nO 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada; 

(e) ter verificado 0 lastro dos Creditos Imobilhirios, a regularidade da constituiyao do 
regime fiduciario sobre as CCI das 99' e 100' Series, bern como sua suficiencia e 
exequibilidade; e 

(f) ter verificado a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem da veracidade, 
consistencia, correyao e suficiencia das informayoes prestadas pela Emissora no 
presente Termo de Securitiza9ao das 99' e 100' Series. 

7.4. Perfodo de Exercicio das Fun~oes do Agente Fiducilirio 

o Agente Fiduciario iniciara 0 exercicio de suas fun90es a partir da data da assinatura do presente 
Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, devendo permanecer no exercicio de suas funyoes ate 
a posse do seu sucessor e/ou resgate integral dos CRI das 99' e 100' Series objeto da presente 
Emissao. 

7.5. Remunera~iio do Agente Fiduciario 

7.5.1 0 Agente Fiduciano, ou seu eventual substituto, recebera remunerayao da Emissora, pelo 
desempenho dos deveres e atribuiyoes que !he competem, nos termos da lei e deste Termo de 
Securitizayao das 99' e lOa' Series. Esta remunera9ao e de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a serem 

pagos anualmente sendo: (a) a primeira parcel a, devida em ate 5 (cinco) Dias lJteis ap6s a data da 
liquidayao financeira da coloca9ao dos CRI das 99' e 100' Series; e (b) as demais parcelas, no 
mesmo dia dos anos seguintes, e ate 0 vencimento final dos CRI das 99' e 100' Series. Incluem-se 
entre as despesas de cust6dia das CCI das 99' e 100' Series, a remunerayao da Institui,ao 
Custodiante pela prestayao dos serviyos de cust6dia das CCI das 99' e 100' Series, a titulo de 
honorarios pelo desempenho dos deveres e atribuiyoes que Ihe competem, a ser paga da seguinte 

fonna: 

(a) A titulo de implantayao, 0 valor correspondente ao percentual de 0,005% (cinco 
mi!esimos pOl' cento) do valor dos Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI 

das 99' e 100' Series, a ser pago no 10° (decimo) Dia Uti! ap6s os respectivos 

registros; e 

(b) A titulo de cust6dia das CCI das 99' e 100' Series, parcel as anuais de R$ 2.000 (dois 
mil reais) para cada uma das CCI das 99' e 100' Series, a serem pagas nas mesmas 
datas da remunerayao definida na alinea "a" acima, sendo que 0 primeiro pagamento 
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sera efetuado ate 0 10· (decllno) Dia Util ap6s 0 registro da CCI - Base Cruzeiro do 

Sui Parcela C, da CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual Remanescente e 

das CCI - Base Porto N acional. 

7.5.1.1 A remunerayao prevista no item 7.5.1 acima sera devida mesmo apos 0 vencimento dos 

CRI das 99' e 100' Series, caso 0 Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranya de 

inadimplencias nao sanadas pela Emissora. 

7.5.1.2 A remunerayao definida no item 7.5.1 acima sera atualizada, anualmente, a partir das Datas 
de Emissao, pelo mesmo fndice que vier a corrigir os Valores Locatfcios referentes ao Contrato de 
Locayao - Base Porto Nacional e ao Contrato de Locayao - Base Cruzeiro do Sui. 

7.5.1.3 A remunerayao de que trata 0 item 7.5.1 acima nao inclui as despesas incorridas pelo 

Agente Fiduciario com publicayoes, transportes, alimentayao, viagens e estadias, bern como 

despesas com especialistas, caso sejam necessarios, tais como auditoria e/ou asses soria legal a 
Emissora, que somente serao reembolsadas pela Emissora, observada a Clausula Oitava abaixo, 

mediante apresentayao dos respectivos comprovantes e desde que sejam razoaveis e estritamente 

necessarias ao exercfcio das funyoes e ao cumprimento dos deveres do Agente Fiduciario. 

7.5.1.4 Em caso de mora no pagamento da remunerayao do Agente Fiducimo e das suas despesas 

reembalsaveis, as debitos em atraso ficarao sujeitos a multa de 2% (dois par cento) ejuras de mora 

de 1% (urn por cento) ao mes, sabre os valares em atraso, sem prejuizo da atualizayao monetaria, 

calculados pro rata temporis ate a data do efetiva pagamento. 

7.5.1.5 A remunerayao prevista na item 7.5.1 acima sen! acrescida dos seguintes tributos: (a) 

Imposto sabre Serviyos de Qualquer Natureza (a "ISS"); (b) a Contribuiyaa ao Programa de 

Integrayao Social (a "PIS"); ( c) a Cantribuiyao para a Financiamento da Seguridade Social (a 

"Cafins"); e (d) quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remunerayao do Agente 

Fiduciario, excetuando-se 0 Imposto de Renda e Contribuiyao Social sobre 0 Luera, nas alfquotas 

vigentes nas datas de cada pagamento. 

7.5.2 0 pagamento da remunerayiio do Agente Fiduciario sera feito mediante credito em conta 

corrente indicada pelo mesma, par escrito, com pelo menos 2 (dais) Dias Uteis de antecedencia. 

7.6. Substitui~iio do Agente Fiduchirio 

7.6.1 Nas Irip6teses de ausencia, impedimenta temporario, renuncia, decretayao de falencia, 

insolvencia, apresentayao de requerimenta de recuperayao judicial au propositura de plana de 

recuperayao extrajudicial, voluntmo ou involuntaria, dissoluyaa, liquidaya· , extinyiio ou qualquer 
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outro caso de vacancia do Agente Fiduchirio, sera realizada, dentro do prazo maximo de 30 (trinta) 
dias, contados do evento que a determinar, assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series 

para a escolha do novo agente fiduciario. 

7.6.2 A assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series de que trata 0 item 7.6.1 acima 
pod era ser convocada pelo Agente Fiduciario a ser substituido, pe1a Emissora, por titulares de CRI 
das 99' e 100' Series que representem no minima 5% (cinco por cento) dos CRI das 99' e 100' 
Series em Circulayao, ou ainda, pela CVM, observados os requisitos constantes do presente Termo 
de Securitizayao das 99' e 100' Series. 

7.6.3 Na hip6tese de 0 Agente Fiduciario nao poder continuar a exercer as funyoes por 
circunstancias supervenientes, deverii comunicar imediatamente 0 fato aos titulares dos CRI das 
99' e 100' Series, pedindo sua substituiyao, que devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 
dentro do qual deverii ser realizada assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series para a 
escolha do novo agente fiduciiirio. 

7.6.4 Aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series e facultado proceder II substituiyao do Agente 
Fiduciario e a indicas:ao de seu eventual substituto, em assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 
100' Series, especialmente convocada para esse fim. A deliberas:ao acerca da materia referida neste 
item 7.6.4 deverii obedecer ao quorum de aprovas:ao previsto no item 9.3.2 deste Termo de 
Securitizas:ao das 99' e 100' Series. 

7.6.5 A substituis:ao do Agente Fiduciario fica sujeita 11 comunicas:ao previa 11 CVM e a sua 
manifestas:ao acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 8° da Instrus:ao CVM nO 28, 
de 23 de novembro de 1983, conforrne alterada, e eventuais outras norrnas apliciiveis. 

7.6.6 A substituis:ao, em carater perrnanente, do Agente Fiduciario, devera ser objeto de 
aditamento ao presente Telmo de Securitizas:ao das 99' e 100' Series, que sera averbado no registro 

competente, se for 0 caso. 

7.6.7 Em caso de renuncia, 0 Agente Fiduciario (a) devera perrnanecer no exercfcio de suas 
funyoes ate que (i) uma instituiyao substituta seja indicada pela Emissora e aprovada pelos titulares 
dos CRI; e (ii) a instituiyao substituta assurna efetivamente as funs:oes do Agente Fiduciario, 
conforrne definido no presente Terrno de Securitizay80 das 99' e 100' Series; e (b) se obriga a 
restituir, no prazo de 1 (urn) Dia UtiI da efetivayao da renuncia, a parcela da remunerayao 
correspondente ao periodo entre a data da efetivas:ao da renuncia e a data do pr6ximo pagamento, 
cujo valor sera calculado pro rata temporis com base em urn ano de 360 ,ezentos e sessenta) dias. 
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7.6.8 0 Agente Fiduciario eleito em substituiyao assuminl integralmente os deveres, atribuic;:oes 
e responsabilidades constantes da Iegislac;:ao aplicavel ao Termo de Securitizac;:ao das 99' e 100' 
Series. 

CLA.USULA OITAVA - DOS CUSTOS REFERENTES A COBRANC;:A 
DOS ATIVOS DA EMISSORA 

8.1 Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos 
titulares dos CRI das 99' e 100' Series sao de inteira responsabilidade dos titulares dos CRI das 99' 
e 100' Series, sendo tais despesas discriminadas como: (a) as despesas com contratac;:ao de serviyos 
de auditoria, assessoria legal, fiscal, contlibil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais, 
emolumentos e demais taxas, hononlrios e despesas incorridas em decorrencia dos procedimentos 
judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, cobraI' e/ou executar os creditos 
oriundos das CCl das 99' e 100' Series; (c) despesas com viagens e estadias incorridas pelos 
administradores da Emissora elou pelos prestadores de serviyos eventualmente contratados, desde 
que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessarias Ii salvaguarda dos 
direitos e/ou cobranya dos creclitos oriundos das ccr das 99' e 100' Series; (d) eventuais 
indenizayoes, multas, despesas e custas incorridas em decorrencia de eventuais condenayoes 
(incluindo verbas de sucumbencia) em ayoes judiciais propostas pela Emissora, podendo a 
Emissora solicitar garantia previa dos titulares dos CRr das 99' e 100' Series para cobertura do 
risco da sucumbencia; e (e) a remunerayao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario 
(as "Despesas dos Titulares dos CRr das 99' e 100' Series"). 

8.2 No caso de destituiyao da Emissora, nos termos previstos neste instrumento, os recursos 

necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias Ii 
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRr das 99' e 100' Series deverao ser 
previamente aprovadas em assembleia dos titulares dos CRr, e adiantadas ao Agente Fiduchirio, na 

proporyao de CRI das 99' e 100' Series detidos, na data da respectiva aprovac;:ao. 

8.3 Em razao do disposto no item 8.1 acima, as despesas a serem adiantadas pelos titulares dos 
CRI das 99' e 100' Series, pela Emissora, na defesa dos interesses dos titulares dos CRr das 99' e 

100' Series, incluem as Despesas dos Titulares dos CRI das 99' e 100' Series. 
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CLAuSULA NONA - DA ASSEMBLEIA DOS TITULARES DOS CRI DAS 99" E 100" 
SERIES 

9.1. Assembleia dos Titulares dos CRI das 99' e 100a Series 

9.1.1 Os titulares dos CRI das 99' e 100' Series desta Emissao poderao, a qualquer tempo, reunir-se 
em assembleia, a tim de deliberarem sobre a materia de interesse da comunhao dos titulares dos 
CRr das 99' e 100' Series. 

9.2. Convoca~iio e Instala~iio das Assembleias 

9.2.1 A assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series podera ser convocada (a) pelo 
Agente Fiduciario; (b) pela Emissora; (e) por titulares dos CRr das 99' e 100' Series que 
representem, no minimo, 5% (cinco por eento) dos CRI das 99' e 100' Series em Cireulayilo; ou (d) 
pelaCVM. 

9.2.2 Consideram-se como "CRr das 99' e 100' Series em Circulacao" todos os CRI das 99' e 
lOa' Series subscritos, excluidos aqueles mantidos em tesouraria pela Emissora e os de titularidade 
de (a) controladas da Emissora ou da BR; (b) coligadas da Emissora ou da BR; (c) controladoras 
da Emissora ou da BR (ou grupo de controle da Emissora ou da BR ou controladas); (d) 
administradores da Emissora, da BR ou das respectivas controladas ou controladoras; (e) 
funcionarios da Emissora ou da BR ou das respectivas controladas ou controladoras; e (f) parentes 
de segundo grau das pessoas mencionadas nos itens (d) e (e) acima. 

9.2.3 A assembleia sera convocada mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, com 
antecedencia de 20 (vinte) dias, nos jomais de grande circulayilo onde a Emissora normalmente 
publica seus avisos e se instalara, em primeira convocayilo, com a presenya dos titulares dos CRr 
das 99' e lOa' Series que representem, no minima, 2/3 (dois teryos) do valor global dos CRr das 99' 
e 100' Series em Circulayao e, em segunda convocayao, com qualquer numero de presenya. 

9.2.4 A presidencia da assembleia cabera, de acordo com quem a tenha convocado (a) ao 
presidente do conselho de administrayao da Emissora, se a assembleia for convocada pelo Agente 

Fiduciario ou pela Emissora; (b) ao titular dos CRI das 99' e 100' Series eleito pelos titulares dos 
CRI das 99' e 100' Series presentes, se convocada por titulares de CRI das 99' e 100' Series; ou (c) 

a pessoa designada pela CYM, se convocada pela CVM. 

9.2.5 Sem prejuizo do disposto no item 9.2.6 abaixo, a Emissora e/ou os titulares dos CRI das 99' 

e 100' Series podeni(ilo) convocar representantes da Emissora, da E~ Auditoria e/ou das y 
\ ~-.~ 
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Agencias de Classifica9ao de Risco ou quaisquer terceiros para participar das assembleias, sempre 
que a presenya de qualquer dessas pessoas for relevante para a delibera9ao da ordem do dia. 

9.2.6 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as assembleias e prestar aos titulares dos 
CRI das 99' e 100' Series as informayoes que Ihe forem solicitadas. 

9.2.7 Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitizayao das 
99' e 100' Series, sera considerada regular a assembleia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series 
a que comparecerem os titulares de todos os CRI das 99' e 100' Series em Circulayao. 

9.3. Quorum de Delibera<;iio 

9.3.1 Observado 0 disposto no item 9.2.2 desta ClflUsula Nona, a cada CRI das 99' e 100' Series 
correspondeni um YOlo, sendo admitida a constituiyao de mandatarios, observadas as disposiyoes 

dos paragrafos primeiro e segundo do artigo 126 da Lei das Sociedades por A90es. 

9.3.2 Toda e qualquer materia submetida Ii deliberayao dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series 

devera ser aprovada pelos votos favoraveis de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos 

CRI das 99' e 100' Series em Circula9ao detidos pelos presentes, salvo se outro quorum for exigido 
por este Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series. 

9.3.3 Estarao sujeitas Ii aprovayao dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series: 

(a) que representem, no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI das 99' e 100' 
Series em Circulayao, a nao declarayao do vencimento antecipado das obrigayoes 
constantes do presente Termo de Securitizayiio das 99' e 100' Series nas hipoteses 
previstas nos itens (a), (c), (e), (t), (g) e (h) do item 2.14.1 acima; e 

(b) que representem, no minimo, 85% (oitenta e cinco por cento) dos CRI das 99' e 100' 
Series em Circulayiio: 

(i) a alterayao de quaisquer condiyoes ou prazos de pagamento dos CRI das 99' 

e 100' Series; 

(ii) a alterayiio da Remunerayao dos CRI; e 

(iii) a alterayao do item 9.3 deste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series. 
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9.3.4 As deJiberayoes tomadas pelos titulares dos CRI das 99' e 100' Series, observados os 
quoruns estabelecidos neste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, serao existentes, validas 

e eficazes perante a Emissora e obrigariio a todos os titulares dos CRI das 99' e 100' Series em 

Circulayao, independentemente de terem comparecido Ii assernbleia ou do voto proferido na 
respectiva assembJeia dos titulares dos CRI das 99' e 100' Series. 

CLAUSULA DECIMA - DlSPOSI<;OES GERAIS 

10.1. Autonomia das Disposis:oes 

Caso qualquer das disposiyoes ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, invalida ou ineficaz, 
prevalecerao todas as demais disposiyoes nao afetadas por tal julgamento, comprometendo.se as 
Partes, em boa· fe, a substitufrern as disposiyoes afetadas par outras que, na medida do passivel, 
produzam 0 mesrno efeito. 

10.2. Modificas:oes 

Qualquer modificayao ao presente Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series somente sera 
valida se realizada por escrito e com a concordancia de todas as Partes que assinam 0 presente. 

1 0.3. Notifica~oes 

10.3.1 Todos os documentos e as comunicayoes, sempre feitos por escrito, assim como os meios 
fIsicos que contenham documentos ou comunicayoes, a serem enviados para qualquer das Partes, 
sobre 0 presente Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, deverao ser encaminhadas para os 

seguintes endercyos: 

(a) Se para a Emissora: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 
Rua Amauri, nO 255, 5° andar, parte 

01448·000 - Sao Paulo, SP 
Tel.: (11) 3127·2850 
Fax: (11) 3127·2708 
E·mail: glauber.santos@rbcapital.com.br 
At.: Glauber da Cunha Santos 
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(b) Se para 0 Agente Fiduciario: 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA. 
Rua Sete de Setembro, nO 99,24° andar 
20.050-005 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 2507-1949 
Fax:: (21) 2507-1949 
E-mail: bacha@pavarini.com.brerinaldo@pavarini.com.br 
At.: Sr. Carlos Alberto Bacha e Sr. Rinaldo Rabello Ferreira 

(c) Se para a BR: 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR 
Rua General Canabarro, n° 500, 12° andar 

20271-900 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (21) 3876-0885 
Fax:: (21) 3876-5925 
E-mail: fm@br-petrobras.com.br 
At.: Sr. Fernando Pinto de Matos 

10.3.2 Os documentos e as comunicac;:oes, assim como os meios fisicos que contenham 
documentos ou comunicac;:oes, serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou 
com "Aviso de Recebimento" ex:pedido pela Empresa Brasileira de Correios e TeIegrafos ou por 
telegrama nos enderec;:os acima. 

10.4. Renuncia aos Direitos decorrentes do Termo de Securitiza\,iio das 99" e 100" Series 

Nao se presume renlincia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Terrno de Securitizayao 
das 99' e 100' Series. Desta fonna, nenhum atraso em exercer OU omissao no exercicio de qualquer 
direito, faculdade ou remedio que caiba aos titulares dos CRI das 99' e 100' Series em razao de 
qualquer inadimplemento das obrigayoes da Emissora prejudicara tais direitos, faculdades ou 
remedios ou seni interpretado como renuncia aos mesmos ou concordancia com tal 
inadimplemento, nem constituini novayao ou precedente no tocante a qualquer outro 
inadimplemento ou atraso. 

10.5. Registro do Termo de Securitiza<;iio das 99' e 100' Series 

Em consonancia com 0 disposto no artigo 23, panigrafo unico, da Lei n° 10.931, a Emissora levara ~ 
o presente Tenno de Securitizac;:ao das 99' e 100' Series a registro n Ins~itui9iio Custodiante, para 
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fins de registro do regime fiduciario previsto neste mesmo Termo de Securitizayao das 99' e 100' 
Series, dentro de 10 (dez) Dias tHeis, ficando a Emissora dispensada da averbayao do presente 

Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series no Registro Geral de Imoveis. 

10.6. Defini~oes 

Termos iniciados com letras maiusculas, quando aqui utilizados, terlio os significados a e1es 
atribufdos no corpo deste Termo de Securitizayao das 99' e 100' Series, dos Documentos do 

Projeto Base Cruzeiro do SuI Parcela C ou dos Documentos do Projeto Base Porto Nacional, salvo 
se aqui de outra forma expressamente definidos. 

10.7. Foro 

10.7.1 Fica eleito 0 Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 
quaisquer questoes oriundas do presente Termo de Securitizaylio das 99' e 100' Series, com 
excluslio de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

[REST ANTE DA pAGINA INTENCIONALMENTE DElXADO EM BRANCO. 
SEGUE pAGINA DE ASSINATURAJ 
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E, por estarem assimjustas e contratadas, as Partes assinam 0 presente Terrno de Securitizayao das 

99' e 100' Series ern 5 (cinco) vias de igual teor, na presenl'a das duas testemunhas abaixo 

assinadas. 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2012. 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

Nome: 
Cargo: 

FlaVia Palacios Mendonya 
RG: 013.187.264-0 (SSP/RJ) 

CPF: 052.718.227.37 

Nome: 
Cargo: 

Fa '0 Cagno 
RG 23. .433-9 {SSPISPI 

CPF: 220.621.538·13 

PAVARINI DIS RIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: 
Cargo: lAa: ua Ven!cl1!& S.da lnlCIia 

PF' !l61.101.~7'()O 
DI.etof 

Nome: ~ 
Cargo: ________ 

PETRO BRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Nome: 
Cargo: NESTOR CUNAT CERVERO 

Diretot Financeiro 

TESTEMUNHAS: 

~ It 
Nome:PABlo A-l-tl8(O~ !)"'~ ,7411ttoG 
RG: ~o6"1..,q 1'1 0 
CPF; 110 GG'f.o. '1~ -CJi? 

Nome: JOSEZONIS 
Cargo: Dire r de OperCiioes e logistico 



ANEXOI-A 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARlOS DAS 99' e 100' 

SERIES DA l' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIvEIS IMOBILIARIOS DA 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

DESCRICAO DA AREA DA BASE CRUZEIRO DO SUL 

• Area da Base Cruzeiro do Sui 

a) A BR, a Sra. Carem Lima Carvalho Queiroz e seu esposo, 0 Sr. Cezar Correia de Queiroz, 
celebraram, em 31 de janeiro de 2011, a Escritura Publica de Promessa de Compra e Venda 
("Instrumento de Promessa de Compra e Venda"), por meio do qual, (i) a BR se obriga a comprar 
parte do imovel (registrado na matricula nO 5.917), localizado no municipio de Cruzeiro do Sui, no 
estado do Acre, na quantidade de 350.000 rn2 (trezentos e cinquenta mil metros quadrados), 
conforrne coordenadas georeferenciadas constantes da Planta DE-BASUL-II-B-l 01 Rev. C, anexa 
ao Instrumento de Promessa de Compra e Venda, acrescida de 30.000 m2 (trinta mil metros 
quadrados), "ad mensuram" nos termos do artigo 500 do Codigo Civil, a ser definida antes da 
lavratura da escritura definitiva, totalizando a area total de 380.000 m2 (trezentos e oitenta mil 
metros quadrados), com frente total para 0 Rio Jurua, de 450m (quatrocentos e cinquenta metros) a 
serem desmembradas mediante crial'ao de nova matricula, a partir do terreno com area total 
localizada no municipio de Cruzeiro do Sui, no estado do Acre, de 345,13 ha (trezentos e quarenta 
e cinco hectares e treze ares), "ad mensuram" nos terrnos do artigo 500 do Codigo Civil, conforrne 
imovel registrado na matricula nO 5.917 do Cartorio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos 
e Pessoas Juridicas da Comarca de Cruzeiro do SuI, conforrne descrito abaixo; e (il) a Sra. Carem 
Lima Carvalho Queiroz e seu esposo 0 Sr. Cezar Correia de Queiroz se comprometem e se 
obrigam a vender tal area il BR, imitindo a mesma na posse da referida area, garantindo it BR os 

direitos de uso, gozo e fruil'ao; 

b) A Area da Base Cruzeiro do Sui era parte do imovel registrado na Matricula 5.917 do 
Cartorio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos e Pessoas Jurfdicas da Comarca de 
Cruzeiro do SuI, que foi desmembrada dando origem a matricula n° 6.016 do referido cartorio. 

c) Em 08 de abril de 2011, a BR 0 Sr. Cezar Correia de Queiroz e a Sra. Carem Lima Carvalho 
Queiroz celebraram a Escritura Definitiva de Compra e Venda de Imovel, referente il nova 
matricula n° 6.016 perante 0 Cartorio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos e Pessoas 
luridicas da Comarca Cruzeiro do Sui, no estado Acre, a Area da Base Cruzeiro do SuI, em 

continuidade ao negocio juridico de promessa de compra e venda, conforme exposto acima, 
tomando definitiva a aquisil'ao pela BR da Area da Base Cruzeiro do SuI. 
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d) Confonne a Certidao de Inteiro Teor da matricula 6.016, a Area da Base Cruzeiro do SuI, 
cujo 0 direito de uso foi concedido ao FII, possui as seguintes caracterfsticas: 

"R-O-6016, 03/03/2011. Uma area terra urbano, confonne declarayao de Inclusao de Area no 
Perfmetro Urbano, assinada por Geraldo de Souza Ribeiro Filho - Engenheiro Civil, CREA: 
521712 ID, VISTO: 8022/AC, certidao do registro de ART 8207036739 - desmembrada da 
denominada "Fazenda Oliven<;a II" (matricula 5917), localizada no municipio de Cruzeiro do Sui 
- Acre, com area de 38.124655ha (381.246,55 ml) (trezentos e oitenta e urn mil, duzentos e 
quarenta e seis metros e cinqiienta e cinco centimetros quadrados) e perimetro de 3.568,77 (tres 
mil, quinhetos e sessenta e oito metros e setecentos e setenta e sete centimetros); limites e 
confrontayoes: frente com a estrada do Porto Fluvial, Estado do Acre e Rio Jurua, fundos com 0 

Sr. Cezar Queiroz, lado esquerdo com 0 Sr. Cezar Queiros, lado direito com 0 Sr. Cezar Queiroz, 
nos tennos do memorial descritivo, expedido pelo Engenheiro Civil Geraldo de Souza Ribeiro 
Filho CREA 521712 !D, descri<;ao do perimetro: inicia-se com a estayao MC-l rumo ao MC-2 
definido pelo azimute 74° 27'36" e distancia de I 81,llm, com as coordenadas Y-9.154.730,745 e 
X-758.972,004 e seguindo-se com MC-2 em dire<;ao ao MC-3 com azimute de 50°53'44" e 
distancia de 198,78m, com as coordenadas Y-9.154.910,664 e X-758.952,434 e seguindo-se do 
MC-3 em dire<;ao ao MC-4 com azimute de 47°40'54" e dismncia de 96,4Im, com as coordenadas 
Y-9.155.101,475 e X-759.012,097 e seguindo-se do MC-4 em dire<;ao ao MC-5 com azimute de 
316°49'44" e distancia de 308,50m, com as coordenadas Y-9.l55.191,729 e X-759.045,996 e 
seguindo-se do MC-5 em dire<;ao ao MC-6 com azimute de 323°32'46" e distancia de 299,94m, 
com as coordenadas Y-9.155.079,833 e X-759.333,486 e seguindo-se do MC-6 em dire<;ao ao 
MC-7, com azimute 319°12' I I" e distancia de 443,83, com as coordenadas Y-9.155.003,647 e 
X-759.623,587 e seguindo-se do MC-7 em direyao ao MC-8, com azimute de 343°26'08" e 
distancia de 246,97m, com as coordenadas Y-9.154.858,616 e X-760.043,051 e seguindo-se do 
MC-8 e dire<;ao ao MC-9, com azimute de 273°10'59" e distancia de I 34,43m, com as 
coordenadas Y-9.154.880,831 e X-760.289,215 e seguindo-se do MC-9 em dire<;ao ao MC-!O 
com azimute de 183°10'49" e distiincia de 201,l7m, com as coordenadas Y-9.154.758,943 e 
X-760.345,653 e seguindo-se do MC-I0 em dire<;ao ao MC-Il com azimute de 176°46'19" e 
distiincia de 117,64m, com as coordenadas Y-9.154.674,195 e X-760.163,205 e seguindo-se do 
MC-II em dire<;ao ao MC-12 com azimute de 173°21'36" e distancia de 132,27m, com as 
coordenadas Y-9.154.636,934 e X-760.051,615 e seguindo-se do MC-12 em dire<;iio ao MC-I3 
com azimute de 82°34'10" e distancia de 122,89, com as coordenadas Y-9.154.602,387 e 
X-759.923,847 e seguindo-se do MC-13 em direyao ao MC-14 com azimute de 176°51'26" e 
distancia de 58,19m, com as coordenadas Y-9.154.721,474 e X-759.893,488 e seguindo-se do 
MC-14 em dire<;ao ao MC-15 com azimute de 128°02'36" e distancia de 247,36m, com as 
coordenadas Y-9.154.702,731 e X-759.837,760 e seguindo-se do MC-15 em dire<;ao ao MC-16 
com azimute de 232°44'14" e distancia de 133,94m, com as coordenadas Y-9.154.827,361 e 
X-759.623,976 e seguindo-se do MC-16 em dire<;1io ao MC-17 com azimu .. de 142°59'46" e 
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distancia de 36,65m, com as coordenadas Y-9.154.698,304 e X-759.S88,126 e seguindo-se do 
MC-17 em direyao ao MC-18 com azimute de 165°50'26" e a distancia de 94,02m, com as 
coordenadas Y-9.154.707,902 e X-7S9.552, 710 e seguindo-se do MC-18 em direyao ao MC-19, 
com azimute de 136°45'49" e a distancia de 240,36m, com as coordenadas Y-9.154.695,510 e 
X-759.459,506 e seguindo-se do MC-19 em direyao ao MC-20 com azimute de 190°56'59" e a 
distiincia de 60,19m, com as coordenadas Y-9.l54.771,786 e X-759.231,595 e seguindo-se do 
MC-20 em dire9ao ao MC-21 com azimute de 173°27'02" e a distancia de 79,44m, com as 
coordenadas Y-9.154.739,282 e X-759.l 80,929 e seguindo-se do MC-21, fechando 0 poligono em 
direyao ao MC-l com azimute de 152°57'56" e distiincia de 132,87m, com as coordenadas 
Y-9.1 54.71 8,48 I e X-759. I 04,307, confonne levantamento topografico apresentado em 
Tabelionato de Notas por seu proprietario Cezar Correia de Queiroz e sua esposa. 
PROPRIETARIO: CAREM LIMA CARVALHO QUEIROZ, professora, portadora da C.T.P.S. 
(carteira profissional) n° 45869, serie 00002/AC e CPFIMF nO 433.841.102-34 e CEZAR 
CORREIA DE QUEIROZ, pecuarista, portador da Cedula de Identidade RG n° 189601lSJSP/ AC 
e CPFIMF nO 079.283.602-25, ambos brasileiros, casados sob 0 regime da Comunhao Parcial de 
Bens antes da lei 6.515177, residentes e domiciliados na Rua de AJagoas, nO 170, bairro do Colegio, 
Cruzeiro do SuIlAC. NUMERO DO REGISTRO ANTERIOR: 5.917. Protocolo nO 14.689, de 
24/0212011.Emo!umenfos R$ 3.172,2; Fundos R$ 352,5. 0 referido e verdade. Dou fe. Cruzeiro do 
Sui, 03 de mar90 de 2011. 0 Oficial: Rafael Ciccone Pinto. 

R-I-6016, 04/04/2011. Registra-se a Escritura Publica de retificayao de Escritura PUblica de 
Desmembramento para que conste que a area desmembrada, originaria da matricula nO 5.917, teve 
sua descaracterizayao de imovel rural, transfonnando-se em imovel urbano, confonne Oficio n° 
244/201I1INCRA/SR.14/G, expedida na Cidade de Rio Branco, em 18 de marI'o de 2011, assinado 
pelo Superintendente Regional do INCRA: Joao Thaumaturgo Neto, Port. !NCRA n° 173/10, 0 

qual constou 0 seguinte teor: Comunicamos a V.S· 0 deferimento da solicitayao fonnalizada pelo 
processo INCRA/no 54260.000243/2011-77, referente 11 descaracterizayao, como rural, de parte do 
imovel denominado "Seringal Olivenya II", estrada do Porto Fluvial, com area total desmembrada 
de 38,1259 ha localizada no Municipio de Cruzeiro do SuIlAC, objeto da matricula nO 6.016, 
efetuada no Livro 2 de 03/03/2011 do Serviyo de Registro de Imovel de Cruzeiro do SuIlAC, em 
razao do mesmo nao poder se destinar Ii explora9ao agricola, pecmiria, extrativista vegetal, 
florestal e agroindustrial, em conformidade com 0 Laudo Tecnico elaborado pela engenheira 
florestal Sra. Marinei Augusto Simoes, CREA 9574-D/ AC. Consta ainda a aprovayao de 
desmembramento de imovel realizada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sui, comunicado 
atraves do Oficio nO 0312011, de 23 de marI'o de 2011, finnado por Osmar Alves Bandeira, 
Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Via9iio, decreto 005/2009 e por Maria Aparecida 
Barreto Damasceno, Chefe do Departamento de Urbanismo e Regularizayiio Fundiliria, Portaria 
214/2009, 0 qual consta: Comunicamos a V.S' 0 deferimento da solicitayao fonnalizada pelo 
processo Prefeitura Municipal de Cruzeiro do SuI, nO 80/2011, referente a aprovayiio de 



desmembramento de urn imovel, nao edificado, matrfcula nO R-3-5917, de 11.01.2011, do Serviyo 
de Registro de Imoveis de Cruzeiro do SuI! AC, 10calizado na Estrada Porto Fluvial, sIno, Bairro 

Remanso, area inicial medindo 345,13 ha, sendo desmembrado 381.246,55 m2
, confonne projeto 

de desmembramento, de acordo com a legislayao em vigor, alterayao da Lei nO 6766179 pela Lei nO 

9.785/99 e, tambem de acordo com 0 Plano Diretor, Lei nO 453/2006, de 07 de outubro de 2006 
deste municipio, em razao da area encontrar-se no perfmetro urbano, em confonnidade com 0 
laudo tecnico elaborado pelo Engenheiro Civil Geraldo de Souza Ribeiro, CREA 5217121D, visto 

8022/ AC, para efeitos legais e fiscais, as partes declaram e atribuem ao imovel 0 valor de R$ 
5.775.000,00 (cinco miIMes, setecentos e setenta e cinco reais). Protocolo n° 14.748, de 
30/03/2011. Emolumenlos: registro de retificar;ao R$ 314,20; autuar;ao e protocolo R$ 23,00; 
Fundos de Fiscalizar;ao e de Compensar;ao: registro de retificayao R$ 349,90, Atuar;i'io e 
protocolo R$ 2,60; total 3.524.70. 0 referido e verdade.Dou fe. Cruzeiro do SuI, 04 de abril de 
201 I. 0 Oficial: Rafael Ciccone Pinto. 

AV2-6016, 04/04/2011. Atendendo requerimento da parte interessada pro cede esta averbayao para 
constar que 0 terreno desta matrfcula e resultante do processo de desmembramento 
(desdobramento) do imovel objeto da matricula n° 5.917 tudo consoante com 0 documento de 
aprovayao emitido pela Prefeitura Municipal deste Municipio, bern como os demais doeumentos 
elencados no artigo 18 da Lei Federal nO 6.766173, Os documentos apresentados foram os 
seguintes a saber: l-Certidao Vintenana e de Inexistencia de Quaisquer Onus Reais, Legais ou 
Conveneionais do imovel denominado "Olivenya II", matricula nO 315, its folhas 110, do Livro nO 
2-A-C da Comarca de Eirunepe/ AM; 2-0ficio n° 03/2011 Aprovayao do desmembramento de uma 
de 381.246,55 metros quadrados do imovel matriculado sob 0 nO 5.917 assinado por Osmar Alves 
Bandeira Secretario Municipal de Urbanismo, Obras e Viayao Decreto nO 0512009 e por Maria 
Aparecida Barreto Damasceno, Chefe do Departamento de Urbanismo e Regularizayao Fundiaria, 

Portaria 214/2009; 3-Projeto de desmembramento de area para a base de distribuiyao de 
combustivel, levantamento planimetrico aprovado em 16/03/2011 pelo Secretario de Urbanismo, 
Obras e Viayao 0 Engenheiro Civil Marcio Rogerio do Nascimento CREA 5060680837; 4-

Certidao de Registro de ART nO 8207036736 em datado de 03/03/2011 em relayao ao 
levantamento topografico e laude planimetrico; 5-0ficio n° 24412011I1NCRAISR.I4/G 

descaracterizayao do im6vel da matricula 6.016 como im6vel rural assinado por Joao 

Thaumaturgo Neto Superintendente Regional Portaria !NCRA n° 173/10; 6-Certidao negativa de 
debitos ao imposto sobe a propriedade territorial rural do im6vel denominado Seringal Olivenya II; 
6-Certidiio negativa de ayao civil, ayao criminal, execuyao fiscal e negativa de protesto no perlodo 

dos ultimos 10 (dez) anos em nome de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 

e do RG 189601 SJSP/AC e de Carem Lima Carvalho Queiroz portadora do CPF 433.841.102-24 
e do RG 8904002036570; 7 -requerimentos dirigidos ao cart6rio de registro de im6vel solicitando 0 

registro ou averbayao de desmembrarnento assinado por Cezar Correia de Queiroz e Carem Lima 
Carvalho de Queiroz; 8- Certid5es Negativa de Debito da Secretaria do Estado e da Fazenda em 



nome de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34 valida ate 
15/0412011 e de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 valida ate 15104/2011; 

9-Certidoes negativas do Tribunal Regional Federal da 1° Regiao de distribuir;:ao de Ar;:oes e 
Execur;:oes Clveis e Criminais em nome de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 
433.841.102-34 e de Cezar Correia de Queiroz portador do CPF 079.283.602-25; 10-Certidoes 
Conjuntas e Negativas de debitos relativa aos tributos federais e a dlvida ativa da Uniao em nome 
de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.1 02-34 e de Cezar Correia de 
Queiroz portador do CPF 079.283.602-25 observar;:ao na certidao vinculada a Cezar Correia de 
Queiroz que 0 contribuinte apresentou os respectivos DARF's pagos no dia 16/11/2010, a serem 
confirrnados oportunamente no SINAL 02; 11- Certidoes negativas de Tributos Municipais de 
Cruzeiro do Sui datadas de 24/1110211 emitida em nome de Cezar Correia de Queiroz portador do 
CPF 079.283.602-25 e de Carem Pereira Lima de Carvalho portadora do CPF 433.841.102-34. 
Protocolo n° 14.748, de 30/03/2011. Emolumentos: Averbar;iio de Retijicar;iio R$ 21,00; 

autuar;iio e protocolo R$ 23,00; Fundos de Fiscalizar;iio e de Compensar;(io: Averbar;iio de 

retijicar;(io R$ 2,30, Autuar;iio e protocolo R$ 2,60.0 referido e verdade. Doufe. Cruzeiro do SuI, 

04 de abril de 2011. 0 OficiaZ: Rafael Ciccone Pinto. 

R-3-6016. 08/0412011. TiTULO: Escritura Publica de Compra e Venda. TRANSMITENTES: 
CAREM LIMA CARVALHO QUEIROZ, professora, portadora da C.T.P.S. (carteira 
profissional) n° 45869, serie 00002/AC e CPFIMF n° 433.841.102-34 e respectivo conjuge 
CEZAR CORREIA DE QUEIROZ, pecuarista, portador da Cedula de Identidade RG nO 
18960IlSJSP/AC e CPFIMF nO 079.283.602-25, ambos brasileiros, casados sob 0 regime da 
Comunhiio Parcial de Bens antes da lei 6.515177, residentes e domiciliados na Rua de Alagoas, nO 
170, bairro do Colegio, Cruzeiro do SulIAC. ADOUIRENTE: PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA SI A, pessoa juridica de direito privado, com sede e foro em rua General 
Canabarro, 500, 6° e 11° (parte), 12° a 16° andares, Maracana, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 34.274.23310001-02, neste ato, representada por seu procurador JOAO BRAGA CASTELO 
BRANCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cedula de Identidade RG. sob n° 
175.91O-SSPIPI e inscrito no CPFIMF n° 110.413.403-97, residente e domiciliado na Rua 0, n° 
133, Ap. 401, Torre Killa, Paque lOde Novembro, Manaus-AM, conforme instrumento publico de 
PROCURAyAO lavrada as fIs. 095, livro 9342, ate 062, 23° Oficio de Notas do Estado do Rio de 
JaneirolRJ. FORMA DO TITULO: Escritura Publica de Compra e Venda datada de 08/04/2011, 

lavrada no 1° Tabelionato de Notas e Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Naturais de Cruzeiro 
do Sul/AC, no livro 008, fIs. 199F1200V, Tabeliao: Cleber Correa. OBJETO: a im6vel desta 
matrlcula. PRECO: R$ 5.775.000,00 (cinco milhOes, setecentos e setenta e cinco mil reais). 
Apresentadas, as Certidoes Negativas de Tributos exigidos por Lei e recolhido a Imposto de 
Transmissao sobre Bens Im6veis - ITBI. Protocolo n° 14.771, de 08/0412011. Emolumentos: 

registro R$-3.149,20; autuar;iio e protocolo R$-23,00. Fundos: Registro R$-349,90; autuariio e 



protocolo R$-2,60. 0 referido e verdade. Dou fe. Cruzeiro do SuI, 08 de abril de 2011. OOlicial: 
Rafael Ciccone Pinto. Pagos os emolumentos no valor de R$-28,60. 

R-4-6016, 08/04/2011. TITULO: Primeiro Aditivo ao Contrato de Concessao de Direito Real de 
Uso. CONCEDENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, acima qualificada, neste ate 
representada nos terrnos de seu estatuto social (doravante designada a "BR"). 
CONCESSIONARIO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS 
E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com sede na Avenida Chedid Jafet, nO 222, bloco B, 3° 
andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO 72.600.026/0001-81, neste ato representada por Luiz Eugenio 
Juqueira Figueiredo, brasileiro, casado, economista, portador da cedula de identidade RG nO 
20.827.906-SSP/SP e CPFIMF n0128.488.198-98, e Anita spichler Scal, brasileira, casada, 
economista, portadora da cedula de identidade RG n021.617.495-8-SSP/SP e CPFIMF 

n0278.621.288-00. FORMA DO TITULO: Contrato Particular de Concessao de Direito Real de 
Uso, datada de 15108/2011. OBJETO: 0 im6vel destamatrfcula. PRECO: R$-5.775.000,OO (cinco 
milhOes, setecentos e setenta e cinco mil reais), recolhido 0 Imposto de Transmissao sobre Bens 
Im6ves (ITBI). Protocolo n° 15.233, de 20/09/2011. Emolumentos: registro R$-3.149,20; 

autuaqiio e protocolo R$-23,OO. Fundos: Regis/ro R$-349,90; autua~ao e protocolo R$-2,60. 0 

referido e verdade. Dou fe. Cruzeiro do SuI, 13 de outubro de 2011. 0 Oficial: Rafael Ciccone 

Pinto. Pagos as emolumentos no valor de R$-30,35. 
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ANEXO I-B 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA l' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBlvE1S IMOBILIARIOS DA 
RB CAPITAL SECURITIZADORA SoAo 

DESCRICAO DA AREA DA BASE PORTO NACIONAL 

• Area da Base Porto Nacional 

(a) A Petrobras Distribuidora SoA. (a "BR") e a Valec - Engenharia, Construyoes e 
Ferrovias S.A. (a ''Valec'') celebraram, em 12 de abril de 2011, 0 Contrato de 
Arrendamento (0 "Contrato de Arrendamento") de area situada no Patio de Integra,ao 
Multimodal de Porto Nacional (a "EF-151 - Ferrovia Norte SuI"), no Municipio de 
Porto Nacional, Estado do Tocantins, referente ao Lote 12 destinado para terminal de 
combustiveis com area de 12,05 ha (doze hectares e cinco ares), sendo certo que 
atualmente esta area e parte do im6vel registrado sob a matricula nO 27.244 do Livro nO 
02, Registro Geral do Cart6rio de Registro de Im6veis da Comarca de Porto Nacional 
conforme descrita no item "c" abaixo (a "Area da Base Porto Nacional"); 

(b) A BR por meio do Contrato de Cessiio de Direitos e Assunyao de Obriga,oes do 
Contrato de Arrendamento (0 "Instrumento Particular de Cessao do Arrendamento"), 
celebrado em 22 de maio de 2012, cedeu ao FII 0 Contrato de Arrendamento; 

(c) A Area da Base Porto Nacional cedida ao FII, atraves da cessao do Contrato de 
Arrendamento, tern as seguintes caracterfsticas: 

A Area da Base Porto N acional foi objeto de desapropriayiio para fins de utili dade 
publica pela Valec, nos termos da Escritura Publica de Desapropriayao Amigavel, 
datada de 8 dejulho de 2008, celebrada entre a Valec, a Sr. Sebastiiio Carlos Vilela e sua 
esposa, a Sra. Marilda dos Reis Vilela ( a "Escritura"), ainda nao registrada no Cart6rio 
de Registro de Im6veis da Comarca de Porto N acional. 

Na Escritura constam as matrfculas nO: (i) 6.832; (ii) 12.428; e (iii) 12.429, as quais, 
con forme as certidoes obtidas junto ao Cart6rio de Registro de Im6veis de Porto 
Nacional em 16 de maio de 2011 demonstram que; 0 im6vel referenciado na matricula 
n° 6.832 tern area de 821.9872 ha; 0 im6vel referenciado na matricula n° 12.428 tem area 
de 253.96.39 ha; eo im6vel referenciado na matricula nO 12.429 tern area de 253.96.31 
ha, sendo que: (i) todos os im6veis constam na certidao como gravados por Hipoteca de 
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1 ° e 2° graus, em funyao de duas Cedulas de Rurais Pignoraticias e Hipotecanas 
emitidas pelo BANCO DA AMAZ6NIA S.A. (0 "BASA"); e (ii) todas as matriculas 
dos im6veis nO 6.832; n° 12.428; e n° 12.429 foram encerradas, passando tais imoveis a 

constar na matricula nO 27.244 que tem area de 2.909,2523 ha e compreende, dentre 
outros, os im6veis descritos nas matriculas n° 6.832, n° 12.428, e n° 12.429, conforme 
averbayao datada de 23 de outubro de 2009, em funyao do georreferenciamento 
realizado, passando 0 onus a ser do im6vel objeto da nova matricula nO 27.244. 

Ressalta-se que, conforme carta SUREC - 201110421 enviada pelo BAS A ao Cartorio 
de Registro de Im6veis de Porto Nacional, em 26 de maio de 2011, 0 referido banco 
anuiu com 0 desmembramento de parte do im6vel de matricula n° 6.832, da area de 
194,1203 ha, para fins de desapropria<;ao pela Valec, mantendo a vincula<;ao hipotecaria 
a referida institui9ao de credito do restante da area pertencente ao Sr. Sebastiao Carlos 
Vilela. Em 17 de janeiro de 2012,0 BASA reiterou os termos da antiga Carta, para fazer 
referencia a atual matrlcula n° 27.244 do im6vel onde esta situado a Area da Base Porto 
Nacional. 
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ANEXOII-A 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA l' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILIARIOS DA 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

DECLARACAO DE CUSTODIA DA CCI -BASE CRUZEIRO DO SUL PARCELA B 

PERCENTUAL REMANESCENTE 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 

instituiyao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 

Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 

de Setembro, nO 99, 24°andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJIMF sob 0 

n° 15.227.994/0001-50, neste ate representada nos tennos de seu Contrato Social (a "Instituicao 

Custodiante"), por seus representantes legais abaixo assfnados, na quaJidade de INSTITUI<;:AO 

CUSTODIANTE de CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO - BASE CRUZEIRO DO SUL 
PARCELA B PERCENTUAL REMANESCENTE (a "CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela B 

Percentual Remanescente"), decIara que em 22 de maio de 2012: (i) na forma do paragrafo unico 

do artigo 23 da Lei nO J 0.931, de 02 de agosto de 2004, registrou 0 regime fiduciario, previsto no 

Tenno de Securitizayao de Creditos Imobiliarios das 99" e 100" Series da I' Emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Securitizadora S.A., firmado em 22 de 

maio de 20 I 2, na Instituiryao Custodiante, mencionando 0 patrimonio separado a que estao 

afetados; e (ii) procedeu, nos tennos do §4° do art. 18 da Lei nO 10.931, de 02 de agosto de 2004, it 

custodia do INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSAO PRIVADA DE CEDULA DE 

CREDITO IMOBILIARIO - BASE CRUZEIRO DO SUL PARCELA B PERCENTUAL 

REMANESCENTE DE TITULARIDADE DA RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., 
finnado em 22 de maio de 2012, sobre a CCI - Base Cruzeiro do Sui Parcela B Percentual 

Remanescente que Iastreia a 100' Serie da I' Emissao de Certificado de Recebiveis Imobiliarios da 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anonima, com sede na Capital do Estado 

de Sao Paulo, na Rua Arnauri, nO. 255, 5° andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob 

n° 03.559.006/0001-91. 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2012. 

PA VARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIAruos LTDA. 



ANEXO II-B 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DAS 99" E 100" 

SERIES DA I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILlAruos DA 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

DECLARACAO DE CUSTODIA DA CCI- BASE CRUZEIRO DO SUL PARCELA C 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 
instituiy8.o financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 
de Setembro, nO 99, 24°andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJIMF sob 0 

nO 15.227.994/0001-50, neste ate representada nos termos de seu Contrato Social (a "lnstituicao 
Custodiante"), por seus representantes legais abaixo assinados, na qualidade de INSTlTUI<;:AO 
CUSTODIANTE DA CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO - BASE CRUZEIRO DO SUL 
P ARCELA C (a "CCl - Base Cruzeiro do SuI Parcela C"), declara que em 22 de maio de 2012: (i) 
na forma do paragrafo unico do artigo 23 da Lei nO 10.931, de 02 de agosto de 2004, registrou 0 

regime fiduciario, previsto no Termo de Securitizayao de Creditos lmobiliarios das 99' e 100' 
Series da I' Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Securitizadora 
S.A., firmado em 22 de maio de 2012, na Instituiy8.o Custodiante, mencionando 0 patrimonio 
separado a que estao afetados; e (li) procedeu, nos termos do §4° do art. 18 da Lei nO 10.931, de 02 
de agosto de 2004, Ii custodia do INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSAO PRIVADA DA 
CEDULA DE CREDITO lMOBlLIAAIO - BASE CRUZEIRO DO SUL PARCELA C DE 
TITULARIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO FCM, firmado em 22 de maio de 2012, 
sobre a CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcela C que, conjuntamente com outras cedulas de credito 
imobiliario, lastreiam a 100' Serie da I" Emissao de Certificado de Recebiveis Imobiliarios da RB 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anonima, com sede na Capital do Estado de 
Sao Paulo, na Rua Arnauri, n°. 255, 5° andar, parte, inscrita no CNPJIMF sob nO 
03.559.006/0001-91. 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2012. 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 



ANEXO II-C 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILIARIOS DA 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

DECLARAcAO DE CUSTODIA DAS eCI - BASE PORTO NACIONAL 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 
instituis:ao financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 
de Setembro, nO 99, 24°andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ01F sob 0 

nO 15.227.994/0001-50, neste ato representada nos tennos de seu Contrato Social (a "Instituicao 
Custodiante"), por seus representantes legais abaixo assinados, na qualidade de INSTlTUI<;AO 
CUSTODIANTE DAS CEDULAS DE CREDITO IMOBILIARIO - BASE PORTO NACIONAL 
(as "CCI - Base Porto Nacional"), declara que em 22 de maio de 2012: (i) na fonna do paragrafo 
unico do artigo 23 da Lei nO 10.931, de 02 de agosto de 2004, registrou 0 regime fiduciario, 
previsto no Tenno de Securitizayao de Creditos Imobiliarios das 99' e 100' Series da I' Emissao de 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Securitizadora S.A., finnado em 22 de 
maio de 2012, na Instituiyao Custodiante, mencionando 0 patrimonio separado a que estao 
afetados; e (ii) procedeu, nos tennos do §4° do art. 18 da Lei nO 10.931, de 02 de agosto de 2004, II 
custodia do INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSAO PRIVADA DAS CEDULAS DE 
CREDlTO IMOBILIARIO - BASE PORTO NACIONAL DE TITULARIDADE DO FUNDO 
DE INVESTIMENTO FCM, firmado em 22 de maio de 2012, sobre a CCI - Base Porto Nacional 
quelastreiam as 99' Serie e 100' Serie da I' Emissao de Certificado de Recebiveis Imobiliarios da 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anonima, com sede na Capital do Estado 
de Sao Paulo, na Rua Arnauri, n°. 255, 50 andar, parte, inscrita no CNPJIMF sob nO 
03.559.006/0001-91. 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2012. 

PA VARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA . 
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ANEXOIU-A 
AO TERMO DE SECURITlZACAO DE CREDITOS IMOBIUARIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA I' EMISsAo DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBIUAruos DA 
RB CAPITAL SECURlTlZADORA S.A. 

DECLARAc40 DO COORDENADOR LiDER 
PARA FINS DO ARTIGO IS, DO ANEXO III. DA INSTRUCAO CVM N° 414104 

BANCO IT AU BBA S.A., instituiyao financeira devidamente constituida e existente de acordo 
com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO 3400, 4° andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 

nO 17.298.092/0001-30, neste ate represent ado na forma de seu estatuto social (0 "Coordenador 
Lider"), na qualidade de Coordenador Lider da distribuiyiio publica de certificados de recebiveis 
imobiliarios das 99' e 100' Series da 1" Emissao da RB Capital Securitizadora S.A. (a "Oferta", os 
<OCRI das 99' e 100· Series" e a "Emissora", respectivamente), exclusivamente para fins do 

processo de registro da Oferta na Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM"), declara, nos 
termos do item 15, do anexo III, da Instruyiio CVM nO 414, de 30 de dezembro de 2004 
(a "Instruciio 414"), que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padroes de diligencia para 
verificar a legalidade e ausencia de vieios da operayao, alem da veracidade, consistencia, corres:iio 
e suficiencia das informa90es prestadas pela Emissora (i) no Termo de Securitizas:ao de Creditos 
Imobiliarios das 99' e 100' Series da Primeira Emissao de Certificados de Receblveis Imobiliarios 
da Emissora, celebrado no ambito da Oferta; e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, 22 de maio de 2012. 

BANCO ITAU BBA S.A. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 



ANEXO III-B 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIA-RIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIvEIS IMOBILIA-RIOS DA 

RB CAPITAL SECURITIZADORA SA. 

DECLARACAO DA SECURITIZADORA 
PARA FINS DO ARTIGO 15, DO ANEXO III, DA INSTRUcAo CVM N° 414104 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constitufda e 
existente de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado 
de Sao Paulo, na Rua Amauri, nO 255,5° andar, parte, Iardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no 
CNPIIMF sob 0 nO 03.559.006/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
(a "Emissora"), na qualidade de ofertante de certificados de recebfveis imobiliarios das 99' e 100' 
Series da I" Emissao (os "CRI") que serao objeto da distribuiyao publica (a "Oferta"), 
exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta na Comissao de Valores Mobiliarios 
(a "CYM"), declara, nos termos do item 15, do anexo III, da Instruyao CVM nO 414, de 30 de 

dezembro de 2004 (a "Instrucao 414"), que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padroes 
de diligencia para verificar a legalidade e ausencia de vfcios da operayao, alem da veracidade, 
consistencia, correyao e suficiencia das informal'oes prestadas pela Emissora (i) no TelIDO de 
Securitizal'ao de Creditos Imobiliarios das 99' e 100" Series da Primeira Emissao de Certificados 
de Recebfveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no ambito da Oferta; e (ii) no Prospecto da 

Oferta. 

Sao Paulo, 22 de maio de 2012. 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A, 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 



ANEXO III-C 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIA-RIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA I" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIA-RIOS DA 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

DECLARACAO DO AGENTE FlDUC!ARIO 
PARA FINS DO ART1GO 15, DO ANEXO Ill. DA lNSTRUCAO CVM N° 414104 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIA-RIOS LTDA., 
instituiyao fmanceira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 
de Setembro, nO 99, 24° andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO 15.227.994/0001-50, neste ato 

representada nos termos de seu Contrato Social (0 "Agente Fiduciario"), na qualidade de Agente 
Fiduciario da distribuiyao publica de certificados de recebiveis imobiliarios das 99' e 100' Series 
da l' emissao da RB Capital Securitizadora S.A. (a "Oferta ", os HCRl das 99' e 100' Series" e a 
"Emissora", respectivamente), exclusivamente para fins do processo de registro da Oferta na 
Comissao de Valores Mobiliarios (a "CYM"), declara, nos termos do item 15, do anexo III, da 
Instruyao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 (a "Instrucao 414"), que tomou todas as 

cautelas e agiu com elevados padr5es de diligencia para verificar a Iegalidade e ausencia de vicios 
da operayao, alem da veracidade, consistencia, correyao e suficiencia das informayoes prestadas 
pela Emissora (i) no Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios das 99' e 100' Series da 
Primeira Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora, celebrado no ambito da 

Oferta; e (ii) no Prospecto da Oferta. 

Sao Paulo, 22 de maio de 2012. 

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIA-RIOS LTDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 



ANEXOIV 
AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DAS 99" E 100" 

SERIES DA 1" EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIvEIS IMOBILIARIOS DA 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

DECLARACAODEREGISTRO 

PAVARINI DlSTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 
instituiyiio financeira devidamente constituida e existente de acordo com as leis da Republica 
Federativa do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete 
de Setembro, n° 99, 24°andar, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ/MF sob 0 

nO 15.227.994/0001-50, na qualidade de INSTITUIt;:AO CUSTODIANTE DO TERMO DE 
SECURITIZAt;:AO das 99" e 100" Series da I" emissao de Certificados de Recebiveis 
Imobiliarios, declara que em 22 de maio de 2012 procedeu, nos termos do inciso I, paragrafo I ° do 
art. 7° da Instruyao 414, de 30 de dezembro de 2004, ao registro em seus controles intemos do 
REGIME FIDUCIARIO sobre 0 TERMO DE SECURITIZAt;:AO das 99' e 100' Series da 1° 
emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios (os "CRI das 99" e 100' Series") da RB 
CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade por ayoes devidamente constituida e existente 
de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede na Capital do Estado de Sao 
Paulo, na Rua Amauri, nO 255,5° andar, parte, CEP 01448-000, com seu estatuto social datado de 7 
dejunho de 201 I, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO 03.559.006/0001-91 (a "Emissao"). 

Sao Paulo, 22 de maio de 2012. 

PA VARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 



ANEXOV 

AO TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIA.RIOS DAS 99' E 100' 

SERIES DA I' EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBivEIS IMOBILIA.RIOS DA 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

TRATAMENTO TRIBUTARIOAPLICAvELAOSCRI DAS 99"E lOO"SERIES 

Como regra geral, 0 tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos de capital relativos ao 
CRr e 0 mesmo aplicado aos tftulos de renda fixa. 

Imposto de renda 

Pessoas fisicas 

Rendimentos nas aplicacoes em CRr: 

A partir de I ° de janeiro de 2005, os rendimentos auferidos por pessoas flsicas na aplicayao em 

CRr estao isentos de imposto de renda, por forya do artigo 3°, inciso II, da Lei nO 11.033, de 21 de 

dezembro de 2004, conforme alterada (a "Lei 11.033"). 

Ganbos nas alienacoes dos CRI: 

Nilo ha uniformidade de interpretayao quanta it tributal'ao aplicavel sobre eventual ganbo de 

capital auferido por pessoa flsica na alienal'ao do CRr. Existem, pelo menos, duas interpretayoes 

correntes a respeito da incidencia do imposto de renda sobre a diferenl'a positiva entre 0 valor de 

alienayao e 0 valor da aplical'ao dos CRr, quais sejam (i) a de que os ganbos decorrentes da 
alienal'ao dos CRr sao tributados tais como os rendimentos de renda fixa, nos termos do artigo 65, 

caput e §Io, da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada (a "Lei 8.981"), e em 
conformidade com as aHquotas regressivas previstas no artigo 1° da Lei 11.033, abaixo indicadas; 

e (ii) a de que os ganbos decorrentes da alienayao do CRI sao tributados como ganhos Ifquidos nos 

termos do artigo 52, §2°, da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, confonne alterada (a "Lei 

8383") com a redal'ao dada pelo artigo 2° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, confonne 
alterada (a "Lei 8.850"), sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor ate 0 

ultimo Dia Uti! do mes subsequente ao da apural'ao do ganbo, it alfquota de 15%, estabelecida pelo 

inciso II do caput do artigo 2° da Lei 11.033. 

Em virtude dessas divergencias de intelpretal'ao e da inexistencia de jurisprudencia firmada sobre 

o assunto, a Emissora e os Coordenadores recomendam aos investidores que consultem seus 

assessores tributarios e financeiros antes de se decidir pelo inve.1,mento nos CRr. 



Pessoas juridicas 

Rendimentos nas aplicacoes em CRI: 

Como regra geral, os rendimentos auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras nas aplicayoes 
em CRI estiio sujeitos a incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte (0 "IRRF"), nos termos 
do artigo 65, §3°, da Lei 8.981, em conformidade com as allquotas regressivas previstas no artigo 
1 ° da Lei 11.033, tais como abaixo indicadas. 

Nao obstante, M regras especfficas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificayao 
como pessoa fisica, pessoajuridica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituiyao financeira, 
sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizayao, corretora de titulos, val ores 
mobiliarios e cambio, distribuidora de tftulos e valores mobiliarios, sociedade de arrendamento 
mercantil ou investidor estrangeiro. 

Pessoas Jurfdicas nlio.financeiras 

o IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas com base 
no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipa9ao do imposto de renda devido, 
gerando 0 direito a ser deduzido do Imposto de Renda da Pessoa Juridica (0 "IRPJ") apurado em 
cada periodo de apuraylio (artigo 76, I da Lei 8.981). 0 rendimento devera ser computado na base 
de calculo do IRP J e da Contribuiyao Social sobre 0 Lucro Liquido (a "CSLL"). 

Instituir;oes Financeiras, Fundos de Investimento e Qutros 

Com relayao aos investimentos em CRI realizados por institui90es financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, por entidades de previdencia privada fechadas, entidades de 
previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizayao, corretoras e distribuidoras de 
titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, M dispensa de retenyao do 
IRRF. 

Nao obstante a isenylio de reten9ao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI 
por essas entidades, via de regra e II exceylio dos fundos de investimento, serao tributados pelo 

IRPJ e pela CSLL. As carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos imobiliarios) estlio 

isentas de imposto de renda (artigo 28, § 10, da Lei nO 9.532, de 10 de dezembro de 1997, conforme 
alterada). 

~I 



Entidades Imunes e Isentas 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou 

seja, 0 imposto nao e compensavel (artigo 76, II, da Lei 8.981). As entidades imunes estao 

dispensadas da reten9iio do imposto na fonte desde que declarem sua condiyiio it fonte pagadora 

(artigo 71 da Lei 8.981), com a redayiio dada pela Lei n° 9.065, de 20 dejunho de 1995). 

Ganhos nas alienacoes dos CRr: 

Nao hit uniformidade de interpreta9ao quanto it tributayao aplicavel sobre eventual ganho de 

capital auferido por pessoa fisica na alienayao do CRr. Existem, pelo menos, duas interpretayoes 
correntes a respeito da incidencia do imposto de renda sobre a diferenya positiva entre 0 valor de 

alienayao e 0 valor da aplicayao dos CRr, quais sejam, (i) a de que os ganhos decorrentes da 

aliena9ao dos eRr sao tributados tais como os rendimentos de renda fix a, nos terrnos do artigo 65, 
caput e § 1 0, da Lei 8.981 e em conforrnidade com as aliquotas regressivas previstas no art. 1° da 

Lei 11.033, abaixo indicadas; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienayao do CRr sao 

tributados como ganhos liquidos nos terrnos do artigo 52, §2°, da Lei 8.383, com a redayao dada 

pelo artigo 2° da Lei 8.850, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor 

ate 0 ultimo Dia Uti! do mes subsequente ao da apurayao do ganho, II aliquota de 15%, estabelecida 

pelo inciso II do caput do artigo 2° da Lei 11.033. 

Aliquotas regressivas 

o IRRF sera calculado com base na aplicayao de aliquotas regressivas, de acordo com 0 prazo da 

aplicayao geradora dos rendimentos tributaveis: 

(i) 22,5%, em aplicayoes com prazo de ate 180 dias; 

(ii) 20%, em aplicayoes com prazo de 181 dias ate 360 dias; 

(iii) 17,5%, em aplicayoes com prazo de 361 dias ate 720 dias; 

(iv) 15%, em aplicayoes com prazo acima de 720 dias. 

o prazo de aplicayao e contado a partir da data em que 0 investidor efetuou 0 investimento ate a 

data do res gate. 



Investidores residentes ou domiciliados no exterior 

Em relayao aos investidores residentes ou domiciliados no exterior, que nao em pais com 

tributayao favorecida, e que invistam em CRI no Pais de acordo com as normas do CMN 
(Resoluyao CMN nO 2.689, de 26 de janeiro de 2000), os rendimentos estao sujeitos a incidencia do 

IRRF a aHquota de 15%. Por outro lado, os ganhos de capital auferidos por tais investidores em 

opera,oes realizadas em boIs as de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas nao se 
sujeitam Ii incidencia do IRRF. 

No caso de investidor domiciliado em pais com tributayao favorecida - assim entendidos aqueles 

que nao tributam a renda ou que a tributam Ii aHquota inferior a 20% ou cuja legislayao nao permita 

o acesso a informayoes relativas it composi,ao societaria de pessoas jurldicas, it sua titularidade ou 

it identificayao do beneficiario efetivo de rendimentos atribuldos a nao residentes - sao aplicaveis 
as mesmas normas previstas para as pessoas juridicas nao-financeiras domiciliadas no Brasil. 

Assim, os rendimentos auferidos por tais investidores estao sujeitos Ii incidencia do IRRF ern 

conformidade com as aHquotas regressivas previstas no artigo 1 ° da Lei 11.033. Por outro lado, os 

ganhos de capital auferidos por tais investidores sujeitam-se a incidencia do IRRF. Nos mesmos 
termosja expostos anteriormente, a legisla,ao nao e clara quanto a aplicayao da aHquota de 15%, 

ou das aHquotas regressivas acima indicadas. 

[OF 

IOFICiimbio 

Via de regra, os investimentos estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais de 

acordo com as nonnas e condiyoes do CMN (Resolu,ao CMN nO 2.689, de 26 de janeiro de 2000), 

inclusive por meio de operayoes simultaneas, estao sujeitos II incidencia do IOF/Cambio it aHquota 

de 6% no ingresso e a aHquota zero no retorno, conforme Decreto nO 6.306, de 14 de dezembro de 

2007 e alterayoes posteriores (0 "Decreto 6.306"). 

IOFlTitulos 

Conforme 0 inciso VI, do artigo 32 do Decreto 6.306 (introduzido pelo Decreto nO 7.487, de 23 de 

maio de 2011), estao sujeitas a aHquota zero de IOF/Titulos as operayoes com CRI. 



ANEXOVI-A 

DOCUMENTOS DO PROJETO BASE CRUZEIRO DO SUL PARCELA C 

Anexo VI.A.1 
Terceiro Aditivo ao Contrato de Locaciio - Base Cruzeiro do SuI 



Anexo VI.A.2 
Instrumento de Emissiio da CCI - Base Cruzeiro do SuI ParceIa C 
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Anexo VI.A.3 
Instrumento de Emissiio de CCI - Base Cruzeiro do SuI Parcel a B Percentual Remanesceute 



ANEXOVI-B 

DOCUMENTOS DO PROJETO BASE PORTO NACIONAL 

Anexo VI.B.I 
Contrato de Locacao - Base Porto Nacional 
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Anexo VI.B.2 
Instrumeuto Particular de Emissao das CCI - Base Porto Nacional 



ANEXOVI-C 

CONTRATOS DE CESSAO 

Anexo VI.C.l 
Contrato de Cessao da CCI Base Cruzeiro do SuI ParceIa C e das CCI Base Porto 

NacionaI 
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Anexo VI.C.2 
Segundo Aditivo ao Contrato de Cessao de Creditos Imobiliarios - Base Cruzeiro do SuI 


