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TERMO DE SECURITIZA(:AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 21r SERlE DA P 
EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO 

I-PARTES: 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade por ac;oes com sede na Cidade de 
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, parte, Itaim Bibi, 
CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia 
("CNPJ/ME") sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
("Emis ora"); e 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 
sociedade empresaria limitada, atuando atraves de sua filial, localizada na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 15.227.994/0004-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente 
Fiduciario"). 

Sendo a Emissora e o Agente Fiduciario denominados em conjunto simplesmente como "Partes" e, 
individualmente, se indistintamente, simplesmente como "Parte"; 

RESOL VEM as Partes firmar o presente "Termo de Securitiza9iio de Creditos Imobiliarios da 211" Serie 
da I" Emissiio daRB Capital Companhia de Securitiza9iio" ("Termo" ou "Termo de Securitizacao"), 
mediante as seguintes clausulas e condic;oes. 

II- CLAUSULAS: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINI<;OES 

1.1. Definicoes: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definic;oes, sem prejufzo daquelas 
que forem estabelecidas a seguir: 

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressoes em maiusculas, nao 
definidas neste Termo de Securitizac;ao, terao o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino 
incluira o feminino e o singular incluira o plural. 
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"Agente Escriturador" 

"Agente Fiduciario" 

"Arnortizacao' 

"ANBIMA" 

E o IT AU CORRETORA DE V ALORES S.A., instituir;ao 
financeira, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 3° andar A (Parte), 
inscrita no CNP 1 sob o n° 61.194.353/0001-64, responsavel pela 
escriturar;ao dos CRI enquanto os CRI nao estiverem 
eletronicamente custodiados na B3 (segmento CETIP UTVM); 
Tern o seu significado definido no preambulo deste Termo de 
Securitizar;ao; 
E a amortizar;ao de principal incidente sobre o saldo do Valor 
Nominal Unitario dos CRI, a qual sera paga em 3 (tres) parcelas, no 
48° (quadragesimo oitavo) mes contado da Data de Emissao, no 54° 
(quinquagesimo quarto) mes contado da Data de Emissao e na Data 
de Vencimento; 
E a ASSOCIAc;AO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 
MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAlS, pessoajurfdica 
de direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na A venida Republica do Chile, n° 230, 13° andar, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 34.271.171/000I-77; 

"Assembleia de Titulares de CRI", E a assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na forma da 
"Assembleia Geral" ou Clausula Quatorze deste Termo de Securitizar;ao; 
"Assemb leia" 
"B3 (segmento CETIP UTVM)" 

"B3" 

"Banco Liquidante" 

Significa a B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO (segmento 
CETIP UTVM), instituir;ao devidamente autorizada pelo BACEN 
para a prestar;ao de servir;os de depositaria de ativos escriturais e 
liquidar;ao financeira, com sede na Avenida Republica do Chile, n° 
230, I1 o andar, CEP 2003I-I70, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro; 
Significa a B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO, sociedade 
anonima de capital aberto, com sede na Praya Antonio Prado, n° 48, 
7° an dar, Centro, CEP 0 I 0 I 0-90 I, na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.346.601/000I-25, a 
qual disponibiliza sistema de registro e de liquidayao financeira de 
ativos financeiros autorizado a funcionar pelo BACEN e pela CVM; 
Eo ITAU UNIBANCO S.A., institui9ao financeira com sede na 
Pra9a Alfredo Egydio de Souza Aranha, no I 00, Torre Olavo 
Setubal, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no 
CNP J sob o n° 60.701.190/0001-04, responsavel pel as liquida9oes 
financeiras dos CRI; 
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"Boletim de Cada boletim de subscri((lio por meio do qual os Titulares de CRI 
subscreverao os CRI; 

"CCI" E a Cedula de Credito Imobiliario n° 001' serie (mica, representativa 
da totalidade dos Creditos Imobiliarios, emitida por meio da 
Escritura de Emissao de CCI; 

"CETIP 21" E: 0 modulo de negociaylio secundaria de tftulos e val ores 
mobiliarios administrado e operacionalizado pela B3 (segmento 
CETIP UTVM); 

"CNPJ/ME" E: 0 Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da 
Economia; 

' C6digo ANBIMA" E o "C6digo ANBIMA de Regula9ao e Melhores Praticas para as 
Ofertas Pub ficas de Distribui9ao e Aquisi9ao de Val ores 
Mobiliarios", em vigor desde 1 o de agosto de 20 16; 

"C6digo Civil Brasileiro" E a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, con forme em vigor; 
de Oferta de E a comunica((lio enviada pela Devedora para a Emissora e para o 

Antec i1:2ada Agente Fiduciario, acerca da Oferta de Amortiza((lio Antecipada 
Facultativa" Facultativa, a qual devera descrever os termos e condi9oes da Oferta 

de Amortiza((lio Antecipada Facultativa, incluindo: (i) o valor do 
premio de amortiza((lio, que nao podera ser negativo, se houver; (ii) 
forma de manifesta((lio da Emissora que aceitar a Oferta de 
Amortiza((lio Antecipada Facultativa; (iii) a data efetiva para a 
amortiza((lio do valor nominal unitario das Debentures e pagamento 
a Emissora; e (iv) demais informa9oes necessarias para tomada de 
decisao e operacionaliza((lio pela Emissora; 

de Encerramento" A comunicayao de encerramento da Oferta a ser divulgado pelo 
Coordenador Lider a da CVM, na forma do artigo 8° da lnstru((lio 
CVM no 476/09; 

de lnic io" A comunicaylio de infcio da Oferta a ser divulgado pelo 
Coordenador Lider a CVM, na forma do artigo ?D-Ada lnstru((lio 
CVM n° 476/09; 

de Oferta de Resga.te E a. comunicayao enviada pela Devedora para a Emissora e para o 
Anteci12ado Facultativo" Agente Fiduciario, ace rca da Oferta de Res gate Antecipado 

Facultativo, a qual devera descrever os termos e condi9oes da Oferta 
de Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debentures, K incluindo: (i) o valor do premio de resgate, que nao podera ser 
negativo, se houver; (ii) forma de manifesta((llo da Emissora que 
aceitar a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo; (iii) a data 
efetiva para o resgate das Debentures e pagamento a Emissora; e 
(iv) demais informay5es necessarias para tomada de decisao e ( 
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·'Com un icacao de Resgate 
Antecipado Facu ltativo Espec ial " 

"Conta Centralizadora" 

'Contrato de Distribuicao" 

"Coordenador Uder" 

"Creditos Imobiliarios" 

"CRI em Ci rcul acao" 

operacionaliza<;ao pela Emissora; 
E a comunica<;ao feita pela Devedora e endere<;ada a Emissora e ao 
Agente Fiduciario, acerca do Resgate Antecipado Facultativo 
Especial, com 10 (dez) Dias Uteis de antecedencia da data de 
realiza<;ao do Resgate Facultativo Especial, a qual devera descrever 
os termos e condi<;5es do Resgate Antecipado Facultativo Especial, 
incluindo: (i) a data para o resgate das Debentures e o efetivo 
pagamento a Emissora; e (ii) demais informa<;5es consideradas 
relevantes pela Devedora para conhecimento da Emissora; 
E a conta corrente n° 12729-9, agencia 0910, do Banco ITAU 
UNIBANCO S.A., de titularidade da Emissora, atrelada ao 
Patrim6nio Separado, na qual serao depositados os valores 
decorrentes do pagamento dos Creditos Imobiliarios; 
E o "Instrumento Particular de Contrato de Distribuir;iio Publica 
Primaria, Sob Regime de Melhores Esforr;os de Colocar;iio, dos 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 211 "&rie da I" Emissiio 
da RB Capital Companhia de Securitizar;iio", celebrado em 05 de 
abril de 2019, entre a Emissora, o Coordenador Uder e a Devedora; 
E aRB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., institui<;ao 
financeira, inscrita no CNPJ sob o n° 89.960.090/0001-76, com sede 
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida 
Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-
132; 
Significam OS creditos imobiliarios decorrentes das Debentures, que 
compreendem a obriga<;ao de pagamento pela Devedora do Valor 
Nominal Unitario, da Remunera<;ao (conforme definidos na 
Escritura de Emissao das Debentures), bern como todos e quaisquer 
outros direitos credit6rios devidos pela Devedora por for<;a das 
Debentures, e a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como 
encargos morat6rios, multas, penalidades, indeniza<;5es, despesas, U 
custas, honorarios, e demais encargos contratuais e legais previstos 
nos termos da Escritura de Emissao das Debentures; 

E a totalidade dos CRI em circula<;ao no mercado, exclufdos aqueles 
que a Emissora ou a Devedora possu[rem em tesouraria, ou que 
sejam de propriedade de seus controladores, ou de qualquer de suas 
controladas ou coligadas, bern como dos respectivos diretores ou 
conselheiros e respectivos c6njuges, para fins de determinac;:ao de 
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qu6runs em assembleias e demais finalidades previstas neste Termo 
de 

"CRI" Sao OS CRI da 211 a serie da 1 a emissao da Emissora que terao como 
lastro os Creditos Imobiliarios representados integralmente pel a 
CCI, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei n° 9.514/97; 

"CVM" E a Comissao de Valores Mobiliarios; 
"Data de Emissao" 05 de abril de 20 19; 
"Data de das E a data em que ocorrer a das Debentures, em moeda 
Debentures" corrente nacional; 
"Data de dos CRf" E a data em que ocorrer a dos CRI, em moeda 

corrente nacional, no ato da dos CRI, de acordo com os 
procedimentos da B3 (seguimento CETIP UTVM); 

"Data de Pagamento de E a data em que ocorrer o pagamento da sendo que 
primeiro pagamento da Remunera<;ao sera realizado em 09 de julho 
de 2019 e os demais pagamentos nos trimestres seguintes, nos 
meses de janeiro, abril, julho e outubro, sendo o ultimo pagamento 
na Data de V encimento, conforme tabela con stante na Clausula 
Quinta deste Termo de 

"Data de Vencimento dos CRI" 09 de abril de 2024; 
"Debentures" 100.000 (cern mil) debentures simples, nao conversiveis em a<;oes, 

da especie quirografaria, em serie unica, emitidas pela Devedora por 
meio da Escritura de Emissao das Debentures; 

"Devedora" E a CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPACOES, sociedade por a<;oes com registro de 
companhia aberta na categoria "A" perante a CVM, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua do R6cio, n° 109, 
2° andar, Sala 01, parte, Vila Olimpia, CEP 04552-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o no 73.178.600/0001-18; 

"Dia Uti!" Qualquer dia da semana, exceto sabados, domingos e feriados 
declarados nacionais; 

"Documentos da Sao os seguintes documentos, quando mencionados conjuntamente: 
(i) a Escritura de Emissao das Debentures; (ii) a Escritura de 
Emissao de CCI; (iii) o Termo de Securitiza<;ao; (iv) o Contrato de 

(v) o Boletim de Subscri<;ao; e (vi) os demais 
instrumentos celebrados no ambito da Emissao e da Oferta; 

"Emissao" E a presente emissao de CRI, a qual constitui a 211 a serie da 1 a 

emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da Emissora; 
"Emissora" ou "Securitizadora" Tern o seu significado definido no preambulo deste Termo de 

Securitiza<;ao; 
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"EmQreendimentos Imobiliarios" Sao os empreendimentos imobiliarios, de titularidade da Devedora 
ou das SPEs, conforme descritos na Clausula 3.2 do Termo de 
Securitiza9ao, para os quais os recursos liquidos captados pela 
Devedora com a emissao das Debentures serao destinados; 

"Escritura de Emissao das Significa o "Instrumento Particular de Escritura da 11" (Decima 
Debentures" Primeira) Emissiio de Debentures Simples, Niio Conversiveis em 

A98es, da Especie Quirografaria, em Serie Unica, para Coloca9iio 
Privada, da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participa98es" celebrado em 05 de abril de 2019, entre a Devedora 
e a Emissora, conforme aditado; 

"Escritura de Emissao de CCI" E o "Instrumento Particular de Emissiio de Cedula de Credito 
Imobiliario Sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma 
Escritural" celebrado em 05 de abril de 20I9, entre a Emissora, a 
Institui<;:ao Custodiante e com interveniencia da Devedora; 

"Eventos de do Qualquer urn dos eventos previstos na Clausula I O.I do Termo de 
Patrimonio SeQarado" Securitiza9ao, os quais ensejarao a assun9ao imediata e transit6ria 

da administra9ao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario; 
"Eventos de Vencimento Qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 7 .1. deste Termo de 
Antecigado" Securitiza9ao, os quais poderao ensejar vencimento antecipado das 

Debentures e, consequentemente, dos Creditos Imobiliarios e dos 
CRI; 

"Governo Federal" Eo Governo da Republica Federativa do Brasil; 
"IGP-M" E o fndice Geral de Pre9os ao Mercado, calculado e divulgado pela 

Funda9ao Getulio Vargas; 
Custodiante' E a SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS 

E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., sociedade empresaria 
limitada, atuando atraves de sua filial, localizada na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco 
B, sal a 1.40 I, CEP 04534-002, inscrita no CNP J/ME sob o 
n° 15.227.994/0004-0 I; 

"lnstru£aO CVM n° 358/02" E a Instru9ao CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme em 
vigor; 

CVM n° 400/03" E a Instru9ao CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
em vtgor; K CVM no 4I4/04" E a Instru9ao CVM n° 4I4, de 30 de dezembro de 2004, conforme 
em vigor; 

CVM n° 476/09" Significa a Instru9ao CVM no 476, de I6 de janeiro de 2009, 
conforme alterada; 
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CVM no 480/09" E a Instrw;ao CVM no 480 de 07 de dezembro de 2009, conforme 
em vigor; 

CVM n° 539/13" E a Instru<;:ao CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 
em vtgor; 

CVM no 554114" E a Instru<;:ao CVM n° 554, de 17 de dezembro de 2014, conforme 
em vtgor; 

CVM no 583116" Significa a Instru<;:ao CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, 
conforme em vigor; 

"Investidores" ou "Titulares de Significam os investidores profissionais definidos nos termos da 
CRI" Instru<;:ao CVM n° 539113, que tenham subscrito e integralizado os 

CRI, nao existindo reservas antecipadas, nem fixa<;:ao de lotes 
maximos ou mfnimos; 

"IPCA/IBGE" ou "IPCA" E o fndice Nacional de Pre<;:os ao Consumidor Amplo, divulgado 
pelo IBGE; 

"JUCESP" E a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo; 
"Lei E a Lei n° 12.846, de 1 o de agosto de 2013, con forme em vigor; 
"Lei no 6.385/76" E a Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme em vigor; 
"Lei no 6.404/76" ou "Lei das E a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 197 6, con forme em vigor; 
Sociedades QOr 
"Lei no 8.981/95" E a Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, con forme em vigor; 
"Lei no 9 .514/97" E a Lei 11° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor; 
"Lei no 1 0.931104" E a Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme em vigor; 
"Lei no 11.1 01 /05" Significa a Lei n° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, con forme 

alterada; 
"MDA" E o Modulo de Distribui<;:ao de Ativos, ambiente de distribui<;:ao 

primaria administrado e operacionalizado pela B3 (segmento 
CETIP UTVM); 

"Ofer1a de Antecigada E a oferta de amortiza<;:ao antecipada facultativa parcial das 
F acultativa" Debentures que podera ser realizada pela Devedora nos termos da 

Clausula 5.3 da Escritura de Emissao das Debentures, na qual 100% 
(cern por cento) dos Titulares de CRI devem concordar com a (/ 
amortiza<;:ao antecipada parcial dos CRI, em virtude da ocorrencia 
da Oferta de Amortiza<;:ao Antecipada realizada pela Devedora; 

"Oferta de Res gate Anteci12ado E a oferta de resgate antecipado facultativo das Debentures, a 
Facultativo" exclusivo criteria da Devedora, mediante delibera<;:ao do seu 

Conselho de Administra<;:ao, que podera ser realizada nos termos da 
Clausula 5.1 da Escritura de Emissao das Debentures; 

"Oferta" Significa distribui<;:ao publica dos CRI, com esfor<;:os restritos de 
distribui<;:ao, nos termos da Instru<;:ao CVM n° 476/09; 
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"Patrimonio Lfguido" 

"Patrimonio Separado" 

"Periodo de Capitalizacao" 

"Preco de 1 ntegral izacao" 

E o patrimonio lfquido consolidado da Devedora, excluidos os 
valores da conta reserva de reavalia9ao, se houver; 
E o patrimonio constituido ap6s a institui9ao do Regime Fiduciario, 
composto pelas Debentures, pela CCI e pelos Creditos Imobiliarios, 
o qual nao se confunde com o patrimonio comum da Emissora e se 
destina exclusivamente a liquida9ao dos CRI a que esta afetado, 
bern como ao pagamento dos respectivos custos de administra9ao e 
obriga96es fiscais; 
Intervalo de tempo que se micia (i) na primeira Data de 
Integralizayao, no caso do primeiro Perfodo de Capitaliza9ao, ou (ii) 
na ultima data de pagamento efetivo da Remunera9ao, no caso dos 
demais Perfodos de Capitaliza9ao, e termina na data de pagamento 
efetivo da Remunera9ao. Cada Perfodo de Capitaliza9ao sucede o 
anterior sem solu9ao de continuidade, ate a Data de Vencimento. 
E o pre9o de integraliza9ao dos CRI, que sera o correspondente ao 
Valor Nominal Unitario do CRI, acrescido da Remunera9ao, 
contada desde a primeira Data de Integraliza9ao (inclusive) ate cada 
Data de Integraliza9ao (exclusive) e podera ser acrescido de agio ou 
desagio em cada Data de Integraliza9ao dos CRI; 

"Premia de Resgate Antecipado Eo premia a ser pago pela Devedora a Emissora, na ocorrencia do 
Facultativo" Resgate Antecipado Facultativo Especial; 
"Regime Fiduciario" 

"Relat6rio Semestral" 

"Remuneracao" 

Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui regime 
fiduciario sabre as Debentures, a CCI e os Creditos Imobiliarios que 
lastreiam a emissao dos CRI, segregando-os do patrimonio comum 
da Emissora, ate o pagamento integral dos CRI, para constitui9ao 
do Patrimonio Separado, ressalvando-se, no entanto, o disposto no 
artigo 76 da Medida Provis6ria no 2.158-35/200 I; 
E o relat6rio a ser enviado, pela Devedora ao Agente Fiduciario, 
semestralmente, a partir da Data de Integralizayao das Debentures e 
ate a: (i) destina9ao total dos recursos obtidos pela Devedora; ou (ii) 
Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, acerca da aplica9ao 
dos recursos obtidos com a emissao das Debentures, nos termos do 
Anexo II a Escritura de Emissao das Debentures; K 
E a remunera9ao que sera paga aos Titulares de CRI, equivalente a 
100,00% (cern inteiros por cento) da Taxa DI, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Uteis, calculada a partir da primeira Data da 
Integraliza9ao dos CRI, de acordo com a formula constante na 
Clausula 5.1 deste Termo de Securitiza9ao; 
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"Res_gate Anteci[2cido facultative E o resgate antecipado total das Debentures a ser realizado pela 
Es12ecial" Devedora, a seu exclusivo criterio, a partir de 05 de abril de 2021 

(inclusive), mediante pagamento, a Emissora, do valor nominal 
unitario das Debentures ou o saldo do valor nominal unitario 
acrescido da Remunera9ao das Debentures, calculada pro rata 
temporis desde a data de integraliza9ao das Debentures, ou data de 
pagamento da remunera9ao das Debentures imediatamente anterior 
ate a data de Resgate Antecipado Facultativo Especial, conforme o 
caso, acrescido do Premia de Resgate Antecipado Facultativo 
Especial; 

"Resgate Antecigado Facu ltative" E a faculdade de a Devedora realizar o resgate antecipado das 
Debentures, como consequente resgate antecipado dos CRI, a partir 
do en via da Comunica9ao de Oferta de Resgate Antecipado 
Facultative Especial; 

ReSQOSta a de Oferta E a manifesta9ao dos Titulares de CRI acerca da aceita9ao au nao 
de Amortizacao Antecioada" da Oferta de Amortiza9ao Antecipada Facultativa; 
·' ReS[20Sta a de Oferta E a manifesta9ao dos Titulares de CRI acerca da aceita9ao au nao 
de Resgate Antecigado" da Oferta de Resgate Antecipado Facultative; 
"SPEs" Sao as sociedades de propos ito especifico controladas pela 

Devedora; 
"Taxa DI" au "Taxa DI-Over" Sao as taxas medias diarias dos Depositos Interfinanceiros- DI de 

urn dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ana, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias Uteis, calculada e 
divulgada pela B3 (segmento CETIP UTVM), no informativo diario 
disponivel em sua pagina na internet (www.b3.com.br); 

"Termo de E este "Termo de Securitizar;ao da 21 r Serie da I(/ Emissao de 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 
de Securitizar;ao"; 

"Titulares do CRI" Sao os detentores de CRI; 
"Valor Nominal Unitario" .E 0 valor nominal unitario de cad a CRI, correspondente a 

R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissao; e 
"Valor Total da Emissao" R$100.000.000,00 (cern milhoes de reais), na Data de Emissao. 

cLAusuLA SEGUNDA - APROV A<;Ao DA EMissAo E VINCULA<;Ao nos CREDITOS / 
IMOBILIARIOS A 
2.1. Agrovacao da Emissao: A Emissao e a Oferta foram aprovadas em Reuniao do Conselho de 
Administra9ao da Emissora realizada em 02 de abril de 2019, a ser registrada najunta comercial do Estado 'J0 
de Sao Paulo, assim como sua retifica9ao em I 0 de abril de 2019. \ 
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2.2. Vincul acao dos Cred itos Imobiliari os: Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em carater 
irrevogavel e irretratavel, a totalidade dos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI, descritos na 
Clausula Terceira abaixo, aos CRI objeto desta Emissao, conforme caracterfsticas descritas na Clausula 
Quarta abaixo. 

2.3. Lastra dos CRI: A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de 
os Creditos Imobiliarios, com valor nominal total de R$100.000.000,00 (cern milhoes de 

reais), na Data de Emissao dos CRI. 

2.4. Ori gem dos Creditos lrnobil ia ri o :A CCI, representativa dos Creditos Imobiliarios, foi emitida 
pela Emissora, sob a forma escritural, nos termos da Lei n° 10.931/04 e da respectiva Escritura de Emissao 
de CCI. 

2.4.1. A Emissora sera a {mica e exclusiva responsavel pela e da 
totalidade dos Creditos Imobiliarios, observado que, nos termos do artigo 12 da CVM 
n° 583/76. 

CLAUSULA TERCEIRA- DAS CARACTERISTICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS E DA 
CCI 

3.1. Caracterfsticas dos Creditos Imobiliarios: Os Creditos Imobiliarios vinculados a presente 
Emissao possuem as seguintes caracterfsticas: 

(i) Emissao: 11 a ( decima primeira) emissao de debentures da Devedora; 

(ii) Serie: serie {mica; 

(iii) Quanti dade de Debentures: 100.000 (cern mil) Debentures; 

(iv) Valor total da Emissao de Debentures: R$100.000.000,00 (cern milhoes de reais); 

(v) Valor Nominal Unitario das Debentures: R$1.000,00 (mil reais), na Data de primeira ./ 
das Debentures; 1\ 

(vi) Pagamento da Amortiza9ao das Debentures: 
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0 calculo da amortiza<;:ao sera realizado com base na seguinte formula: 

(Ta·) AMi= VNe X _ t 
100 

On de: 
AMi= Valor unitario da i-esima parcela de amortiza<;:ao. Valor em reais, calculado com 8 
(oito) casas decimais, sem arredondamento. 

VNe = Conforme subitem 5.1.1 abaixo. 

Tai = i-esima taxa de amortiza<;:ao, com 4 ( quatro) casas decimais, de acordo com a tabela abaixo. 

0 pagamento do valor nominal unitario das Debentures sera realizado em 03 (tres) parcelas do 
valor nominal unitario das Debentures, no 48° (quadragesimo oitavo) mes contado da data de 
emissao das Debentures, no 54° (quinquagesimo quarto) mes contado da data de emissao das 
Debentures e na data de vencimento das Debentures, conforme tabela abaixo: 

Datas de Pagamento da Amortiza.;ao Percentual de Amortiza.;ao do saldo 
das Debentures do valor nominal das Debentures 

1 05 de abril de 2023 33,3333% 
2 05 de outubro de 2023 49,9999% 
3 data de vencimento das Debentures 100,00% 

(vii) Remunerw;ao das Debentures: As Debentures farao jus a uma remunera<;:ao que 
contemplarajuros remunerat6rios, a contar da primeira Data de Integraliza<;:ao, correspondentes 
a 100% (cern por cento) da Taxa 01, con forme calculada nos termos da Clausula 4.2. da Escritura 
de Emissao das Debentures; 

(viii) Pagamento da Remunerar;ao das Debentures: 0 primeiro pagamento da remunera<;:ao das 
Debentures sera real izado em 05 de j ulho de 20 19 e os demais pagamentos trimestralmente, 
sempre no dia 05 dos meses janeiro, abril, julho e outubro, sendo o ultimo pagamento na Data 
de Vencimento, conforme tabela abaixo: 

Datas de Pagamento da Remunera.;ao 
das Debentures 

1 05 de julho de 2019 
2 05 de outubro de 2019 
3 05 de janeiro de 2020 
4 05 de abril de 2020 
5 05 de julho de 2020 
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6 05 de outubro de 2020 
7 05 de janeiro de 2021 
8 05 de abril de 2021 
9 05 de julho de 2021 
10 05 de outubro de 2021 
11 05 de janeiro de 2022 
12 05 de abril de 2022 
13 05 de julho de 2022 
14 05 de outubro de 2022 
15 05 de janeiro de 2023 
16 05 de abril de 2023 
17 05 de julho de 2023 
18 05 de outubro de 2023 
19 05 de janeiro de 2024 
20 Data de Vencimento 

(ix) Garantias: Nao possui; 

(x) Data de Emissiio das Debentures: 05 de abril de 20 19; 

(xi) Local de Emissiio das Debentures: Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil; 

(xii) Data de Vencimento das Debentures: 05 de abril de 2024. 

3.2. Destinacao dos Recursos: Os recursos lfquidos captados pela Devedora com a emissao das 
Debentures serao utilizados integralmente para investimento direto ou indireto por meio de SPEs, nos 
Empreendimentos Imobiliarios, nos empreendimentos imobiliarios descritos no Anexo I da Escritura de 
Emissao de Debentures. 

3.2.1. Os recursos serao transferidos para as SPE ate a data de vencimento das Debentures e 
conforme cronograma de obras de cada urn dos Empreendimentos Imobiliarios constante no 
Anexo I da Escritura de Emissao de Debentures. 

3.2.2. A porcentagem destinada a cada Empreendimento Imobiliario, conforme estabelecido 
na tabela constante no Anexo I da Escritura de Emissao de Debentures, podera ser alterada 
(permanecendo a totalidade dos recursos investida nos Empreendimentos Imobiliarios listados 
no Anexo I da Escritura de Emissao de Debentures), caso o cronograma de obras ou a 
necessidade de caixa de cada Empreendimento Imobiliario seja alterada ap6s a integralizat;ao 
das Debentures, sendo que, neste caso, a Escritura de Emissao das Debentures e este Termo de 
Securitizat;ao, conforme aplicavel, deverao ser aditados, de forma a prever o novo percentual 
para cada Empreendimento Imobiliario. Referidas alterat;oes poderao ser realizadas, nos termos 
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aqui previstos, sem a necessidade de realizac;ao de Assembleia Geral de Titulares de CRI. 

3.2.3. A Devedora deveni encaminhar para a Emissora e para o Agente Fiduciario, 
semestralmente, sempre nos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o primeiro relat6rio 
enviado em 05 de outubro de 2019 e ate a: (i) total dos recursos obtidos pela Emissora; 
ou (ii) Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, o Relat6rio Semestral, informando o valor 
total destinado a cada Empreendimento Imobiliario ate a data de envio do referido relat6rio, 
acompanhado de c6pia das notas fiscais por ela emitidas. A Devedora devera enviar ao Agente 
Fiduciario c6pia de quaisquer outros documentos necessarios a comprovac;ao da dos 
recursos em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data do recebimento da respectiva 
pelo Agente Fiduciario. 

3.2.4. Mediante o recebimento do Relat6rio Semestral, o Agente Fiduciario sera responsavel 
por verificar, com base no Relat6rio Semestral, o cumprimento da destinac;ao dos recursos 
assumida pela Devedora, sendo que referida obrigac;ao se extinguira quando da 
pela Devedora, da da totalidade dos recursos obtidos com a emissao das Debentures, 
conforme dos recursos prevista na Clausula 3.2 acima. 

CLAUSULA QUART A- DAS CARACTERISTICAS DOS CRI 

4.1. Caracteristicas dos CRI: Os CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelos Creditos 
Imobiliarios representados integralmente pela CCI, possuem as seguintes caracteristicas: 

(i) Serie: 211 a ( ducentesima decima primeira) Serie; 

(ii) Emissiio: I a Emissao; 

(iii) Quantidade de CRI: Serao emitidos 100.000 (cern mil) CRI; 

(iv) Valor Total da Emissiio: 0 Valor Total da Emissao sera de R$100.000.000,00 (cern 
milhoes de reais) na Data de Emissao dos CRI; 

(v) Valor Nominal Unitario: Os CRI terao Valor Nominal Unitario de R$1.000,00 (mil 
reais), na Data de Emissao dos CRI; 

(vi) Data de Emissiio: 05 de abril de 2019; 

(vii) Forma: Os CRI serao emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade sera 
comprovada por extrato emitido pela B3 (segmento CETIP UTVM), quando os CRI estiverem 
custodiados eletronicamente na B3 (segmento CETIP UTVM). Adicionalmente, sera 
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reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome do Titular de CRI 
emitido pelo Agente Escriturador, com base nas informac;oes prestadas pela B3 (segmento 
CETIP UTVM) quando os CRI estiverem eletronicamente custodiados na 83 (segmento CETIP 
UTVM); 

(viii) de Subscrir;Cio e Forma de Os CRI serao integralizados a vista na 
data de sua subscric;ao, nos termos acordados no respectivo boletim de subscric;ao, pelo seu Valor 
Nominal Unitario acrescido da Remunerac;ao calculada desde a primeira Data de Integralizac;ao, 
podendo ser colocados com agio ou desagio, a ser definido, se for o caso, na data de subscric;ao 
dos CRI, desde que assegurado a todos os investidores em condic;ao de igualdade; 

(ix) Prazo: 0 prazo total de dias corridos dos CRI sera o perfodo compreendido entre 05 de 
abril de 2019 e 09 de abril de 2024, totalizando 1.831 (mil oitocentos e trinta e urn) dias contados 
da Data de Emissao; 

(x) Data de Pagamento da 0 pagamento da Amortizac;ao sera realizado em 
03 (tn!s) parcelas do Valor Nominal Unitario, nas datas e proporc;oes estabelecidos abaixo: 

Datas de Pagamento Percentual de 
da sobre o saldo do Valor Nominal 

Unitario 
1 10 de abril de 2023 33,3333% 
2 09 de outubro de 2023 49,9999% 
3 Data de Vencimento 100,00% 

(xi) A remunerac;ao que os Titulares de CRI farao jus corresponde a 100% 
(cern por cento) da variac;ao acumulada da Taxa Dl, calculados de forma exponencia1 e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Ute is decorridos, desde a primeira Data de Integralizac;ao, 
ou ultima Data de Pagamento da Remunerac;ao, ate a Data de Pagamento da Remunerac;ao 
subsequente incidente sobre o Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal dos CRI. A 
Remunerac;ao sera calculada de acordo com a formula constante na Clausula 5.1 abaixo deste 
Termo de Securitizac;ao; 

(xii) Datas de Pagamento da Remunerar;Cio: 0 primeiro pagamento da Remunerac;ao sera 
realizado em 09 de julho de 2019 e os demais pagamentos trimestralmente, nos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro, sendo o ultimo pagamento na Data de Vencimento, conforme tabela 
constante na Clausula 5.2 deste Termo de Securitiza9ao; 

(xiii) Sistema de Registro e Financeira: B3 (Segmento CETIP UTVM); 

(xiv) C6digo !SIN dos CRI: BRRBRACRI5M7; 
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(xv) Fatores de Riscos: Conforme Anexo VIII deste Termo de Securitizac;ao; 

(xvi) Garantias: Com excec;ao do Regime Fiduciario, os CRI nao contam com qualquer 
garantia ou coobrigac;ao da Emissora; 

(xvii) Regime Fiduciario: Sera institufdo, pela Emissora, regime fiduciario sabre as 
Debentures, os Creditos lmobiliarios e as CCI, na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, 
segregando-os do patrim6nio comum da Emissora, ate o pagamento integral dos CRI, para 
constituic;ao do Patrim6nio Separado; 

(xviii) Patrim6nio Separado: 0 patrim6nio constitufdo, ap6s a instituic;ao do Regime 
Fiduciario: (i) pelas Debentures; (ii) pelos Creditos Imobiliarios; e (iii) pela CCI. Este patrimonio 
nao se confunde como patrimonio da Emissora e se destina exclusivamente a liquidac;ao dos 
CRI a que estiver afetado, destacados do patrim6nio da Emissora, destinando-se especificamente 
a liquidac;ao dos CRI e das demais obrigac;oes relativas ao regime fiduciario instituido, na forma 
do artigo 11 da Lei no 9.514/97. 

4.2. Distribui(,:ao e Negociacao: Os CRI serao depositados: (i) para distribuic;ao no mercado primario 
por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela 83 (Segmento CETIP UTVM), sendo a 
liquidac;ao financeira realizada por meio da 83 (Segmento CETIP UTVM); e (ii) para negociac;ao no 
mercado secundario, por meio do CETIP 21, administrado e operacionalizado pela 83 (Segmento CETIP 
UTVM), sendo a liquidac;ao financeira dos eventos de pagamento e a custodia eletronica dos CRI 
realizada por meio da 83 (Segmento CETIP UTVM). 

4.2.1. Os CRI serao emitidos na forma nominativa e escritural e sua titularidade sera 
comprovada por extrato emitido pela 83 (Segmento CETIP UTVM) enquanto estiverem 
eletronicamente custodiados na 83 (Segmento CETIP UTVM). Os CRI que nao estiverem 
eletronicamente custodiados na 83 (Segmento CETIP UTVM) terao sua titularidade 
comprovada pelo registro efetuado pelo Agente Escriturador. 

4.3. Oferta: A Emissao dos CRI e realizada em conformidade com a Instruc;ao CVM n° 476/09 e esta 
automaticamente dispensada de registro de distribuic;ao na CVM. Nao obstante, a Oferta devera ser 
registrada perante a AN8IMA, nos termos do artigo 1°, paragrafo 2°, do "C6digo ANBIMA de Regulaviio 
e Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de Distribuiviio e Aquisiviio de Valores Mobiliarios", 
vigente desde 1° de agosto de 2016, para fins de envio de informac;oes a base de dados da ANBIMA. 

4.3 .I. A Oferta e destinada a pen as a investidores profissionais, con forme definidos na 
Instruc;ao CVM n° 539/13. \ 
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4.3.2. Em atendimento ao que disp5e a Instruvao CVM n° 476/09, os CRI desta Emissao serao 
ofertados a, no maximo, 75 (setenta e cinco) Investidores e subscritos ou adquiridos por, no 
maximo, 50 (cinquenta) Investidores. 

4.3.3. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos Investidores, pelo Valor Nominal 
Unitario ou pelo Valor Nominal Unitario acrescido da Remunera9ao, conforme o caso, desde a 
primeira Data de Integralizavao, devendo os investidores por ocasiao da subscrivao fomecer, por 
escrito, declaravao nos moldes constantes do Boletim de Subscrivao, atestando que estao cientes 
de que: 

(i) a Oferta nao foi registrada na CVM; e 

(ii) os CRI ofertados estao sujeitos as restriv5es de negociavao previstas na Instruvao CVM 
n° 476/09. 

4.3.4. Em conformidade como artigo 7°-A da Instruvao CVM n° 476/09, o inicio da oferta foi 
informado pelo Coordenador Lider a CVM, por meio da Comunica9ao de Inicio. 

4.3.5. A distribuivao publica dos CRI sera encerrada quando da subscrivao e integralizavao da 
totalidade dos CRI, ou a exclusivo criterio da Emissora, o que ocorrer primeiro, nos termos do 
Contrato de Distribuivao. 

4.3.6. Em conformidade com o artigo go da Instruvao CVM n° 476/09, o encerramento da 
Oferta devera ser informado pelo Coordenador Lider a CVM por meio da Comunicavao de 
Encerramento. 

4.3.7. Caso a Oferta nao seja encerrada dentro de 24 (vinte e quatro) meses da data de seu 
inicio, o Coordenador Lider devera realizar a comunicavao prevista na Clausula 4.3.6 acima, 
com os dados disponiveis a epoca, complementando-a semestralmente, ate o seu encerramento. 

4.3.8. Os CRI somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores < 
mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrivao ou 
aquisivao dos CRI pelo Investidor. 

4.3.9. Os CRI somente poderao ser negociados entre investidores qualificados, a menos que a 
Emissora obtenha o registro de oferta publica perante a CVM, nos termos do caput do artigo 21 
da Lei n° 6.385/76 e da Instruvao CVM no 400/03. 

Yo 4.4. Escrituracao: Os CRI serao registrados pela Emissora, para fins de custodia eletronica e de \ 
liquidavao financeira de eventos de pagamentos na B3 (Segmento CETIP UTVM), conforme o caso, para 
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no mercado primario e no mercado secundario na B3 (Segmento CETIP UTVM). 

4.4.1. Os CRI serao emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serao reconhecidos como 
comprovante de titularidade: (i) o extrato de de custodia expedido pela B3 (Segmento 
CETIP UTVM) em nome do respectivo Titular dos CRI; ou (ii) o extrato emitido pelo Agente 
Escriturador, a partir de que lhe forem prestadas com base na de custodia 
eletronica constante da B3 (Segmento CETIP UTVM), considerando que a custodia eletronica 
do CRI esteja na B3 (Segmento CETIP UTVM). 

4.5. Banco Liguidante: 0 Banco Liquidante sera contratado pela Emissora para operacionalizar o 
pagamento e a de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRI, executados 
por meio do sistema da B3 (Segmento CETIP UTVM), conforme o caso. 

4.6. Custodia: Para os fins do paragrafo quarto do artigo 18 da Lei n° 10.931/04, urn a via original da 
Escritura de Emissao de CCI e de seus eventuais aditamentos deverao ser custodiados pela 
Custodiante. 

4.7. Encargos Moratorios: Sem prejuizo da ocorrendo impontualidade no pagamento 
de qualquer quantia devida pela Emissora, os debitos em atraso ficarao sujeitos a multa nao 
compensatoria, de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido e juros de mora equivalente a 1% (urn 
por cento) ao mes, calculado pro rata temporis, ambos calculados desde a data do inadimplemento ate a 
data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, ou judicial ou 
extrajudicial, alem das despesas incorridas para 

4.8. Local de Pagamento: Os pagamentos devidos pela Devedora em decorrencia desta Emissao serao 
efetuados mediante deposito na Conta Centralizadora. 

4.9. Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qua1quer por quaisquer das Partes, inclusive pela Emissora, no que se refere ao pagamento do 

de ate o I 0 (primeiro) Dia Util subsequente, se o seu vencimento nao coincidir com Dia 
Util, sem qualquer acrescimo aos valores a serem pagos, exceto pelos casos cujos pagamentos devam ser 
realizados por meio da B3 (segmento CETIP UTVM), hipotese em que somente havera 
quando a data de pagamento coincidir com feriados declarados nacionais, sabados ou domingos. 

4.9.1. Fica certo e ajustado que devera haver urn intervalo de 2 (dois) Dias Uteis entre o 
recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e o pagamento de suas 
referentes aos CRI. 

4.1 0. Registro para Distribuicao e Negociacao: Os CRI serao depositados para no 
mercado primario e para no mercado secundario, atraves do MDA e do CETIP21, 
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respectivamente, sendo a distribuic;:ao e as negociac;:5es liquidadas financeiramente e os CRI custodiados 
eletronicamente na B3 (segmento CETIP UTVM). 

4.11. Destinacao de Recursos: Os recursos obtidos com a subscric;:ao e integraliza9ao dos CRI serao 
utilizados exclusivamente pela Emissora para a integraliza9ao das Debentures. 0 destino final dos 
recursos captados por meio das Debentures sera o investimento, direto ou indireto, atraves das SPEs, nos 
Empreendimentos lmobiliarios. 

4.12. Regime Fiduciario: Sera instituido Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, seus 
respectivos acess6rios, nos termos da Clausula Oitava abaixo. 

4.13. Ausencia de Coobrigacao: Os CRI sao emitidos sem qualquer coobrigac;:ao da Emissora. 

CLAUSULA QUINTA- FORMA DE CALCULO DA REMUNERA<;AO DOS CRI 

5.1. Remuneracao: Os CRI farao jus a uma remunera9ao que contemplara juros remunerat6rios, a 
contar da primeira Data de lntegraliza9ao, correspondentes a 100,00% (cern inteiros por cento) da 
varia9ao acumulada da Taxa DI. 

5.1.1. A Remunerac;:ao sera calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, 
por Dias Uteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor 
Nominal Unitario, desde a primeira Data de lntegralizac;:ao ou a ultima Data de Pagamento da 
Remunera9ao, ate a Data de Pagamento da Remunera9ao subsequente, de acordo com a formula 
abaixo: 

J = VNe x (Fator DI -1): 

On de: 

J = Valor Unitario dos juros flutuantes acumulado no periodo, calculado com 8 ( oito) casas 
decimais sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI, 
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

Fator Dl = produt6rio das Taxas Dl com o uso do percentual aplicado, desde o inicio de cada 
Periodo de Capitaliza9ao, inclusive, ate a data de calculo, exclusive, calculado com 8 ( oito) casas 
decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 
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n 

FatorDI = n (1 + TD!k), 
k=l 

onde: 

k = numero de ordem dos fatores das Taxas 01, variando de 1 ate "n" sendo "n" urn numero 
inteiro; 

n = numero total de Taxas 01 consideradas na Data de Pagamento da Remunerac;ao, sendo "n" 
urn numero inteiro; 

TDik = Taxa 01, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com 
arredondamento, apurada da seguinte forma: 

onde: 

k = numero de ordem das Taxas DI, variando de 1 ate n; 

Dlk =Taxa Dl, de ordem k, divulgada pela B3 (segmento CETIP UTVM), utilizada com 2 
(duas) casas decimais; e 

Observac;oes: 

Para efeito do calculo da Remunerac;ao, sera sempre considerado a Taxa DI divulgada com 3 
(tres) Dias (Jteis de defasagem em relac;ao a data de calculo do CRI (exemplo: para calculo da 
Remunerac;ao dos CRI no dia 30 (trinta) sera considerada a Taxa DI divulgada ao final do dia 27 
(vinte e sete), pressupondo-se que os dias 27 (vinte e sete), 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove) e 
30 (trinta) sao todos Dias Uteis). 

0 fator resultante da expressao (1 + TDik) e considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, 
sem arredondamento. 

Efetua-se o produt6rio dos fatores diarios (1 + TDik), sendo que a cada fator diario acumulado, 
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o proximo fator diario, e 
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assim por diante ate o ultimo considerado. 

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator 01" com 8 (oito) 
casas decimais, com arredondamento. 

A Taxa 01 deveni ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgado pela 
entidade responsavel pelo seu calculo. 

5.1.2. No caso de indisponibilidade temporaria da Taxa 01, sera utilizada, em sua substitui<;ao, 
a mesma taxa diaria produzida pela ultima Taxa 01 divulgada ate a data do calculo, nao sendo 
devidas quaisquer compensa<;oes financeiras, tanto por parte da Emissora e da Devedora quanto 
pelos Titulares de CRI, quando da divulga<;ao posterior da Taxa 01 respectiva. 

5.1.3. Na ausencia de apura<;ao e/ou divulga<;ao da Taxa 01 por prazo superior a I 0 (dez) Dias 
Uteis contados da data esperada para apura<;ao e/ou divulga<;ao ou, ainda, na hip6tese de extin<;ao 
ou inaplicabilidade por disposi<;ao legal ou determina<;ao judicial da Taxa Dl, os Titulares de 
CRI, definirao, de comum acordo com a Emissora e com a Devedora, mediante realiza<;ao de 
Assembleia Geral, a ser convocada pela Emissora, nos termos deste Termo de Securitiza<;ao, 
observada a regulamenta<;ao aplicavel, o novo panimetro a ser aplicado, a qual deveni refletir 
parametres utilizados em opera<;oes similares existentes a epoca. Ate a delibera<;ao desse 
parametro sera utilizada, para 0 calculo do valor de quaisquer obriga<;oes pecuniarias previstas 
neste Termo de Securitiza<;ao, a mesma taxa diaria produzida pela ultima Taxa Dl divulgada. 

5.1.4. Caso a Taxa 01 venha a ser divulgada antes da realiza<;ao da Assembleia Geral, a 
referida Assembleia Geral nao sera mais realizada, e a Taxa 01, a partir de sua divulga<;ao, 
voltara a ser utilizada para o calculo da remunera<;ao dos CRI desde o dia de sua 
indisponibilidade. 

5.1.5. Caso nao haja acordo sobre a taxa substitutiva entre a Devedora e a Emissora ou caso 
nao haja quorum suficiente para a instala<;ao e/ou delibera<;ao em primeira e segunda 
convoca<;oes da Assembleia Geral de Titulares de CRI, , a Devedora optara, a seu exclusivo 
criterio, por uma das altemativas a seguir estabelecidas, obrigando-se a Devedora a comunicar 
por escrito a Emissora e ao Agente Fiduciario, no prazo de 2 (dois) dias contados a partir da data 
da realiza<;ao da respectiva Assembleia Geral, qual a altemativa escolhida: 

(i) a Devedora deveni resgatar antecipadamente e, consequentemente, cancelar 
antecipadamente as Debentures de forma que a Emissora resgate a totalidade dos CRI, sem multa 
ou premio de qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realiza<;ao da 
respectiva Assembleia Geral (ou da data em que esta deveria ser realizada, conforme o caso), 
pelo seu Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario, conforme o caso, nos 
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termos deste Termo de Securitiza<;ao, acrescido da Remunera<;ao devida ate a data do efetivo 
resgate e consequente cancelamento, calculada pro rata temporis, a partir da primeira Data de 
lntegraliza<;ao ou da ultima Data de Pagamento da Remunera<;ao, conforme o caso. Nesta 
altemativa, para calculo da Remunera<;ao aplicavel aos CRI a serem resgatados e, 
consequentemente, canceladas, para cada dia do Perfodo de Ausencia da Taxa Dl sera utilizada 
a mesma taxa diaria produzida pela ultima Taxa D1 divulgada; ou 

(ii) a Devedora devera apresentar cronograma de amortiza<;ao da totalidade das Debentures 
e consequentemente dos CRI, nao excedendo o prazo de vencimento final dos CRI. Durante o 
prazo de amortiza<;ao dos CRI pela Emissora, o pagamento da Remunera<;ao continuara sendo 
aquela estabelecida neste Termo de Securitiza<;ao, observado que, ate a amortiza<;ao integral dos 
CRI sera utilizada a ultima Taxa Dl divulgada. 

5.2. Datas de Pagamento da Remuneracao: 0 primeiro pagamento da Remunera<;ao sera realizado 
em 09 de julho de 20 I9 e os demais pagamentos trimestralmente, nos meses abril, j ulho, outubro e janeiro, 
sendo o ultimo pagamento na Data de Vencimento, conforme tabela constante abaixo: 

Datas de Pagamento da 
I 09 de julho de 2019 
2 09 de outubro de 20 I9 
3 08 de janeiro de 2020 
4 08 de abril de 2020 
5 08 de julho de 2020 
6 07 de outubro de 2020 
7 07 de janeiro de 202I 
8 07 de abril de 202I 
9 07 de julho de 2021 
10 07 de outubro de 2021 
II 07 de janeiro de 2022 
I2 07 de abril de 2022 
13 07 de j ulho de 2022 
I4 07 de outubro de 2022 
I5 09 de janeiro de 2023 
I6 I 0 de abril de 2023 
I7 07 dejulho de 2023 
I8 09 de outubro de 2023 
I9 09 de janeiro de 2024 
20 Data de Vencimento 
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CLAUSULA SEXTA- RESGATE ANTECIPADO, OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO E 
OFERTA DE AMORTIZA<;AO ANTECIPADA 

6.1. Resgate Antecipado : A Emissora realizani o resgate antecipado integral dos CRI nas hip6teses 
de pagamento antecipado facultativo dos Creditos Imobiliarios em caso de vencimento antecipado das 
Debentures, em razao do Resgate Antecipado Facultativo Especial, nos termos da Clausula 5.2 da 
Escritura de Emissao das Debentures. 0 resgate antecipado integral dos CRI sera realizada de acordo com 
os procedimentos operacionais da B3 (segmento CETIP UTVM). 

6.2. Oferta de Resgate Antecipado Facultativo: A Devedora podera, a seu exclusivo criteria e a 
qualquer tempo, mediante delibera<;ao do seu Conselho de Administra<;ao, realizar a Oferta de Resgate 
Antecipado Facultativo das Debentures endere<;ada a Securitizadora e ao Agente Fiduciario e 
operacionalizada da seguinte forma: 

(i) a Devedora realizara a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo por meio da Comunica<;ao de 
Oferta de Resgate Antecipado Facultativo a Securitizadora e ao Agente Fiduciario nos termos da Escritura 
de Emissao das Debentures; 

(ii) ap6s o recebimento pela Securitizadora da Comunica<;ao de Oferta de Resgate Antecipado 
Facultativo, esta publicara, em ate 5 (cinco) Dias Uteis do recebimento da referida comunica<;ao, os 
termos da Oferta de Resgate Antecipado Facultativo, para que os Titulares de CRI se manifestem acerca 
da sua adesao, ou nao, a oferta de resgate antecipado dos CRI na forma prevista no Termo de 
Securitiza<;ao. Ap6s consulta e decisao dos titulares de CRI, a Securitizadora tera 1 (urn) Dia Util, contado 
do prazo final de recebimento da manifesta<;ao dos titulares de CRI, para enviar Resposta a Comunica<;ao 
de Oferta de Resgate Antecipado a Devedora a respeito da quantidade de CRI e do valor a ser resgatado 
antecipadamente; 

(iii) a Devedora podera condicionar a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo a sua aceita<;ao por //" 
urn percentual mfnimo de Debentures, a ser definido pela Devedora quando da realiza<;ao da Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativo. Tal percentual devera estar estipulado na Comunica<;ao de Oferta de 
Resgate Antecipado. Nesta hip6tese, caso nao seja atingida a adesao do percentual mfnimo estabelecido 
pela Devedora, nao sera realizado o resgate antecipado; e 

(iv) o valor a ser pago a Securitizadora a titulo de Resgate Antecipado Facultativo sera equivalente: 
(i) ao Valor Nominal Unitario ou ao saldo do Valor Nominal Unitario acrescido (ii) da respectiva 
Remunera<;ao ate a data de Resgate Antecipado Facultativo, calculada nos termos da Clausula 4.2 da 
Escritura de Emissao de Debentures; e (iii) de eventual premio de resgate a ser oferecido a Securitizadora, 
a exclusivo criteria da Devedora, o qual nao podera ser negativo. 
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6.2.1. As Debentures resgatadas antecipadamente serao obrigatoriamente canceladas pe1a 
Devedora. 

6.2.1. A Devedora podeni, a seu exclusivo criterio e a qualquer tempo, promover o resgate antecipado 
da totalidade das Debentures em circulac;;ao ("Resgate Antecipado Facu ltativo Especia l"). 

6.3. Resgate Antecipado Facu ltat ivo Especial: A Devedora realizani o Resgate Antecipado 
Facultativo Especial por meio de Comunicac;;ao de Resgate Antecipado Facultativo Especial enderec;;ada 
a Securitizadora e ao Agente Fiduciario, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, com 10 ( dez) 
Dias (Jteis de antecedencia da data de realizac;;ao do Resgate Facultativo Especial. 

6.3.1. 0 valor a ser pago a Securitizadora a titulo de Resgate Antecipado Facultativo Especial 
sera o Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor Nominal Unitario acrescido (i) da 
Remunerac;ao, calculada pro rata temporis desde a Data de Integra1izac;;ao, ou Data de 
Pagamento da Remunerac;;ao imediatamente anterior ate a data de Resgate Antecipado 
Facultativo Especial, conforme o caso, (ii) de premio equivalente: (a) de 05 de abril de 2021 
(inclusive) a 05 de abril de 2022 (exclusive), a 0,75% (setenta e cinco centesimos por cento) 
incidente sobre o somat6rio do Valor Nominal Unitario e da Remunerac;;ao na data do 
Resgate Antecipado Facultativo Especial; e (b) de 05 de abril de 2022 (inclusive) a 05 de 
abril de 2024 (exclusive), a 0,50% (cinquenta centesimos por cento) incidente sobre o 
somat6rio do Valor Nominal Unitario e da Remunerac;;ao na data do Resgate Antecipado 
Facultativo Especial. 

6.3.2. As Debentures resgatadas antecipadamente serao obrigatoriamente canceladas pe1a 
Devedora. 

6.3.3. Nao sera permitido o Resgate Antecipado Facultativo Especial parcial. 

6.3.4. Na hip6tese de Resgate Antecipado Facultativo Especial das Debentures, a Emissora 
devera resgatar imediatamente a totalidade dos CRI. 

6.4. Oferta de Amortizacao Antecipada Facu ltativa: A Devedora podera, a seu exclusivo criterio e a 
qualquer tempo, mediante deliberac;;ao do seu Conselho de Administrac;;ao, realizar oferta de amortizac;ao 
antecipada facultativa das Debentures enderec;;ada a Securitizadora e ao Agente Fiduciario. A Oferta de 
Amortizac;;ao Antecipada Facultativa sera operacionalizada da seguinte forma: 

(i) a Devedora realizara a Oferta de Amortizac;;ao Antecipada Facultativa por meio de Comunicac;;ao 
de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo a Securitizadora e ao Agente Fiduciario nos termos da 
Escritura de Emissao de Debentures; 
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(ii) ap6s o recebimento pela Emissora da Comunicar;:ao de Oferta de Resgate Antecipado 
Facultativo, esta publicani a Oferta de Amortizar;:ao Antecipada Facultativa, para que os Titulares de CRI 
manifestem a sua Resposta a Comunicar;:ao de Oferta de Amortizar;:ao Antecipada; 

(iii) a Oferta de Amortizar;:ao Antecipada Facultativa s6 sera realizada se contar com a manifestar;:ao 
positiva de I 00% (cern por cento) dos titulares de CRI; 

(iv) o valor a ser pago a Securitizadora a titulo de Amortizar;:ao Antecipada Facultativa sera 
equivalente a urn percentual do Valor Nominal Unitario, ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da 
Remunerar;:ao ate a data da Amortizar;:ao Antecipada, calculada nos termos da Clausula 4.2 da Escritura 
de Emissao das Debentures e de eventual premio de Amortizar;:ao Antecipada Facultativa a ser oferecido 
a Securitizadora, a exclusivo criterio da Devedora, o qual nao podera ser negativo, para cada uma das 
Debentures; e 

(v) na hip6tese de Amortizar;:ao Antecipada Facultativa das Debentures, a Emissora devera realizar 
a imediata amortizar;:ao dos CRI, na mesma proporr;:ao, nos termos previstos neste Termo de 
Securitizar;:ao. 

6.5. Aqu isicao Facul tativa: A Devedora podera, a qualquer tempo, adquirir Debentures em 
circular;:ao, observado o disposto no paragrafo 2° do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ar;:oes e as regras 
expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relat6rio da administrar;:ao e das demonstrar;:oes 
financeiras da Devedora. As Debentures adquiridas pela Devedora de acordo com este item poderao ser 
canceladas, permanecer na tesouraria da Devedora, ou serem negociadas privadamente. 

CLAUSULA SETIMA- VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEBENTURES 

7.1. Eventos de Vencimento Antecipado: Observado o disposto na Escritura de Emissao das 
Debentures, as obrigar;:oes da Devedora constantes dos instrumentos relacionados a Emissao poderao ser 
declaradas antecipadamente vencidas e imediatamente exigiveis, independentemente de aviso, 
notificar;:ao ou interpelar;:ao judicial ou extrajudicial, na ocorrencia de qualquer dos eventos estabelecidos 
abaixo: 

Vencimento Antecipado Automatico: 

(i) inadimplemento, pela Devedora, no prazo e na forma previstos na Escritura de Emissao de 
Debentures, de qualquer obrigar;:ao pecuniaria relacionada as Debentures, nao sanada no prazo de I (urn) 
Dia Uti! da data de vencimento da referida obrigar;:ao; 

(ii) (a) decretar;:ao de falencia da Devedora; (b) pedido de autofalencia pela Devedora; (c) pedido de 
falencia da Devedora formulado por terceiros nao elidido no prazo legal, (d) pedido de recuperar;:ao 
judicial ou de recuperar;:ao extrajudicial pela Devedora, independentemente do deferimento do respectivo 
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pedido; (e) liquida<;ao, dissolu<;ao ou extin<;ao da Devedora; ou (f) qualquer evento amilogo que 
caracterize estado de insolvencia da Devedora, nos termos da legisla<;ao aplicavel; 

(iii) realiza<;ao de redu<;ao de capital social da Devedora com outra finalidade que nao a absor<;ao de 
prejufzos, sem que haja anuencia previa da Emissora; 

(iv) inadimplemento, observados os prazos de saneamento das obriga<;5es previstos nos respectivos 
contratos ou instrumentos, ou vencimento antecipado de quaisquer obriga<;5es financeiras a que estejam 
sujeitas a Devedora e/ou qualquer de suas controladas, no mercado local ou intemacional, individual ou 
agregado, superior a 1,5% (urn inteiro e cinco decimos por cento) do patrimonio lfquido da Devedora, de 
acordo com a ultima demonstra<;ao financeira trimestral divulgada; 

(v) se as obriga<;5es de pagar da Devedora previstas na Escritura de Emissao de Debentures 
deixarem de concorrer, no mfnimo, em condi<;5es pari passu com as demais dfvidas quirografarias da 
Devedora, ressalvadas as obriga<;5es que gozem de preferencia por for<;a de disposi<;ao legal; 

(vi) protestos legftimos de tftulos contra a Devedora, cujo valor, individual ou em conjunto, seja 
superior ao equivalente a 1,5% (urn inteiro e cinco decimos por cento) do patrimonio lfquido da Devedora, 
de acordo com a ultima demonstra<;ao financeira trimestral divulgada, por cujo pagamento a Devedora 
seja responsavel e que nao sejam sanados, declarados ilegftimos ou comprovados como tendo sido 
indevidamente efetuados, no prazo de 10 ( dez) Dias Ute is, contados da data em que a Devedora tiver 
ciencia da respectiva ocorrencia, ou for demandada em processo de execu<;ao e nao garantir o jufzo ou 
nao liquidar a dfvida no prazo estipulado judicialmente ou como efetivo arresto judicial de bens, ou ainda 
inadimplirem obriga<;5es em opera<;oes financeiras, cujo valor agregado seja igual ou superior ao 
montante previsto neste item; a exce<;ao do protesto efetuado por erro ou ma-fe de terceiro, desde que 
validamente comprovado pela Devedora no prazo supra mencionado; 

(vii) nao cumprimento de qualquer decisao ou senten<;a judicial transitada em julgado contra a 
Devedora, em valor unitario ou agregado igual ou superior ao equivalente a 1,5% (urn inteiro e cinco 
decimos por cento) do patrimonio lfquido da Devedora de acordo com a ultima demonstra<;ao financeira 
trimestral divulgada, ou seu valor equivalente em outras moedas, no prazo de ate 10 (dez) dias corridos 
da data estipulada para pagamento; 

(viii) cisao, fusao, incorpora<;ao, inclusive incorpora<;ao de a<;oes, ou qualquer outra forma de 
reorganiza9ao societaria envolvendo a Devedora, que resulte em altera9ao de controle da Devedora, salvo 
se houver o previo consentimento da Emissora, aprovado em Assembleia de Titulares de CRI, ou se for 
garantido o direito de resgate a Devedora, de acordo com a determina<;ao de Titulares de CRI que o 
desejarem, nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por A96es; 

(ix) transforma9ao da Devedora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das 
Sociedades por A96es; 

(x) transferencia ou qualquer forma de cessao ou promessa de cessao a terceiros, pela Devedora, das 
obriga<;5es a serem assumidas na Escritura de Emissao de Debentures, sem a previa anuencia da Emissora, 
conforme aprovada em Assembleia de Titulares de CRI; 
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Vencimento Antecipado Nao Automatico: 

(xi) descumprimento pe\a Devedora ou por qualquer de suas controladas, no prazo e na forma 
devidos, de qualquer obrigac;ao nao pecuniaria relacionada as Debentures estabelecida na Escritura de 
Emissao de Debentures, incluindo no caso de nao envio do Relat6rio Semestral referente a aplicac;ao dos 
recursos das Debentures, nao sanada no prazo de 30 (trinta) dias da comunicac;ao do referido 
descumprimento: (a) pela Devedora a Emissora, ou (b) pela Emissora ou por qualquer terceiro a 
Devedora, dos do is o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo nao se aplica as obrigac;oes para as quais 
tenha sido estipulado prazo especifico; 

(xii) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em qualquer aspecto relevante, 
quaisquer declarac;oes ou garantias prestadas pela Devedora na Escritura de Emissao de Debentures; 

(xiii) distribuic;ao de dividendos, pagamento de juros sobre o capital proprio ou a realizac;ao de 
quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Devedora esteja em mora com qualquer de suas 
obrigac;oes pecuniarias ou nao pecuniarias prevista na Escritura de Emissao de Debentures, observado os 
prazos de cura estabelecidos nos itens (i) e (xi) acima, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo 
mfnimo obrigat6rio previsto no artigo 220 da Lei das Sociedades por Ac;oes; 

(xiv) nao renovac;ao, cancelamento, revogac;ao ou suspensao das autorizac;oes, concessoes, 
subvenc;oes, alvaras ou licenc;as, inclusive as ambientais, exigidas para o regular exercfcio das atividades 
desenvolvidas pela Devedora, exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de tal nao 
renovac;ao, cancelamento, revogac;ao ou suspensao, a Devedora comprove a existencia de provimento 
jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da Devedora ate a renovac;ao ou obtenc;ao 
da referida licenc;a ou autorizac;ao; 

(xv) venda, transferencia ou desapropriac;ao de ativos relevantes da Devedora, inclusive ac;oes ou 
quotas de sociedades controladas, desde que tal transferencia de ativos resulte em reduc;ao de classificac;ao 
de risco da Devedora em 2 (dois) ou mais nfveis em relac;ao a classificac;ao de risco vigente, em escala 
nacional, no momenta imediatamente anterior a tal transferencia de ativos; 

(xvi) mudanc;a ou alterac;ao no objeto social da Devedora que modifique as atividades atualmente por { 
ela praticadas de forma relevante, ou que agregue a essas atividades novos neg6cios que tenham 
prevalencia ou que possam representar desvios significativos e relevantes em relac;ao as atividades 
atualmente desenvolvidas descritas na Clausula 3.1.1 ou 3.1.2 da Escritura de Emissao de Debentures, 
conforme o caso; 

(xvii) aplicac;ao dos recursos oriundos da Emissao em destinac;ao diversa da descrita na Clausula 3.5 {;' 
da Escritura de Emissao de Debentures; e 

(xviii) nao cumprimento de qualquer dos Indices financeiros relacionados a seguir, a serem calculados 
trimestralmente pela Devedora com base em suas demonstraroes financeiras consolidadas auditadas, f\ 

referentes ao encerramento dos trimestres de marc;o, junho,Y setembro e dezembro de cada ano, e tJ 
verificados pela Emissora ate 5 (cinco) dias ap6s o recebimento do calculo enviado pela Devedora \-
("Indices Financeiros '): 
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a) a razao entre (A) a soma de Dfvida Uquida e Im6veis a Pagar; e (B) Patrim6nio 
Uquido; deveni ser sempre igual ou inferior a 0,80 (oitenta centesimos); e 

b) a razao entre (A) a soma de Total de Recebfveis e Im6veis a Comercializar; e (B) a 
soma de Dfvida Uquida, Im6veis a Pagar e Custos e Despesas a Apropriar; deveni ser sempre 
igual ou maior que 1,5 (urn e meio) ou menor que 0 (zero). 

onde: 

"Divida Lfquida" corresponde ao somat6rio das dfvidas onerosas no balanyo patrimonial 
consolidado da Devedora menos as disponibilidades (somat6rio do caixa mais aplicayoes 
financeiras) menos a Dfvida SFH e Dfvida FGTS; 

"lm6veis a Pagar" corresponde ao somat6rio das contas a pagar por aquisiyao de im6veis e da 
provisao de custos oryados a incorrer no balanyo patrimonial consolidado da Devedora; 

"Custos e Despesas a Apropriar" conforme indicado nas notas explicativas das demonstrayoes 
financeiras da Devedora em bases consolidadas; 

"Divida SPH" corresponde a somat6ria de todos os contratos de emprestimo da Devedora em 
bases consolidadas: (i) cujos recursos sejam oriundos do Sistema Financeiro da Habitayao 
(incluindo os contratos de emprestimo de suas subsidiarias, considerados proporcionalmente a 
participayao da Devedora em cada uma delas); e (ii) contratado na modalidade "Plano 
Empresario"; 

"Dfvida FGTS" significa quaisquer recursos que tenham sido captados junto ao FGTS, nos 
termos previstos na Circular da Caixa Economica Federal n° 465, de 1 ode abril de 2009 ( ou outra 
norma que venha a substituf-la de tempos em tempos) no balan<;o patrimonial consolidado da 
Devedora; 

"Patrim6nio Liquido" e o patrim6nio lfquido consolidado da Devedora, exclufdos os valores da 
conta reservas de reavaliayao, se houver; 

"Total de Recebiveis" corresponde a soma dos valores a receber de clientes de curto e Iongo 
prazo da Devedora, refletidos ou nao nas demonstrayoes financeiras consolidadas da Devedora, 
conforme indicado nas notas explicativas as demonstra<;oes financeiras consolidadas da 
Devedora, em funyao da pratica contabil aprovada pela Resoluyao do Conselho Federal de 
Contabilidade n.0 963/03; e 

"lm6veis a Comercializar" e o valor apresentado na conta de im6veis a comercializar do balan<;o 
patrimonial consolidado da Devedora. 

7 .1.1. Caso: (i) haja a contratayao, pela Devedora, de outras operayoes financeiras cujos Indices 
financeiros sejam mais restritivos aos Indices Financeiros; e (a) as rubricas dos novos indices 
financeiros sejam as mesmas rubricas previstas na Escritura de Emissao de Debentures e neste 
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Termo de Securitiza<;ao, as partes signatarias da Escritura de Emissao concordam em aditar a 
Escritura e este Termo de Securitizayao de forma que as razoes dos Indices Financeiros sejam 
alteradas para refletir as razoes dos novos indices financeiros praticados pela Devedora; ou (b) 
as rubricas dos novos indices financeiros sejam diferentes das rubricas dos Indices Financeiros 
previstas na Escritura de Emissao de Debentures e neste Termo de Securitiza<;ao, a Emissora 
devera convocar uma Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a inclusao ou nao dos 
novos indices financeiros. Nessas hipoteses, a Devedora devera comunicar a Emissora acerca da 
contrata<;ao das referidas opera<;oes financeiras em ate 15 (quinze) Dias Uteis apos sua 
contrata<;ao. 

7.1.2.A ocorrencia de quaisquer dos eventos indicados nas alfneas (i) a (x) da Clausula 7.1 
acarretara o vencimento antecipado automatico das Debentures, e, consequentemente, dos CRI, 
sendo que a Emissora devera declarar antecipadamente vencidas todas as obriga<;oes decorrentes 
das Debentures e, consequentemente, dos CRI, e exigir o imediato pagamento, pela Devedora, 
do valor nominal unitario das Debentures, ou saldo do valor nominal unitario das Debentures, 
acrescido da Remunera<;ao, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integraliza<;ao 
ou a Data de Pagamento da Remunera<;ao imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data 
do efetivo pagamento, sem prejuizo, quando for o caso, dos Encargos Moratorios, calculados 
desde a data do inadimplemento ate a data do seu efetivo pagamento. 

7.1.3.Na ciencia da ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado indicados 
nas alfneas (xi) a (xviii) da Clausula 7.1, a Emissora devera convocar, em ate 5 (cinco) Dias 
Uteis contados da data em que tomar conhecimento do referido Evento de Vencimento 
Antecipado, uma Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a nao declara<;ao do 
vencimento antecipado dos CRI e, consequentemente, das Debentures. A Assembleia de 
Titulares de CRI a que se refere este item devera ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias 
corridos, a con tar da data da primeira convoca<;ao, ou no prazo de 8 ( oito) dias corridos, a con tar 
da data da segunda convoca<;ao, se aplicavel, de acordo com os quoruns de delibera<;ao indicados 
neste Termo de Securitiza<;ao. 

7 .1.4. Na hip6tese: (i) de nao instala<;ao da Assembleia de Titulares de CRI, em primeira e 
segunda convoca<;ao por falta de quorum, nos termos deste Termo de Securitiza<;ao; (ii) em caso 
de instala<;ao da assembleia de Titulares de CRI, mas nao haja quorum suficiente para a 0 
delibera<;ao, nos termos deste Termo de Securitiza<;ao; ou (iii) em caso de instala<;ao e 
delibera<;ao favoravel ao vencimento antecipado das Debentures e, consequentemente, dos CRI: 
(a) por 50% ( cinquenta por cento) dos Titulares de CRI em circula<;ao na Assembleia de Titulares 
de CRI; ou (b) por 50% (cinquenta por cento) dos Titulares de CRI em circula<;ao na assembleia 
de Titulares de CRI, desde que estejam presentes, no minimo, 20% (vinte por cento) dos Titulares 
de CRI em circula<;ao, a Emissora devera declarar o vencimento antecipado dos CRI e, 
consequentemente, das Debentures e exigir o pagamento do que for devido. 
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7 .1.5. Caso venha a ser declarado o vencimento antecipado das Debentures, e, 
consequentemente, dos CRI, a Devedora obriga-se a efetuar o pagamento do valor nominal 
unitario das Debentures ou do saldo do valor nominal unitario das Debentures em circula9ao, 
acrescido, con forme o caso, da Remunera9ao, calculada pro rata temporis desde a primeira Data 
de Integraliza9ao, ou da Data de Pagamento da Remunera9ao imediatamente anterior, conforme 
o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora nos termos da 
Escritura de Emissao de Debentures, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados do recebimento, pela 
Devedora, de comunica9ao por escrito a ser enviada pela Devedora a Emissora por meio de carta 
protocolada no endere9o constante da Clausula 9.1 da Escritura de Emissao de Debentures, sob 
pena de, em nao o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Morat6rios 
previstos na Clausula 4.7 da Escritura de Emissao de Debentures. 

CLAUSULA OITA VA - DA INSTITUI<;AO DO REGIME FIDUCIARIO E DO PATRIMONIO 
SEPARADO 

8.1. Regime Fiduciario: Em observancia a faculdade prevista no artigo 9° da Lei no 9.5I4/04, a 
Emissora institui, em carater irrevogavel e irretratavel, o Regime Fiduciario sobre: (i) os Creditos 
Imobiliarios, que sao expressamente vinculados ao presente Termo de Securitizas;ao; (ii) sobre as 
Debentures; (iii) a CCI; e (iv) a Conta Centralizadora, nos termos da declara9ao constante do Anexo IV 
deste Termo de Securitiza9ao. 

8.I.I. 0 Regime Fiduciario sera institufdo neste Termo de Securitizas;ao, o qual sera 
registrado na Instituis;ao Custodiante, conforme previsto no paragrafo unico do artigo 23 da Lei 
n° I0.931/04. 

8.2. Pat:rimonio Separado: Os Creditos Imobiliarios, as Debentures, a CCI e a Conta Centralizadora 
sujeitos ao Regime Fiduciario ora institufdo sao destacados do patrimonio da Emissora e passam a 
constituir Patrimonio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI e das demais 
obrigas;oes relativas ao Regime Fiduciario, nos termos do artigo II da Lei n° 9 .5I4/97. 

8.2.1. 0 Patrimonio Separado sera composto pelas Debentures, pela CCI, pelos Creditos 
Imobiliarios e pela Conta Centralizadora, e destinar-se-a especificamente ao pagamento dos CRI 
e das demais obriga9oes relativas ao Regime Fiduciario, nos termos do artigo II da Lei n° 
9.5I4/97. 

8.2.2. Os Creditos Imobiliarios objeto do Regime Fiduciario responderao apenas pelas 
obrigas;oes inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administraryao do Patrimonio 
Separado e respectivos custos tributarios, conforme previsto neste Termo, estando imunes a 
qualquer a9ao ou execu9ao de outros credores da Emissora que nao seus beneficiarios, ou seja, 
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os Titulares de CRI. 

CLAUSULA NONA- DA ADMINISTRA(:AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. Administracao do Patrimon io Seoarado: A Emissora administrani o Patrimonio Separado 
institufdo para os fins desta Emissao, promovendo as diligencias necessarias a de sua 
regularidade, bern como mantendo registro contabil independentemente do restante de seu patrimonio e 
elaborando e publicando as respectivas financeiras, em conformidade com o artigo 12 da 
Lei no 9.514/97. 

9.2. Responsabilidade da Emissora: A Emissora somente respondera pelos prejufzos que causar por 
culpa, dolo, descumprimento de legal ou regulamentar, negligencia, imprudencia, imperfcia 
ou temeraria ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrim6nio Separado. 

9.2.1. Para fins do disposto no item 9 do Anexo III a CVM no 414/04, a Emissora 
declara que: 

(i) a custodia da Escritura de Emissao de CCI sera realizada pela Custodiante, 
cabendo a Emissora a guarda e de uma via da Escritura de Emissao das Debentures 
que deu origem aos CnSditos Imobiliarios, bern como o envio de uma c6pia digitalizada da 
Escritura de Emissao das Debentures a Custodiante previamente ao registro da CCI; 
e 

(ii) a o controle e a ordinaria dos Creditos Imobiliarios sao atividades 
que serao realizadas pela Emissora e distribufdos aos Titulares de CRI, na que 
detiverem dos referidos tftulos. 

9.2.2. Com a dos Creditos Imobiliarios, compete a Emissora: 

(i) controlar a da divida de responsabilidade da Devedora, observadas as 
estabelecidas na Escritura de Emissao de CCI; e 

(ii) diligenciar para que sejam tomadas todas as providencias extrajudiciais e judiciais que 
se tomarem necessarias a de eventuais Creditos Imobiliarios inadimplidos. 

9.3. Insuficiencia de Bens: A insuficiencia dos bens do Patrim6nio Separado nao dara causa a 
de sua quebra. 
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CLAUSULA DEZ- DA LIQUIDA(:AO DO P ATRIMONIO SEPARADO 

1 0.1. Eventos de Liguidacao do Patrim6nio Separado: A ocorrencia de qualquer urn dos eventos 
abaixo ensejani a assunc;ao imediata e transit6ria da administrac;ao do Patrim6nio Separado pelo Agente 
Fiducic:irio: 

(i) pedido por parte da Emissora de recuperac;ao judicial, extrajudicial a qualquer credor 
ou classe de credores, independentemente deter sido requerida ou obtida homologac;ao judicial 
do referido plano; 

(ii) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente 
elidido atraves do deposito previsto no panigrafo unico do artigo 98 da Lei no 11.101105 pela 
Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

(iii) decretac;ao de falencia da Emissora ou apresentac;ao de pedido de autofalencia pela 
Emissora; 

(iv) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigac;oes nao pecuniarias 
previstas neste Termo, sendo que, nessa hip6tese, a liquidac;ao do Patrim6nio Separado podera 
ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 8 ( oito) Dias Uteis, contados 
do inadimplemento; ou 

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigac;oes pecuniarias 
previstas neste Termo, sendo que, nessa hip6tese, a liquidac;ao do Patrim6nio Separado podera 
ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 5 (cinco) Dias Uteis, 
contados do inadimplemento. 

1 0.1.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente 
comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em 1 (urn) Dia Uti!. 

1 0.1.2. Verificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Liquidac;ao do Patrim6nio 
Separado e assumida a administrac;ao do Patrim6nio Separado pelo Agente Fiduciario, este 
devera convocar, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que tomar conhecimento do 
evento, Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a eventualliquidac;ao do Patrim6nio 
Separado. Referida Assembleia Geral dos Titulares devera ser realizada no prazo de 20 (vinte) 
dias corridos contados da data da convocac;ao. 

1 0.1.3. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 1 0.1.2 acima, os Titulares 
de CRI deverao deliberar: (i) pela liquidac;ao do Patrim6nio Separado, hip6tese na qual devera 
ser nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidac;ao; ou (ii) pela nao liquidac;ao do 
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Patrimonio Separado, hip6tese na qual deveni ser deliberada a continuidade da administravao do 
Patrimonio Separado por nova securitizadora, fixando-se as condiv5es e termos para sua 
administravao, bern como a remuneravao da instituivao administradora nomeada. 

1 0.1.4. A deliberavao pela nao declara<;ao da liquidavao do Patrimonio Separado deveni ser 
tomada pelos Titulares de CRI que representem, no mfnimo, 51% ( cinquenta e urn por cento) 
dos CRI em Circulavao. 

1 0.1.5. Na hip6tese de liquidavao do Patrimonio Separado e caso os Titulares de CRI em 
Circulavao assim deliberem, serao adotados os procedimentos estabelecidos na clausula 10.2 
abaixo. 

10.2. Liquidacao do Patrimonio Separado: A liquidavao do Patrimonio Separado sera realizada: 

(i) automaticamente, quando do pagamento integral dos CRI, nas datas de vencimento 
pactuadas, ou, a qualquer tempo, na hip6tese de resgate antecipado ou amortizavao integral dos 
CRI; ou 

(ii) ap6s a Data de Vencimento dos CRI (seja o vencimento ora pactuado, seja o vencimento 
antecipado em funvao da ocorrencia de urn Evento de Vencimento Antecipado), mediante 
transferencia dos Creditos Imobiliarios integrantes do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciario 
(ou a institui<;ao administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de 
representante dos Titulares de CRI, para fins de extinvao de toda e qualquer obriga<;ao da 
Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario (ou a instituivao 
administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), conforme deliberavao dos 
Titulares de CRI: (a) administrar os Creditos Imobiliarios que integram o Patrimonio Separado, 
(b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realizavao dos creditos oriundos 
dos Creditos Imobiliarios que lhe foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os 
Titulares de CRI na proporvao de CRI detidos, e (d) transferir os Creditos Imobiliarios 
eventualmente nao realizados aos Titulares de CRI, na proporvao de CRI detidos. 

1 0.2.1. Quando o Patrimonio Separado for liquidado, ficara extinto o Regime Fiduciario aqui 
institufdo. 

1 0.2.2. 0 Agente Fiduciario devera fomecer a Emissora, no prazo de ate 3 (tres) Dias Uteis a 
partir da extinvao do Regime Fiduciario a que esta submetida a CCI e uma vez satisfeitos os 
creditos dos beneficiarios, termo de quitavao, que servira para baixa, junto a Instituivao 
Custodiante, das averbav5es que tenham institufdo tal regime fiduciario. Tal ato importara, no 
caso de extinvao do Patrimonio Separado nos termos do inciso "(i)" da Clausula 10.2 acima, na 
reintegravao ao patrimonio comum da Devedora dos eventuais creditos que sobejarem. Na 
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hip6tese de extinyao do Patrim6nio Separado nos termos do inciso "(ii)" da Chiusula I 0.2 acima, 
os Titulares de CRI receberao os creditos oriundos da CCI e do Patrim6nio Separado em dayao 
em pagamento pela dfvida resultante dos CRI, obrigando-se o Agente Fiduciario (ou a instituiyao 
administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI) a restituir prontamente a 
Devedora eventuais creditos que sobejarem a totalidade dos valores devidos aos Titulares de 
CRI, cujo montante ja devera estar deduzido dos custos e despesas que tiverem sido incorridas 
pelo Agente Fiduciario ( ou pela institui9ao administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares 
de CRI) com rela9ao a cobran9a dos referidos creditos derivados da CCI e dos demais 
Documentos da Opera9ao. 

CLAUSULA ONZE- DECLARA(:OES DA EMISSORA 

11.1. Declaracoes da Em issora: A Emissora neste ato de clara que: 

(i) e uma sociedade devidamente organizada, constitufda e existente sob a forma de sociedade por 
a9oes com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza9oes necessarias a celebra9ao deste 
Termo, a emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obriga9oes aqui previstas, tendo sido satisfeitos 
todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo tern poderes estatutarios e/ou delegados para 
assumir, em seu nome, as obriga96es ora estabelecidas e, sendo mandatarios, tiveram os poderes 
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

(iv) e legitima e 1mica titular dos Creditos Imobiliarios; 

(v) conforme declara9ao prestada pela Devedora nos Documentos da Opera9ao, os Creditos 
Imobiliarios encontram-se livres e desembara9ados de quaisquer onus, gravames ou restri9oes de natureza 
pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do conhecimento da Emissora a existencia de qualquer fato que 
impe9a ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo ou qualquer Documento da Opera9ao; 

(vi) nao M qualquer rela9ao entre a Emissora eo Agente Fiduciario que impeya o Agente Fiduciario 
de exercer plenamente suas fun9oes; 

(vii) este Termo e as obriga9oes aqui previstas constituem obriga96es legalmente validas e 
vinculantes da Emissora, exigiveis de acordo com os seus termos e condi9oes, com for9a de titulo 
executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do C6digo de Processo Civil Brasileiro; 
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(viii) nao tern conhecimento de qualquer ayao judicial, procedimento administrativo ou arbitral, 
inquerito ou outro tipo de investigayao govemamental que possa vir a causar impacto adverso relevante 
na capacidade da Emissora de cumprir com as obrigayoes assumidas neste Termo de Securitizayao e nos 
demais Documentos da Operayao; 

(ix) observa a legisla<;ao em vigor em seus aspectos relevantes, em especial a legislayao trabalhista, 
previdenciaria e ambiental, para que: (a) nao utilize, direta ou indiretamente, trabalho em condiyoes 
ana!ogas as de escravo ou trabalho infantil; (b) os trabalhadores da Emissora estejam devidamente 
registrados nos termos da legislayao em vigor; (c) cumpra as obriga<;oes decorrentes dos respectivos 
contratos de trabalho e da legisla<;ao trabalhista e previdenciaria em vigor em todos os seus aspectos 
relevantes; (d) cumpra a legisla<;ao aplicavel a proteyao do meio ambiente, bern como a saude e seguranc;a 
publicas em todos os seus aspectos relevantes; (e) detenha todas as permissoes, licen<;as, autoriza<;oes e 
aprova<;oes necessarias para o exercfcio de suas atividades, em conformidade com a legislayao ambiental 
aplicavel em todos os seus aspectos relevantes; (f) tenha todos os registros necessarios, em conformidade 
com a legisla<;ao civil e ambiental aplicavel em todos os seus aspectos relevantes; 

(x) nao teve sua falencia ou insolvencia requerida ou decretada ate a respectiva data, tampouco esta 
em processo de recupera<;ao judicial e/ou extrajudicial; 

(xi) no seu melhor conhecimento inexiste descumprimento de qualquer disposiyao relevante 
contratual, legal ou de qualquer outra ordem judicial, administrativa ou arbitral; 

(xii) nao omitiu nenhum acontecimento relevante, de qualquer natureza, que seJa de seu 
conhecimento e que possa resultar em alterayao relevante de suas atividades; e 

(xiii) a Emissora, suas controladas, controladoras (a) nao realizaram contribui<;oes, doa<;oes ou 
despesas de representa<;ao ilegais ou outras despesas ilegais relativas a atividades polfticas e/ou qualquer 
pagamento de propina, abatimento ilfcito, remunera<;ao ilfcita, subomo, trafico de influencia, "caixinha" 
ou outro pagamento ilegal; e (b) nao violaram qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, 
nacional ou estrangeiro, contra pratica de corrupyao ou atos lesivos a administra<;ao publica, incluindo, 
mas nao se limitando, a Lei Anticorrupc;ao. 

11.1.1. A Emissora informara todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria 
Emissora, mediante publicac;ao na imprensa, assim como prontamente informara tais fatos 
diretamente ao Agente Fiduciario por meio de comunica<;ao por escrito, na forma da Clausula 
Dezesseis abaixo. 

11.1.2. A Emissora informara imediatamente o Agente Fiduciario acerca da necessidade de se 
manifestar e convocara a Assembleia de Titulares de CRI, na qualidade de credor dos Creditos 
Imobiliarios, bern como se obriga a acatar a orientac;ao de voto exarada pelos Titulares de CRI 
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na Assembleia de Titulares de CRI. 

11.1.3. A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informa9oes e declara9oes prestadas por 
si aos Investidores, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os 
CRI, para verifica9ao de sua veracidade, consistencia, qualidade e suficiencia das informa9oes 
disponibilizadas ao Investidor, declarando que os CRI se encontram perfeitamente constituidos 
na estrita e tiel forma e substancia descritos pela Emissora neste Termo, nao obstante o dever de 
diligencia do Agente Fiduciario, previsto em legisla9ao especifica. 

11.1.4. A Emissora notificara os Titulares de CRI eo Agente Fiduciario, no prazo de ate 1 (urn) 
Dia Uti!, caso quaisquer das declara9oes aqui prestadas tomem-se total ou parcialmente 
inveridicas, incompletas ou incorretas ou se ocorrerem quaisquer eventos e/ou situa9oes que 
possam, no juizo razoavel do homem ativo e probo, colocar em risco o exercicio, pela Emissora, 
de seus direitos, prerrogativas, privilegios e garantias decorrentes dos Documentos da Opera9ao, 
que possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhao dos 
Titulares de CRI conforme disposto no presente Termo de Securitiza9ao. Nao obstante, a 
Emissora fomecera ao Agente Fiduciario, os seguintes documentos e informa9oes: 

(i) dentro de 05 (cinco) Dias Uteis, qualquer informa9ao ou c6pia de quaisquer documentos 
que razoavelmente !he sejam solicitados, permitindo que o Agente Fiduciario (ou o auditor 
independente por este contratado ), por meio de seus representantes legal mente constituidos e 
previamente indicados, tenham acesso aos livros e registros contabeis, bern como aos respectivos 
registros e relat6rios de gestao e posi9ao financeira referentes ao Patrimonio Separado, referente 
a Emissao; 

(ii) c6pia de todos os documentos e informa9oes que a Emissora, nos termos, prazos e 
condi9oes previstos neste Termo de Securitiza9ao, comprometeu-se a enviar ao Agente 
Fiduciario; 

(iii) em ate 05 (cinco) Dias Uteis da data de publica9ao, c6pias dos avisos de fatos relevantes 
e atas de assembleias gerais, reunioes do Conselho de Administra9ao e da Diretoria da Emissora 
que envolvam o interesse dos Titulares de CRI e que afetem os seus interesses; 

(iv) c6pia de qualquer notifica9ao judicial, extrajudicial ou administrativa recebida pela 
Emissora e que seja relacionada aos interesses dos Titulares de CRI, no maximo, em 05 (cinco) 
Dias Uteis contados da data de seu recebimento; 

(v) anualmente, ate o dia 30 de abril, relat6rio de gestao dos Creditos Imobiliarios e posi9ao 
financeira dos Creditos lmobiliarios, acrescido de declara9ao de que esta em dia no cumprimento 
de todas as suas obriga9oes previstas neste Termo de Securitiza9ao e ratificando a vincula9ao 
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dos Creditos Imobiliarios aos CRI. 0 referido relat6rio anual devera especificar, no minimo: (i) 
o valor pago aos Titulares de CRI no periodo; (ii) o valor recebido da Devedora no periodo; (iii) 
o valor previsto para recebimento da Devedora no periodo; (iv) o saldo devedor dos Creditos 
Imobiliarios no periodo; (v) o indice de inadimplencia no periodo; e (vi) o montante existente na 
conta corrente de titularidade exclusiva da Emissora e vinculada exclusivamente aos CRI; 

(vi) o organograma, todos os dados financeiros e atos societarios necessarios a realizayao 
do relat6rio anual, conforme dispoe a Instruyao CVM n.0 583/16, que venham a ser solicitados 
pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 
30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilizayao na CVM. 0 referido 
organograma do grupo societario da Emissora devera conter, inclusive, controladores, 
controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de 
cada exercfcio social. No mesmo prazo, a Emissora devera encaminhar declarafi:aO ao Agente 
Fiduciario, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), na forma do seu estatuto social, 
atestando o seu conhecimento em relafi:ao a: (i) que permanecem validas as disposifi:oes contidas 
no Termo de Securitizayao; (ii) a nao ocorrencia de qualquer das hip6teses de vencimento 
antecipado e inexistencia de descumprimento de obriga9oes da Emissora perante os Titulares de 
CRI; (iii) o cumprimento da obrigayao de manuten9ao do registro de companhia aberta; (iv) que 
os bens da companhia foram mantidos devidamente assegurados; e (v) que nao foram praticados 
atos em desacordo com o estatuto; e 

(vii) c6pia autenticada da inscriyao da Emissora no Livro de Registro de Debentures 
Nominativas, em prazo nao superior a 1 (urn) dia uti! a contar do recebimento da mesma pela 
Emissora. 

CLAUSULA DOZE - OBRIGA<;OES DA EMISSORA 

12.1. Qbrigacoes da Emissora: Sem prejuizo das demais obrigafi:oes previstas neste Termo, a Emissora 
cumprira as seguintes obrigayoes: 

(i) administrar o Patrim6nio Separado, mantendo para o mesmo registro contabil proprio 
e independente de suas demonstrayoes financeiras; 

(ii) preparar demonstrayoes financeiras de encerramento de exercfcio e, se for o caso, 
demonstrayoes consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por Afi:5es, e com as 
regras emitidas pela CVM; 

(iii) submeter suas demonstrafi:oes financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVM; 

(iv) divulgar suas demonstra9oes financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer 
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dos auditores independentes, em sua pagina na rede mundial de computadores, dentro de 3 (tres) 
meses contados do encerramento do exercfcio social; 

(v) manter os documentos mencionados no inciso (iii) acima em sua pagina na rede mundial 
de computadores, por urn prazo de 3 (tres) anos; 

(vi) observar as disposi96es da Instru9ao CVM n° 358/02, no tocante a dever de sigilo e 
veda96es a negocia9ao; 

(vii) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores a ocorrencia de fato relevante, 
conforme definido pelo artigo 2° da Instru9ao CVM n° 358/02, comunicando imediatamente ao 
Coordenador Lfder; 

(viii) fomecer as informa96es solicitadas pela CVM; 

(ix) nao realizar neg6cios e/ou opera96es (a) alheios ao objeto social definido em seu 
estatuto social; (b) que nao estejam expressamente previstos e autorizados em seu Estatuto 
Social; ou (c) que nao tenham sido previamente autorizados com a estrita observancia dos 
procedimentos estabelecidos em seu estatuto social, sem prejuizo do cumprimento das demais 
disposi96es estatutarias, legais e regulamentares aplicaveis; 

(x) nao praticar qualquer ato em desacordo com seu Estatuto Social, com este Termo de 
Securitiza9ao e/ou com os demais Documentos da Opera9ao, em especial os que possam, direta 
ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obriga96es assumidas 
neste Termo de Securitiza9ao; 

(xi) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou por 
meio de seus agentes, servi9o de atendimento aos Titulares de CRI; 

(xii) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstra96es contabeis, inclusive aquelas 
relacionadas ao Patrim6nio Separado, a exame por empresa de auditoria; 

(xiii) comunicar, em ate 3 (tres) Dias (Jteis, ao Agente Fiduciario, por meio de notifica9ao, a 
ocorrencia de quaisquer eventos e/ou situa96es que possam, no juizo razoavel do homem ativo 
e probo, colocar em risco o exercicio, pela Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, 
vinculados aos hens e direitos integrantes do Patrim6nio Separado e que possam, direta ou 
indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhao dos Titulares de CRI conforme 
disposto no presente Termo de Securitiza9ao; 

(xiv) nao pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrim6nio Separado; 
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(xv) manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contrata<;ao de prestador de 
servi<;o 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 o acesso irrestrito aos 
livros e demais registros contabeis da Emissora; 

(xvi) manter: validos e regulares todos os alvaras, licen<;as, autoriza<;oes ou aprova<;oes 
necessarias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer pagamento 
necessaria para tanto; 

(xvii) fazer constar, nos contratos celebrados com os auditores independentes, que o 
Patrimonio Separado nao respondera pelo pagamento de quaisquer verbas devidas nos termos 
de tais contratos; 

(xviii) buscar executar seus servi<;os em observancia a legisla<;ao vigente no que tange a 
Polftica Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bern como dos atos legais, 
normativos e administrativos relativos a area ambiental e correlata, emanados das esferas federal, 
estadual e municipal; e 

(xix) adotar mecamsmos e procedimentos intemos de integridade, treinamento, 
comunica<;ao, auditoria e incentivo a den(mcia de irregularidades para garantir o tiel 
cumprimento da Lei Anticorrup<;ao por seus funcionarios, executivos, diretores, representantes, 
procuradores e demais partes relacionadas. 

12.1.1. A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informa<;oes e declara<;oes ora prestadas 
aos participantes do mercado de capitais, incluindo, sem limita<;ao, os Titulares de CRI, 
ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, tendo 
recebido opiniao legal elaborada por assessor legal para verifica<;ao de sua veracidade, ausencia 
de vfcios, consistencia, corre<;ao e suficiencia das informa<;oes disponibilizadas aos investidores, 
declarando que os mesmos encontram-se perfeitamente constitufdos e na estrita e tiel forma e 
substancia descritos pela Emissora neste Termo de Securitiza<;ao e nos demais Documentos da 
Opera<;ao. 

CLAUSULA TREZE - AGENTE FIDUCIARIO 

13.1. Nomeacao db Agente Fiduciario: A Emissora nome1a e constitui a Simplific Pavarini 
Distribuidora de Tftulos e Val ores Mobiliarios Ltda., devidamente qualificada no preambulo deste Termo, 
como Agente Fiduciario da Emissao que, neste ato, aceita a nomea<;ao para, nos termos da lei e do 
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presente Termo, representar perante a Emissora, os interesses da comunhao dos Titulares de CRI. 

13.2. Dec!aracoes do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario declara que: 

13.3. 

(i) sob as penas de lei, nao tern qualquer impedimento legal, conforme dispoe o artigo 66, 
paragrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ac;oes, para exercer a func;ao que !he e conferida; 

(ii) aceita a func;ao que !he e conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuic;oes 
previstos na legislac;ao especifica e neste Termo; 

(iii) aceita integralmente este Termo, todas as suas clausulas e condic;oes; 

(iv) nao se encontra em nenhuma das situac;oes de conflito de interesses previstas no artigo 
6° da Instruc;ao CVM n° 583/I6 e conforme disposta na declarac;ao descrita no Anexo V deste 
Termo de Securitizac;ao; 

(v) presta servic;os de agente fiduciario nas emissoes da Securitizadora descritas no Anexo 
VI deste Termo de Securitizac;ao; 

(vi) a celebrac;ao deste Termo e o cumprimento de suas obrigac;oes aqui previstas nao 
infringem qualquer obrigac;ao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario; 

(vii) esta devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigac;oes 
aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para 
tanto; 

(viii) nao possui qualquer relac;ao com a Emissora ou com a Devedora que o impe<;a de 
exercer suas func;oes de forma diligente; 

(ix) verificou a legalidade e ausencia de vfcios da Oferta, bern como da veracidade, 
consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes disponibilizadas pela Emissora no presente 
Termo; e 

(x) assegura e assegurara, nos termos do paragrafo I o do artigo II da Instruc;ao CVM n° 
583/16, tratamento equitativo a todos os Titulares de CRI de eventuais emissoes realizadas pela 
Emissora em que venha atuar na qualidade de Agente Fiduciario. 

lnfcio do Exercicio das Funcoes: 0 Agente Fiduciario exercera suas func;oes a partir da data de 
assinatura deste Termo, devendo permanecer no exercicio de suas func;oes ate a Data de Vencimento dos 
CRI ou ate sua efetiva substituic;ao. 
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13.4. Obrigacoes do Agente Fiduciario: Sao obrigac;oes do Agente Fiduciario : 

(i) exercer suas atividades com boa fe, transparencia e lealdade para com os Titulares de 
CRI; 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a atuac;ao da 
Emissora na gestao do Patrimonio Separado, empregando no exercfcio da func;ao o cuidado e a 
diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administrac;ao de seus pr6prios 
bens; 

(iii) renunciar a func;ao, na hip6tese da superveniencia de conflito de interesses ou de 
qualquer outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocac;ao da assembleia prevista 
no art. 7° da Instruc;ao n° CVM 583/16 e deste termo de securitizac;ao para deliberar sobre sua 
substituic;ao; 

(iv) conservar em boa guarda toda a documentac;ao relativa ao exercfcio de suas func;oes; 

(v) verificar, no momenta de aceitar a func;ao, a veracidade das informac;oes relativas as 
garantias, se aplicavel, e a consistencia das demais contidas no presente Termo de Securitizac;ao, 
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de que tenha 
conhecimento; 

(vi) diligenciar junto a Emissora para que o Termo de Securitizac;ao, e seus aditamentos, 
sejam registrados na Instituic;ao Custodiante, adotando, no caso da omissao do emissor, as 
medidas eventualmente previstas em lei; 

(vii) acompanhar prestac;ao das informac;oes peri6dicas pela Emissora e alertar os Titulares 
de CRI, no relat6rio anual de que trata o art. 15 da Instruc;ao n° CVM 583/16, sobre 
inconsistencias ou omissoes de que tenha conhecimento; 

(viii) opinar sobre a suficiencia das informac;oes prestadas nas propostas de modificac;ao das 
condic;oes dos CRI, caso seja solicitado pelo Investidor; 

(ix) mediante o recebimento do Relat6rio Semestral, verificar o cumprimento da destinac;ao 
dos recursos assumida pela Devedora; 

(x) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria extema da Securitizadora ou do 
Patrimonio Separado; 
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(xi) convocar, quando necessaria Assembleia Geral, conforme prevista neste Termo de 
Securitizayao, na forma do art. 10 da Instruyao n° CVM 583/16 e respeitadas outras regras 
relacionadas as Assembleias Gerais constantes da Lei das Sociedades por Ayoes; 

(xii) comparecer a assembleia de Titulares do CRI a fim de prestar as informayoes que lhe 
forem solicitadas; 

(xiii) manter atualizada a relayao dos Titulares de CRI e seus endereyos, mediante, inclusive, 
gestoes junto a Emissora, ao Agente Escriturador, a 83 (segmento CETIP UTVM), sendo que, 
para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora expressamente autoriza, desde ja, 
a 83 (segmento CETIP UTVM) a atender quaisquer solicitayoes feitas pelo Agente Fiduciario, 
inclusive referente a obtenyao, a qualquer momento, da posiyao de Investidores; 

(xiv) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizayao, 
especialmente daquelas impositivas de obrigayoes de fazer e de nao fazer; 

(xv) comunicar aos Titulares de CRI, qualquer inadimplemento, pela Securitizadora, de 
obrigayoes financeiras assumidas no termo de securitizayao, incluindo as clausulas contratuais 
destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que estabelecem condiyoes que nao 
devem ser descumpridas pela Securitizadora, indicando as consequencias para os Titulares de 
CRI e as providencias que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo previsto no 
art. 16, II da lnstruyao no CVM 583/16; 

(xvi) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 
Titulares de CRI, bern como a realiza9ao dos Creditos Imobiliarios vinculados ao Patrimonio 
Separado, caso a companhia securitizadora nao o faya e conforme a ordem deliberada pelos 
Titulares de CRI; 

(xvii) exercer, na hip6tese de insolvencia da Emissora e conforme ocorrencia de qualquer dos 
eventos previstos na Clausula 9.1 acima, a administrayao do Patrimonio Separado, observado o 
disposto neste Termo de Securitizayao; 

(xviii) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizayao, a liquida9ao do Patrimonio 
Separado; 

(xix) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI, 
conforme estipulado neste Termo de Securitizayao; 

(xx) elaborar anualmente relat6rio e coloca-1o a disposiyao dos Investidores, em sua pagina 
na rede mundial de computadores, em ate 4 ( quatro) meses ap6s o fim do exercfcio social da 
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Securitizadora, relatorio anual descrevendo, os fatos relevantes ocorridos durante o exercfcio 
relativo ao respectivo CRI, conforme o conteUdo minimo estabelecido no Anexo 15 da Instruc;ao 
n° CVM 583/16; e 

(xxi) disponibilizar o Valor Nominal Unitario dos CRI, calculado pela Emissora, aos 
investidores e aos participantes do mercado, atraves de sua central de atendimento e/ou se seu 
website. 

13.4.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condic;oes da Emissao, o Agente Fiduciario 
deve usar de toda e qualquer medida prevista neste Termo de Securitizac;ao para proteger direitos 
ou defender os interesses dos Titulares de CRI, conforme previsto no artigo 12 da Instruc;ao n° 
CVM 583/16. 

13.5. Remuneracao do Agente Fiduci<irio: 0 Agente Fiduciario recebera da Devedora, como 
remunerac;ao pelo desempenho dos deveres e atribuic;oes que lhe competem, nos termos da lei e deste 
Termo, durante o periodo de vigencia dos CRI, a parcela anual no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 
sendo a primeira paga no 5° (quinto) Dia Uti! contado da data de assinatura deste Termo de Securitizac;ao, 
e as demais parcel as anuais no dia 15 ( quinze) do mesmo mes de emissao da primeira fatura nos anos 
subsequentes calculada pro-rata die, se necessaria. A primeira parcela sera devida ainda que a operac;ao 
nao seja integralizada, a titulo de estruturac;ao e implantac;ao. As parcelas citadas acima serao atualizadas 
pela variac;ao positiva acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua 
utilizac;ao, pelo indice que vier a substitui-lo, a partir da data do primeiro pagamento ate as datas de 
pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessaria; ate as datas de pagamento seguintes, 
calcu1adas pro-rata die, se necessaria. 

13.5.1. A remunerac;ao definida na Clausula 13.5.1 acima, continuara sendo devida, mesmo 
apos o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja exercendo atividades 
inerentes a sua func;ao em relac;ao a emissao, remunerac;ao esta que sera calculada pro rata die. 

13.5.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remunerac;ao prevista na Clausula 
13.5 acima, estara sujeita a multa moratoria a taxa efetiva de 2% (dois por cento) sobre o valor 
do debito, bern como ajuros moratorios a taxa efetiva de 1% (urn por cento) ao mes, ficando o 
valor do debito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA, o qual incidira desde a data de mora ate 
a data de efetivo pagamento, calculados dia a dia. 

13.5.3. Todas as despesas em que o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os 
interesses dos Titulares de CRI deverao ser sempre que possivel previamente aprovadas e 
adiantadas pela Emissora. Tais despesas incluem os gastos com honorarios advocaticios, 
inclusive de terceiros, depositos, indenizac;oes, custas e taxas judiciarias de ac;oes propostas pe1o 
Agente Fiduciario, desde que relacionadas a soluc;ao da inadimplencia enquanto representante 
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dos Titulares de CRI. As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da 
sucumbencia em a<;:oes judiciais serao igualmente suportadas pelos Titulares de CRI, bern como 
a remunera<;:ao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario, na hipotese de a Devedora 
permanecer em inadimplencia com rela<;:ao ao pagamento destas por urn perfodo superior a 30 
(trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura 
do risco de sucumbencia. 

13.5.4. Os valores referidos acima serao acrescidos dos impostos que incidem sobre a presta<;:ao 
desses servi<;:os, tais como ISS (impostos sobre servi<;:os de qualquer natureza), PIS (Contribui<;:ao 
ao Programa de Integra<;:ao Social) e CO FINS (Contribui<;:ao para Financiamento da Seguridade 
Social) CSLL (Contribui<;:ao Social sobre o Lucro Lfquido ), IRRF (lmposto de Renda Retido na 
Fonte), e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remunera<;:ao do Agente 
Fiduciario, nas alfquotas vigentes na data de cada pagamento. 

13.5.5. 0 pagamento da remunera<;:ao do Agente Fiduciario sera feito mediante deposito na 
conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do deposito 
como prova de quita<;:ao do pagamento. 

13.5.6. A remunera<;:ao nao inclui despesas consideradas necessarias ao exercfcio da fun<;:ao de 
agente fiduciario, em valores razoaveis de mercado e devidamente comprovadas, durante a 
implanta<;:ao e vigencia do servi<;:o, as quais serao cobertas pela Emissora, mediante pagamento 
das respectivas cobran<;:as acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente 
em nome da Emissora ou mediante reembolso, apos previa aprova<;:ao, sempre que possivel, 
quais sejam, notifica<;:oes, custos incorridos em contato telef6nicos, extra<;:ao de certidoes, 
despesas cartorarias, fotocopias, digitaliza<;:oes, envio de documentos, contrata<;:ao de 
especialistas, tais como auditoria e/ou fiscaliza<;:ao, entre outros, ou assessoria legal aos Titulares 
de CRI, publica<;:oes em geral (entre as quais: edital de convoca<;:ao de Assembleia de Titulares 
de CRI, ata da Assembleia de Titulares de CRI, anuncio comunicando que o relatorio anual do 
Agente Fiduciario encontra-se a disposi<;:ao etc.), transportes, alimenta<;:ao, viagens e estadias, 
incorridos para proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI ou para realizar seus 
creditos. 

13.5.7. No caso de celebra<;:ao de aditamentos aos Instrumentos da Emissao e/ou realiza<;:ao de 
Assembleias Gerais de Investidores, bern como nas horas extemas ao escritorio do Agente 
Fiduciario, sera cobrado, adicionalmente, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora-
homem de trabalho dedicado a tais servi<;:os. 

13.6. Substitu icao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser substitufdo nas hipoteses de 
impedimento, renuncia, interven<;:ao ou liquida<;:ao extrajudicial, devendo ser realizada, no prazo de ate 
30 (trinta) dias contados da ocorrencia de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI 
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vinculados ao presente Termo, para que seja eleito o novo Agente Fiduciario. A assembleia destinada a 
escolha de novo agente fiduciario deve ser convocada pelo Agente Fiduciario a ser substitufdo, podendo 
tambem ser convocada por titulares de CRI que representem 10% (dez por cento), no mfnimo, dos CRI 
em Circula<;:ao. Sea convoca<;:ao da assembleia nao ocorrer ate 15 (quinze) dias antes do final do prazo 
referido acima, cabe a Emissora efetuar a imediata convoca<;:ao. Em casos excepcionais, a CVM pode 
proceder a convoca<;:ao da assembleia para a escolha de novo agente fiduciario ou nomear substituto 
provis6rio. 

13.6.1. 0 Agente Fiduciario podera, ainda, ser destitufdo: 

(i) pela CVM, nos termos de legisla<;:ao em vigor; ou 

(ii) por delibera<;:ao em Assembleia dos Titulares de CRI, na hip6tese de descumprimento 
de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo. 

13.6.2. 0 Agente Fiduciario eleito em substitui<;:ao assumira integralmente os deveres, 
atribui<;:oes e responsabilidades constantes da legisla<;:ao aplicavel e deste Termo. 

13.6.3. A substitui<;:ao do Agente Fiduciario deve ser comunicada a CVM, no prazo de ate 7 
(sete) dias uteis, contados do registro do aditamento do Termo de Securitiza<;:ao na Institui<;:ao 
Custodiante, conforme lnstru<;:ao CVM n° 583/16. 

13.6.4. Os atos ou manifesta<;:oes por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade 
para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga<;:oes para com eles, bern como 
aqueles relacionados ao devido cumprimento das obriga<;:oes assumidas neste Termo, somente 
serao validos quando previamente assim deliberado pela Assembleia de Titulares de CRI. 

CLAUSULA QUATORZE- ASSEMBLEIA GERAL 

14.1. Assembleia Geral: Os Titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de 
Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos Titulares de CRI. 

14.2. Convocacao: A Assembleia de Titulares de CRI podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, 
pela Emissora, pela CVM ou por Titulares de CRI que representem, no mfnimo, 10% (dez por cento) dos 
CRI em Circula<;:ao, mediante publica<;:ao de edital no jomal utilizado pela Emissora para a divulga<;:ao de 
suas informa<;:oes societarias, por 3 (tres) vezes, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias. A 
Assembleia Geral em segunda convoca<;:ao somente podera ser realizada em, no mfnimo, 8 (oito) dias 
ap6s a data marcada para a instala<;:ao da Assembleia Geral em primeira convoca<;:ao. 
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14.2.1. A Assembleia Geral realizar-se-a no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver 
necessidade de efetuar-se em outro Iugar, as correspondencias de convocac;ao indicarao, com 
clareza, o Iugar e horario da reuniao. E permitido aos Titulares de CRI participar da Assembleia 
Geral por meio de conferencia eletr6nica e/ou videoconferencia, entretanto deverao manifestar 
o voto em Assembleia Geral por comunicac;ao escrita ou eletr6nica, desde que de acordo com o 
previsto em lei. 

14.2.2. Observado o disposto na Clausula 14.2. acima, devera ser convocada Assembleia de 
Titulares de CRI toda vez que a Emissora, na qualidade de credora dos Creditos Imobiliarios 
representados pela CCI, tiver de exercer ativamente algum dos direitos estabelecidos na Escritura 
de Emissao das Debentures, para que os Titulares de CRI deliberem sobre como a Emissora 
devera exercer seu direito frente a Devedora. 

14.2.3. A Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 14.2.2. acima devera ser 
rea1izada em data anterior aquela em que se encerra o prazo para a Emissora manifestar-se a 
Devedora, nos termos da Escritura de Emissao das Debentures, desde que respeitado prazo 
previsto na C1ausula 14.2. acima. 

14.2.4. Somente ap6s receber a orientac;ao definida pelos Titulares de CRI a Emissora devera 
exercer referido direito e devera se manifestar conforme !he for orientado. Caso os Titulares de 
CRI nao comparec;am a Assembleia de Titulares de CRI, ou nao cheguem a uma definic;ao sobre 
a orientac;ao, a Emissora devera permanecer silente quanto ao exercicio do direito em questao, 
sendo certo que o seu silencio nao sera interpretado como negligencia em relac;ao aos direitos 
dos Titulares de CRI, nao podendo ser imputada a Emissora ou a Devedora qualquer 
responsabilizac;ao decorrente de ausencia de manifestac;ao. 

14.2.5. A Emissora nao prestara qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 
orientac;ao definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a manifestar-se 
conforme assim instruida. Neste sentido, a Emissora nao possui qualquer responsabilidade sobre 
o resultado e efeitos juridicos decorrentes da orientac;ao dos Titulares de CRI por ela manifestado 
frente a Devedora, independentemente dos eventuais prej uizos causados aos Titulares de CRI ou 
a Emissora. 

14.3. Voto: A cada CRI em Circulac;ao correspondera urn voto, sendo admitida a constituic;ao de U 
mandataries, observadas as disposic;oes dos paragrafos primeiro e segundo do artigo 126 da Lei das 
Sociedades por Ac;oes. 

14.4. Instalacao: A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-a, em primeira convocac;ao, com a 
presenc;a de Titulares de CRI que representem, no minimo, 50% ( cinquenta por cento) mais urn dos CRI 
em Circulac;ao e, em segunda convocac;ao, com qualquer numero. 
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14.4. 1. Sera facultada a presen<;a dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de 
Titulares de CRI. 

14.4.2. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos 
Titulares de CRI as informa<;oes que !he forem solicitadas. 

14.4.3. A presidencia da Assembleia de Titulares de CRI cabera ao Titular de CRI eleito pelos 
demais ou aquele que for designado pela CVM. 

14.5. Quorum para Deliberacao: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, todas as 
deliberac;oes serao tomadas, em primeira convoca<;iio ou em qualquer convoca<;iio subsequente, por 50% 
(cinquenta por cento) mais urn dos CRI em Circula<;iio presentes na Assembleia de Titulares de CRI, 
desde que representem, pelo menos, 20% (vinte por cento) dos CRI em Circulac;ao. 

14.5.1. As altera<;oes relacionadas: (i) a Amortizac;ao de Principal e a Remunera<;iio; (ii) ao 
prazo de vencimento dos CRI; (iii) aos Eventos de Liquida<;iio do Patrimonio Separado; (iv) a 
quaisquer altera<;oes na Escritura de Emissao das Debentures que possam impactar no fluxo 
financeiro dos CRI; e/ou (v) aos qu6runs de delibera<;iio, deverao ser aprovadas (a) em primeira 
convoca<;iio da Assembleia dos Titulares de CRI, por Titulares de CRI que representem, no 
minimo, 51% ( cinquenta e urn por cento) dos CRI em Circula<;iio; e (b) em segunda convoca<;iio 
da Assembleia dos Titulares de CRI, por Titulares de CRI que representem, no minimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos CRI em Circula<;iio. 

14.5.2. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera considerada 
regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares de CRI a que comparecerem todos os 
Titulares de CRI, sem prejufzo das disposi<;oes relacionadas com os qu6runs de delibera<;ao 
estabelecidos neste Termo. 

14.5.3. Fica desde ja dispensada a realiza<;iio de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a 
corre<;iio de erros materiais, seja ele urn erro grosseiro, de digita<;iio ou aritmetico; (ii) altera<;oes 
a quaisquer Documentos da Opera<;iio ja expressamente permitidas nos termos do(s) 
respectivo(s) Documento(s) da Opera<;ao; (iii) altera<;oes a quaisquer Documentos da Opera<;iio 
em razao de exigencias formuladas pela CVM, ANBIMA ou pela B3 (segmento CETIP UTVM), 
em virtude de atendimento a exigencias de adequa<;ao as normas legais ou regulamentares; ou 
(iv) em virtude da atualiza<;iio dos dados cadastrais das Partes, tais como altera<;iio na razao 
social, endere<;o e telefone, entre outros, desde que as altera<;oes ou corre<;oes referidas nos itens 
(i), (ii), (iii) e (iv) acima, nao possam acarretar qualquer prejuizo aos Titulares os CRI ou 
qualquer altera<;iio no fluxo dos CRI, e desde que nao haja qualquer custo ou despesa adicional 
para os Titulares de CRI. 
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14.5.4. As delibera<;oes tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares de 
CRI no ambito de sua competencia legal, observados os qu6runs neste Termo de Securitiza<;ao, 
vincularao a Emissora e obrigarao todos os Titulares de CRI, independentemente de terem 
comparecido a Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto proferido nas respectivas 
Assembleias Gerais de Titulares de CRI. 

CLAUSULA QUINZE - DESPESAS DA EMISSAO E ORDEM DE ALOCA<;AO DOS 
RECURSOS 

15 .I. Despesas: A Devedora assumiu as seguintes despesas con forme pactuado na Escritura de 
Emissao das Debentures: 

(i) remunera<;ao do Banco Liquidante e do Agente Escriturador, no montante de R$300,00 (trezentos 
reais) mensais; 

(ii) remunera<;ao da Securitizadora, nos seguintes termos: 

(a) pela estrutura<;ao da Emissao, sera devida parcela (mica no valor de R$33.000,00 (trinta e 
tres), a ser paga a Securitizadora ou a quem esta indicar, na data integraliza<;ao dos CRI, acrescida 
do Imposto Sobre Servi<;os de Qualquer Natureza- ISS, da Contribui<;ao ao Programa de 
Integra<;ao Social- PIS, da Contribui<;ao para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS 
e de quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remunera<;ao, nas aliquotas vigentes 
na data de cada pagamento, exceto pelo Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF e da 
Contribui<;ao Social sobre o Lucro Lfquido- CSLL; 

(b) pel a administra<;ao da carte ira fiduciaria, em virtude da securitiza<;ao dos direitos 
decorrentes das Debentures representados integralmente pela Escritura de Emissao de CCI, bern 
como diante do disposto na Lei n° 9.514/97 e nos atos e instru<;oes emanados da CVM, que 
estabelecem as obriga<;oes da Emissora, durante o periodo de vigencia dos CRI, serao devidas 
parcelas mensais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), atualizadas anualmente, pela varia<;ao 
acumulada do indice de Pre<;os ao Consumidor Amplo - IPCA, ou, ainda, na impossibilidade de 
sua utiliza<;ao, pelo fndice que vier a substituf-lo, calculadas pro rata die, se necessaria, a ser paga 
a Securitizadora na data de subscri<;ao e integraliza<;ao dos CRI, e as demais, na mesma data dos 
meses subsequentes ate o resgate total dos CRI, acrescidas do Imposto Sobre Servi<;os de Qualquer 
Natureza- ISS, , da Contribui<;ao ao Programa de Integra<;ao Social - PIS, da Contribui<;ao para 
o Financiamento da Seguridade Social- COFINS e de quaisquer outros tributos que venham a 
incidir sobre a remunera<;ao, nas alfquotas vigentes na data de cada pagamento, exceto pelo 
Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF e da Contribui<;ao Social sobre o Lucro Lfquido-
CSLL; 

(iii) remunera<;ao da Institui<;ao Custodiante, pelos servi<;os prestados nos termos da Escritura de 
Emissao de CCI, nos seguintes termos: 
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(a) pela implantac;ao e registro da CCI, sera devida parcela (mica no valor de R$ 3.000,00 (tres 
mil reais), a ser paga ate o so (quinto) Dia Uti! apos a assinatura da Escritura de Emissao 
de CCI; 

(b) pela custodia da CCI, serao devidas parcelas anuais no valor de R$ 3.000,00 (tres mil 
reais), a ser paga ate o so (quinto) Dia Uti! apos a assinatura da Escritura de Emissao de 
CCI, e as demais, em cad a ano subsequente, no dia 1S ( quinze) do mesmo mes da emissao 
da primeira fatura; 

(c) Os hononirios e demais remunerac;oes devidos a Instituic;ao Custodiante serao atualizados 
anualmente com base na variac;ao acumulada do IPCA, ou na sua falta, pelo mesmo fndice 
que vier a substituf-lo, a partir da data de pagamento da 1 a (primeira) parcela, ate as datas 
de pagamento de cada parcela subsequente calculada pro rata die se necessaria; 

(d) A remunerac;ao da Instituic;ao Custodiante sera acrescida dos seguintes tributos: (i) ISS 
(Imposto sobre Servic;os de Qualquer Natureza); (ii) PIS (Contribuic;ao ao Programa de 
Integrac;ao Social); (iii) COFINS (Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade 
Social); e quaisquer outros impastos que venham a incidir sobre a remunerac;ao do Agente 
Fiduciario, excetuando-se o IR (Imposto de Renda) e a CSLL (Contribuic;ao Social sobre 
o Lucro Lfquido ); 

(e) Em caso de mora no pagamento de quaisquer valores a Instituic;ao Custodiante no ambito 
da Escritura de Emissao de Debentures, os debitos relativos a tais despesas em atraso 
ficarao sujeitos a multa moratoria de 2% (do is por cento) sobre o valor do debito, bern 
como ajuros moratorios de 1% (urn por cento) ao mes, ficando o valor do debito em atraso 
sujeito a atualizac;ao monetaria pelo IPCA, ou ainda na impossibilidade de sua utilizac;ao, 
pelo fndice que vier a substituf-lo, incidente desde a data de inadimplencia ate a data do 
efetivo pagamento, calculado pro rata die; 

(f) No caso de celebrac;ao de aditamentos aos Documentos da Operac;ao e/ou realizac;ao de 
Assembleia de Titulares de CRI, bern como nas horas extemas ao escritorio da Instituic;ao 
Custodiante em razao das obrigac;oes assumidas na Escritura de Emissao de Debentures, 
adicionalmente, o valor de R$ SOO,OO (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho 
dedicado a tais servic;os; e 

(g) A remunerac;ao da Instituic;ao Custodiante prevista nos itens acima nao inclui despesas 
consideradas necessarias ao exercfcio da func;ao de instituic;ao custodiante, registradora e 
negociadora da CCI durante a implantac;ao e vigencia de tais servivos, as quais serao 
arcadas pela Devedora e/ou pelo Patrim6nio Separado para posterior reembolsado por 
parte da Devedora a Emissora, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas 
dos respectivos comprovantes. Tais faturas serao emitidas diretamente em nome da 
Devedora e/ou reembolsadas a Emissora. As despesas aqui mencionadas incluem 
publicac;oes em geral, notificav5es, custos incorridos em contatos telef6nicos relacionados 
a emissao, extravao de certidoes, despesas cartorarias, fotocopias, digitalizav5es, envio de 
documentos, viagens, transporte, alimentavao e estadias, despesas com especialistas, tais 
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(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

como auditoria e/ou fiscaliza<;ao, custos incorridos com a B3, entre outros. Todas as 
despesas deverao ser, sempre que possivel, previamente autorizadas pela Devedora. 

remunera<;ao do Agente Fiduciario, pelos servi<;os prestados no Termo de Securitiza<;ao, nos 
seguintes termos: como remunera<;ao pelo desempenho dos deveres e atribui<;5es que !he 
competem, nos termos da lei e do Termo de Securitiza<;ao, durante o periodo de vigencia dos CRI, 
liquida de todos os tributos sobre ela incidentes, a parcel a anual no valor de R$ I 0.000,00 ( dez 
mil reais), sendo a primeira paga no 5° (quinto) Dia Uti! contado da data de assinatura deste Termo 
de Securitiza<;ao, e as demais parcelas anuais no dia 15 (quinze) do mesmo mes dos anos 
subsequentes calculada pro-rata die, se necessaria. A primeira parcela sera devida ainda que a 
opera<;ao nao seja integralizada, a titulo de estrutura<;ao e implanta<;ao. As parcelas citadas acima 
serao atualizadas pela varia<;ao positiva acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na 
impossibilidade de sua utiliza<;ao, pelo indice que vier a substitui-lo, a partir da data do primeiro 
pagamento ate as datas de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessaria; ate as datas 
de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessaria. Os demais termos e condi<;5es 
estao previstos na Clausula 13.5. e subitens deste Termo de Securitiza<;ao; 

averba<;5es, tributos, prenota<;5es e registros em cart6rios de registro de im6veis e titulos e 
documentos e junta comercial, quando foro caso, bern com as despesas relativas a altera<;5es dos 
documentos relativos a emissao dos CRI; 

todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciario 
que sejam necessarias para proteger os direitos e interesses dos titulares de CRI ou para realiza<;ao 
dos seus creditos, a serem pagas no prazo de ate 1 0 ( dez) dias contados da apresenta<;ao de 
cobran<;a pelo Agente Fiduciario nesse sentido, conforme previsto no Termo de Securitiza<;ao; 

emolumentos e declara<;5es de custodia da B3 relativos a CCI e aos CRI; 

custos relacionados a assembleia de titulares de CRI; 

despesas relativas a abertura e manuten<;ao da Conta Centralizadora, na qual serao depositados os 
valores decorrentes do pagamento dos direitos decorrentes das Debentures; 

despesas com gestao, cobran<;a, realiza<;ao e administra<;ao do patrimonio separado dos CRI e ( 
outras despesas indispensaveis a administra<;ao dos direitos decorrentes das Debentures, 
exclusivamente na hip6tese de liquida<;ao do patrimonio separado dos CRI, inclusive as referentes 
a sua transferencia, na hip6tese de o Agente Fiduciario assumir a sua administra<;ao; 

(xi) despesas com a contrata<;ao, atualiza<;ao e manuten<;ao da classifica<;ao de risco da Oferta; e 

(xii) todos os custos relativos a Oferta (inclusive a remunera<;ao da institui<;ao financeira intermediaria 
da emissao dos CRI), incluindo, sem limita<;ao: (a) see quando exigidas, publica<;5es nos termos 
dos dos documentos relativos a emissao dos CRI, da lei ou de demais normativos pertinentes a 
materia, (b) registro perante cart6rios dos documentos relativos a emissao dos CRI, quando 
aplicavel, (c) elabora<;ao, distribui<;ao e, se for o caso, veicula<;ao de todo material necessaria a 
Oferta, incluindo, sem limita<;ao, o material informativo, se houver, entre outros, e (d) processo 
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de due diligence . 

(xiii) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores contratados para a presta<;ao das 
informa<yoes contabeis do patrimonio separado na forma e periodicidade estabelecidas pelas regras 
contabeis vigentes e pelas instru<yoes da CVM relacionadas a CRI, bern como Agente Fiduciario, 
Institui<yao Custodiante, B3, bern como toda e qualquer despesa com procedimentos legais, 
incluindo sucumbencia, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares de CRI, e a 
realiza<yao dos Creditos Imobiliarios e integrantes do Patrimonio Separado, que deverao ser, 
sempre que possivel, previa e expressamente aprovadas pela Emissora e, em caso de insuficiencia 
de recursos no Patrim6nio Separado, pagas pelos Titulares de CRI; 

(xiv) os eventuais tributos, incluindo, sem limita<yao, quaisquer impastos, taxas e/ou contribui<yoes que, 
a partir da data de emissao dos CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base 
de calculo ou base de incidencia alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, de 
forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributa<yao incidente sobre os CRI e/ou sobre os 
Creditos Imobiliarios; 

(xv) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de calculo 
receitas ou resultados apurados no ambito do Patrim6nio Separado; 

(xvi) as perdas, danos, obriga<yoes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios arbitrados 
pelo juiz e/ou arbitro, resultantes, direta e/ou indiretamente, da Emissao, exceto se tais perdas, 
danos, obriga<yoes ou despesas forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa comprovados 
por parte da Emissora, do Agente Fiduciario ou de seus administradores, empregados, consultores 
e agentes; 

15.1.1. 0 Custo de Administra<yao continuara sendo devido, mesmo ap6s o vencimento dos CRI, caso a 
Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRI, remunera<yao esta que sera devida 
proporcionalmente aos meses de atua<yao da Emissora. 

15.1.2. As Despesas que, nos termos da Clausula 15.1. acima, sejam pagas pela Emissora, serao 
reembolsadas pela Devedora a Emissora no prazo de 2 (dois) Dias Uteis, mediante a apresenta<yao, pela 
Devedora, de comunica<yao indicando as Despesas incorridas, acompanhada dos recibos/notas fiscais 
correspondentes. 

15.1.3. No caso de inadimplemento no pagamento ou reembolso, conforme o caso, de qualquer das 
Despesas, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirao, independentemente de aviso, notifica<yao 
ou interpela<;ao judicial ou extrajudicial, (i) j uros de mora de 1% (urn por cento) ao mes ou fra<yao de mes, 
calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento ate a data do efetivo pagamento; (ii) multa 
moratoria de 2% (dois por cento); e (iii) atualiza<yao monetaria pelo indice Geral de Pre<yos do Mercado-
IGP-M, calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento ate a data do efetivo pagamento. 

15 .1.4. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer das Despesas ate o 
1 o (primeiro) Dia Uti! subsequente, caso o vencimento co inc ida com urn dia que nao seja Dia Uti!, sem 
que haja qualquer acrescimo aos valores a serem pagos. 
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15.1.5. Caso a Devedora nao efetue o pagamento das Despesas previstas na Cl<iusula 15.1 acima, tais 
despesas deverao ser arcadas pelo Patrimonio Separado e, caso os recursos do Patrimonio Separado nao 
sejam suficientes, os titulares de CRI arcarao com o referido pagamento, ressalvado seu direito de 
regresso contra a Devedora. Em ultima inst<lncia, as Despesas que eventualmente nao tenham sido 
saldadas na forma desta Clausula serao pagas preferencia1mente aos pagamentos devidos aos titulares de 
CRI. 

15.2. Despesas Extraordinarias: Quaisquer despesas nao mencionadas na Clausula 15.1 acima e 
relacionadas a Oferta Publica ou aos CRI, serao arcadas exclusivamente pela Devedora, inclusive as 
seguintes despesas incorridas ou a incorrer pela Securitizadora, necessarias ao exercfcio plena de sua 
fun9ao: (a) registro de documentos, notifica9oes, extra9ao de certidoes em geral, reconhecimento de 
firmas em cart6rios, capias autenticadas em cart6rio e/ou reprograficas, emolumentos cartorarios, custas 
processuais, periciais e similares; (b) contrata9ao de prestadores de servi9os nao determinados nos 
documentos relativos a emissao dos CRI, inclusive assessores legais, agentes de auditoria, fiscaliza9ao 
e/ou cobran9a; (c) despesas relacionadas ao transporte de pessoas (viagens) e documentos (correios e/ou 
motoboy), hospedagem e alimenta9ao de seus agentes, estacionamento, custos com telefonia, conference 
calls, e (d) publica9oes em jornais e outros meios de comunica9ao, bern como loca9ao de im6vel e 
contrata9ao de colaboradores para realiza9ao de Assembleias ("Despesas Extraordtnarias '). 

15.2.1. Quaisquer Despesas Extraordimirias com valor isolado superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
por mes deverao ser, sempre que possfvel, previamente aprovadas, por escrito, pela Devedora, exceto em 
caso de ocorrencia de evento de vencimento antecipado dos CRI ocasiao em que a aprova9ao previa esta 
totalmente dispensada. 

15.3. Reembolso de Despesas: Caso a Securitizadora venha a arcar com quaisquer Despesas 
razoavelmente devidas pela Devedora, inclusive as Despesas Extraordinarias previstas na Clausula 15.2. 
acima, nos termos da Escritura de Emissao das Debentures e dos demais documentos relativos a emissao 
dos CRI, a Securitizadora podera solicitar o reembolso junto a Devedora de tais despesas com recursos 
que nao sejam do Patrimonio Separado, o qual deveni ser realizado dentro de urn prazo maximo de ate 2 
(dais) Dias Uteis contados da respectiva solicita9ao pela Securitizadora, acompanhada dos comprovantes 
do pagamento de tais despesas. 

15.4. Custos e Despesas dos Titulares de CRJ: Sem prejufzo do disposto nesse Termo de Securitiza9ao os 
Titulares de CRI serao responsaveis: 

a) pelas eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em 
a9oes judiciais; e 

b) pelos tributos incidentes sabre a distribui9ao de rendimentos dos CRI. 

15.4.1. Os impastos diretos e indiretos de responsabilidade dos Titulares de CRI estao descritos 
no Anexo VII a este Termo. 
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15.5. Ordem de Alocacao dos Re ursos: A partir da primeira Data da Integralizayao dos CRI ate a 
liquidayao integral dos CRI, a Emissora obriga-se a utilizar os recursos financeiros decorrentes da 
integralizayao dos CRI e/ou de quaisquer pagamentos relacionados aos lastros do CRI em observancia, 
obrigatoriamente, a seguinte ordem de alocayao: 

(i) Despesas estabelecidas na Clausula 15.1 acima, caso a Devedora nao arq ue com tais 
custos; 

(ii) Remunerayao; e 

(iii) Amortizayao. 

CLAUSULA DEZESSEIS- PUBLICIDADE 

16.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, hem como as 
convocayoes para as Assembleias de Titu1ares de CRI, deverao ser veiculados na forma de avisos no 
jomal "Diario Comercio Industria e Serviyos ("DCI")", obedecidos os prazos 1egais e/ou regulamentares. 
Caso a Emissora altere seu jomal de publicayao ap6s a Data de Emissao, a Emissora devera enviar 
notifica<yao ao Agente Fiduciario informando o novo veiculo de publicayao a ser utilizado para divulga<yao 
dos fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI. 

16.1.1. As demais informayoes peri6dicas da Emissao e/ou da Emissora serao disponibilizadas 
ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informayoes 
Peri6dicas e Eventuais da CVM. 

CLAUSULA DEZESSETE - REGISTRO DO TERMO 

17.1. Registro : Este Termo de Securitizayao sera entregue para registro do regime fiduciario a 
Instituiyao Custodiante, nos termos do Paragrafo Unico, do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, para que seja 
registrado, nos termos da declarayao constante do Anexo IV deste Termo de Securitizayao. 

CLAUSULA DEZOITO - NOTIFICA<;OES 

18.1. Notificacoes: Qualquer aviso, notificayao ou comunica<yao exigida ou permitida nos termos deste (_, 
Termo devera ser enviada por escrito, por qualquer das partes, por meio de entrega pessoal, serviyo de 
entrega rapida ou por correspondencia registrada com recibo de entrega, ou, ainda, postagem paga 
antecipadamente, ou por correio eletronico, endereyada a outra Parte conforme disposto abaixo, ou a outro 
endereyo conforme tal parte possa indicar por meio de comunicayao a outra Parte. 
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Se para a Emissora: 
RB Capital Companhia de Securitizacyao 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, parte, Itaim Bibi, 
CEP 04.538-132 - Sao Paulo- SP 
At.: Flavia Palacios 
Tel.: (11) 3127-2700 
Fax: (11) 3127-2708 
Correia Eletr6nico: servicing@rbcapital.com 

Se para o Agente Fiduciario: 
Simplific Pavarini Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. 
Rua Joaquim Floriano, n° 466, bloco B, sala 1.401 
04534-002, Sao Paulo, SP 
At.: Carlos Alberto Bacha I Matheus Gomes Faria I Rinaldo Rabello Ferreira 
Tel.: (11) 3090-0447 
Correia Eletr6nico: fiduciario@simplificpavarini.com.br 

18.1.1. Toda e qualquer notifica9ao ou comunica9ao enviada nos termos deste Termo sera 
considerada entregue na data de seu recebimento, conforme comprovado por meio de protocolo 
assinado pela Parte destinataria ou, em caso de transmissao por correio com o respectivo aviso 
de recebimento, ou, se enviado por correio eletr6nico, na data de envio. Caso as notifica9oes 
sejam realizadas pore-mail, estas deverao ser seguidas do envio de sua respectiva via fisica. 

18.1.2. A mudan9a, por uma Parte, de seus dados devera ser por ela comunicada por escrito a 
outra Parte, sob pena de serem considerados validas as comunica9oes endere9adas aos endere9os 
previamente informados. 

CLAUSULA DEZENOVE - RISCOS 

19.1. Fatores de Risco: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser analisados 
independentemente pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, 
mercado, rentabilidade, regulamentayao especffica, que se relacionam tanto a Emissora, quanto a 
Devedora e aos pr6prios CRI objeto desta Emissao. 0 potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas 
as informayoes que estao descritas neste Termo, bern como consultar seu consultor de investimentos e 
outros profissionais que julgar necessarios antes de tomar uma decisao de investimento. Estao descritos 
no Anexo VIII deste Termo os riscos relacionados, exclusivamente, aos CRI, a Devedora, a Emissora e a 
estruturajurfdica da presente Emissao. 
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CLAUSULA VINTE- DISPOSI<;OES GERAIS 

20.1. Ren(mcia: Nao se presume a renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo. 
Dessa forma, nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercfcio de qualquer direito, faculdade ou 
remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares de CRI em razao de qualquer inadimplemento 
das obriga<;oes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios, ou sera interpretado como 
uma renuncia aos mesmos ou concordancia com tal inadimplemento, nem constituira nova<;ao ou 
modifica<;ao de quaisquer outras obriga<;oes assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer 
outro inadimplemento ou atraso. 

20.2. Irrevogabilidade: 0 presente Termo de Securitiza<;ao e firmado em carater irrevogavel e 
irretratavel, obrigando as partes por si e seus sucessores. 

20.3. Aditamentos: Todas as altera<;oes do presente Termo somente serao validas se realizadas por 
escrito e aprovadas pelos Titulares de CRI, observados os qu6runs previstos neste Termo, exceto pelo 
previsto na Clausula 14.5 .3 acima. 

20.4. lnvalidade: Caso qualquer das disposi<;oes deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou 
ineficaz, prevalecerao todas as demais disposi<;oes nao afetadas portal julgamento, comprometendo-se 
as partes, em boa-fe, a substituir a disposi<;ao afetada por outra que, na medida do possivel, produza o 
mesmo efeito. 

20.5. Responsabilidade do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario nao sera obrigado a efetuar 
nenhuma verifica<;ao de veracidade nas delibera<;oes societarias e em atos da administra<;ao da Emissora 
ou ainda em qualquer documento ou registro que considere autentico e que lhe tenha sido encaminhado 
pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisoes. Nao sera ainda, sob qualquer 
hip6tese, responsavel pela elabora<;ao de tais documentos, que permanecerao sob obriga<;ao legal e 
regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legisla<;ao aplicavel. 

20.5.1. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre 
a orienta<;ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de defini<;ao pelos 
Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a agir em conformidade com as instru<;oes que 
lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui 
qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito 
cumprimento das orienta<;oes dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos 
Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos 
que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares de CRI ou a Emissora. A atua<;ao 
do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instru<;ao CVM 11° 583/16, e dos artigos aplicaveis 
da Lei das Sociedades por A<;oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de 
qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legisla<;ao aplicavel. 
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CLAUSULA VINTE E UM- FORO DE ELEI<;AO E LEGISLA(:AO APLICA VEL 

21.1. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo como o unico 
competente para dirimir quaisquer quest5es ou litfgios origimirios deste Termo, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

21.2. Legislacao A pi icavel: Este Termo e regido, material e processualmente, pel as leis da Republica 
Federativa do Brasil. 

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Termo de Securitizayao em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, obrigando-se por si, por seus sucessores ou 
cessiomirios a qualquer titulo, na presenya das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Sao Paulo, 05 de abril de 2019. 

(as assinaturas seguem nas pr6ximas paginas) 
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(Pagina de assinatura do "Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da 211" Serie da I" Emissao 
de Certificados de Recebiveis Imobiliarios daRB Capital Companhia de Securitiza9ao", celebrado entre 
a RB Capital Companhia de Securitiza<;:ao e a Simplific Pavarini Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios Ltda.) 

Nome: I 
Cargo: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA(:AO 

Carolina Spindo!a de 
Abreu Avanc;ni 

RG: 43.926.522-8 SSP/Sf 
CPF: 355.688.948-09 

Nome: 
Cargo: Aavla Paladoe 

RG 60.917.105-7 (SSPISP) 
CPF 052.718.227..'37 
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(Pagina de assinatura do "Termo de Securitiza9iio de Creditos lmobiliarios da 21 I" 8erie da I" Emissiio 
de Certificados de Recebiveis Imobiliarios daRB Capital Companhia de Securitiza9iio", celebrado entre 
a RB Capital Companhia de Securitizac;ao e a Simplific Pavarini Distribuidora de Tftulos e Valores 
Mobiliarios Ltda.) 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 

Testemunhas: 

Math s Gomes Faria 
CPF: 058.133.117-69 

Pedro Sucar FJmllti 
RG: 39.818.430.X tSSPfSPl 

CPF: 415.710.978-30 
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ANEXO I- DECLARA(:AO DO COORDENADOR LIDER 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES 
MOBILIARIOS LTDA., institui9ao financeira, inscrita no CNP J/ME sob o n° 89.960.090/0001-76, com 
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11 o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de 
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, para fins de 
atender o que preve o item 15 do anexo III da Instru9ao CVM n° 414/04, na qualidade de coordenador 
lider da oferta publica com esfor9os restritos de distribui9ao dos certificados de recebfveis imobiliarios 
("CRI") da 211 a Serie da 1 a Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia de Securitiza9ao 
("Emissora") declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com a Emissora, com a 
Simplific Pavarini Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliarios Ltda., na qualidade de agente fiduciario, 
e com o assessor legal contratado para a Emissao, a legalidade e ausencia de vfcios da opera9ao, alem de 
ter agido com diligencia para verificar a veracidade, consistencia, corre9ao e suficiencia das informa9oes 
prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 05 de abril de 2019. 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS L TDA. 

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
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ANEXO II - DECLARA<;AO DA EMISSORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade por ac;oes com sede na Cidade de 
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4440, II o andar, parte, Itaim Bibi, 
CEP 04.538-132, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Economia 
("CNPJ/ME") sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
("Em issora"), para fins de atender o que preve a Clausula 15 do anexo III da Instruc;ao CVM n° 414/04, 
na qualidade de Emissora da oferta publica de distribuic;ao dos certificados de recebiveis imobiliarios 
("CRI") da 211a Serie da sua Ia Emissao ("Emissao") declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, 
em conjunto com a o RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
V ALORES MOBILIARIOS L TDA., instituic;ao integrante do sistema de distribuic;ao de titulos e 
val ores mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria 
Lima, n° 4.440, II o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o n.0 89.960.090/0001-76, 
na qualidade de coordenador lider, com a SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS 
E V ALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade empresaria limitada, atuando atraves de sua filial, 
localizada na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco B, sala 
1.401, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 15.227.994/0004-01, na qualidade de agente 
fiduciario e como assessor legal contratado para a Emissao, a legalidade e ausencia de vfcios da operac;ao, 
alem de ter agido com diligencia para verificar a veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das 
informac;oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 05 de abril de 20 19. 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Nome: Nome: 
Cargo : Cargo: 
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ANEXO III - DECLARA(:AO DO AGENTE FIDUCIARIO 
NOS TERMOS DA CLAUSULA 15 DO ANEXO III DA INSTRU(:AO CVM No 414/04 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTDA., 
sociedade empresaria limitada, atuando atraves de sua filial, localizada na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco B, sala 1.40 l, CEP 04534-002, inscrita no Cadastre 
Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia ("CNPJ/ME") sob o n° I5.227.994/0004-0I, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de agente 
fiduciario dos Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 2IIa Serie da P emissao ("CRI" e "Emissao", 
respectivamente), daRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA(:AO, sociedade por av5es com 
sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, II o andar, 
parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.773.542/000I-22 ("Emissora"), 
distribufdos publicamente pela RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS 
E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., instituivao finance ira, inscrita no CNP J sob o n° 
89.960.090/000I-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, n° 4.440, II o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132 ("Coordenador Uder"), DECLARA, nos 
termos da Instruvao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada, e da Instruvao da CVM no 4I4, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, para 
todos os fins e efeitos, que verificou a legalidade e a ausencia de vfcios da operavao que contemplou a 
Emissao e a Oferta, alem deter agido com diligencia para verificar a veracidade, a consistencia, a correvao 
e a suficiencia das informav5es prestadas pela Emissora no Termo de Securitizavao de Creditos 
Imobiliarios da 2I1 a Serie da I Emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizavao. 

Sao Paulo, 05 de abril de 2019. 

IMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome 
Cargo: M theus Gomes Faria 

CPF: 058.133.117-69 
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ANEXO IV- DECLARA<;AO DA INSTITUI<;AO CUSTODIANTE 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 
sociedade empresaria limitada, atuando atraves de sua filial, localizada na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Economia ("CNPJ/ME") sob o n° 15.227.994/0004-01, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Institu icao Cu tod iante" ou "Agente 
Fiduciario"), na qualidade de instituic;ao custodiante do "Instrumento Particular de Emissiio de Cedula 
de Creditos Imobiliarios Sem Garantia Real sob a Forma Escritural e Outras celebrada em 
05 de abril de 2019, entre aRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade por 
ac;oes com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
4440, 11 o andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.773.542/0001-22 
("Securi tizadora"), e a Instituic;ao Custodiante, por meio da qual a CCI foi emitida pela Securitizadora 
para representar a totalidade dos Creditos Imobiliarios ("Escritura de Emissao de CCT"), DECLARA, 
para os fins do panigrafo unico do artigo 23 da Lei n° 10.931104, que lhe foi entregue para custodia uma 
via da Escritura de Emissao de CCI e que, conforme disposto no Termo de Securitizac;ao, a CCI se 
encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 211 a Serie da 1 a Emissao 
("CRI" e "Emissao", respectivamente) da Securitizadora, sendo que os CRI foram lastreados pela CCI 
por meio do Termo de Securitizac;ao e tendo sido instituido, conforme disposto no Termo de 
Securitizac;ao, o regime fiduciario pela Securitizadora, no Termo de Securitizac;ao, sobre a CCI e os 
Creditos Imobiliarios que elas representam, nos termos da Lei n° 9.514/97. Regime fiduciario este ora 
registrado nesta Instituic;ao Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura de Emissao de CCI, por meio 
da qual a CCI foi emitida, encontra-se custodiada nesta Instituic;ao Custodiante, nos termos do artigo 18,§ 
4°, da Lei no 10.931/04, eo Termo de Securitizac;ao, registrado, na forma do paragrafo unico do artigo 23 
da Lei no 10.931104. 

Sao Paulo, 05 de abril de 2019. 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES 
MOBILIARIOS L TDA. 

Nome: 
Cargo: 

ath us Gomes Faria 
CPF· 058.133.117-69 
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ANEXO V - DECLARA<;AO DE INEXISTENCIA DE CONFLITO DE INTERESSES 
AGENTE FIDUCIARIO CADASTRADO NA CVM 

0 Agente Fiduciario a seguir identificado: 

Razao Social: SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E 
V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 
Endere9o: Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco B, sala 1.401, CEP 04534-002 
Cidade I Estado: Sao Paulo/SP 
CNPJ n°: 15.227.994/0004-01 
Representado neste ato por seu diretor estatutario: Matheus Gomes Faria 
Numero do Documento de ldentidade: 01154187 41 
CPF no: 058.133.117-69 

da oferta publica com esfor9os restritos do seguinte valor mobiliario: 

Valor Mobiliario Objeto da Oferta: Certificados de Recebiveis Imobiliarios- CRI 
Numero da Emissao: I· 
Numero da Serie: 211 
Emissor: RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO 
Quanti dade: 100.000 
Forma: Nominativa escritural 

Declara, nos termos da Instru9ao CVM n° 5 83/2016, a nao existencia de situa9ao de conflito de interesses 
que o impe9a de exercer a fun9ao de agente fiduciario para a emissao acima indicada, e se compromete a 
comunicar, formal e imediatamente, a B3 (segmento CETIP UTVM), a ocorrencia de qualquer fato 
superveniente que venha a alterar referida situa9ao. 

a 1lo. 5 de abril de 2019. 
· Matheus Go! 1 ,. 

CPF: 058.133 h 7 _. 

SIMPLIFIC PA V ARINI DIST E TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 
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ANEXO VI - DECLARA<;AO ACERCA DA EXISTENCIA DE OUTRAS EMISSOES DE 
V ALORES MOBILIARIOS, PUBLICOS OU PRIV ADOS, FEITAS PELA EMISSORA, POR 

SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO 
MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE 

FIDUCIARIO NO PERIODO 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 
sociedade empresaria limitada, atuando atraves de sua filial, localizada na Cidade de Sao Paulo, Estado 
de Sao Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 466, Bloco B, sala 1.40 I, CEP 04534-002, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia ("CNPJ/ME") sob o no 15.227.994/0004-01, 
neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de agente 
fiduciario dos Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 211 a Serie da 1 a emissao ( "Emissao", 
respectivamente ), daRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade por a<;oes com 
sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria Lima, no 4440, 11 o andar, 
parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), 
distribufdos publicamente pela RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS 
E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., institui<;ao financeira, inscrita no CNP J sob o n° 
89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, DECLARA, nos termos da Instru<;ao da 
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e da 
Instru<;ao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme a1terada, para todos os fins e efeitos, 
que atuou como agente fiduciario das seguintes opera9oes feitas pela Emissora, por sociedade coligada, 
controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora: 

Natureza dos servi<;os: Agente Fiduciario 
Oenomina9ao da companhia ofertante:: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 138 
Valor da emissao: 225.000.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 100.000 
Forma: Escritural 
Especie: Quirografaria 
Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 23/05/2016 
Data de vencimento: 27/05/2031 
Taxa de Juros: or+ 1,75% a.a. 

Natureza dos servir;:os: Agente Fiduciario 
Denominar;:ao da companhia ofertante: : RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
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Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 139 
Valor da emissao: 225.000.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 75.000 
Forma: Escritural 
Especie: Quirografaria 
Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 23/05/2016 
Data de vencimento: 25/05/2028 
Taxa de Juros: Dl+ 1,67% a.a. 

Natureza dos servi<;:os: Agente Fiduciario 
Denomina<;:ao da companhia ofertante:: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 140 
Valor da emissao: 225.000.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 50.000 
Forma: Escritural 
Especie: Quirografaria 
Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 23/05/2016 
Data de vencimento: 26/05/2021 
Taxa de Juros: DI+0,65% a.a 

Natureza dos serviyos: Agente Fiduciario 
Denomina9ao da comg_anhia ofertante: : RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 25 
Valor da emissao: 110.100.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 367 
Forma: Escritural 
Especie: Quirografaria 
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Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 20/10/2009 
Data de vencimento: 18/10/2019 
Taxa de Juros: IPCA + 6,85% aa 

Natureza dos servi<;os: Agente Fiduciario 
Denomina<;ao da companhia ofertante:: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 73 
Valor da emissao: 350.000.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 1.166 
Forma: Escritural 
Especie: Quirografaria 
Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 15/08/2011 
Data de vencimento: 17/02/2023 
Taxa de Juros: IPCA + 6,84% aa 

Natureza dos servi<;os: Agente Fiduciario 
Denomina<;ao da companhia ofertante:: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 99 
Valor da emissao: 512.100.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 785 
Forma: Escritural 
Especie: Quiro grafaria 
Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 25/05/2012 
Data de vencimento: 19/02/2025 
Taxa de Juros: IPCA + 4,0933% a.a 

Natureza dos servi<yos: Agente Fiduciario 
Denomina<;ao da companhia ofertante:: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 
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Valores mobiliarios emitidos: CRI 
Numero da emissao: 1 
Numero da Serie: 100 
Valor da emissao: 512.100.000,00 
Quantidade de valores mobiliarios 
emitidos: 611.428 
Forma: Escritural 
Especie: Quiro grafaria 
Garantia envolvidas: Sem Garantias 
Data de emissao: 28/05/2012 
Data de vencimento: 18/02/2032 
Taxa de Juros: IPCA + 4,9781% a.a 

Sao Paulo, 05 de abril de 2019. 

SIMPLIFIC PA V ARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES 
MOBILIARIOS L TDA. 

67 



ANEXO VII - TRIBUTA(:AO 
Tratamento fiscal 

Os Titulares de CRI niio devem considerar unicamente as injorma98es contidas abaixo para fins de 
avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus pr6prios assessores 
quanta a tributa9ii0 especijica a qua/ estariio sujeitos, especiafmente quanta a outros tributos 
eventualmente aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em opera98es com CRI 

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

Pessoas Fisicas e Juridicas Residentes no Brasil 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurfdicas nao-financeiras estao sujeitos 
a incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base na aplicavao de 
alfquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicavao geradora dos rendimentos tributaveis: (i) ate 
180 dias: alfquota de 22,5%; (ii) de 181 a 360 dias: alfquota de 20%; (iii) de 361 a 720 dias: alfquota de 
17,5% e (iv) acima de 720 dias: alfquota de 15%. Este prazo de aplicavao e contado da data em que o 
respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, ate a data do resgate. Nao obstante, ha regras especfficas 
aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualifica((ao como pessoa fisica, pessoa juridica, 
inclusive isenta, fundo de investimento, instituivao financeira, sociedade de seguro, de previdencia 
privada, de capitalizavao, corretora de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e 
valores mobiliarios, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

0 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 o 
direito a deduvao do Imposto de Renda da Pessoa Jurfdica ("IRPJ") apurado em cada perfodo de apuravao. 
0 rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do IRP J e da Contribuivao Social sobre 
o Lucro Liquido ("CSLL"). As alfquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o 
adiciona1 calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00 ( duzentos e 
quarenta mil reais) por ano. Ja a alfquota da CSLL, para pessoas juridicas nao-financeiras, corresponde a 
9%. Desde 1° dejulho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoasjuridicas nao-financeiras 
tributadas sob a sistematica nao cumulativa, sujeitam-se a contribuivao ao PIS e a COFINS as alfquotas 
de 0,65% e 4%, respectivamente. Com relavao aos investimentos em CRI realizados por instituivoes 
financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades 
de previdencia complementar abertas, agencias de fomento, sociedades de capitalizavao, corretoras e 
distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de 
retenvao do IRRF. Nao obstante a isenvao de retenvao na fonte, os rendimentos decorrentes de 
investimento em CRI por essas entidades, via de regra e a excevao dos fundos de investimento, serao 
tributados pelo IRP J, a alfquota de 15% e adicional de 1 0%; pela CSLL, a ali quota de 20% entre 1 o de 
setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e a ali quota de 15% a partir de 1° de janeiro de 2019, de 
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acordo com a Lei n° 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras de fundos de investimentos 
estao isentas de Imposto de Renda. Ademais, no caso das institui96es financeiras, os rendimentos 
decorrentes de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a contribui9ao ao PIS e a CO FINS as 
aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. Para as pessoas fisicas, desde I o de janeiro de 2005, os 
rendimentos gerados por aplicayao em CRI estao isentos de imposto de renda (na fonte e na declara((ao 
de ajuste anual), por for9a do artigo 3°, inciso II, da Lei n.0 11.033/04. De acordo com a posi((ao da Receita 
Federal, expressa no artigo 55, panigrafo (mico, da Instru((ao Normativa da Receita Federal do Brasil n° 
1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isen9ao abrange, ainda, o ganho de capital auferido na aliena((ao ou 
cessao dos CRI. Pessoas jurfdicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 
fonte, ou seja, o imposto nao e compensavel, conforme previsto no artigo 76, inciso II, da Lei n.0 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995. A reten((ao do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes esta 
dispensada desde que as entidades declarem sua condi9ao a fonte pagadora, nos termos do artigo 71 da 
Lei n.0 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a reda((ao dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em rela((aO aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra geral, 
o mesmo tratamento cabivel em rela((ao aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no Pais. 
Por sua vez, ha urn regime especial de tributa((ao aplicavel aos rendimentos e ganhos auferidos pelos 
investidores nao residentes cujos recursos adentrarem o pais de acordo com as normas do Conselho 
Monetario Nacional. Nesta hipotese, os rendimentos auferidos por investidores estrangeiros estao sujeitos 
a incidencia do imposto de renda, a alfquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em ambiente 
bursatil, como a B3 - Brasil, Bolsa, Balcao, sao isentos de tributa((ao. Em rela((ao aos investimentos 
oriundos de paises que nao tributem a renda ou que a tributem por alfquota inferior a 20%, em qualquer 
situa9ao ha incidencia do imposto de renda a alfquota de 25%. 

Impasto sabre Operaci5es Financeiras ("!OF") 

Regra geral, as opera96es de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados 
financeiros e de capitais de acordo com as normas e condi96es previstas na Resolu((ao CMN no 4.373, 
inclusive por meio de opera96es simultaneas, incluindo as opera96es de cambio relacionadas aos 
investimentos em CRI, estao sujeitas a incidencia do IOF/Cambio a alfquota zero no ingresso e a alfquota 
zero no retorno, con forme Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterayoes posteriores. Em 
qualquer caso, a alfquota do IOF/Cambio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo 
Federal, ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento ), relativamente a opera96es de cambio ocorridas 
apos esta eventual altera((ao. Imposto sobre Opera((oes com Tftulos e Valores Mobiliarios ("IOF/Tftulos") 
As opera((5es com CRI estao sujeitas a alfquota zero do IOF/Tftulos, conforme Decreto n.0 6.306, de 14 
de dezembro de 2007, e altera((5es posteriores. Em qualquer caso, a alfquota do IOF/Titulos pode ser 
majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, ate o percentual de 1,50% ao dia, 
relativamente a opera96es ocorridas apos este eventual aumento. 
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ANEXO VIII- FATORES DE RISCO 

0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que devedio ser observados pelo potencial lnvestidor. 
Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, rentabilidade, regulamentac;:ao especffica, 
entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, quanto a Devedora, e aos pr6prios CRI objeto desta 
Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informac;:oes que estao descritas neste 
Termo de Securitizac;:ao, bern como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que 
julgar necessaria antes de tomar uma decisao de investimento. 

Os neg6cios, situac;:ao financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais participantes da 
presente Oferta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. 
Caso quaisquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretizem, os neg6cios, a situac;:ao financeira, 
os resultados operacionais da Emissora e/ou da Devedora poderao ser afetados de forma adversa, 
considerando o adimplemento de suas obrigac;:oes no ambito da Oferta. 

Esta sec;:ao contem apenas uma descric;:ao resumida dos termos e condic;:oes dos CRI e das obrigac;:oes 
assumidas pela Emissora no ambito da Oferta. E essencial e indispensavel que os Investidores leiam o 
Termo de Securitizac;:ao e compreendam integralmente seus termos e condic;:oes, os quais sao especfficos 
desta operac;:ao e podem diferir dos termos e condic;:oes de outras operac;:oes envolvendo o mesmo risco 
de credito. 

Para os efeitos desta Sec;:ao, quando se afirma que urn risco, incerteza ou problema podera produzir, 
poderia produzir ou produziria urn "efeito adverso" sobre a Emissora e/ou a Devedora, quer se dizer que 
o risco, incerteza podera, poderia produzir ou produziria urn efeito adverso sobre os neg6cios, a posic;:ao 
financeira, a liquidez, os resultados das operac;:oes ou as perspectivas da Emissora e/ou da Devedora, 
conforme o caso, exceto quando houver indicac;:ao em contrario ou conforme o contexto requeira o 
contrario. Devem-se entender expressoes similares nesta Sec;:ao como possuindo tambem significados 
semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo nao sao exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda nao conhecidos ou que 
hoje sejam considerados imateriais, tambem poderao ter urn efeito adverso sobre a Emissora e/ou sobre 
a Devedora. Na ocorrencia de qualquer das hip6teses abaixo os CRI podem nao ser pagos ou ser pagos 
apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor. 
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RISCOS RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO 

Politica Econ6mica do Governo Federal 

A economia brasileira e marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenyoes do Governo 
Federal, que modificam as politicas monetarias, de credito, fiscal e outras para influenciar a economia do 
Brasil. 

A Emissora nao tern controle sobre quais medidas ou politicas que o Governo Federal podera adotar no 
futuro e, portanto, nao pode preve-las. Os neg6cios, resultados operacionais e financeiros e o fluxo de 
caixa da Emissora podem ser adversamente afetados em razao de mudanyas na politica publica federal, 
estadual e/ou municipal, e por fatores como: variayao nas taxas de dimbio; controle de cambio; indices 
de inflayao; flutuayoes nas taxas de juros; falta de liquidez nos mercados domestico, financeiro e de 
capitais; racionamento de energia eletrica; instabilidade de preyos; politica fiscal e regime tributario; e 
medidas de cunho politico, social e economico que ocorram ou possam afetar o Pais. 

Adicionalmente, o Presidente da Republica tern poder considenivel para determinar as politicas 
governamentais e atos relativos a economia brasileira e, consequentemente, afetar as operayoes e 
desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a implementayaO de mudanyas por 
parte do Governo Federal nas politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro 
pode contribuir para a incerteza economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de val ores 
mobiliarios brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira 
poderao prejudicar o desempenho da Emissora e respectivos resultados operacionais. 

Dentre as possiveis consequencias para a Emissora, ocasionadas por mudan9as na politica economica, 
pode-se citar: (i) mudan9as na politica fiscal que tirem, diminuam ou alterem o beneficia tributario aos 
investidores dos CRI, (ii) mudan9as em indices de infla9ao que causem problemas aos CRI indexados por 
tais indices, (iii) restriyoes de capital que reduzam a liquidez e a disponibilidade de recursos no mercado, 
e (iv) variayao das taxas de cambio que afetem de maneira significativa a capacidade de pagamentos das 
empresas. 

Tradicionalmente, a influencia do cenario politico do pais no desempenho da economia brasileira e crises 
politicas tern afetado a confian9a dos investidores e do publico em geral, o que resulta na desacelerayao 
da economia e aumento da volatilidade dos titulos emitidos por companhias brasileiras. Atualmente, os 
mercados brasileiros estao vivenciando uma maior volatilidade devido as incertezas decorrentes da 
operayao Lava-Jato e seus impactos sobre a economia brasileira e o ambiente politico. 
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Efeitos da Politica Anti-Inflacionaria 

Historicamente, o Brasil apresentou indices extremamente elevados de infla9ao e varios momentos de 
instabilidade no processo de controle inflacionario. A infla9ao e as medidas do Govemo Federal para 
combate-la, combinadas com a especula9ao de futuras politicas de controle inflacionario, contribufram 
para a incerteza econ6mica e aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas 
do Governo Federal para controle da infla9ao frequentemente tern inclufdo a manuten9ao de politica 
monetaria restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de credito e reduzindo 
o crescimento econ6mico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de 
juros, interven9ao no mercado de cambio e a9oes para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter urn 
efeito material desfavoravel sobre a economia brasileira e por consequencia sobre a Emissora. 

A redu9ao da disponibilidade de credito, visando o controle da infla9ao, pode afetar a demanda por tftulos 
de renda fixa, tais como o CRI, bern como tornar o credito mais caro, inviabilizando opera9oes e podendo 
afetar o resultado da Emissora. 

Instabilidade da taxa de cdmbio e desvalorizar;ao do real 

A moeda brasileira tern historicamente sofrido frequentes desvaloriza9oes. No passado, o Governo 
Federal implementou diversos pianos econ6micos e fez uso de diferentes polfticas cambiais, incluindo 
desvaloriza9oes repentinas, pequenas desvaloriza9oes peri6dicas (durante as quais a frequencia dos 
ajustes variou de diaria a mensa!), sistemas de cambio flutuante, controles cambiais e dois mercados de 
cambio. As desvaloriza9oes cambiais em perfodos mais recentes resultaram em flutua9oes significativas 
nas taxas de cambio do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da America. Nao e possfvel assegurar que 
a taxa de cambio entre oreal eo d6lar dos Estados Unidos da America ira permanecer nos nfveis atuais. 
As deprecia9oes do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da America tambem podem criar pressoes 
inflacionarias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e, ainda, a 
qualidade da presente Emissao. 

Efeitos da elevar;ao sub ita da taxa de juros 

Nos ultimos anos, o pafs tern experimentado uma alta volatilidade nas taxas de juros. Uma polftica 
monetaria restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de Iongo prazo, por conta de uma 
resposta do Banco Central a urn eventual repique inflacionario, causa urn crowdingout na economia, com 
diminui9ao generalizada do investimento privado. Mais recentemente, o comportamento da Meta SELIC 
foi o seguinte: 8,25% a.a. em 06/09/2017; 7,50% a.a. em 25/10/2017; 7,00% a.a. em 06/2/2017; 6,75% 
a.a. em 07/02/2018 e 6,50% a.a. em 21/03/2018 (fonte: Banco Central do Brasil). 

Tal elevavao acentuada das taxas de juros afeta diretamente o mercado de securitiza9ao, pois, em geral, 
os investidores tern a op9ao de aloca9ao de seus recursos em tftulos do governo que possuem alta liquidez 
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e baixo risco de credito - dado a caracterfstica de "risk-free" de tais papeis, de forma que o aumento 
acentuado dos juros pode desestimular os mesmos investidores a alocar parcela de seus portfolios em 
valores mobiliarios de credito privado, como os CRI. 

Efeitos da retrar;iio no nivel da atividade econ6mica 

As opera<;oes de financiamento imobiliario apresentam historicamente uma correla<;ao direta com o 
desempenho da economia nacional. Eventual retra<;ao no nivel de atividade da economia brasileira, 
ocasionada por crises intemas ou crises extemas, pode acarretar a eleva9ao no patamar de inadimplemento 
de pessoas juridicas, inclusive da Devedora, e de seus clientes. 

Uma eventual redu9ao do volume de investimentos estrangeiros no pais podera ter impacto no balan<;o 
de pagamentos, o que podera for9ar o Govemo Federal a ter maior necessidade de capta9oes de recursos, 
tanto no mercado domestico quanto no mercado intemacional, a taxas de juros mais elevadas. lgualmente, 
eventual eleva9ao significativa nos indices de infla<;ao brasileiros e eventual desacelera9ao da economia 
dos Estados Unidos da America podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar 
os patamares de taxas de juros, elevando as despesas com emprestimos ja obtidos e custos de novas 
capta<;oes de recursos por empresas brasileiras. 

RISCOS RELATIVOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO INTERNACIONAL 

0 valor de mercado dos titulos e valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras e influenciado 
pela percep9ao de risco do Brasil e de outras economias emergentes e a deteriora9ao dessa percep<;ao 
podera ter urn efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e as 
condi9oes de mercado em outros paises de mercados emergentes, especialmente da America Latina, 
poderao influenciar o mercado em rela9ao aos titulos e valores mobiliarios emitidos no Brasil. Ainda que 
as condi9oes economicas nesses paises possam diferir consideravelmente das condi<;oes economicas no 
Brasil, as rea9oes dos investidores aos acontecimentos nesses outros paises podem ter urn efeito adverso 
no valor de mercado dos titulos e valores mobiliarios de emissores brasileiros. 

Alem disso, em consequencia da globaliza9ao, nao apenas problemas com paises emergentes afetam o 
desempenho economico e financeiro do pais. A economia de paises desenvolvidos, como os Estados 
Unidos da America, interfere consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em consequencia dos 
problemas economicos em varios paises de mercados desenvolvidos em anos recentes (como por 
exemplo, a crise imobiliaria nos Estados Unidos da America em 2008), os investidores estao mais 
cautelosos na realiza9ao de seus investimentos, o que causa uma retra<;ao dos investimentos. Essas crises 
podem produzir uma evasao de investimentos estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias 
brasileiras enfrentem custos mais altos para capta9ao de recursos, tanto nacional como estrangeiro, 
impedindo o acesso ao mercado de capitais intemacionais. Desta forma, e importante ressaltar que 
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eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar 
uma reduc;ao ou falta de liquidez para os CRI da presente Emissao. 

RISCOS RELATIVOS A AL TERA<;OES NA LEGISLA<;AO E REGULAMENTA<;AO 
TRIBUTARIAS APLICA VEIS AOS CRI 

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas ffsicas residentes no pais Titulares de CRI estao isentos 
de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte e de declarar;ao de ajuste anual de pessoas fisicas. Porem, 
tal tratamento tributario tern o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado. Eventuais 
alterar;oes na legislar;ao tributaria, eliminando tal isenr;ao, criando ou elevando aliquotas do imposto de 
renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criar;ao de novos tributos aplicaveis. Adicionalmente, esta sob 
discussao a conversao em lei da Medida Provis6ria n° 694/2015 que extingue a isenr;ao tributaria para os 
Titulares de CRI que sejam pessoas fisicas. Caso referida medida provis6ria seja convertida em lei, os 
Titulares de CRI que sejam pessoas fisicas poderao ser prejudicados, tendo em vista que nao havera 
isenr;ao tributaria. 

RISCOS RELATIVOS A EMISSORA 

Risco da niio realizar;iio da carteira de ativos 

A Emissora e uma companhia emissora de titulos representativos de creditos imobiliarios, tendo como 
objeto social a aquisir;ao e securitizar;ao de creditos imobiliarios por meio da emissao de certificados de 
recebiveis imobiliarios, cujos patrim6nios sao administrados separadamente. 0 Patrim6nio Separado tern 
como principal fonte de recursos os Creditos Imobiliarios. Desta forma, qualquer atraso ou falta de 
recebimento de tais valores pela Emissora podera afetar negativamente a capacidade da Emissora de 
honrar as obrigar;oes decorrentes dos CRI. Na hip6tese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente 
Fiduciario devera assumir a administrar;ao dos Creditos Imobiliarios e dos demais direitos e acess6rios 
que integram o Patrim6nio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRI poderao deliberar sobre 
as novas normas de administrar;ao do Patrim6nio Separado ou optar pela liquidar;ao deste, que podera ser 
insuficiente para o cumprimento das obrigar;oes da Emissora perante os Titulares de CRI. 

Falencia, recuperar;iio judicial ou extrajudicial da Emissora 

Ao Iongo do prazo de durar;ao dos CRI, a Emissora podera estar sujeita a eventos de falencia, recuperar;ao 
judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituidos o Regime Fiduciario e o 
Patrim6nio Separado sobre os Creditos Imobiliarios, eventuais contingencias da Emissora, em especial 
as fiscais, previdenciarias e trabalhistas, poderao afetar tais Creditos Imobiliarios, principalmente em 
razao da falta de jurisprudencia em nosso pais sobre a plena eficacia da afetar;ao de patrim6nio, em razao 
do que dispoe o artigo 76 da Medida Proviso ria no 2.158-35/200 I. 

74 



Niio existe jurisprudencia firm ada ace rca da securitizar;iio 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, economico e juridico desta Emissao considera urn conjunto de 
rigores e estipuladas atraves de contratos elaborados nos termos da em vigor. 
Entretanto, em razao da pouca maturidade e da falta de e jurisprudencia no mercado de capitais 
brasileiro no que tange a este tipo de financeira, em de estresse podeni haver perdas 
por parte dos Investidores dos CRI, inclusive decorrentes do dispendio de tempo e recursos necessarios 
para fazer valer as contidas nos Documentos da 

A capacidade da Emissora de honrar suas obrigar;oes decorrentes dos CRI depende exclusivamente do 
pagamento pela Devedora dos Creditos Imobiliarios. 

Os CRI sao lastreado pelas CCis, as quais representam a totalidade dos Creditos Imobiliarios e vinculadas 
aos CRI por meio do estabelecimento de Regime Fiduciario, constituindo Patrimonio Separado da 
Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos 
conforme o presente Termo de Securitiza<yao depende do cumprimento total, pela Devedora, de suas 

assumidas nas Debentures, em tempo habil para o pagamento pela Emissora dos valores 
decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos adversos em rela<yao ao pagamento da Devedora, como 
aqueles descritos nestes fatores de risco entre outros, podera afetar o pagamento dos CRI pela Emissora. 

A capacidade da Devedora de honrar suas obrigar;oes 

A Emissora nao realizou qualquer analise ou investiga<yao independente sobre a capacidade da Devedora 
de honrar com as suas obriga<yoes. Nao obstante ser a presente emissao de CRI realizada com base em 
uma opera<yao estruturada, a existencia de outras obriga<yoes assumidas pela Devedora podera 
comprometer a capacidade da Devedora de cumprir como fluxo de pagamentos dos Creditos Imobiliarios. 

Ausencia de diligencia legal das informar;oes do Formulario de Referencia da Emissora e ausencia de 
opiniiio legal relativa as informar;oes do Formulario de Referencia da Emissora 

As informa<yoes do Formulario de Referencia da Emissora nao foram objeto de diligencia legal para fins 
desta Oferta e nao foi emitida opiniao legal sobre a veracidade, consistencia e suficiencia das informa<yoes, 
obriga<yoes e/ou contingencias constantes do Formulario de Referencia da Emissora. 
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RISCOS RELATIVOS A EMISSAO DOS CRI 

Risco em Fum;iio da Dispensa de Registro 

A Emissao, distribuida nos termos da Instrw;ao CVM n° 476/09, esta automaticamente dispensada de 
registro perante a CVM, de forma que as informac;oes prestadas no ambito dos Documentos da Operac;ao 
nao foram objeto de analise pela referida autarquia federal; 

Risco da da qualidade de credito do Patrim6nio Separado poden:i afetar a capacidade da 
Emissora de honrar suas decorrentes dos CRI 

Os CRI sao lastreados pelas CCis, as quais representam a totalidade dos Creditos lmobiliarios. As CCis 
foram vinculadas aos CRI por meio do Termo de Securitizac;ao, pelo qual foi instituido o Regime 
Fiduciario e criado o Patrimonio Separado. Os Creditos Imobiliarios representam creditos detidos pela 
Emissora exclusivamente contra a Devedora, que compreendem a Remunerac;ao e outras eventuais taxas 
de remunerac;ao, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bern como os respectivos 
acess6rios. 

0 Patrimonio Separado constituido em favor dos Titulares de CRI nao conta com qualquer garantia 
flutuante ou coobrigac;ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI 
dos montantes devidos conforme o Termo de Securitizac;ao depende do recebimento das quantias devidas 
em func;ao dos Creditos Imobiliarios, em tempo habil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. 
A ocorrencia de eventos que afetem a situac;ao economico-financeira da Devedora, como aqueles 
descritos nestes fatores de risco, poderao afetar negativamente o Patrimonio Separado e, 
consequentemente, os pagamentos devidos aos Titulares de CRI. 

Riscos relativos ao pagamento condicionado e descontinuidade 

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos investidores dos CRI decorrem direta ou 
indiretamente dos pagamentos dos Creditos Imobiliarios. Os recebimentos de tais pagamentos podem 
ocorrer posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e amortizac;oes dos CRI, podendo 
causar descontinuidade do fluxo esperado dos CRI. Ap6s o recebimento dos referidos recursos e, se for 
o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a cobranc;a judicial ou extrajudicial dos 
Creditos Imobiliarios, caso o valor recebido nao seja suficiente para sal dar os CRI, a Emissora nao dispora 
de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores dos 
CRI. 
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0 risco de credito da Devedora pode afetar adversamente OS CRI 

Uma vez que o pagamento da Remunerac;:ao dos CRI depende do pagamento integral e tempestivo, pela 
Devedora, dos respectivos Creditos Imobiliarios, a capacidade de pagamento da Devedora podera ser 
afetada em func;:ao de sua situac;:ao economico-financeira, em decorrencia de fatores internos e/ou 
externos, o que podera afetar o fluxo de pagamentos dos CRI. 

Risco da ocorrencia de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a antecipar;iio dos 
pagamentos 

A ocorrencia de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, bern como de Resgate Antecipado total dos 
CRI, acarretara o pre-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade 
de reinvestimento do capital investido pelos investidores a mesma taxa estabelecida para os CRI. 

Risco relacionado ao quorum de deliberar;iio em Assembleia Geral de Investidores 

As deliberac;:oes a serem tomadas em Assembleias Gerais sao aprovadas por maioria simples dos CRI 
presentes nas Assembleias Gerais, ressalvados os qu6runs especfficos estabelecidos neste Termo de 
Securitizac;:ao. 0 titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisoes da maioria, 
ainda que se manifeste voto desfavoravel. Nao ha mecanismos de venda compuls6ria no caso de 
dissidencia do Titular de CRI em determinadas materias submetidas a deliberac;:ao em Assembleia Geral. 

Baixa liquidez no mercado secundario 

Atualmente, o mercado secundario de certificados de recebiveis imobiliarios no Brasil apresenta baixa 
liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira, no futuro, urn mercado para negociac;:ao dos CRI que 
permita sua alienac;:ao pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo 
desinvestimento. Dessa forma, o investidor que adquirir os CRI podera encontrar dificuldades para 
negocia-los no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por 
todo o prazo da Emissao. 

Estrutura 

A presente Emissao tern o carater de "operac;:ao estruturada". Desta forma e pel as caracteristicas inerentes 
a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, economico e juridico considera urn conjunto de 
rigores e obrigac;:oes de parte a parte, estipulados atraves de contratos publicos ou privados tendo por 
diretriz a legislac;:ao em vigor. No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradivao e 
jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operac;:oes de CRI, em situac;:oes de stress, 
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podeni haver perdas por parte dos Investidores dos CRI em razao do dispendio de tempo e recursos para 
eficacia do contratual. 

Financeiros 

Ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em de securitiza<;ao no mercado 
brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis descompassos entre as taxas de de ativos e 
passivos; (ii) risco de insuficiencia de garantia por acumulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de 
liquidez. 

Guarda Fisica dos Documentos Comprobat6rios 

0 Custodiante sera responsavel pela guarda das vias fisicas dos Documentos Comprobat6rios que 
evidenciam a existencia dos CRI. A perda e/ou extravio dos Documentos Comprobat6rios podera resultar 
em perdas para os Titulares de CRI. 

Risco da Distribui9iio Parcial 

A Oferta dos CRI podeni ser concluida mesmo em caso de parcial dos CRI. Dessa forma, 
caso apenas parte dos CRI sejam distribuidos, o investidor que adquirir os CRI podera encontrar 
dificuldades para negocia-los no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o 
investimento nos CRI por todo o prazo da Emissao. 

Risco da jormaliza9iio do lastro dos CRI 

A emissao das Debentures devera atender aos criterios legais e regulamentares estabelecidos para sua 
regular emissao e formaliza<;ao. Neste sentido, para a correta formaliza<;ao e transferencia das Debentures 
a Emissora, a Escritura de Emissao das Debentures devera ser registrada na competente junta comercial, 
sendo que, caso nao seja registrada, podera haver a contesta<;ao por terceiros de sua regular constitui<;ao, 
causando prejuizos aos Titulares de CRI. 

Demais riscos 

Os CRI estao sujeitos as varia<;oes e condi<;oes dos mercados de atua<;ao da Devedora, que sao afetados 
principalmente pelas politicas e econ6micas nacionais e intemacionais. 0 investimento nos 
CRI podera estar sujeito a outros riscos advindos de fatores ex6genos, tais como moratoria, guerras, b 
revolu9oes, mudan9as nas regras aplicaveis aos valores mobiliarios de modo geral. \ 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZA<;Ao IMOBILIARIA 

Niio existe jurisprudencia firmada ace rca da securitizar;iio, o que pode acarretar perdas por parte dos 
Investidores 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, economico e jurfdico acerca da securitiza9ao considera urn 
conjunto de direitos e obriga96es de parte a parte estipuladas atraves de contratos publicos ou privados 
tendo por diretrizes a legisla9ao em vigor. A Lei no 9.514/97, que criou os certificados de recebfveis 
imobiliarios, foi editada em 1997, entretanto, s6 houve urn volume maior de emissoes de certificados de 
recebiveis imobiliarios nos ultimos I 0 anos. 

A pouca maturidade do mercado de securitiza9ao de creditos imobiliarios e a falta de tradi9ao e 
jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro em rela9ao a estruturas de securitiza9ao em geral podeni 
gerar urn risco aos Investidores, uma vez que o Poder Judiciario podera, ao analisar a Emissao e interpretar 
as normas que regem o assunto, proferir decisoes desfavoraveis aos interesses dos Investidores. Ademais, 
em situa96es adversas envolvendo os CRI, podera haver perdas por parte dos Titulares de CRI em razao 
do dispendio de tempo e recursos para execu<yao judicial desses direitos. 

Credores privilegiados 

A Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece 
que "as normas que estabele<yam a afeta<yao ou a separa9ao, a qualquer tftulo, de patrimonio de pessoa 
fisica ou juridica nao produzem efeitos com rela9ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou 
trabalhista, em especial quanto as garantias e aos privilegios que lhes sao atribuidos". Ademais, em seu 
paragrafo unico, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a 
totalidade dos hens e das rendas do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, inclusive os que 
tenham sido objeto de separa<yao ou afeta<yao". 

Por for9a da norma acima citada, nao obstante serem objeto do Patrimonio Separado, os Creditos 
Imobiliarios e os recursos deles decorrentes poderao ser alcan<yados por credores fiscais, trabalhistas e 
previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciarios de pessoas 
ffsicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Emissora, tendo em vista as normas de 
responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo economico existentes 
em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos com os detentores dos CRI, de 
forma privilegiada, sobre o produto de realiza<yao dos Creditos Imobiliarios, em caso de falencia. Nesta 
hip6tese, e possivel que os Creditos Imobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral 
dos CRI ap6s o pagamento daqueles credores. G 
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Falta de liquidez nos mercados domesticos,financeiros e de capitais 

0 mercado de titulos e valores mobiliarios nacional e influenciado, em varios graus, pela economia e 
condi9oes dos mercados globais, e especialmente pelos mercados emergentes e dos paises da America 
Latina. A rea9ao dos investidores ao desenvolvimento em outros paises pode ter urn impacto desfavoravel 
no mercado de titulos e valores mobiliarios no Brasil. Por outro !ado, crises em outros paises emergentes 
ou polfticas econ6micas de outros paises, podem reduzir a demanda do investidor por tftulos e valores 
mobiliarios de companhias brasileiras. Qualquer dos acontecimentos acima mencionados pode afetar 
desfavoravelmente a liquidez do mercado e ate mesmo a qualidade do portfolio de direitos credit6rios dos 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios. 

A Emissora nao tern controle sobre quais medidas o Governo Federal podera adotar no futuro na gestao 
da Polftica Econ6mica e nao pode preve-las. Por isso nao e possivel quantificar OS impactos que tais 
medidas poderao gerar nos neg6cios da Emissora. 

RISCOS RELATIVOS A DEVEDORA E AS SPE 

Obrigar;oes ambientais 

A Devedora na qualidade de proprietario (direto ou indireto) ou de operadores de empreendimentos 
imobiliarios, pode ser responsabilizada pela remo9ao ou tratamento de substancias nocivas ou t6xicas, 
inclusive por todos os custos envolvidos. A Devedora pode, tambem, ser consideradas responsavel por 
outros custos potenciais relativos a substancias nocivas ou t6xicas (incluindo multas governamentais e 
danos a pessoas e propriedades), estando ou nao ciente de tais acontecimentos. Esses potenciais custos 
podem ser significativamente altos, podendo consequentemente afetar adversamente a Devedora. 

As penalidades administrativas e criminais impostas contra aqueles que violarem a legisla9ao ambiental 
serao aplicadas independentemente da obriga9ao de reparar a degrada9ao causada ao meio ambiente. Na 
esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidaria e objetiva, direta e indireta. Isto 
significa que a obriga9ao de reparar a degrada9ao causada podera afetar a todos os direta ou indiretamente 
envolvidos, independentemente da comprova9ao de culpa dos agentes. Como consequencia, quando a 
Devedora contrata terceiros para proceder a qualquer interven9ao nas suas opera9oes, como a disposi9ao 
final de residuos, nao esta isenta de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados por estes 
terceiros contratados. A Devedora pode ser considerada responsavel por todas e quaisquer consequencias 
provenientes da exposi9ao de pessoas a substancias nocivas ou outros danos ambientais. Os custos para 
cumprir com a legisla9ao atual e futura relacionada a prote9ao do meio ambiente, saude e seguran9a, e as 
contingencias provenientes de danos ambientais e a terceiros afetados poderao ter urn efeito adverso sobre 
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os neg6cios da Devedora, os seus resultados operacionais ou sobre a sua situa9ao financeira, o que podeni 
afetar sua capacidade de pagamento do CRI 

Contingencias Trabalhistas e Previdenciarias 

das contingencias trabalhistas e previdenciarias oriundas de disputas com os empregados 
contratados diretamente pela Devedora, esta pode contratar prestadores de servi9os que tenham 
trabalhadores a ela vinculados. Embora esses trabalhadores nao possuam vinculo empregaticio com a 
Devedora, estes poderao ser responsabilizados por eventuais contingencias de carater trabalhista e 
previdenciario dos empregados das empresas prestadoras de servi9os, quando estas deixarem de cumprir 
com seus encargos sociais. Essa responsabilizayao podera afetar adversamente o resultado da Devedora 
e, portanto, o fluxo de pagamentos decorrente dos CRI. 

Risco de Concentrar;ao 

Os Creditos Imobiliarios sao devidos em sua totalidade pela Devedora. Nesse sentido, o risco de credito 
do lastro dos CRI esta concentrado na Devedora, sendo que todos os fatores de risco a ela aplicaveis, 
potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Creditos 
Imobiliarios e, consequentemente, a amortiza9ao e Remunera9ao dos CRI. 
Risco Referente a Limitar;ao do Escopo da Auditoria Realizada 

A auditoriajuridica realizada na presente emissao de CRI limitou-se a identificar eventuais contingencias 
relacionadas aos a Devedora, nao tendo como finalidade, por exemplo, a analise de questoes legais ou 
administrativas ou ambientais. A nao realiza9ao de auditoriajuridica completa, conforme acima descrito, 
nao confere a seguran9a desejada com rela9ao a total ausencia de contingencias envolvendo os Creditos 
Imobiliarios, podendo ocasionar prejufzo aos Titulares dos CRI. 
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