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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pós-sal Pré-sal (Concessão) Cessão Onerosa Novas Descobertas*

(*) Inclui novas oportunidades nos blocos que já foram descobertos.  
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Investimentos no Período 2013-2017 
Implantação x Avaliação 

E&P Abastecimento G&E Internacional PBio BR Distribuidora ETM Demais Áreas 

Em Implantação 
US$ 207,1 bilhões 

Em Avaliação 

US$ 29,6 bilhões 
+ = Total 

US$ 236,7 bilhões 

770 projetos 177 projetos 947 projetos 

71,2% 

20,9% 

2,9% 

1,5% 

1,4% 

1,1% 
0,5% 

0,5% 

73,0% 

13,5% 

6,4% 

6,1% 

1,0% 

Fonte: Petrobras 
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A Petrobras 
Vantagens Competitivas e Modelo de Negócio 

• Uma das líderes na extração em 

águas profundas, com acesso a 

grandes reservas de petróleo  

• Nova fronteira exploratória 

adjacente às operações existentes 

Exploração & Produção 

13

Reservas abundantes a 
300 km do mercado  

•Equilíbrio e ampla integração entre 

produção, refino e comercialização 

de petróleo. 

Abastecimento 

• Infraestrutura  desenvolvida para 

processamento e transporte de Gás 

• Integração entre energia e cadeia 

de hidrocarbonetos no Brasil 

G&E/ BioCombustíveis/ Petroquímica 

Integração entre extração e produção, refino e comercialização 

Posição consolidada na classificação do Grau de Investimento 
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Fonte: Petrobras 
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EBITDA 
Geração de Fluxo de Caixa Estável e Crescente 

(*) US GAAP   (**) IFRS  (***)  Ajustado de acordo com a média da taxa de câmbio,  Exclui Corporativo e Eliminação. 

 

EBITDA ajustado por segmento  (US$ bi)*** Lucro Líquido (US$ bi)* 

** 

 

2010 2011 2012 
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Fonte: Petrobras 

1H13 2010 2011 2012 1H13 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE RISCO 



1) Financiamento do PNG 2013-17 

2) Endividamento Líquido / (EBITDA ajustado 1S13 x 2) 

3) Endividamento Líquido / (Endividamento Líquido + Patrimônio Líquido) 

4) Considera EBITDA ajustado (EBITDA excluindo a participação em investimentos e a perda na recuperação de ativos 

Endividamento 
Captações realizadas a custos competitivos1 

R$ Bilhões 30/06/13 31/03/13 

Endividamento de Curto Prazo 18,2 14,6 

Endividamento de Longo Prazo 230,8 182,4 

Endividamento Total 249,0 196,9 

(-) Disponibilidades  ajustadas 4 72,8 46,3 

= Endividamento Líquido 176,3 150,7 

Endividamento Líquido (US$ Bilhões) 79,6 74,8 
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Endividamento Líquido/EBITDA Endividamento Líquido/ Capitalização Líquida3 

4 

4 

» Captação líquida total de US$ 15,1 bilhões 

no 2T13. 

» O 2T13 terminou com R$ 72,8 bilhões (US$ 

32,8 bilhões) de disponibilidades. 

4 

2 
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2014 2015 2016 2017 2018-2042

Cronograma de Amortização da Dívida de Longo Prazo 

19%

8%

28%

41%

4%

      Maturidade  Categoria Moeda Taxa 

Dívida Total (US$ 112 bilhões - 30/06/2013) 

BNDES 

Créd. 

Exp. 

Instituições  

Financeiras 

Mercado 

de Capitais 

Int. 

Outros 
Fixa 

49% 

Flutuante 

51% 

Longo Prazo 

93% 

Curto Prazo 

7% 

BRL
20%

USD
72%

EUR
6%

Perfil da Dívida 
Diversificação e Longo Prazo  

Outros 

2% 
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Descrição dos Projetos: Macaé 

Descrição do Imóvel  

 Tipo de Edifício: Laboratório de Fluidos (“LF”) 

 

 Utilização:  

 Atender à demanda de ensaios analíticos laboratoriais das 

unidades operacionais Sul e Sudeste da Petrobras, 

contemplando, inclusive, as novas descobertas do Pré-Sal e 

demais negócios do EP. 

 

 Localização: Macaé, RJ 

 

 Área do Terreno: 9.961 m² 

 

 Área Construída: 11.500,00 m² 

 

 Valor Estimado do Projeto: R$130.000.000,00 

Fonte: Petrobras 
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Descrição dos Projetos: Macaé (Cont.) 

As obras foram iniciadas em julho de 2011 e a previsão 
de término é março de 2015 

Os principais clientes serão as Unidades 
Operacionais (“UO”) Sul e Sudeste, novas 
descobertas do Pré-Sal e demais negócios do E&P 

O LF monitorará a qualidade do petróleo e gás natural 
entregues pelas UO Sul e Sudeste nas unidades 
marítimas e terrestres 

A estrutura está em sintonia com as melhores práticas 
analíticas, sustentada pelo política  de Segurança Meio-
Ambiente Eficiência Energética e Saúde (“SMES”) da 
Petrobras projetada com arquitetura eco-eficiente 

Fonte: Petrobras 
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Descrição do Imóvel  

 Tipo de Edifício: Sede Administrativa 

 

 Utilização:  

 Abrigar a força de trabalho que dará suporte administrativo 

às operações da Petrobras na área da Bacia de Santos 

 

 Localização: Santos, SP 

 

 Área do Terreno: 25.000,00 m² 

 

 Área Construída: 35.000,00 m² 

 

 Valor Estimado do Projeto: R$610.000.000,00 

Fonte: Petrobras 

Descrição dos Projetos: Santos 
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As obras foram iniciadas em maio de 2011 e a previsão 
de término é maio de 2014 

O projeto prevê a obtenção de certificação “LEED” do U.S 
Green Council  

A capacidade do prédio ao final da 1ª fase será de 2.200 
funcionários enquanto que ao final da última fase, estima-
se 6.600 funcionários 

O prédio contará com auditório de 300 lugares, centro de 
treinamento, restaurantes, área médica, biblioteca, entre 
outras facilidades 

Fonte: Petrobras 

Descrição dos Projetos: Santos (Cont.) 
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Descrição dos Projetos: Vitória 

Descrição do Imóvel 

 

 

 Tipo de Instalação: Sede Administrativa Vitória 

 

 Utilização:  

 Abrigar a força de trabalho que dará suporte 

administrativo às operações da Petrobras na área da 

bacia do Espírito Santo. 

 

 Localização: Vitória, ES 

 

 Área do Terreno: 82.165,67 m² 

 

 Área Construída:  91.042,00 m² 

 Empreendimento já construído e ocupado (habite-se 

concedido em 14/3/13) 
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Fonte: Petrobras 
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A capacidade do prédio é de 2.000 funcionários. 

Descrição dos Projetos: Vitória (Cont.) 

Edifícios com projeto ecoeficiente e arquitetura sustentável com uso 
energia solar para aquecimento de água, aproveitamento e proteção solar 
com redução da energia para refrigeração e iluminação, tratamento de 
100% do esgoto gerado e reaproveitamento de água servida. 

Tecnologia e valores agregados: Centro de Controle Integrado; Sistemas 
de ar condicionado com teto radiante; Sistema inteligente de iluminação 
(DALI); Sistema de proteção solar composto de brise fixo, membrana, 
micropersianas e vidros de baixa absorção de calor; Piso elevado 
(facilidade e flexibilidade de instalações). 

As obras foram iniciadas em Janeiro de 2007 e obteve-se 
o Habite-se da Prefeitura Municipal de Vitória em 14 de 
março de 2013 
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Fonte: Petrobras 
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(1) Construção do Laboratório de Fluidos, da Sede 

Administrativa Santos e da Sede Administrativa Vitória 

pelas Construtoras, respectivamente, pela Construtora 

Macaé, pela Construtora Santos e pelas Construtoras 

Vitória (“Construtoras”); 

(2) (i) Concessão do direito real de superfície do Terreno 

Macaé e do Terreno Santos, ambos de propriedade 

da Petrobras, ao Fundo de Investimento Imobiliário 

RB Logística (“FII”), (ii) transferência ao FII dos 

direitos da Petrobras oriundos da Concessão do 

direito real de superfície do Terreno Vitória, de 

propriedade da EMESCAN (iii) cessão do interesse 

indiviso sobre todos os direitos e obrigações da 

Petrobras oriundos dos contratos de construção do 

Laboratório, da Sede Administrativa Santos e da Sede 

Administrativa Vitória, e (iv) gerenciamento das 

construções pela Petrobras; 

(3) Locação do Laboratório de Fluidos e das Sedes 

Administrativas de Santos e Vitória à Petrobras pelo 

FII; 

(4)  Emissão das CCI – Parcelas E e F – Macaé, CCI – 

Parcelas E e F – Santos e da CCI – Parcela F – 

Vitória (“CCI”) representativas dos créditos imobiliários 

oriundos dos respectivos contratos de locação; 

(5)    Cessão das CCI pelo FII à Securitizadora; 

(6) Emissão dos CRI – Parcelas E e F (“CRI”) pela 

Securitizadora; e 

(7)    Distribuição pública dos CRI 

Descrição 

Estrutura da Operação: Visão Geral dos Projetos 

Fluxograma 

Terreno 

Santos 

Terreno 

Macaé 

Construtora  

Santos 

Construtora  

Macaé 

FII 

CCI 

Mercado 

CRI 
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Construtoras 
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(1) Escritura de Concessão – Macaé. A construção e 

fornecimento do Laboratório de Fluidos ao FII está 

sendo realizada pela Construtora Macaé; 

(2) Locação do Laboratório de Fluidos à Petrobras pelo 

FII; 

(3) Emissão das CCI – Parcelas E e F – Macaé, 

representativa dos Créditos Imobiliários – Parcelas 

E e F - Macaé oriundos do Contrato de Locação – 

Macaé; 

(4)    Cessão das CCI – Parcelas E e F – Macaé pelo FII 

à Securitizadora; e 

(5)   Emissão dos CRI pela Securitizadora e distribuição 

pública dos CRI. 

Descrição 

Estrutura da Operação: Projeto Macaé 

Fluxograma 

Mercado CRI 

5 

CCI 

2 

3 

4 

1 

5 

FII 

Terreno 

Macaé 

17 

MATERIAL PUBLICITÁRIO 

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE A RESPECTIVA SEÇÃO DE FATORES DE RISCO 



(1) Escritura de Concessão – Santos. A construção e 

fornecimento da Sede Administrativa ao FII está 

sendo realizada pela Construtora Santos; 

(2) Locação da Sede Administrativa à Petrobras pelo 

FII; 

(3) Emissão das CCI – Parcelas E e F – Santos 

representativa dos Créditos Imobiliários – Parcelas 

E e F - Santos oriundos do Contrato de Locação – 

Santos; 

(4)    Cessão das CCI – Parcelas E e F – Santos pelo FII 

à Securitizadora; e 

(5)   Emissão dos CRI pela Securitizadora e distribuição 

pública dos CRI; 

Descrição 

Estrutura da Operação: Projeto Santos 

Fluxograma 

Mercado CRI 

5 
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2 
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Santos 
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Terreno 

Vitória 

(1)  Escritura de Concessão – Vitória celebrada entre a 

EMESCAN, com a interveniência da Santa Casa e 

da Petrobras; 

(2)   Promessa de Transferência de Escritura e, após a 

liberação de determinados ônus no Terreno Vitória, 

Instrumento Definitivo de Transferência. A 

construção e fornecimento da Sede Administrativa 

Vitória ao FII foi realizada pelas Construtoras  

Vitória; 

(3)    Locação da Sede Administrativa Vitória à Petrobras 

pelo FII; 

(4)   Emissão da CCI – Parcela F – Vitória representativa 

dos Créditos Imobiliários – Parcela F - Vitória 

oriundos do Contrato de Locação – Vitória; 

(5)  Cessão da CCI – Parcela F – Vitória pelo FII à 

Securitizadora; e 

(6)    Emissão dos CRI da 302ª Série pela Securitizadora 

e distribuição pública dos CRI da 302ª Série para 

Investidores da Oferta de Varejo, prioritariamente. 

Descrição 

Estrutura da Operação: Projeto Vitória 

Fluxograma 

Mercado CRI 
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CCI 

3 

4 

5 
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6 

FII 
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Estrutura da Operação: Características Gerais 

Contratos Built to Suilt 

 O Valor Locatício de cada contrato de locação foi determinado tendo como base: 

  

 o custo de construção do Laboratório de Fluidos e das Sedes Administrativas nos moldes 

determinados pela Petrobras; 

 o prazo de cada uma das parcelas E e F de cada contrato de locação, quando aplicável; 

 o nível de especificidade da construção da Sede Administrativa Vitória, em atenção às necessidades 

peculiares da Petrobras;  

 que as CCI (Macaé, Santos e Vitória) representativas dos Créditos Imobiliários – Parcelas E e F para 

Macaé, Santos e Parcelas F para Vitória, servirão de lastro à presente operação de securitização e 

serão suficientes para satisfazer as obrigações decorrentes dos CRI, conforme o caso; e  

 o custo estimado de captação dos CRI. 

 

 O Valor locatício será reajustado anualmente com base na variação percentual IPCA/IBGE. 

 

 O FII e a PETROBRAS reconheceram inaplicável qualquer reivindicação de ajuste do valor da locação 

inclusive nos termos do artigo 19 da Lei 8.245/91, renunciando expressamente e, em comum acordo, aos 

seus respectivos direitos de pleitear revisão judicial dos contratos de locação. 

 

 O caráter atípico dos contratos de locação, configura condição de validade, existência e de manutenção do 

equilíbrio econômico da relação jurídica prevista nos respectivos contratos, configurando um negócio jurídico 

não tipificado, nos termos do artigo 425 do Código Civil Brasileiro. 
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Estrutura da Operação: Características Gerais 

 Na hipótese do Laboratório de Fluidos e/ou da Sede Administrativa de Santos não ser entregue, a Petrobras 
poderá: 

 

- Rescindir o respectivo contrato de locação, mediante o pagamento do Valor Indenizatório e do Prêmio; 
ou  

- Assumir a administração da respectiva obra de construção e instalação para continuidade dos serviços 
executados, arcando com eventuais custos e despesas e, se for o caso, com a substituição da 
construtora nos termos do respectivos Contratos de Construção e Contratos de Gerenciamento de 
Construção sem a interrupção do exercício dos Direitos de Superfície 

 Pagar tempestivamente o Valor Locatício, a multa compensatória prevista no item 3.04 (b), dos 
contratos de locação; 

 Assumir responsabilidade integral e exclusiva por todos os danos e prejuízos causados em 
decorrência da posse, operação e manutenção dos imóveis; 

 Obter tempestivamente as Aprovações Governamentais necessárias para a instalação, operação e 
funcionamento dos imóveis; 

 Operar, reparar e manter os imóveis de acordo com a legislação aplicável, observando, inclusive, todos 
e quaisquer regulamentos ou leis de proteção ao meio ambiente e segurança do trabalho aplicáveis 
aos imóveis; 

 Diligenciar, em nome do FII, o pagamento das construtoras, bem como de toda e qualquer despesa ou 
obrigação relacionada com as obras de construção dos imóveis; 

 Cumprir rigorosamente com os termos e obrigações dos contratos de locação e dos demais 
Documentos do Projeto. 

Principais Obrigações da Petrobras 
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Estrutura da Operação: Características Gerais 

Principais Obrigações do FII 

 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos Instrumentos Particulares de Emissão de CCI 

(Macaé, Santos e Vitória), as despesas de custódia das CCI contraídas pela Instituição Custodiante, bem 

como todas e quaisquer despesas incorridas pelo titular das CCI para a preservação dos seus direitos e 

cobrança de quaisquer pagamentos devidos nos termos das CCI, seja em procedimentos judiciais ou 

extrajudiciais, incluindo honorários de advogados contratados para este fim. 

 Não ceder ou transferir suas obrigações decorrentes do Instrumento Particular de Emissão de CCI (Macaé, 

Santos e Vitória). 

 Locar os imóveis à PETROBRAS nos termos dos contratos de locação. 

 Não atribuir ao Direito de Superfície e/ou aos terrenos destinação diversa daquela para que lhes foi 

concedida. 

 Disponibilizar os recursos da securitização de acordo com as instruções fornecidas pela PETROBRAS, para 

que esta determine o pagamento às Construtoras e demais contratados, segundo os Contratos da 

Construção. 

 Enviar à PETROBRAS os comprovantes dos pagamentos efetuados pelo FII no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis 

contados da realização destes. 

 Cumprir todas as obrigações assumidas nos contratos de locação e nos demais Documentos do Projeto. 
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Termos e Condições da Oferta 

Devedora / Locatária Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras  

Valor Total da Emissão 

Até R$ 500.200.000,00 no sistema de vasos comunicantes entre as Séries e a Série 302ª 

poderá ser de até R$ 250.000.000 na data de Emissão, observado que tal montante poderá 

ser aumentado em virtude de eventual exercício da Opção de Lote Adicional e/ou Opção de 

Lote Suplementar 

Quantidade de CRI 

Até 25.834 CRI, a serem distribuídos pelas 302ª, 303ª e 304ª Séries. A quantidade de CRI 

poderá ser aumentada em até 35% caso sejam exercidas a Opção de Lote Adicional e a 

Opção de Lote Suplementar 

Série e Emissão 302ª, 303ª e 304ª Séries da 1ª Emissão 

Valor Nominal Unitário 
R$ 10.000 para os CRI da 302ª Série e R$ 300.000,00 para os CRI da 303ª Série e 304ª 

Série  

Emissora ou Securitizadora Brazilian Securities Companhia de Securitização 

Rating da Emissão ‘AAA (bra)’ pela Fitch Ratings, a ser atualizado trimestralmente 

Créditos Imobiliários 

Créditos Imobiliários detidos pelo FII contra Petrobras, representados pelas CCI, 

compreendendo os direitos de recebimento: (i) dos Valores Locatícios consistentes de parte 

das parcelas da locação tal como previsto nos contratos de locação do Projeto Macaé, 

Projeto Vitória e do Projeto Santos; e (ii) de quaisquer valores referentes a indenizações, 

prêmios, multas, seguro e penalidades devidos pela Petrobras nos termos dos contratos de 

locação, observada a proporcionalidade relacionada aos Créditos Imobiliários cedidos.  

Data Estimada de Emissão 15 de outubro de 2013 

 Cedente FII RB Logística 

Tipo e Forma Os CRI são da forma nominativa e escritural 
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Termos e Condições da Oferta (Cont,) 

Remuneração dos CRI 

A ser definido em processo de bookbuilding, limitado em: 

• 302ª Série: NTN-B 2022 acrescida de spread anual de 30 pontos1 

• 303ª Série: NTN-B 2024 acrescida de spread anual de 40 pontos1 

• 302ª Série: NTN-B 2030 acrescida de spread anual de 50 pontos1 

Atualização Monetária Anualmente pelo IPCA 

Preço de Subscrição 
Será o valor nominal unitário atualizado pela variação acumulada do IPCA e acrescido da 

Remuneração, ambos a partir da Data de Emissão até a data da efetiva subscrição 

Oferta de Resgate 

Antecipado Facultativo 

• A qualquer tempo 

• Para ocorrer o resgate total, no mínimo 2/3 dos titulares de CRI em circulação devem 

aceitar a oferta, independente da manifestação dos demais titulares 

•Valor pago será o Valor Nominal Unitário do CRI ajustado pela atualização monetária e 

acrescido pela remuneração devida e ainda não paga, acrescido de eventual prêmio, o qual 

não poderá ser negativo 

Remuneração e Amortização 

Programada 
Após o Período de Carência, os CRI serão amortizados anualmente 

1      Calculados, a partir da Data de Emissão, de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos 

Período de Carência 
36 meses a contar da Data de Emissão para o pagamento da Amortização Programada e 

da Remuneração dos CRI 

Prazo e Data de Vencimento 
302ª Série: 144 meses contados da Data de Emissão e, portanto, vencerão em 15/10/2025 

303ª Série: 180 meses contados da Data de Emissão e, portanto, vencerão em 15/10/2028  

304ª Série: 216 meses contados da Data de Emissão e, portanto, vencerão em 15/10/2031 
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Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Escriturador e Liquidante Banco Itaú S.A. 

Consultor Legal do FII e da 

Petrobras 
Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados 

Consultor Legal dos  

Coordenadores e da Emissora 
Negrão, Ferrari & Bumlai Chodraui Advogados 

Vencimento Antecipado 
Conforme Termo de Securitização, cuja cópia encontra-se anexa ao Prospecto Preliminar da 

Emissão 

Data Estimada do 

Bookbuilding 
13 de novembro de 2013 

Data Estimada da Liquidação 09 de dezembro de 2013 

Negociação CETIP e BM&FBovespa 

Oferta Firme para Pessoas 

Vinculadas 

Qualquer Pessoa Vinculada à presente Oferta deverá realizar a sua oferta firme de compra 

de CRI junto aos Coordenadores, até 01 de novembro de 2013. Demais informações a 

podem ser encontradas na Seção 2.1.5. “Público Alvo, Procedimento de Colocação e Outras 

Características da Oferta” – “Procedimento de Distribuição da Oferta Varejo”, do Prospecto 

Termos e Condições da Oferta (Cont,) 

Regime de Colocação 

Os CRI serão distribuídos sob regime de garantia firme de colocação para até  

R$ 250.100.000,00 pelo Coordenador Líder. Em caso de não subscrição da totalidade dos 

CRI, a Emissora terá a obrigação de subscrição de até R$ 250.100.000,00 

Resgate antecipado compulsório, parcial ou total, dos CRI, efetivado pela Securitizadora, 

conforme solicitação do FII, nos termos do Prospecto Preliminar e Termo de Securitização 

Resgate Antecipado 

Compulsório 

Alocação Especial 

Empregados 

Os CRIs da 302ª série (Parcela F – Vitória) serão alocados, prioritariamente, aos 

Empregados que demonstrem interesse em investir diretamente nos mesmos, no âmbito da 

Oferta de Varejo até o limite de 100% 
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Riscos Relacionados ao Ambiente Macroeconômico 

„ 

Política Econômica do Governo Federal 

  

A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por 

vezes, significativas intervenções do Governo Federal, que 

modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para 

influenciar a economia do Brasil. 

  

As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar 

outras políticas envolveram, no passado, controle de salários e 

preço, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e 

determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, 

dentre outras. Não temos controle sobre quais medidas ou 

políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e não há 

como prevê-las. Os negócios, resultados operacionais e 

financeiros e o fluxo de caixa da Petrobras podem ser 

adversamente afetados em razão de mudanças na política pública 

federal, estadual e/ou municipal, e por fatores como:  

  

• variação nas taxas de câmbio;  

• controle de câmbio;  

• índices de inflação;  

• flutuações nas taxas de juros;  

• falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de 

capitais;  

• racionamento de energia elétrica; 

• instabilidade de preços;  

• política fiscal e regime tributário; e  

  

• medidas de cunho político, social e econômico que ocorram 

ou possam afetar o País.  

 

Adicionalmente, a Presidente da República tem poder 

considerável para determinar as políticas governamentais e 

atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, 

afetar as operações e desempenho financeiro de empresas 

brasileiras. A incerteza quanto à implementação de mudanças 

por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que 

venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode 

contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para 

aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários 

brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros 

acontecimentos futuros na economia brasileira poderão 

prejudicar as atividades da Petrobras e seus resultados 

operacionais, e por consequência, o desempenho financeiro 

dos CRI. 

 

Medidas tomadas pelo Governo Federal para mitigar a 

inflação podem aumentar a volatilidade do mercado de 

capitais brasileiro 

  

Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A 

inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la, 

combinadas com a especulação de futuras políticas de 

controle inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica 

e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. 
As medidas do Governo Federal para controle da inflação 
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frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária 

restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a 

disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. 

Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes 

na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para 

ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material 

desfavorável sobre a economia brasileira e sobre os ativos que 

lastreiam esta Emissão. 

  

Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no 

futuro, é possível que os Documentos dos Projetos não sejam 

capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o 

repagamento dos Investidores está baseado na realização destes 

ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos Investidores. 

 

Flutuações das taxas de câmbio podem resultar em incertezas na 

economia brasileira e no mercado brasileiro de capitais 

 

A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes 

desvalorizações. No passado, o Governo Federal implementou 

diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas 

cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, pequenas 

desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos 

ajustes variou de diária a mensal), sistemas de câmbio flutuante, 

controles cambiais e dois mercados de câmbio. As 

desvalorizações cambiais em períodos mais recentes resultaram 

em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente 

ao Dólar em outras moedas. Não é possível assegurar que a 

taxa de câmbio entre o Real e o Dólar irá permanecer nos 

níveis atuais.  

  

As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar 

pressões inflacionárias adicionais no Brasil que podem afetar 

negativamente a liquidez da Petrobras. 

 

Efeitos da variação da taxa de juros 

  

As taxas de juros são formadas no mercado de títulos da 

dívida pública federal e são definidas em função dos objetivos 

da política monetária. A volatilidade dessas taxas reflete riscos 

institucionais, variando em função das conjunturas 

econômicas interna e externa. A taxa de juros é um dos 

instrumentos que balizam toda a economia de um país, 

repercutindo na atividade e na saúde econômico-financeira de 

todos os setores da sua economia. Um aumento nas taxas de 

juros pode trazer como consequência imediata o aumento no 

custo incorrido pela Petrobras com seus passivos financeiros, 

o que acarretará um efeito adverso nos resultados da 

Petrobras. 

 

Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica 

  

As operações de financiamento imobiliário apresentam 

historicamente uma relação direta com o desempenho da 

economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da 

economia brasileira, ocasionada seja por crises internas ou 
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crises externas, pode afetar adversamente os resultados da 

Petrobras.  

  

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros 

no País poderá ter impacto no balanço de pagamentos, o que 

poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de 

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no 

mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. 

Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação 

brasileiros e eventual desaceleração da economia americana 

podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a 

afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com 

empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos 

por empresas brasileiras. 

 

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, 

sobretudo em países de economia emergente, podem prejudicar a 

liquidez dos valores mobiliários brasileiros 

  

O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por 

companhias brasileiras é influenciado pela percepção de risco do 

Brasil e de outras economias emergentes e a deterioração dessa 

percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional. 

  

Acontecimentos adversos na economia e as condições de 

mercado em outros países emergentes, especialmente da 

América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos 

títulos e valores mobiliários emitidos por companhias 

brasileiras. Ainda que as condições econômicas nesses 

países possam diferir consideravelmente das condições 

econômicas no Brasil, as reações dos investidores aos 

acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito 

adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários 

de emissores brasileiros. 

 

No passado, o desenvolvimento de condições econômicas 

adversas em outros países resultou, em geral, na saída de 

investimentos e, consequentemente, na redução de recursos 

externos investidos no Brasil. A crise financeira originada nos 

Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008 resultou em um 

cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos 

que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o 

mercado acionário e a economia do Brasil, tais como: 

oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias 

abertas, falta de disponibilidade de crédito, redução de gastos, 

desaceleração da economia, instabilidade cambial e pressão 

inflacionária. Qualquer dos acontecimentos acima 

mencionados poderá afetar o mercado de capitais brasileiro e 

ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI. 
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Alterações na legislação tributária aplicável aos CRI ou na 

interpretação das normas tributárias podem afetar o rendimento 

dos CRI 

  

Os rendimentos gerados por aplicação em certificados de 

recebíveis imobiliários por pessoas físicas estão atualmente 

isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso II, da 

Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do 

tempo. Além disso, não há uniformidade na interpretação quanto à 

tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes da alienação 

dos CRI no mercado secundário. Existem pelo menos duas 

interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente 

sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor da 

aplicação dos CRI, quais sejam (i) a de que os ganhos 

decorrentes da alienação dos CRI estão sujeitos ao imposto de 

renda na fonte, tais como os rendimentos de renda fixa, em 

conformidade com as alíquotas regressivas previstas no artigo 1º 

da Lei 11.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação 

dos CRI são tributados como ganhos líquidos nos termos do 

artigo 52, §2º, da Lei 8.383, com a redação dada pelo artigo 2º da 

Lei 8.850, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido 

pelo vendedor até o último Dia Útil do mês subsequente ao da 

apuração do ganho, à alíquota de 15% estabelecida pelo inciso II 

do caput do art. 2º da Lei 11.033. Tampouco há jurisprudência 

consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do 

imposto de renda devido podem ser passíveis de sanção pela 

Receita Federal do Brasil.  

Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a 

isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do 

imposto de renda incidentes sobre os CRI, a criação de novos 

tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da 

legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades 

governamentais poderão afetar negativamente o rendimento 

líquido dos CRI para seus titulares. A Emissora e os 

Coordenadores recomendam aos Investidores que consultem 

seus assessores tributários e financeiros antes de se decidir 

pelo investimento nos CRI. 

  

O tratamento tributário aplicável aos CRI está sumarizado na 

Seção “Informações Relativas à Oferta – Tratamento Tributário 

Aplicável aos Investidores” do Prospecto Preliminar. 

 

Recente Desenvolvimento da Securitização Imobiliária 

  

A securitização de créditos imobiliários é uma operação 

recente no Brasil. A Lei nº 9.514, que criou os CRI, foi editada 

em 1997; no entanto, só houve um volume maior de emissões 

de certificados de recebíveis imobiliários recentemente. A 

securitização é uma operação mais complexa que outras 

emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas 

jurídicas de segregação dos riscos dos cedentes dos créditos 

e dos respectivos créditos. Além disso, não há jurisprudência 

consolidada sobre casos envolvendo securitização imobiliária 

no Brasil. Caso, eventualmente, ocorra uma disputa judicial 

envolvendo os CRI, o Poder Judiciário ao analisar os 

documentos da emissão terá que interpretar as normas que 
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regem o assunto, o que poderá resultar em decisões judiciais que 

acarretem efeitos adversos aos interesses dos Investidores. 

 

Riscos Relacionados à Emissora 

 

Risco da não realização da carteira de Ativos 

  

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos 

imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização 

de créditos imobiliários através da emissão de certificados de 

recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados 

separadamente. O Patrimônio Separado, oriundo da instituição de 

regime fiduciário nos termos da Lei nº 9.514, é composto pelos 

Créditos Imobiliários que serviram de lastro para emissão dos 

CRI. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento dos 

mesmos pela Emissora poderá afetar negativamente a 

capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos 

CRI. 

 

Na hipótese da Emissora ser declarada insolvente, o Agente 

Fiduciário deverá assumir a administração do Patrimônio 

Separado e dos demais direitos e acessórios. Em assembleia, os 

titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de 

administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação 

deste, que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da 

Emissora perante os titulares dos CRI. 

A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações 

decorrentes dos CRI depende do pagamento pela Petrobras 

dos Créditos Imobiliários 

  

Os CRI são lastreados pelas CCI, que representam os 

Créditos Imobiliários inicialmente detidos pelo FII – e 

posteriormente cedidos à Emissora – contra a Petrobras, seja 

por meio da cessão dos próprios Créditos Imobiliários ou pela 

cessão das CCI que os representam. 

  

Assim, o recebimento pelos titulares dos CRI dos montantes 

devidos conforme o Termo de Securitização depende do 

cumprimento, pela Petrobras, de suas obrigações assumidas 

nos Documentos dos Projetos, especialmente nos Contratos 

de Locação. A ocorrência de eventos que afetem a situação 

econômico-financeira da Petrobras, como aqueles descritos 

nesta Seção “Fatores de Risco” poderá afetar negativamente 

a capacidade da Petrobras de honrar suas obrigações nos 

termos dos Documentos dos Projetos e, por conseguinte, o 

pagamento dos CRI pela Emissora. 

 

Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora e 

credores privilegiados 

  

Ao longo do prazo de duração dos CRI, a Emissora poderá 

estar sujeita à falência e à recuperação judicial ou 

extrajudicial. A MP n° 2.158-35, em seu artigo 76, estabelece 

que as normas para a afetação ou a separação, a qualquer 
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Riscos Relacionados à Emissora (cont.) 

 

título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica, não produzem 

efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária 

ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios 

que lhes são atribuídos. Dessa forma, apesar de terem sido 

constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre 

as CCI representativas dos Créditos Imobiliários, os credores 

fiscais, previdenciários ou trabalhistas que a Emissora 

eventualmente venha a ter poderão concorrer de forma 

privilegiada com os titulares dos CRI sobre o produto de 

realização dos créditos que serviram de lastro da presente 

emissão em caso de falência, ainda que integrantes do Patrimônio 

Separado, principalmente em razão da falta de jurisprudência em 

nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio. 

 

Informações Acerca do Futuro da Emissora e da Petrobras 

  

O Prospecto Preliminar contém informações acerca das 

perspectivas do futuro da Emissora e da Petrobras que refletem 

as opiniões da Emissora e da Petrobras, respectivamente, em 

relação a desenvolvimentos futuros e que, como em qualquer 

atividade econômica, envolvem riscos e incertezas. Embora a 

Emissora e a Petrobras acreditem que as informações acerca das 

perspectivas dos seus futuros sejam baseadas em convicções e 

expectativas razoáveis, não pode haver garantia de que os 

desempenhos futuros sejam consistentes com essas informações. 

Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências 

aqui indicadas, dependendo de vários fatores discutidos nesta 

Seção “Fatores de Risco” e em outras seções do Prospecto 

Preliminar. Os potenciais Investidores são advertidos a 

examinar com toda a cautela e diligência as informações 

acerca do futuro da Emissora e da Petrobras e não tomar 

decisões de investimento unicamente baseados em previsões 

futuras ou expectativas. A Emissora e a Petrobras não 

assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer 

informação acerca das perspectivas de seu futuro. 

 

Demais Riscos Relacionados à Emissora 

  

Os fatores de riscos relacionados à Emissora, seus 

controladores, seus acionistas e a seu setor de atuação estão 

disponíveis no Formulário de Referência da Emissora, nos 

itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” 

incorporados ao Prospecto Preliminar por referência. 

 

Riscos Relacionados à Petrobras 

 

As operações da Petrobras são afetadas pela volatilidade dos 

preços do petróleo bruto, dos produtos derivados de petróleo e 

do gás natural 

  

Uma soma considerável da receita da Petrobras provém das 

vendas de petróleo bruto, produtos derivados e, em menor 

grau, gás natural. A Petrobras não tem, e não terá, controle 

sobre os fatores que afetam os preços no mercado 

internacional do petróleo bruto e produtos derivados.  
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Riscos Relacionados à Petrobras (cont.) 

 

Historicamente, os mercados de petróleo e de seus derivados têm 

se demonstrado voláteis e, provavelmente, permanecerão voláteis 

no futuro. Os preços que a Petrobras receberá por sua produção 

e os níveis de produção dependem de numerosos fatores 

externos ao controle da Petrobras. Estes fatores incluem, sem 

limitação, os seguintes: 

 

• alterações na oferta e na demanda global e regional de 

petróleo, derivados e gás natural; 

• as ações praticadas pela Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP); 

• o preço e a quantidade das importações do petróleo; 

• condições econômicas globais; 

• condições políticas e econômicas, inclusive embargos em 

países produtores de petróleo, ou que afetem outras atividades 

de produção de petróleo, em particular no Oriente Médio, na 

África, na Rússia e na América do Sul; 

• o nível da atividade global de exploração e produção de 

petróleo; 

• o nível dos estoques globais de petróleo;  

• o nível dos estoques nacionais de etanol; 

• condições meteorológicas e outros desastres naturais; 

• regulamentos governamentais nacionais e estrangeiros; 

• proximidade e capacidade dos oleodutos e de outras 

instalações de transporte; 

• o preço e a disponibilidade das ofertas de petróleo dos 

concorrentes em áreas de mercado cativas; e 

 

• o preço e a disponibilidade de combustíveis alternativos. 

 

A Petrobras acredita que haverá volatilidade e incerteza 

contínuas quanto aos preços de petróleo bruto e derivados de 

petróleo no mercado internacional. Diminuições substanciais e 

incertas dos preços do petróleo bruto poderão prejudicar os 

negócios, os resultados operacionais e a situação financeira 

da Petrobras. Ademais, um declínio significativo nos preços do 

petróleo bruto poderá reduzir e alterar os investimentos da 

Petrobras e em consequência afetará desfavoravelmente a 

previsão de produção em médio prazo da Petrobras e as 

reservas no futuro.  

 

A capacidade de atingir os objetivos de crescimento da 

Petrobras depende, em grande parte, da habilidade da 

Petrobras em descobrir reservas adicionais, bem como do 

desenvolvimento bem sucedido dessas reservas. Caso 

contrário, a Petrobras estará impedida de atingir os objetivos 

de longo prazo para aumentar a produção 

  

A capacidade da Petrobras de atingir seus objetivos de 

crescimento depende em grande parte de sua capacidade de 

descobrir reservas adicionais, bem como do sucesso no 

desenvolvimento das reservas atuais, tal como a descoberta 

de petróleo na camada pré-sal. 

 

Além disto, suas atividades exploratórias expõem-na aos 

riscos inerentes da perfuração de poços de petróleo, dentre os 

quais o risco de não descobrir reservas de petróleo bruto e 

gás natural comercialmente viáveis. Os custos da perfuração 
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Riscos Relacionados à Petrobras (cont.) 

 

de poços são imprecisos e diversos fatores escapam ao controle 

da Petrobras (tais como condições inesperadas de perfuração, 

falhas no equipamento ou acidentes, e escassez ou atrasos na 

disponibilidade de sondas de perfuração e na entrega de 

equipamentos) podem fazer com que as operações de perfuração 

sejam restringidas, adiadas ou canceladas. Esses riscos 

aumentam quando a Petrobras realiza operações de perfuração 

em águas profundas (entre 300m e 1.500m) e ultra-profundas 

(acima de 1.500m). 

 

A menos que a Petrobras seja bem sucedida em suas operações 

de exploração e desenvolvimento de reservas, em especial da 

camada do pré-sal recentemente descoberta, as suas reservas 

poderão sofrer declínio à medida que forem sendo exploradas. 

Caso a Petrobras não consiga obter reservas adicionais, ela 

poderá não atingir suas metas de crescimento da produção, o que 

poderia prejudicar seus resultados operacionais e sua condição 

financeira no futuro. 

 

As estimativas de reservas de petróleo bruto e gás natural 

envolvem certo grau de incerteza e podem ser revistas ao longo 

do tempo, o que prejudicaria a capacidade da Petrobras de obter 

receitas 

  

As reservas de petróleo e gás natural da Petrobras são 

estimativas de quantidades de petróleo bruto, gás natural e 

líquidos de gás natural cujos dados geológicos e de engenharia 

demonstram, com razoável grau de certeza, serem 

recuperáveis a partir de reservatórios conhecidos sob 

condições econômicas e operacionais existentes (ou seja, 

com preços, custos na data de realização da estimativa). As 

reservas provadas e desenvolvidas de petróleo bruto e gás 

natural constituem reservas que se esperam serem 

recuperadas por intermédio de poços existentes e com 

equipamentos e métodos operacionais existentes. 

 

Há incertezas inerentes à estimativa de quantidades dessas 

reservas com relação aos preços prevalecentes do petróleo 

bruto e gás natural aplicáveis à produção da Petrobras, o que 

pode fazer com que a Petrobras revise suas estimativas de 

reservas. Reduções das estimativas de reservas podem 

resultar em diminuição da produção futura, o que prejudicaria 

os resultados operacionais e a condição financeira da 

Petrobras. 

 

A Petrobras está sujeita ao cumprimento de diversas normas 

ambientais e de proteção à saúde, as quais se tornaram mais 

rígidas no passado recente. Isto pode resultar em aumento 

das responsabilidades e despesas da Petrobras  

  

As atividades da Petrobras estão sujeitas a uma ampla 

variedade de leis federais, estaduais e municipais, 

regulamentos e exigências de licenciamento relativos à 

proteção da saúde humana e do meio ambiente, tanto no 

Brasil quanto em outras jurisdições nas quais a Petrobras 

opera. No Brasil, a Petrobras está sujeita a sanções criminais 
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Riscos Relacionados à Petrobras (cont.) 

 

e administrativas, incluindo advertências, multas e ordens de 

paralisação das atividades em razão do descumprimento das 

normas ambientais que, dentre outros aspectos, limitam ou 

proíbem emissões ou derramamentos de substâncias tóxicas 

produzidas em função de suas operações. 

 

A regulamentação aplicável à descarga de resíduos e emissões 

pode exigir que a Petrobras limpe ou re-aparelhe suas instalações 

a um custo bastante elevado, podendo ainda resultar em 

responsabilidades significativas. Os órgãos ambientais 

competentes realizam inspeções de rotina nas plataformas da 

Petrobras, especialmente naquelas situadas na Bacia de Campos, 

e pode impor multas, restringir as operações ou outras sanções 

em decorrência dessas inspeções. Além disso, a Petrobras está 

sujeita a leis ambientais que exigem o dispêndio de quantias 

substanciais para compensar os danos que um projeto possa 

causar ao meio ambiente. Esses custos adicionais podem ter 

impactos negativos na lucratividade de projetos que a Petrobras 

vier a implementar ou podem torná-los economicamente inviáveis. 

 

É provável que as despesas da Petrobras para dar cumprimento à 

legislação ambiental aumentem conforme essa legislação se torne 

mais rigorosa, bem como é provável que suas despesas 

aumentem substancialmente para efetuar melhorias em suas 

práticas de proteção da saúde humana, da segurança e do meio 

ambiente. Como o orçamento da Petrobras está sujeito à 

aprovação pelo Governo Federal, um aumento de despesas para 

dar cumprimento à legislação ambiental pode resultar em uma 

redução de outros investimentos estratégicos. Esta redução 

pode resultar em efeitos materialmente adversos nos 

resultados operacionais e na situação financeira da Petrobras. 

 

A Petrobras poderá vir a incorrer em perdas e despender 

tempo e recursos defendendo-se em processos 

administrativos e judiciais e arbitragens em curso 

  

A Petrobras é parte em diversos em processos judiciais e 

administrativos, envolvendo, dentre outras, questões 

tributárias, regulatórias, ambientais, cíveis e trabalhistas 

referentes às suas atividades cujos resultados a Petrobras 

não pode garantir que serão favoráveis a ela ou, ainda, que os 

riscos inerentes a tais ações estejam plenamente 

provisionados. Decisões contrárias aos interesses da 

Petrobras que eventualmente alcancem valores substanciais 

ou que prejudiquem ou impeçam a realização dos negócios 

pela Petrobras poderão causar um efeito adverso sobre seus 

negócios. 

 

No caso de uma reivindicação, que envolver um valor 

relevante e para a qual a Petrobras não tenha provisões, ser 

decidida contra a Petrobras, ou no caso de as perdas 

estimadas se tornarem significativamente maiores do que as 

provisões feitas, o custo total de decisões desfavoráveis pode 

ter um efeito desfavorável relevante em sua condição 

financeira e nos resultados das operações. Além disso, sua 

administração pode ser obrigada a dedicar seu tempo e 
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Riscos Relacionados à Petrobras (cont.) 

 

atenção para defender essas reivindicações, o que pode impedi-la 

de manter o foco em seu core business. Dependendo do 

resultado, certos litígios podem resultar em restrições sobre suas 

operações e ter um efeito desfavorável relevante sobre alguns de 

seus negócios. 

 

A Petrobras pode não ser capaz de obter financiamentos para 

seus investimentos planejados. A não obtenção de financiamentos 

pode afetar adversamente os resultados operacionais e 

financeiros da Petrobras 

  

O Governo Federal possui controle sobre o orçamento da 

Petrobras e estabelece limites para investimentos e dívidas de 

longo prazo da Petrobras. Na qualidade de empresa controlada 

pela União Federal, a Petrobras deve submeter seus orçamentos 

anuais à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, do Ministério de Minas e Energia e do Congresso 

Nacional. Caso a Petrobras não consiga obter financiamentos que 

não exijam a aprovação do Governo Federal, como, por exemplo, 

financiamentos estruturados, ela poderá não conseguir realizar 

todos os investimentos pretendidos, inclusive aqueles relativos à 

expansão e desenvolvimento de seus campos de petróleo bruto e 

de gás natural. Caso a Petrobras não consiga realizar tais 

investimentos, seus resultados operacionais e sua situação 

financeira poderão ser prejudicados. 

A variação cambial pode ter um efeito material adverso nas 

condições financeiras e nos resultados operacionais da 

Petrobras na medida em que a maior parte de suas receitas é 

expressa em Reais e uma grande parte de suas obrigações é 

expressa em moedas estrangeiras 

  

O Brasil é o principal mercado para os produtos da Petrobras 

e nos últimos três anos grande parte das receitas da 

Petrobras foram expressas em Reais. Uma parcela 

substancial do endividamento da Petrobras e parte de suas 

despesas operacionais e de seus investimentos são, e estima-

se que continuarão a ser, denominadas em ou indexadas a 

dólares norte-americanos e outras moedas estrangeiras.   

  

O valor do Real em relação ao dólar norte-americano poderá 

continuar a flutuar e pode ainda sofrer uma grande 

depreciação, tal qual ocorrido no ano de 2002, quando se 

depreciou 52,3% em relação à moeda norte-americana. 

Qualquer futura desvalorização substancial do real pode afetar 

adversamente os fluxos de caixa da Petrobras e prejudicar 

sua capacidade de pagar suas obrigações expressas em 

moedas estrangeiras. 

 

A Petrobras não possui seguro contra interrupção de suas 

operações no Brasil e a maior parte de seus ativos não está 

segurada contra guerra e terrorismo 

  

A Petrobras não mantém cobertura contra a interrupção de 
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Riscos Relacionados à Petrobras (cont.) 

 

suas operações no Brasil e, como resultado, pode sofrer perdas 

que teriam um efeito materialmente adverso nos seus resultados 

operacionais e na sua condição financeira. Na eventualidade de 

greves, a paralisação das atividades pode causar um efeito 

material adverso na Petrobras, dado que ela não possui seguro 

contra perdas causadas por interrupção das atividades por 

qualquer motivo, incluindo por ação de empregados. 

Adicionalmente, a Petrobras não mantém seguros contra guerra e 

terrorismo. Assim, um ataque terrorista ou um incidente 

operacional que cause a paralisação das atividades da Petrobras 

poderia causar um efeito materialmente adverso nos seus 

resultados operacionais e na sua condição financeira. 

 

A Petrobras está sujeita a riscos substanciais relativos a 

operações internacionais, em especial na América Latina, África 

Ocidental e Oriente Médio. 

  

A Petrobras opera em diversos países, particularmente da 

América Latina, África Ocidental e Oriente Médio, áreas nas quais 

pode haver instabilidades políticas, econômicas e sociais. Os 

resultados operacionais e a posição financeira de suas 

subsidiárias nesses países podem ser afetados negativamente 

pelas oscilações nas economias, instabilidade política e ações 

governamentais locais relativas à economia, incluindo: 

 

• a imposição de controles de câmbio e preços;  

 

• a imposição de restrições nas exportações de 

hidrocarbonetos;  

• a oscilação das moedas locais;  

• a nacionalização das reservas de petróleo e gás, como 

ocorrido recentemente na Venezuela, Equador e Bolívia; 

• os aumentos nas alíquotas do imposto de exportação e do 

imposto de renda para petróleo e derivados, conforme 

ocorrido recentemente na Argentina, Venezuela, Equador e 

Bolívia; e 

• mudanças institucionais unilaterais (governamentais) e 

contratuais, incluindo controles e limitações sobre os 

investimentos em novos projetos, conforme ocorrido 

recentemente na Venezuela, Equador e Bolívia. 

 

Se um ou mais dos riscos acima descritos ocorrerem, a 

Petrobras poderá perder parte ou todas as suas reservas no 

país afetado, e talvez não consiga alcançar objetivos 

estratégicos nesses países ou em operações internacionais 

como um todo, o que pode impactar de forma negativa nos 

resultados operacionais e posição financeira. 

 

Demais Riscos Relacionados à Petrobras 

  

Os fatores de riscos relacionados à Petrobras, seus 

controladores, suas controladas, seus acionistas e a seu setor 

de atuação estão disponíveis no Formulário de Referência da 

Petrobras, nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de 

Mercado” incorporados ao Prospecto Preliminar por 

referência. 
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Riscos Relacionados ao Relacionamento entre a Petrobras e 

o Governo Federal 

  

O Governo Federal, na qualidade de acionista controlador da 

Petrobras, pode fazer com que a Petrobras adote certas medidas 

com objetivos macroeconômicos e sociais que podem ter um 

efeito adverso na situação financeira e nos resultados 

operacionais da Petrobras. 

  

A legislação brasileira exige que o Governo Federal detenha a 

maioria das ações da Petrobras com direito de voto. Enquanto 

existir esta obrigação legal, o Governo Federal continuará tendo o 

poder de eleger a maioria dos membros do conselho de 

administração da Petrobras e, por intermédio deles, a maioria dos 

diretores responsáveis pela administração da Petrobras. Por 

conseguinte, a Petrobras poderá comprometer-se com atividades 

que privilegiam a pauta do governo brasileiro em detrimento de 

seus objetivos econômicos e negociais. Ademais, a Petrobras 

continua a prestar assistência à União, assegurando que o 

suprimento de petróleo bruto e derivados de petróleo no Brasil 

atenda à demanda brasileira. Nesse sentido, a Petrobras poderá 

ter que continuar a fazer investimentos e a se comprometer com 

custos e vendas em termos que podem afetar adversamente sua 

situação financeira e seus resultados operacionais. 

 

Caso o governo brasileiro volte a introduzir o controle de preços 

de petróleo bruto e derivados do petróleo no mercado interno, a 

situação financeira e os resultados operacionais da Petrobras 

poderão ser prejudicados 

 

A Petrobras continua a prestar assistência ao governo federal 

para garantir que o suprimento e o preço do petróleo e 

derivados no Brasil atendam aos requisitos de consumo dos 

brasileiros. Desse modo, a Petrobras pode fazer 

investimentos, incorrer em custos e realizar vendas a prazo 

que poderão impactar negativamente em seus resultados 

operacionais e posição financeira. Antes de janeiro de 2002, 

os preços do petróleo e derivados eram regulados pelo 

governo federal, que eventualmente estabelecia preços abaixo 

dos predominantes nos mercados de petróleo em todo o 

mundo. A Petrobras não pode assegurar que os governos 

futuros no Brasil não venham a restaurar os controles de 

preço.  

 

Riscos Relacionados aos Projetos  

  

Os Documentos dos Projetos estão sujeitos a hipóteses de 

término antecipado, inclusive a critério da Petrobras em certas 

situações, o que acarretará o vencimento antecipado dos CRI. 

Além disso, a ocorrência de certos eventos relativos aos 

Documentos dos Projetos poderá acarretar o vencimento 

antecipado dos CRI  

  

Os Documentos dos Projetos poderão ser resilidos ou 

rescindidos antecipadamente por vários motivos, dentre eles 

(i) a não entrega do Laboratório de Fluidos e/ou da Sede 

Administrativa Santos até a Data de Início da Locação, caso a 

Petrobras resolva não assumir a construção desta, (ii) não-

pagamento das obrigações financeiras decorrentes do CRI,  
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Riscos Relacionados aos Projetos (cont.) 

  

(iii) desapropriação total ou parcial dos Terrenos (desde que, 

neste último caso, a desapropriação inviabilize a utilização do 

Laboratório de Fluidos e/ou da Sede Administrativa, conforme o 

caso), (iv) decisão unilateral da Petrobras, ou (v) não 

formalização, pelos RGIs competentes, da averbação dos 

Contratos de Locação junto às respectivas matrículas.  

 

Além disso, o término antecipado, rescisão, resilição ou resolução 

dos Documentos dos Projetos poderá fazer com que os titulares 

dos CRI recebam os correspondentes recursos, se 

disponibilizados pela Petrobras, antes da data originariamente 

prevista para vencimento. Os titulares dos CRI poderão vir a 

sofrer perdas caso, por exemplo, (i) não consigam reinvestir os 

recursos pagos nos mesmos termos e condições econômicas dos 

CRI ou (ii) não recebam integralmente os recursos nos termos do 

item “Risco de Amortização Extraordinária/Resgate 

Antecipado/Vencimento Antecipado/Pré-Pagamento” descrito no 

item 3.1.6 do Prospecto Preliminar. 

 

Para maiores informações sobre as hipóteses de término 

antecipado dos Documentos dos Projetos, veja a Seção 

“Documentos dos Projetos” do Prospecto Preliminar. 

 

Ainda não foram obtidas todas as licenças administrativas, 

inclusive ambientais, necessárias para a construção e operação 

do Laboratório de Fluidos e da Sede Administrativa Santos 

O Laboratório de Fluidos e a Sede Administrativa Santos 

estão ainda em construção, não tendo sido obtidas todas as 

licenças administrativas necessárias para a construção e 

operação dessas infraestruturas, incluindo o “habite-se”. Os 

Contratos de Locação impõem à Petrobras, na qualidade de 

gestora e fiscalizadora das obras, a obrigação de obter as 

licenças administrativas necessárias para a construção, 

operação e locação do Laboratório de Fluidos e da Sede 

Administrativa até a respectiva Data de Início da Locação. 

Caso qualquer das licenças administrativas, incluindo às 

ambientais, não seja obtida até a Data de Início da Locação 

ou caso a Petrobras decida por não solicitar a prorrogação do 

prazo para obtenção de tais licenças, o Contrato de Locação – 

Santos e o Contrato de Locação - Macaé, conforme o caso, 

serão rescindidos, com o pagamento pela Petrobras das 

indenizações ali estabelecidas, acarretando o Vencimento 

Antecipado dos CRI das 303ª e 304ª Séries, fazendo com que 

seus titulares recebam os pagamentos dos CRI das 303ª e 

304ª Séries antes da data originariamente prevista para 

vencimento. Os titulares dos CRI das 303ª e 304ª Séries 

poderão vir a sofrer perdas caso, por exemplo, (i) não 

consigam reinvestir os recursos pagos nos mesmos termos e 

condições econômicas dos CRI; ou (ii) não recebam 

integralmente os recursos nos termos do item “Risco de 

Amortização Extraordinária/Resgate Antecipado/Vencimento 

Antecipado/Pré-Pagamento” descrito no item 3.1.6 do 

Prospecto Preliminar. 
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Riscos Relacionados aos Projetos (cont.) 

  

Risco de Engenharia e Construção 

  

Na construção do Laboratório de Fluidos e da Sede Administrativa 

Santos, questões técnicas e ligadas à construção das mesmas 

não previstas inicialmente podem acarretar em custos adicionais 

e/ou atraso no prazo de conclusão das obras, gerando a 

inobservância da respectiva Data de Início da Locação. 

Especificamente em relação à construção do Laboratório de 

Fluidos, em agosto de 2013, a Multitek enviou notificações à 

Petrobras informando que não possui condições de manter a 

continuidade de seus serviços e prestações, incluindo o Contrato 

de Construção – Macaé, bem como informou no mesmo 

instrumento a interrupção da execução das obras, incluindo 

aquelas relativas ao Projeto Macaé. A Petrobras e o FII avaliaram 

comercial e juridicamente a situação e decidiram pela rescisão do 

Contrato de Construção – Macaé, razão pela qual, a Petrobras, 

em conjunto com o FII, realizará novo procedimento licitatório 

para contratação de uma nova construtora para conclusão das 

obras, o que pode gerar atraso nas obras de construção do 

Projeto Macaé. 

 

Há, ainda, riscos de força maior inerentes à execução das obras 

do Laboratório de Fluidos e da Sede Administrativa Santos, 

incluindo, mas não limitado, a greves gerais ou parciais da 

indústria da construção civil, ou de alguma atividade que afete a 

construção civil e especialmente a construção do Laboratório de 

Fluidos e da Sede Administrativa Santos; chuvas prolongadas, 

tufões, inundações e outras catástrofes naturais; incêndios e 

explosões que afetem a obra; suspensão ou falta de 

transporte que afete o andamento da construção; eventuais 

demandas judiciais que resultem na paralisação das obras ou 

que sejam impeditivas de sua execução na forma programada; 

demora na execução dos serviços por parte de empresas 

concessionárias de serviços públicos, como fornecimento de 

energia elétrica; exigências feitas pelo competente órgão 

público, decorrentes de normas administrativas ou legais; 

condições de constituição do solo que impossibilitem a 

execução das fundações e o escoramento do Laboratório de 

Fluidos e da Sede Administrativa Santos no prazo inicialmente 

previsto; falta de material sem similares que os substituam ou 

mão-de-obra especializada na praça a serem empregados na 

construção; ou constatação no curso da realização das 

fundações, de coisas ocultas no subsolo, inclusive 

equipamentos de energia elétrica, cabeamentos e afins, que 

aconselhem a paralisação ou interrupção das atividades até 

definição das soluções aplicáveis. 

 

Não obstante o Contrato de Locação – Santos e o Contrato de 

Locação - Macaé preverem que o FII reconhece a 

possibilidade de utilização, pela Petrobras, do Laboratório de 

Fluidos e da Sede Administrativa Santos antes do término da 

construção, os respectivos Contratos de Locação impõem à 

Petrobras, na qualidade de gestora e fiscalizadora das obras, 

a obrigação de fiscalização e coordenação dos serviços 

relacionados à construção e instalação do Laboratório de 

Fluidos e da Sede Administrativa Santos para uso e operação 

até a Data de Início da Locação, podendo tal prazo ser 
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prorrogado, a critério da Petrobras, nos termos do Contrato de 

Locação. Caso o atraso na construção do Laboratório de Fluidos 

e da Sede Administrativa Santos, por qualquer motivo, gere a não 

observância da Data de Início da Locação, e isso impeça a 

possibilidade de utilização, pela Petrobras, do Laboratório de 

Fluidos e da Sede Administrativa Santos antes do término da 

construção, e não decidindo a Petrobras pela prorrogação do 

prazo, postergando a respectiva Data de Início da Locação, os 

respectivos Contratos de Locação serão rescindidos, com o 

pagamento pela Petrobras das indenizações ali estabelecidas, 

acarretando a amortização extraordinária ou vencimento 

antecipado dos CRI, conforme o caso, fazendo com que seus 

titulares recebam os pagamentos dos CRI antes da data 

originariamente prevista para vencimento. Os titulares dos CRI 

poderão sofrer perdas em virtude de tal amortização 

extraordinária ou vencimento antecipado caso, por exemplo, (i) 

não consigam reinvestir os recursos pagos nos mesmos termos e 

condições econômicas dos CRI ou (ii) não recebam integralmente 

os recursos nos termos do item “Risco de Amortização 

Extraordinária/Resgate Antecipado/Vencimento Antecipado/Pré-

Pagamento” descrito no item 3.1.6 do Prospecto Preliminar. 

 

Risco de Desapropriação dos Terrenos 

  

Os Terrenos poderão ser desapropriados, total ou parcialmente, 

pelo poder público, para fins de utilidade pública. Tal hipótese 

poderá afetar negativamente os Créditos Imobiliários e,  

consequentemente, o fluxo do lastro dos CRI. 

 

Riscos Relacionados aos CRI e à Oferta 

  

Os CRI não asseguram a seus titulares qualquer direito sobre 

o Laboratório de Fluidos e/ou sobre as Sedes Administrativas 

  

Os CRI não asseguram a seus titulares qualquer direito sobre 

o Laboratório de Fluidos e/ou sobre as Sedes Administrativas, 

nem mesmo o direito de retê-los em caso de qualquer 

inadimplemento das obrigações decorrentes dos CRI por parte 

da Emissora ou dos Créditos Imobiliários por parte da 

Petrobras.  

  

Assim, numa situação de inadimplência por parte da 

Petrobras, os Contratos de Locação poderão ser rescindidos, 

acarretando o vencimento antecipado dos CRI, restando tão-

somente aos titulares dos CRI o direito de exigir, por meio do 

Agente Fiduciário, o pagamento dos Créditos Imobiliários 

inadimplidos e à Emissora o direito de pleitear indenização à 

Petrobras para satisfação integral dos CRI. 

 

O regime fiduciário sobre as CCI representativas dos Créditos 

Imobiliários e o regime de patrimônio separado instituídos pela 

Emissora podem não prevalecer perante débitos de natureza 

fiscal, previdenciária ou trabalhista da Emissora  

 

O Termo de Securitização instituiu regime fiduciário sobre as 

CCI, de forma que estas estejam vinculadas à liquidação dos 
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CRI e estejam destacadas do patrimônio da Emissora (o 

Patrimônio Separado). O Termo de Securitização estabelece, 

dentre outras condições, que as CCI estão isentas de qualquer 

ação ou execução promovida por credores da Emissora. Não 

obstante, o artigo 76 da MP nº 2.158-35 dispõe que o Regime 

Fiduciário sobre os CRI e o Patrimônio Separado não produzem 

efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária 

ou trabalhista da Emissora, ainda que em virtude de outras 

operações por esta realizadas. Portanto, caso a Emissora não 

honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou trabalhistas, as 

CCI poderão vir a ser acessadas para a liquidação de tais 

passivos, afetando a capacidade da Emissora de honrar suas 

obrigações sob os CRI. 

 

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os 

recursos deles decorrentes, não obstante serem objeto do 

Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores 

fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns 

casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas 

físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da 

Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária 

e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, 

concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos 

CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos 

Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é 

possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes 

para o pagamento integral dos CRI após o pagamento 

daqueles credores, afetando a capacidade da Emissora de 

honrar suas obrigações sob os CRI. 

 

Os Quotistas do FII celebraram Acordo de Quotistas que 

determina que, exceto em situações específicas, o Agente 

Fiduciário, enquanto quotista minoritário do FII, deverá votar 

segundo instruções fornecidas pelo quotista majoritário 

Petrobras  

  

Segundo o Acordo de Quotistas, o Agente Fiduciário deverá 

comparecer nas assembleias gerais de quotistas do FII e 

exercer seu direito de voto segundo as orientações recebidas 

do quotista detentor da maioria das quotas do FII, exceto nas 

situações que, segundo o razoável entendimento do Agente 

Fiduciário, a orientação de voto recebida do quotista 

majoritário seja conflitante com interesses dos titulares dos 

CRI. Somente serão consideradas situações conflitantes com 

os interesses dos titulares dos CRI aquelas situações ou 

eventos que tratem de alterações aos valores, pagamentos, 

responsabilidade pelo pagamento, reajustes, multas, 

indenizações, prêmios, penalidades, hipóteses de vencimento 

antecipado e prazos de pagamento (exceto os relativos à 

Parcela A dos Valores Locatícios) previstos nos Contratos de 

Locação. 

 

A participação do FII ou da quotista majoritária do FII em 

novos empreendimentos imobiliários ou a cisão ou 

incorporação do FII, enquanto não afetar as situações acima 
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descritas, não caracterizará situação conflitante com os interesses 

dos titulares dos CRI. Nas situações em que não for caracterizada 

a existência de situação conflitante com os interesses dos titulares 

dos CRI, e o Agente Fiduciário estará obrigado a exercer seu 

direito de voto segundo as orientações recebidas da quotista 

majoritária do FII. Portanto, a participação dos titulares dos CRI 

no processo decisório de assuntos relativos ao Contrato de 

Locação, gerador dos Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI, 

poderá não ocorrer caso o Agente Fiduciário entenda que tais 

assuntos não caracterizam uma das situações conflitantes acima 

descritas. 

 

Risco de Amortização Extraordinária/Resgate 

Antecipado/Vencimento Antecipado/Pré-Pagamento 

  

Os CRI serão integralizados pelo investidor pelo Valor Nominal 

Unitário Atualizado. Em caso de antecipação do pagamento dos 

Créditos Imobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação 

serão imputados pela Emissora na Amortização Parcial 

Extraordinária dos CRI, nos termos previstos no Termo de 

Securitização, hipótese em que o valor a ser recebido pelo 

investidor poderá não ser suficiente para reembolsar 

integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa 

de rentabilidade. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem 

mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para 

satisfação dos interesses dos Investidores. 

A ocorrência de qualquer evento de Resgate Antecipado 

Compulsório ou Vencimento Antecipado dos Créditos 

Imobiliários, bem como de Amortização Parcial Extraordinária 

dos CRI, acarretará o pré-pagamento parcial ou total, 

conforme o caso, da operação, podendo gerar dificuldade de 

re-investimento do capital investido pelos Investidores à 

mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI da 

presente Emissão. 

 

Baixa Liquidez no Mercado Secundário 

  

Atualmente, o mercado secundário de certificados de 

recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não 

há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado 

para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos 

subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam 

pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir 

os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no 

mercado secundário, devendo estar preparado para manter o 

investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão. 

 

Restrição de Negociação até o Encerramento da Oferta e 

Cancelamento da Oferta  

  

Não haverá negociação dos CRI no mercado secundário até a 

publicação do Anúncio de Início da Oferta. . A emissão dos 

CRI 302ª Série, dos CRI da 303ª Série e dos CRI da 304ª 

Série está condicionada à obtenção de demanda dos 

investidores suficiente para a sua emissão. Caso não haja 
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demanda suficiente de investidores em determinadas Séries, a 

Emissora cancelará a emissão da respectiva série. A efetivação 

destes eventos implicará o risco referente a pré-pagamento. 

 

Quorum de deliberação em assembleia geral de titulares dos CRI 

  

As deliberações a serem tomadas em assembleias gerais de 

titulares dos CRI são aprovadas por maioria e, em certos casos, 

exigem quorum mínimo ou qualificado estabelecidos no Termo de 

Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser 

obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto 

desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no caso 

de dissidência do titular do CRI em determinadas matérias 

submetidas à deliberação em assembleia geral. 

 

Limitação de Ativos 

  

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos 

imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização 

de créditos imobiliários através da emissão de certificados de 

recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados 

separadamente. O Patrimônio Separado, constituído pela 

Emissora em favor dos titulares dos CRI tem como única fonte de 

recursos as CCI representativas dos Créditos Imobiliários e não 

conta com qualquer garantia flutuante ou real ou coobrigação da 

Emissora. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento 

dos mesmos pela Emissora afetará negativamente a capacidade 

da Emissora de honrar suas obrigações sob os CRI. 

 

Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco da Oferta 

  

A classificação de risco atribuída à Oferta baseou-se na atual 

condição da Petrobras, bem como nas informações presentes 

no Prospecto Preliminar. Não existe garantia de que a 

classificação de risco permanecerá inalterada durante a 

vigência dos CRI. Caso a classificação de risco seja 

rebaixada, os titulares dos CRI poderão sofrer perdas caso 

realizem negócios no mercado secundário. 

 

Não será emitida Carta de Conforto no âmbito desta Oferta 

  

O Código ANBIMA prevê a necessidade de manifestação 

escrita por parte dos auditores independentes acerca da 

consistência das informações financeiras constantes do 

Prospecto Preliminar com as demonstrações financeiras 

publicadas pela Emissora. 

  

No âmbito desta Emissão não será emitida carta de conforto 

conforme acima descrita. Consequentemente, os Auditores 

Independentes da Emissora e/ou da Petrobras não se 

manifestarão sobre a consistência das informações financeiras 

da Emissora constantes do Prospecto Preliminar. 

 

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização 

  

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico 
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desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações de 

parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou 

privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em 

razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência 

no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de 

operação financeira, em situações de estresse poderá haver 

perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de 

tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

 

Invalidade ou ineficácia da cessão da CCI  

  

Com relação ao FII, a cessão das CCI poderia ser invalidada ou 

tornada ineficaz caso seja realizada em:  

 

(i) fraude contra credores, inclusive da massa, se no momento da 

cessão o FII estivesse insolvente ou se com ela passasse ao 

estado de insolvência; 

  

(ii) fraude de execução, caso (a) quando da cessão o FII fosse 

sujeito passivo de demanda judicial capaz de reduzi-la à 

insolvência; ou (b) sobre as CCI pendessem demandas judiciais 

fundadas em direito real; e 

  

(iii) fraude à execução fiscal, se o FII, quando da celebração da 

cessão das CCI, sendo sujeito passivo por débito para com a 

Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como 

dívida ativa, não dispusesse de bens para total pagamento da 

dívida fiscal. 
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Disclaimer 

Este material foi preparado exclusivamente como material publicitário para as apresentações relacionadas à Emissão de CRI 

(“Oferta”) da Brazilian Securities Companhia de Securitização (“Emissora”) com base em informações prestadas pela Emissora, e 

não implica, por parte dos Coordenadores, nenhuma declaração ou garantia com relação às informações contidas neste material ou 

julgamento sobre a qualidade da Emissora ou da Oferta ou dos títulos objeto deste material (“CRI”).  

Os Coordenadores e seus representantes não se responsabilizam por quaisquer perdas que possam advir das decisões de 

investimentos tomadas com base nas informações contidas neste material.  

Potenciais investidores devem ler o Prospecto Preliminar da Distribuição Pública de CRI da Emissora antes de decidir investir nos 

CRI, especialmente a seção “Fatores de Risco” do referido Prospecto Preliminar, bem como utilizar outros elementos que julgarem 

necessários para avaliar o eventual investimento. O Prospecto Preliminar está à disposição dos  potenciais investidores nas páginas 

da rede mundial de computadores e nos endereços da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, da CETIP e da BM&Fbovespa, nos 

seguintes websites: http://www.bfre.com.br/braziliansecurities/pt/portfolio/cris-emitidos/2013-302-2013-303-e-2013-304 (neste 

website acessar “Documentos” e, em seguida, “Prospecto Preliminar”); http://santander.com.br/prospectos (neste website acessar 

Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 302ª, 303ª e 304ª Séries da 1ª 

Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização no montante de até R$ 500.200.000,00); 

https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste website acessar “2013” 

no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários das 302ª, 303ª e 304ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities”); www.cetip.com.br, nessa página acessar 

“Prospectos” e, em seguida, acessar “Comunicados e Documentos” e, sem seguida acessar “Prospectos de CRI” e no campo 

denominado “Busca (Título/Número/Código/Arquivo) digitar “Brazilian Securities”); e www.cvm.gov.br, nessa página acessar, em 

“acesso rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações” e digitar “Brazilian Securities” no campo disponível e, em 

seguida, acessar “Brazilian Securities Companhia de Securitização”, e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública”. Nessa 

página, acessar o link “Consulta” na tabela correspondente ao “Prospecto Preliminar da 302ª, 303ª e 304ª Séries da 1ª Emissão de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários”; e http://www.bmfbovespa.com.br/Renda-

Fixa/OfertasPublicas/OfertasPublicas.aspx?Idioma=pt-br (nessa página acessar “CRI Brazilian Securities” e, em seguida, 

acessar “Prospecto Preliminar”). 

O investimento em CRI envolve uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos incluem 

fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros.  

A operação indicada neste material encontra-se sob análise da CVM para obtenção do registro de distribuição pública. 
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