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TERMO DE SECURITIZA~AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS

1- PARTES:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

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

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social, por seu representante legal ("Emissora"); e

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTUlOS E VAlORES MOBILIARIOS, institui<;:ao financeira

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n°

4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO

17.343.682/0001-38, nos termos do seu Estatuto Social ("Agente Fiduciario").

(sendo a Emissora e 0 Agente Fiduciario igualmente denominados, conjuntamente, como "Partes"

ou, individualmente, como "Parte")

RESOlVEM celebrar este "Termo de Securitiza<;:ao de Creditos Imobiliarios " ("Termo de

Securitizacao"), para vincular os Creditos Imobiliarios aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios

da 129a Serie da 1a Emissao da RB Capital Companhia de Securitiza<;:ao, de acordo com 0 artigo 8°

da lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, bern como das demais

legisla<;:6esaplicaveis e as clausulas abaixo redigidas.

II - ClAUSULAS:

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINI~OES

1.1. Definic6es: Para os fins deste Termo de Securitiza<;:ao, adotam-se as seguintes defini<;:6es,

sem prejuizo daquelas que forem estabelecidas no corpo deste Termo de Securitiza<;:ao.

1.1.1. Alem disso, (i) os cabe<;:alhose titulos deste Termo de Securitiza<;:ao servem apenas

para conveniencia de referencia e nao limitarao ou afetarao 0 significado dos dispositivos

aos quais se aplicam; (ii) os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros

termos semelhantes serao interpretados como se estivessem acompanhados do termo
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"exemplificativamente"; (iii) sempre que exigido pelo contexto, as definil;oes contidas

nesta Clausula Primeira aplicar-se-ao tanto no singular quanto no plural e 0 genero
masculino incluira 0 feminino e vice-versa; (iv) referencias a qualquer documento ou

outros instrumentos incluem todas as suas alteral;oes, substituil;oes, consolidal;oes e

respectivas complemental;oes, salvo se expressamente disposto de forma diferente; (v)

referencias a disposil;oes legais serao interpretadas como referencias as disposil;oes

respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (vi) salvo se de
outra forma expressamente estabelecido neste Termo de Securitizal;ao, referencias a itens

ou anexos aplicam-se a itens e anexos deste Termo de Securitizal;ao; e (vii) todas as

referencias a quaisquer Partes incluem seus sucessores, representantes e cessionarios

devidamente autorizados.

"Agente Fiduciario" e E a Pentagono S.A. Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliarios,

"Instituicao Custodiante": acima qualificada;

"Alienacao Fiduciaria de E a alienal;ao fiduciaria da nua propriedade do Imovel em garantia

Imovel": das Obrigal;oesGarantidas, constitufda pelo Fiduciante em favor do

Cedente e de seu eventual cessionario, por meio do proprio

Contrato Lastro;

"ANBIMA": E a Associal;aoBrasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de

Capitais;

"Escriturador": E a Itau Corretora de Valores S.A., instituil;ao financeira, com

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

Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 10°andar, inscrita no CNPJ/MFsob

o n° 61.194.353/0001-64, responsavelpela escritural;ao dos CRI;

"Banco Liguidante" E 0 Itau Unibanco S.A., instituil;ao financeira com sede na Pral;a

Alfredo Egydio de SouzaAranha, n° 100, Torre Clavo Setubal, na

Cidade de SaoPaulo, Estadode SaoPaulo, inscrita no CNPJ/MFsob

o n° 60.701.19010001-04;

"Boletim de Subscricao": Sao os boletins de subscril;ao dos CRI, por meio dos quais os

investidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a

todos os termos e condil;oes deste Termo de Securitizal;ao e da

Oferta Restrita;

"CCI": E a Cedula de Credito Imobiliaria, com garantia real representada

pela Alienal;ao Fiduciaria de Imovel, emitida pelo Cedente, para

representar os Creditos Imobiliarios, por meio do proprio contr?
Lastro; .
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Autorizada

"Cedente":

"CETIP":

"Compradores" :

"Conta

Cedente":

"Conta da Emissao":

"Contrato de Cessao":

E 0 BRPR 68 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIUARIO - FII

DESENVOLVIMENTOII, constituido sob a forma de condominio

fechado, regido pelas disposi~6es contidas em seu regulamento,

devidamente registrado no 5° Oficio de Registro de Titulos e

Documentosda cidade do Rio de Janeiro, em 30 de julho de 2010,

sob 0 n° 787522, pela Lei n° 8.668/93, pela Instru~ao CVM n°

472/08, e pelas demais disposi~6eslegais e regulamentares que lhe

forem aplicaveis, inscrito no CNPJ/MFsob 0 nO12.323.987/0001-

64, e devidamente constituido perante a CVM, nos termos do

OFfcIO/CVM/SIN/GIE/N0404612013 ("Cedente"), por seu

administrador, BTG PACTUAL SERVI~OS FINANCEIROS S.A

DISTRIBUIDORADE TITULOS E VALORESMOBIUARIOS,institui~ao

financeira autorizada pela CVM a administrar fundos de

investimento e carteiras de valores mobiliarios, por meio do Ato

Declaratorio n° 8.695, expedido em 20 de mar~o de 2006, com sede

na Cidade do Rio de Janeiro, Estadodo rio de Janeiro, na Praia do

Botafogo, n° 501, 5a andar - parte, Torre Corcovado, inscrita no

CNPJ/MFsob 0 n° 59.281.253/0001-2:3;

E a CETIPS.A. - Mercados Organizados, institui~ao devidamente

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a presta~ao de

servi~osde depositaria de ativos escriturais e liquida~ao financeira,

com sede no Municipio do Rio de Janeiro, Estadodo Rio de Janeiro,

na Avenida Republica do Chile, n° 230, 11°andar, CEP20031-919;

Sao 0 Devedor e 0 Fiduciante, quando considerados em conjunto,

na qualidade de adquirente do usufruto e da nua propriedade do

Imovel, respectivamente, nos termos do Contrato Lastro;

do E a conta corrente n° 11451-4, agencia n° 001, mantida junto ao

BancoBTGPactual S/A (208), de titularidade do Cedente;

Ea conta n° 05079-8, Agencia 0910, dO'ltau Unibanco S.A. (341), de

titularidade da Emissora;

E 0 Instrumento Particular de Contrato de Cessao de Creditos

Imobiliarios e Outras Aven~as celebrado em 18 de dezembro de

2015, entre 0 Cedente, a Emissora, 0 Devedor e a Fiduciante, por

meio do qual 0 Cedente cedeu a Emissora todos os Creditos

Imobiliarios, representados pela CCI, 0 que abrange inclusive ~

Aliena~ao Fiduciaria de Imovel, mediante 0 pagamento do Pre~~a
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Cessao;

"Contrato de Distribuicao": E 0 Contrato de Distribui~ao Publica com Esfor~os Restritos de

Coloca~ao, sob 0 Regime de Melhores Esfor~os, de Certificados de

Recebiveis Imobiliarios da 129a Serie da 1a Emissao da RB Capital

Companhia de Securitiza~ao, firmado em 18 de dezembro de 2015,

entre a Emissora e 0 Coordenador Uder;

"Contrato Lastro": E a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Aliena~ao

Fiduciaria, lavrada em 18 de dezembro de 2015, perante 0 9°

Tabeliao de Notas da Comarca de Sao Paulo-SP, por meio da qual:

(i) 0 Cedente, na qualidade de vendedor, alienou, e' 0 Devedor, na

qualidade de comprador do usufruto e a Fiduciante na qualidade de

compradora da nua propriedade adquiriram 0 Imovel, pelo Pre~o de

Aquisi~ao; (ii) 0 Vendedor emitiu a CCI; e (iii) a Fiduciante

formalizou a Aliena~ao Fiduciaria de Imovel.

"Coordenador Uder": E a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBIUARIOS LTDA., institui~ao financeira, inscrita no CNPJ/MF

sob 0 n° 89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo,

Estado' de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte,

Jardim Europa, CEP01448-000;

"Creditos Imobiliarios": A totalidade dos creditos imobiliarios correspondentes a Segunda

Parcela do Pre~o de Aquisi~ao, a ser paga na forma das Parcelas,

definidas neste Termo de Securitiza~ao, incluindo os acessorios,

tais como atualiza~ao monetaria, juros remuneratorios, encargos

moratorios, multas, penalidades, juros moratorios e eventuais

indeniza~6es e/ou direitos de regresso, garantias, reembolso de

despesas, custas, honorarios e demais encargos contratuais e legais

previstos no Contrato Lastro;

"CRI em Circulacao", para fins Sao todos os CRI em circula~ao no mercado;

de quorum:

"CRI ": Sao os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129a Serie da 1a

Emissao da Emissora;

"CVM": E a Comissao de Valores Mobiliarios;

"Data de Aniversario": Eo dia 10 (dez) de cada mes;
(

~
"Data de Emissao": E 0 dia 18 de dezembro de 2015;

"Devedor": E 0 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIUARIO JK E - FI!, constituido
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"Dia Util" ou "Dias Uteis":

"Documentos da Operacao":

"Emissao":

"Emissora":

"Fiduciante":

"Garantia":

"IGP-M/FGV":

"Imovel":

sob a forma de condominio fechado, regido pelas disposic;:6es

contidas em seu regulamento, devidamente registrado registrado

no 6° Oficio de Registro de Titulos e Documentos do Rio de Janeiro.

RJ, em 16 de outubro de 2015, sob n° 1330726, pela Lei n°

8.668/93, pela Instruc;:ao CVM 472/08, e pelas demais disposic;:6es

legais e regulamentares que the forem aplicaveis, inscrito no

CNPJ/MF sob 0 n° 23.532.837/0001-87, administrado por BRKB

DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBIUARIOS S.A., com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua

Lauro Muller, n° 116, Andar 21, Sala 2101 a 2108, CEP 22.290-160,

Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 33.923.111/0001-29,

autorizada pela CVM a administrar fundos de investimento e carteiras

de valores mobiliarios, por meio do do Ato Declaratorio n° 945,

expedido em 22 de maio de 1989;

Todo e qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado

declarado nacional na Republica Federativa do Brasil;

Correspondem ao Contrato Lastro, ao Contrato de Cessao, ao

Contrato de Distribuic;:ao, este Termo de Securitizac;:ao e os Boletins

de Subscric;:ao, quando considerados em conjunto;

E a emissao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 129a

Serie da 1a Emissao da Emissora;

E a RBCapital Companhia de Securitizac;:ao, acima qualificada;

E a RAZANAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC;:OESS.A., com

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Joaquim

Floriano, n° 466, 8° andar, Sala 801, parte, Itaim Bibi, CEP 04.534-

002, inscrita no CNPJ/ MF sob n.° 22.960.679/0001-01;

E a Alienac;:ao Fiduciaria de Imovel;

o Indice Geral de Prec;:os - Mercado, apurado e divulgado pela

Fundac;:aoGetulio Vargas;

E 0 imovel correspondente a frac;:ao ideal 8,4400% de terreno, que

correspondera ao BLOCO E (0 "Imovel"), integrante do

empreendimento imobiliario denominado CONDOMINIOWTORREJK,

localizado na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida

Presidente Juscelino Kubitschek, n° 2.041 e 2.235, 28° Subdistrito-

Jardim Paulista, 4a Circunscric;:ao Imobiliaria, com incorporac;:ao

imobiliaria registrada sob R.06/M.158.917, em 17 de marc;:o de
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2006, e respectiva rerratifica~ao averbada sob Av.26/M.158.917,

de 27 de agosto de 2010, do 4° Oficial de Registro de Imoveis da

Comarca de SaoPaulo, Estadode SaoPaulo ("4° RI"),ainda objeto

da FichaAuxiliar E;

"Instrueao CVMn° 28/83": E a instru~ao CVMn° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme

alterada;

"Instrueao CVMn° 400/03": E a instru~ao CVMn° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme

alterada;

"Instrueao CVMn° 472/08": E a instru~ao CVM n° 472, de 31 de outubro de 2008, conforme

alterada;

"Instrueao CVMn° 476/09": E a instru~ao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada;

"Instrueao CVMn° 539/13": E a instru~ao CVMn° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme

alterada;

"Investidores Profissionais": Sao as investidores que atendam as caracteristicas de investidor

profissional conforme previsto no Artigo 9-A da Instru~ao CVMn°

539/13;

"Investidores Qualificados": Sao as investidores que atendam as caracteristicas de investidor

qualificado conforme previsto no Artigo 9-B da Instru~ao CVM n°

539/13;

"I PCA/IBGE": o Indice de Pre~osao ConsumidorAmplo, apurado e divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

"Juras Remuneratorios": Taxa fixa de 10,25%(dez inteiros e vinte e cinco centesimos par

cento) ao ana, com base em urn ana de 360 (trezentos e sessenta)

dias corridos;

"Lei das Sociedadespar Ea Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

Ae6es":

"Lei n° 10.931/04": E a Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que

disp6e sabre a afeta~ao de incorpora~6es imobiliarias, letras de

credito imobiliario, cedula de credito imobiliario, cedula de credito

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

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

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

"Lei n° 6.385/76": E a Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada,

que disp6e sabre a mercado de valores mobiliarios e cria a CVM;

"Lei n° 8.668/93": E a Lei n° 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, que



"Lei n° 9.514/97":

"Medida Provisoria n° 2.158-

35/01 ":

"Obrigacoes Garantidas":

"Oferta Restrita":

"Parcelas":

"Patrimonio Separado":

dispoe sobre a constitui~ao e 0 regime tributario dos fundos de

investimento imobiliario;

E a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,

que regula 0 Sistemade Financiamento Imobiliario;

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

a legisla~ao das Contribui~oes para a Seguridade Social - COFINS,
para os Programas de Integraliza~ao Social e de Forma~ao do

Patrimonio do Servidor Publico - PIS/PASEPe do Imposto sobre a

Renda, e da outras pravidencias;

Sao (i) as obriga~oes principais, acessoriase moratorias, presentes

ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive

decorrentes dos juras, multas, penalidades e indeniza~oes relativas

aos Creditos Imobiliarios; e (ii) de todos os custos e despesas

incorridos em rela~ao a emissao de CCIe a excussaode garantias,

conforme definidas e descritas no Contrato de Cessaoe no Contrato

Lastro, dentre as quais inclui-se a Aliena~ao Fiduciaria, penas

convencionais, honorarios advocaticios, custas, despesas judiciais

ou extrajudiciais e tributos e custos do relativos ao cancelamento

da CCIe da Aliena~ao Fiduciaria;

Correspondea oferta dos CRIno mercado de capitais brasileiro, nos

termos da Instru~ao CVMn° 476/09;

Saoas 180 (cento e oitenta) parcelas, no valor de R$ 1.453.972,22

(urn milhao, quatrocentos e cinquenta e tres mil, novecentos e

setenta e dois reais e vinte e dois centavos) cada, vencendo-se a

primeira no 10° (decimo) dia do mes subsequente ao decurso do

prazo de 60 (sessenta)mesescontados a partir da Data de Emissao,

e as demais na mesma data dos meses subsequentes, sendo que

sobre 0 saldo devedor incidira, a partir desta data, ate a data de

efetivo pagamento de cada uma das parcelas, atualiza~ao pela

varia~ao acumulada da TR ou indice que vier a ser eleito pelo

Governo Federal para a remunera~ao dos depositos em caderneta

de poupan~a, bern como Juros Remuneratorios, desde a presente

data, ate a data de efetivo pagamento de cada uma das parcelas,

conforme anexo II do presente Contrato de Cessao;

E0 patrimonio constituido, apos a institui~ao do RegimeFiduciario,

pelos Creditos Imobiliarios representados pela CCIe pela Garantia,



incluindo a Conta da Emissao, nos termos do artigo 9° da Lei n°

9.514/97;

"Preco da Cessao" o pre~o da cessao dos Creditos Imobiliarios, conforme estabelecido

no Contrato de Cessao, que correspondera ao valor presente da

Segunda Parcela do Pre~o de Aquisi~ao, e sera pago pela Emissora

ao Cedente, em decorrencia da cessao dos Creditos Imobiliarios, na

Conta Autorizada do Cedente;

"Preco de Aguisicao": R$261.715.000,00 (duzentos e sessenta e urn milh6es, setecentos e

quinze mil reais), nesta data;

"Primeira Parcela do Preco de 15% (quinze por cento) do Pre~o de Aquisi~ao, pagos em 1° de

Aguisicao": dezembro de 2015;

"Segunda Parcela do Preco de 85% (oitenta e cinco por cento) do Pre~o de Aquisi~ao, a ser pago

Aguisicao": em Parcelas;

"Regime Fiduciario": E 0 regime fiduciario institufdo sobre os Creditos Imobiliarios e

Garantia por meio deste Termo de Securitiza~ao, na forma do

artigo 9° da Lei n° 9.514/97, incluindo a Conta da Emissao, com a

consequente constitui~ao do Patrimonio Separado, ate 0

pagamento integral dos CRI, isentando os bens e direitos

integrantes do Patrimonio Separado de a~6es ou execu~6es de

credores da Emissora, de forma que respondam exclusivamente

pelas obriga~6es inerentes aos tftulos a eles afetados;

"Termo de Securitizacao": Corresponde a este Termo de Securitiza~ao de Creditos

Imobiliarios, para vincular os Creditos Imobiliarios aos Certificados

de Recebfveis Imobiliarios da 129a Serie da 1a Emissao da Emissora;

"Titulares dos CRI": Sao os Investidores Profissionais subscritores ou adquirentes dos CRI

ou ainda futuros investidores qualificados que venham a adquirir os

CRI no mercado secundario; e

"TR": Taxa Referencial.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS

2.1. Obieto: Por meio deste Termo de Securitiza~ao, a Emissora vincula, em carater

irrevogavel e irretratavel, a totalidade dos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI, aos CRI

objeto desta Emissao, cujas caracteristicas sao descritas na Clausula Terceira abaixo.



2.2. Autorizacao: A Emissao foi autorizada em RCA da Emissora, realizada em 14 de dezembro

de 2015.

2.3. Origem dos Creditos Imobiliarios: A CCI, representativa dos Creditos Imobiliarios, foi

emitida pelo Cedente com garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, nos termos da Lei n°

10.931/04.

2.3.1. 0 documento pelo qual a CCI foi emitida encontra-se devidamente custodiado junto

a Instituic;:ao Custodiante, nos termos do 5 4° do artigo 18 da Lei n° 10.931/04.

2.3.2. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora por meio deste Termo de

Securitizac;:ao, sera registrado na Instituic;:ao Custodiante, nos termos do artigo 23,

paragrafo unico, da Lei n° 10.931/04, por meio da declarac;:ao que constitui 0 Anexo II a

este Termo de Securitizac;:ao.

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

vinculados a esta Emissao os Creditos Imobiliarios, representados pela CCI, de sua titularidade,

com valor total de R$261.715.000,00 (duzentos e sessenta e urn milh6es, setecentos e quinze mil

reais), na Data de Emissao.

2.5. Aguisicao dos Creditos Imobiliarios: A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida

pela Emissora mediante a celebrac;:ao do Contrato de Cessao, e a negociac;:aoda CCI sera realizada

at raves da CETIP.

2.6. Preco da Cessao: Pela cessao dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI, a Emissora

pagara ao Cedente, 0 Prec;:ode Cessao, no valor, prazo e termos previstos no Contrato Lastro e no

Contrato de Cessao.

CLAUSULA TERCEIRA - CARACTERisTICAS DOSCRI

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

Imobiliarios, possuem as seguintes caracteristicas:

(i) Emissao: 1a;
(il) Serie: 129a;

(iii) Quantidade de CRI: 261 (duzentos e sessenta e urn);
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(iv) Valor Total da Sene: R$261.715.000,00 (duzentos e sessenta e urn milhoes, setecentos e

quinze mil reais);
(v) Valor Nominal Unitario: R$1.002.739,46360153(urn milhao e dois mil e setecentos e trinta

e nove reais e quatro seis tres seis zero urn cinco tres centavos);
(vi) Prazo da Emissao: 7.297 (sete mil, duzentos e noventa e sete) dias contados da Data de

Emissao;
(vii) Reajuste: Mensal, pela variac;aoTR, calculada na forma do item 3.5., abaixo;

(viii) Juros Remuneratorios: Taxa efetiva de juros de 10,25% (dez inteiros e vinte e cinco
centesimos por cento) ao ano, com base em urn ana de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,

calculados na forma do item 3.6., abaixo;
(ix) Periodicidade de Pagamento de Amortizac;ao: Mensal, nas datas estipuladas na coluna

"Data de Pagamento" da tabela constante do Anexo I deste Termo de Securitizac;ao;
(x) Periodicidade de Pagamento de Juros: Mensal, nas datas estipuladas na coluna "Data de

Pagamento" da tabela de constante do Anexo I deste Termo de Securitizac;ao;

(xi) Regime Fiduciario: Sim;
(xii) Ambiente para Deposito Eletronico, Distribuic;ao, Negociac;aoe Liquidac;ao Financeira

CETIP;
(xiii) Data de Emissao:18 de dezembro de 2015;
(xiv) Carencia: Especificamente de 18 de dezembro de 2015 a 10 de dezembro de 2020;

(xv) Local de Emissao:Cidade e Estadode SaoPaulo;

(xvi) Data de Vencimento: 10 de dezembro de 2035;
(xvii) Taxa de Amortizac;ao: Variavel, de acordo com a tabela de amortizac;ao constante do

Anexo I deste Termo;

(xviii) Garantia flutuante: Nao; e

(xix) Garantia: Alienac;aoFiduciaria de Imovel.

3.2. Distribuicao e Negociacao: Os CRI desta Emissaoserao depositados, para distribuic;ao no

mercado primario, e, para negociac;aono mercado secundario, na CETIP.

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

direito, a titularidade dos CRI sera comprovada pelo extrato da conta de deposito aberta em

nome de cada titular e emitido pela CETIP,quando os CRIestiverem custodiados na CETIP.OsCRI

que nao estiverem eletronicamente custodiados na CETIPterao a sua titularidade comprovada

pelo registro efetuado pelo Escriturador, com base nasinformac;oesprestadas pela CETIP.

3.4. Impontualidade no Pagamento: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissorade (
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qualquer quantia devida aos Titulares dos CRI, desde que os Creditos Imobiliarios tenham sido

pagos e desde que a impontualidade nao seja decorrente de algum caso fortuito ou for<;:amaior,

os debitos em atraso vencidos e nao pagos pela Emissora, devidamente atualizados e acrescidos

da respectiva remunera<;:ao, ficarao, desde a data da inadimpl€mcia ate a data do efetivo

pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notifica<;:ao ou interpela<;:ao judicial ou

extrajudicial (i) multa convencional, irredutfvel e nao compensat6ria, de 2% (dois por cento) e (ii)

juros morat6rios a razao de 1% (um por cento) ao mes, sendo certo que se os Creditos Imobiliarios

nao forem recebidos pela Emissora, a multa e os jurosprevistos nessa clausula nao terao efeito.

3.5. Saldo Devedor: 0 valor nominal unitario dos CRI sera atualizado monetariamente da

seguinte forma:

VNa = VNb xC

onde:

VNA = Valor Nominal Unitario atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitario na Data de Emissao ou na ultima data de pagamento,

conforme 0 caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator resultante das TR utilizadas, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, apurado da seguinte forma:

dcpC = (1 + TRk)dct
100 '

onde:

TRk = Taxas Referenciais (TR's) divulgadas na Data de Emissao ou nos dias 10 de cada mes,

con forme 0 caso, divulgadas pelo Banco Central do Brasil entre a Data de Emissao,

incorpora<;:ao ou ultima amortiza<;:ao, se houver, e a data de atualiza<;:ao, pagamento ou

vencimento. Como forma exemplificativa, as TR's utilizada na primeira data de calculo

sera aquela divulgada no dia 18 de dezembro de 2015, eo dia 10 de janeiro de 2016;
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dcp = Numero total de dias corridos entre a Data de Emissao ou 0 dia 10 de cada mes,

conforme 0 caso (exclusive) e 0 dia 10 de cada mes ou a data de calculo, conforme 0 caso

(inclusive), sendo "dcp" urn numero inteiro; e VCE

dct = Numero total de dias corridos de vigencia da TRk, sendo "dct" urn numero inteiro.

VCE

3.5.1. Na hipotese de a TR ser extinta ou legalmente considerada inaplicavel, passara

automaticamente a ser utilizados 0 indice que vier a ser eleito pelo Governo Federal para

a remunerac;:ao dos depositos em caderneta de poupanc;:a.

3.6. Calculo dos Juros Remuneratorios: Os juros serao calculados da seguinte forma:

J = VNa x (Fator de juros - 1),

onde:

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

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme item 3.5., acima; e

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

arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir:

[

1]~~~

Fator deJuros = (1+ 1~Or2
onde:

i = 10,2500 (dez inteiros e vinte e cinco centesimos);

dcp = Numero de dias corridos existente entre a Data de Emissao ou a ultima Data de

Calculo e a data de calculo;
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dct = Numero de dias corridos existente entre a Data de Emissao ou a ultima Data de

Calculo e a proxima Data de Calculo.

3.7. Calculo da Amortizacao: 0 calculo da amortizac;:ao sera realizado com base na seguinte

formula:

onde:

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

(oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa = conforme definido acima, item 3.5., acima; e

Tai = i-esima taxa de amortizac;:ao, expressa em percentual, com 6 (seis) casas decimais de

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

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

procedimentos adotados pela CETIP, conforme 0 caso. Caso por qualquer razao, qualquer urn dos

CRI nao esteja custodiado na CETIP, na data de seu pagamento, a Emissora deixara, em sua sede,

o respectivo pagamento a disposic;:ao do respectivo Titular dos CRI. Nesta hip6tese, a partir da

referida data de pagamento, nao havera qualquer tipo de remunerac;:ao sobre 0 valor colocado a
disposic;:aodo Titular dos CRI na sede da Emissora.

3.9. Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento

de qualquer obrigac;:ao pela Emissora, ate 0 primeiro Dia lItil subsequente, se 0 vencimento

coincidir com urn dia que nao seja considerado urn Dia lItil, sem nenhum acrescimo aos valores a

serem pagos.

3.9.1. Sempre que necessario, os prazos de pagamento de quaisquer obrigac;:6es referentes

aos CRI devidas no mes em questao serao prorrogados, sem nenhum acrescimo aos valores

a serem pagos, pelo numero de dias necessarios para assegurar que entre 0 recebimento

dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e 0 pagamento de suas obrigac;:6es referentes aos ('
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CRI sempre decorra ate 2 (dois) Dias Uteis, com excec;:aoda data de vencimento dos CRL

3.9.2. Os pagamentos dos CRI serao calculados sempre ate as datas estipuladas na coluna

"Data de Calculo" da tabela constante do Anexo I deste Termo de Securitizac;:ao, sendo

pagas sempre dois Dias Uteis apes referida data, ou seja, nas datas estipuladas na coluna

"Data de Pagamento" da tabela constante do Anexo I deste Termo de Securitizac;:ao, nao

sendo devida nenhum tipo de remunerac;:ao durante este periodo de dois Dias Uteis.

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

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

resgates antecipados e amortizac;:6es extraordinarias, apes 0 cumprimento do item anterior:

(a) Despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas ate a data da amortizac;:ao

mensal;

(b) Juros Remuneraterios dos CRI; e

(c) Amortizac;:ao dos CRI, conforme previsto neste Termo de Securitizac;:ao, e encargos

moraterios eventualmente incorridos.

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

da operac;:ao serao realizados pela Emissora, com recursos que pagariam, parcial ou

integralmente, os Juros Remuneraterios mencionados na alinea "b" do item 3.10. acima. 0
valor das despesas do Patrimonio Separado deduzidas na forma estabelecida neste item

nao serao capitalizados ao saldo devedor dos CRI para pagamento em periodos posteriores.

3.10.2. Os CRI nao serao considerados, em nenhuma hipetese, inadimplidos quando

amortizados de acordo com a tabela de amortizac;:ao vigente para esses CRI a epoca,

acrescidos do respectivo reajuste e remunerac;:ao, e/ou pela aplicac;:ao da prioridade de

pagamentos mencionada acima. Hipetese em que a CETIP devera ser comunicada com ate

2 (dois) dias uteis de antecedencia.

3.11. Subscricao e Integralizacao dos CRI: Os CRI serao subscritos e integralizados na forma

prevista abaixo. 0 prec;:ode integralizac;:ao sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na data

de Emissao, acrescido da variac;:ao acumulada da TR e dos Juros Remuneraterios, calculados pro

rata die desde a Data de Emissao ate a data de sua efetiva integralizac;:ao, e reduzido de

eventuais amortizac;:6es que possam vir a ocorrer durante esse periodo ("Preco de

Integralizacao"). ('
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3.11.1.A integralizac;:ao dos CRI sera realizada pelo Prec;:ode Integralizac;:ao, em moeda

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

3.11.2.A integralizac;:ao dos CRI sera realizada via CETIP, segundo procedimentos de

liquidac;:ao estabelecidos pelo proprio ambiente.

3.12. Regime Fiduciario: Sera instituido Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, nos

termos da Clausula Setima abaixo.

cLAUSULA QUARTA - FORMA DE DISTRIBUI~AO DOSCRI

4.1. Distribuicao: A Emissao e realizada em conformidade com a Instruc;:ao CVM n° 476/09 e

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

Instruc;:ao CVM n° 476/09. Nao obstante, a Oferta Restrita sera registrada perante a ANBIMA, para

fins de composic;:ao de base de dados, nos termos do artigo 10, paragrafo 10, do Codigo ANBIMA de

Regulac;:ao e Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de Djstribuic;:ao e Aquisic;:ao de Valores

Mobiliarios e das normas estabelecidas na Diretriz anexa a Deliberac;:ao n° 5, de 30 de julho de

2015, expedida pelo Conselho de Regulac;:aoe Melhores Praticas da ANBIMA.

4.1.1. A Emissao e destinada apenas a Investidores Profissionais, nos termos da Instruc;:ao

CVM nO539/13 e da Instruc;:aoCVM n° 476/09.

4.1.2. Em atendimento ao que disp6e a Instruc;:ao 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.

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

Integralizac;:ao, devendo os investidores por ocasiao da subscric;:ao fornecer, por escrito,

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

de que:

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

(b) os CRI ofertados estao sujeitos as restric;:6es de negociac;:ao previstas na Instruc;:ao

CVM n° 476/09.
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4.1.4. Em conformidade com 0 artigo ]o.A da Instru~ao CVMn° 476/09, 0 inicio da oferta

foi informado pelo Coordenador Lider a CVM,no prazo de 5 (cinco) DiasOteis contados da

primeira procura a potenciais investidores, nos termos do Contrato de Distribui~ao.

4.1.5. A distribui~ao publica dos CRIsera encerrada quando da subscri~aoe integraliza~ao
da totalidade dos CRI, ou a exclusivo criterio da Emissora, 0 que ocorrer primeiro, nos

termos do Contrato de Distribui~ao.

4.1.6. Em conformidade com 0 artigo 8° da Instru~ao CVMn° 476/09, 0 encerramento da
oferta devera ser informado pelo Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias

contados do seu encerramento, devendo referida comunica~ao ser encaminhada por
intermedio da pagina da CVMna rede mundial de computadores, exceto de outra forma

vier a ser definido pela CVM, e conter as informa~6es indicadas no Anexo I da Instru~ao

CVMnO476/09.

4.1. 7. Casoa oferta publica dos CRInao seja encerrada dentro de 6 (seis) mesesda data

de seu inicio, 0 Coordenador Lider devera realizar a comunica~ao de encerramento

prevista acima, com os dados disponiveis a epoca, complementando-a semestralmente,

ate 0 seu encerramento.

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

regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de

cada subscri~aoou aquisi~aodos CRIpelos investidores.

4.1.9. Os CRI desta Emissao somente poderao ser negociados entre Investidores

Qualificados, a menos que a Emissoraobtenha 0 registro de oferta publica perante a CVM,

nos termos do caput do artigo 21 da Lei n° 6.385/76 e da Instru~ao CVM n° 400/03 e

apresente prospecto da oferta a CVM,nos termos da regulamenta~ao aplicavel.

CLAUSULAQUINTA- GARANTIA

5.1. Garantia: Foi constituida em favor da Emissoraa seguinte garantia: Aliena~ao Fiduciaria de

Imovel.

5.1.1. Alem da Garantia, a Emissaoconta ainda com a institui~ao do Regime Fiduciario e

consequente constitui~ao do Patrimonio Separado. I
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CLAUSULA SEXTA - AMORTIZA~AO EXTRAORDINARIA E RESGATEANTECIPADO DOS CRI

6.1. Amortizacao Extraordinaria Voluntaria e ResgateAntecipado Voluntario: A Emissora nao

podera, a seu exclusivo criterio e a qualquer tempo, realizar a amortiza~ao extraordinaria e/ou 0

resgate antecipado dos CRL

6.2. Amortizacao Extraordinaria Compulsoria Parcial ou ResgateAntecipado Total: OsCRIserao

amortizados extraordinariamente de forma parcial ou resgatados antecipadamente de forma

total, nas hipoteses de antecipa~ao do fluxo de pagamentosdos Creditos Imobiliarios, quais sejam

(i) nas hipoteses de ocorrencia de algum Evento de Vencimento Antecipado, conforme abaixo

definido; ou (ii) na hipotese de PagamentoAntecipado Facultativo, conforme abaixo definido.

6.2.1. Emcasode resgate antecipado total dos CRI,0 valor a ser pago aos titulares dos CRI

sera correspondente ao saldo devedor dosCRI.

6.2.2. A Emissora utilizara os valores recebidos nas hipoteses acima para promover a

amortiza~ao extraordinaria parcial ou resgate antecipado total dos CRI vinculados ao

presente Termo de Securitiza~ao. Neste caso, a Emissoradevera informar aos titulares dos

CRI, com copia ao Agente Fiduciario e it CETIP, 0 evento que ensejara a amortiza~ao

extraordinaria no prazo maximo de 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que tiver

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

sentido. Nao obstante, a Emissora podera, conforme 0 caso, se valer previamente de

delibera~ao dos Titulares dos CRIpara determina~ao do Evento de Vencimento Antecipado

em face do Devedor, sendo certo que, neste caso, os Titulares dos CRI eventualmente

dissidentes estarao plenamente vinculados it decisao dos demais Titulares dos CRI, caso 0
quorum de delibera~ao estabelecido neste Termo de Securitiza~ao seja obedecido.

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

vencimento antecipado do Pre~ode Aquisi~ao, no ambito do Contrato Lastro, e, por consequencia

dos CRI("Eventosde Vencimento Antecipado"):

(a) falta de cumprimento, pelos Compradores, no prazo e na forma devidos, de

qualquer obriga~ao contraida junto ao Cedente ou it Emissora,em decorrencia do Contrato

Lastro;
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(b) nao cumprimento, pelos Compradores, da obrigac;:aode reforc;:o de garantia na

forma prevista no Contrato Lastro;

(c) ocorrencia, em relac;:ao aos Compradores, quando aplicavel, das hipoteses

mencionadasnosartigos 333 e 1.425 do CodigoCivil (Lei Federal n° 10.406/02);

(d) ocorrencia de (i) liquidac;:aoou dissoluc;:aodos Compradores; ou (ii) convocac;:aode

assembleia geral de quotistasl acionistas dos Compradores para deliberar sobre a

dissoluc;:aoou liquidac;:aodos Compradores;

(e) ocorrencia de procedimento administrativo ou judicial ou de qualquer evento que

possaafetar substancialmente e negativamente 0 credito dos Compradores;

(f) mudanc;:aelou alterac;:ao da politica de investimentos dos Compradores que

agregue(m) as atividades dos Compradores novos negocios que tenham substancial

prevalencia ou possam representar desvios em relac;:aoas atividades por ele atualmente

desenvolvidas, sem 0 previa e expressoconsentimento da Emissora;

(g) qualquer processode reorganizac;:aosocietaria (cisao, fusao, incorporac;:aoou outras

reestruturac;:6essocietarias), ou a modificac;:aodo controle efetivo direto ou indireto, ou

ainda transferencia substancial de ativos pelos Compradores, sem a previa e expressa

autorizac;:aoda Emissora.Naosera considerado Evento de Vencimento Antecipado qualquer

reorganizac;:ao societaria, modificac;:ao do controle efetivo direto ou indireto dos

Compradores, caso a Brookfield Asset Management Inc. ("BAM"), suas afiliadas e/ou

veiculos de investimento geridos elou administrados pela BAM ou por suas afiliadas

mantenham direta ou indiretamente, 0 controle efetivo direto ou indireto dos

Compradores ou, ainda, caso haja transferencia substancial dos ativos para uma entidade

que seja afiliada, direta ou indireta, da BAMou seja um veiculo de investimento gerido

elou administrado, direta ou indiretamente, pela BAMou uma afiliada;

(h) se for apurado qualquer descumprimento, falsidade, imprecisao, incorrec;:aoou

omissao material imputavel aos Compradores em qualquer declarac;:ao,informac;:aoou

documento que houver sido firmado, prestado ou entregue pelos Compradores relativo ao

Contrato Lastro, ao Contrato de Cessaoe a suasgarantias;

(i) descumprimento, pelos Compradores, de obrigac;:aopecuniaria relacionada aoo!'
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Contrato Lastra na respectiva data em que tal obrigac;:aopecuniaria for devida, nao sanada

no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, ou outro prazo de cura estabelecido no Contrato

Lastro, contados da data em que os Compradores tomarem conhecimento do referido

descumprimento;

(j) descumprimento, pelos Compradores, de qualquer obrigac;:ao nao pecumana

decorrente do Contrato Lastra ou do Contrato de Cessaoou das respectivas garantias, nao

sanada no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, ou outra prazo de cura estabelecido no

Contrato Lastro ou no Contrato de Cessao, contados da data em que os Compradores

tomarem conhecimento do referido descumprimento; e

(k) a inobservancia da legislac;:aoe regulamentac;:aorelacionadas a saude e seguranc;:a
ocupacional e ao meio ambiente, bern como, se os Compradores incentivarem, de

qualquer forma, a prostituic;:aoou utilizar em suas atividades mao-de-obra infantil e/ou

em condic;:aoanaloga a de escravo.

6.3.1. Em caso de ocorrencia de Evento de Vencimento Antecipado, ficarao os

Compradores obrigados a efetuar 0 pagamento integral, em parcela unica, do saldo em

aberto do Prec;:ode Aquisic;:aodevido ao Cedente, ou a sua cessionaria em decorrencia da

Emissaodos CRI, conforme 0 caso, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis imediatamente

seguintes ao da ocorrencia do respectivo Evento de Vencimento Antecipado.

6.4. Pagamento Antecipado Facultativo: Os Compradores poderao realizar 0 pagamento

antecipado facultativo integral ou parcial do Prec;:ode Aquisic;:ao,sendo certo que 0 pagamento

antecipado facultativo parcial somente sera admitido (i) apos 0 decurso do prazo de 06 (seis)

mesescontados da data de lavratura do Contrato Lastro, e (ii) mediante notificac;:aoa Emissora
com antecedencia de, no minimo, 30 (trinta) dias.

6.4.1. Casoa antecedencia acima nao seja observada, 0 valor de pagamento antecipado

sera acrescido de multa de 1% (urn por cento) sobre 0 referido valor de pagamento

antecipado.

6.5. Acompanhamento do Agente Fiduciario e Nova Tabela de Amortizacao: A amortizac;:ao

extraordinaria dos CRI (mensal ou parcial), ou resgate antecipado total, serao realizados sob a

ciencia do Agente Fiduciario e alcanc;:arao,indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao

seu valor unitario na data do evento. No caso de amortizac;:aoextraordinaria parcial, uma nova

~
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tabela de pagamentos de juros e amortiza~ao, com os valores alterados, sera elaborada pela

Emissora e disponibilizadla ao Agente Fiduciario e a CETIP, no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis

contados do evento de amortiza~ao extraordinaria.

CLAUSULA SETIMA - REGIME FIDUCIARIO

7.1. Regime Fiduciario: Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui, em

carater irrevogavel e irretratavel, Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios e sobre a
Garantia, bern como sobre a Conta da Emissao.

7.1.1. 0 Regime Fiduciario sera registrado na Institui~ao Custodiante, conforme previsto
no paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04.

7.2. Segregacao: Os Creditos Imobiliarios, bern como as respectiva Garantia e a Conta da

Emissao, permanecerao separados do patrimonio comum da Emissora, ate que se complete 0

resgate da totalidade dos CRI.

7.3. Credores da Emissora: Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/97, os Creditos Imobiliarios e

a Garantia, bern como a Conta da Emissao, estao isentos de qualquer a~ao ou execu~ao pelos

credores da Emissora, nao se prestando a constitui~ao de garantias ou a execu~ao por quaisquer

dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e so responderao pelas obriga~6es

inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplica~ao do artigo 76
da Medida Provisoria n° 2.158-35/01.

7.4. Administracao do Patrimonio Separado: A Emissora administrara ordinariamente 0

Patrimonio Separado, promovendo as diligencias necessariasa manuten~ao de sua regularidade,

notadamente ados fluxos de pagamento das parcelas de amortiza~ao do principal, juros e demais
encargos acessorios.

7.5. Responsabilidade: A Emissora somente respondera por pre]U1ZOSou insuficiencia do

Patrimonio Separado em caso de descumprimento de disposi~ao legal ou regulamentar,

negligencia ou administra~ao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio Separado.
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ClAUSUlA OITAVA - TRANSFERENCIA DA ADMINISTRA~AO E L1QUIDA~AO DO PATRIMONIO

SEPARADO

8.1. Transferencia: Caso seja verificada: (i) a insolvencia da Emissora, com rela~ao as

obriga~6es assumidas nesta Emissao; ou (ii) qualquer uma das hip6teses previstas no item 8.2.

abaixo, 0 Agente Fiduciario devera realizar, imediata e transitoriamente, a administra~ao do

Patrimonio Separado constituido pelos Creditos Imobiliarios, pela Conta da Emissao e pela

Garantia, ou promover a liquida~ao do Patrimonio Separado na hip6tese em que a Assembleia
Geral dos Titulares dos CRIvenha a deliberar sobre talliquida~ao.

8.2. Eventos: A ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo ensejara a assun~ao da

administra~ao do Patrimonio Separadopelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao conforme 0

item 8.1. acima:

(a) pedido de recupera~ao judicial, extrajudicial a qualquer credor ou classe de

credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologa~ao judicial do
referido plano;

(b) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissorae nao devidamente
elidido ou cancelado pela Emissora,conforme 0 caso, no prazo legal;

(c) decreta~ao de falencia da Emissoraou apresenta~aode pedido de autofalencia pela
Emissora;

(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obriga~6es nao

pecuniarias previstas neste Termo de Securitiza~ao, sendo que, nessa hip6tese, a

liquida~ao do Patrimonio Separadopodera ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora

perdure por mais de 10 (dez) dias contados da notifica~ao realizada pelo Agente
Fiduciario;

(e) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obriga~6es pecuniarias

previstas neste Termo de Securitiza~ao, desde que recebidos os recursos do Cedente,

sendo que, nessahip6tese, a liquida~ao do Patrimonio Separadopodera ocorrer desde que

tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados da notifica~ao

realizada pelo Agente Fiduciario e do recebimento dos devidos recursospela Emissora;
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(f) a inobservancia comprovada da legislac;:aoe regulamentac;:aorelacionadas a saude e

seguranc;:aocupacional e ao meio ambiente, bern como, se a Emissora incentivar, de

qualquer forma, a prostituic;:aoou utilizar em suas atividades mao-de-obra infantil elou

em condic;:aoanaloga a de escravo; e

(g) descumprimento das leis de anticorrupc;:aoou perda do registro da Emissoraperante

aCVM.

8.2.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente

comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em 1 (urn) Dia Otil contado da
ocorrencia do evento.

8.2.2. Na ocorrencia de quaisquer dos eventos de que trata 0 item 8.2. acima, 0 Agente

Fiduciario devera convocar, em ate 5 (cinco) Dias Oteis contados da data em que tomar

conhecimento do evento, Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para deliberar sobre a

liquidac;:aoou nao do Patrimonio Separado. Referida assembleia devera ser realizada no

prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicac;:aodo edital relativo a
primeira convocac;:aoou da comunicac;:aoexpedida aosTitulares dos CRI.

8.3. Deliberacao Relativa ao Patrimonio Separado: A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI

devera deliberar pela liquidac;:ao do Patrimonio Separado ou pela continuidade de sua

administrac;:aopela nova companhia securitizadora de creditos imobiliarios, fixando, neste caso, a

remunerac;:aodesta ultima, bern como as condic;:6esde suaviabilidade economico financeira.

8.3.1. Na hip6tese de a AssembleiaGeral dos Titulares dos CRIdeliberar pela liquidac;:aodo

Patrimonio Separado, os Titulares dos CRIdeverao deliberar sobre (i) 0 novo administrador

do Patrimonio Separado e as regras para sua administrac;:ao; ou (ii) a nomeac;:aodo
liquidante e as formas de liquidac;:aodo Patrimonio Separado.

CLAUSULA NONA. DESPESASDO PATRIMONIO SEPARADO

9.1. Despesas do Patrimonio Separado: Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio
Separado:

(a) as despesas comprovadas e relacionadas a gestao, cobranc;:a, realizac;:ao,

administrac;:ao,cust6dia e liquidac;:aodos Creditos Imobiliarios e do Patrimonio Separado,
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inclusive as referentes a sua transferencia para outra companhia securitizadora de

creditos imobiliarios, na hipetese de 0 Agente Fiduciario vir a assumir a sua administrac;:ao;

(b) as despesas comprovadas e razoaveis com terceiros especialistas, advogados,

auditores ou fiscais, agencia de rating, bern como as despesascom procedimentos legais,
incluindo sucumbencia, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI e a

realizac;:aodos Creditos Imobiliarios e da Garantia integrante do Patrimonio Separado, que

deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e, em caso de insuficiencia de
recursos no Patrimonio Separado, pagaspelos Titulares dos CRI;

(c) as despesascom publicac;:6es,transporte, alimentac;:ao,viagens e estadias, contatos
telefOnicos, ou conference call, necessariasao exerc1cio da func;:aode Agente Fiduciario,

durante ou apes a prestac;:aodos servic;:os,mas em razao desta, serao pagas pela Emissora,

desde que, sempre que possivel, aprovadas previamente por ela;

(d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissao,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

tributac;:aoincidente sobre os CRIe/ou sobre os Creditos Imobiliarios e a Garantia;

(e) as perdas, danos, obrigac;:6esou despesas,incluindo taxas e honorarios advocaticios

arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissao, exceto se tais

perdas, danos, obrigac;:6esou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou

culpa por parte da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e

agentes, conforme vier a ser determinado em decisao judicial final proferida pelo juizo

competente; ou (ii) sejam de responsabilidade do Cedente ou puderem ser a ela atribuidos
como de sua responsabilidade; e

(f) demais despesas previstas em lei, regulamentac;:aoaplicavel ou neste Termo de
Securitizac;:ao.

9.2. Responsabilidade dos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei n° 9.514/97, caso 0 Patrimonio

Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 9.1. acima, tais

despesasserao suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporc;:aodos CRI titulados por cada urn

deles, caso nao sejam pagaspela parte obrigada por tais pagamentos.

{
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9.2.1. Naoobstante, caso seja comprovado que os recursosdo Patrimonio Separadoforam

administrados com negligencia, imprudencia ou ma-fe por parte da Emissora, os Titulares
dos CRIpoderao buscar a devida repara~ao de danos.

9.3. Despesasde Responsabilidadedos Titulares dos CRI: Observado0 disposto nos itens 9.1. e
9.2. acima, sao de responsabilidade dosTitulares dosCRI:

(a) eventuais despesascomprovadas e taxas relativas a negocia~aoe custodia dos CRI
nao compreendidas no item 9.1. acima;

(b) todos os custos e despesas comprovadamente incorridos para salvaguardar os
direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI;e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre 0 investimento nos CRIque the sejam
atribufdos como responsavel tributario.

9.3.1. No caso de destitui~ao da Emissora nas condi~6es previstas neste Termo de

Securitiza~ao, os recursos necessarios para cobrir as despesascom medidas judiciais ou

extrajudiciais necessariasa salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI

deverao ser previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente

Fiduciario, na propor~ao de CRI detidos por cada urn dos Titulares dos CRI, na data da
respectiva aprova~ao.

9.3.2. Em razao do disposto na allnea (b) do item 9.3. acima, as despesas a serem

adiantadas pelos Titulares dos CRIa Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares dos

CRI, incluem, exemplificativamente: (a) as despesas com contrata~ao de servi~os de

auditoria, assessorialegal, fiscal, contabil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais,

emolumentos e demais taxas, honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos

procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos contra 0 Cedente ou terceiros,

objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os creditos oriundos da CCI; (c) as

despesascom viagens e estadias incorridas pelos administradores da Emissorae/ou pelo

Agente Fiduciario, bern como pelos prestadores de servi~os eventualmente contratados,

desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessarias a
salvaguarda dos direitos e/ou cobran~a dos creditos oriundos da CCI; (d) eventuais

indeniza~6es, multas, despesas e custas incorridas em decorrencia de eventuais

f
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condenac;:6es(incluindo verbas de sucumbencia) em ac;:6esjudiciais propostas pela

Emissora, podendo a Emissora e/ou 0 Agente Fiduciario, conforme 0 caso, solicitar
garantia previa dos Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbencia; ou (e) a

remunerac;:aoe as despesasreembolsaveis do Agente Fiduciario, nos termos deste Termo

de Securitizac;:ao, bern como a remunerac;:aodo Agente Fiduciario na hipotese de a

Emissorapermanecer em inadimplencia com relac;:aoao pagamento desta por urn periodo
superior a 30 (trinta) dias.

cLAUSULADEZ - RISCOS

10.1. Riscos: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados

pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado,

rentabilidade, regulamentac;:aoespecifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora,

quanto ao Devedor e aos proprios CRI, objeto desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler

cuidadosamente todas as informac;:6esque estao descritas neste Termo de Securitizac;:ao,bern

como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessariosantes
de tomar uma decisao de investimento:

(a) Direitos dos Credores da Emissora:A Emissaotern como lastro os Creditos Imobiliarios, os

quais constituem Patrimonio Separadodo patrimonio comum da Emissora.A Lei n° 9.514/1997 e a

Lei n° 10.931/2004 possibilitam que os Creditos Imobiliarios sejam segregadosdos demais ativos e

passivosda Emissora.Noentanto, ainda nao ha jurisprudencia firmada com relac;:aoao tratamento

dispensado aos demais credores da Emissora no que se refere a creditos trabalhistas, fiscais e

previdenciarios, em face do que disp6e 0 artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35/01. A Medida

Provisoria n° 2.158-35/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que

estabelec;:ama afetac;:aoou a separac;:ao,a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou

juridica nao produzem efeitos com relac;:aoaos 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 bens e das rendas do sujeito passivo, seu espolio ou sua massafalida,

inclusive os que tenham sido objeto de separac;:aoou afetac;:ao."Por forc;:ada norma acima citada,

os Creditos Imobiliarios e os recursos dele decorrentes, inclusive a Garantia, nao obstante serem

objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcanc;:adospor credores fiscais, trabalhistas e

previdenciarios da Emissorae, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciarios de

pessoasfisicas 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
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economico existentes em tais casos. Casoisso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos

com os Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre 0 produto de realiza~ao dos Creditos

Imobiliarios, em caso de fall~ncia. Nesta hipetese, e posslvel que Creditos Imobiliarios nao

venham a ser suficientes para 0 pagamento integral dos CRIapes0 pagamento daqueles credores.

Naoobstante, caso seja comprovado que os recursosdo Patrimonio Separadoforam administrados

com negligencia, imprudencia ou ma-fe por parte da Emissora, os Titulares dos CRI poderao

buscar a devida repara~aode danos;

(b) Riscosde Inadimplemento dos Creditos Imobiliarios: Os pagamentos dos CRI poderao ser

afetados pelo atraso ou ausencia de pagamento do Devedor no pagamento dos Creditos

Imobiliarios. 0 inadimplemento do Devedor, no que se refere a essa obriga~ao, afetara 0

recebimento dos Creditos Imobiliarios, que sao 0 lastro para 0 pagamento das amortiza~6es dos

CRL Ao avaliarem os riscos inerentes a opera~ao, os investidores devem atentar para a

capacidade do Devedorde honrarem 0 adimplemento dos Creditos Imobiliarios;

(c) Riscos Financeiros: Ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em

opera~6es de securitiza~ao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de posslveis

descompassosentre as taxas de remunera~ao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia de

garantia por acumulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez, sendo que a

ocorrencia de qualquer urn destes eventos podera implicar em eventuais prejulzos para os
titulares de CRI;

(d) Riscos Relacionados a Insuficiencia da Garantia: Nao ha como assegurar que, na

eventualidade de execu~aoda Garantia, 0 produto resultante dessaexecu~aosera suficiente para

viabilizar a amortiza~ao integral dos CRL Caso isso aconte~a, os Titulares dos CRI poderao ser
prejudicados;

(e) Risco Tributario: Este pode ser definido como 0 risco de perdas devido a cria~ao ou

majora~ao de tributos, nova interpreta~ao ou, ainda, interpreta~ao diferente que venha a se

consolidar sobre a incidencia de quaisquer tributos, obrigando a Emissoraou osTitulares dos CRIa

novos recolhimentos, ainda que relativos a opera~6esja efetuadas;

(f) Risco de Estrutura: A Emissaotern 0 carater de "opera~ao estruturada". Desta forma e

pelas caractensticas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, economico e

jurfdico considera urn conjunto de rigores e obriga~6es de parte a parte, estipulados at raves de

contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legisla~ao em vigor. No entanto, em razao da
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pouca maturidade e da falta de tradi~ao e jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro, no

que tange a opera~oes de CRI, em situa~oes de stress, podera haver perdas por parte dos

investidores em razao do dispendio de tempo e recursos para eficacia do arcabou~ocontratual;

(g) Risco em Funcao da Dispensade Registro: A oferta dos CRI, distribufda nos termos da

Instru~ao CVMn° 476/09, esta automaticamente dispensadade registro perante a CVM,de forma

que as informa~oes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Llder nao foram objeto de
analise pela referida autarquia federal;

(h) Reducaodo Prazo dos CRI: as CRI poderao estar sujeitos, na forma definida neste Termo

de Securitiza~ao, a eventos de Amortiza~ao Extraordinaria ou ResgateAntecipado. A efetiva~ao

destes eventos podera resultar em redu~ao do prazo dos CRIe em dificuldade de reinvestimento
por parte dos titulares dos CRIa mesmataxa de remunera~ao;

(i) Influencia do Governo Federal Sobre a Economia Brasileira: a Governo brasileiro, com 0

intuito, entre outros, de atingir as metas de infla~ao e fiscal, ajustar 0 balan~o de pagamentosou

estimular 0 nfvel de atividade, frequentemente intervem na economia at raves de ajustes nas

polfticas monetaria e fiscal, cria~ao, extin~ao ou altera~ao de tributos, atua~ao no mercado

cambial e mudan~as regulaterias. Estas interven~oes, que sao em sua maioria imprevisfveis,

podem impactar negativamente a Emissora,0 Devedor, e os ativos relacionados aos CRI, gerando
assim riscos para 0 desempenhofinanceiro dos CRI;

(j) Coniuntura Economica Brasileira: as fatores macroeconomicos do Brasil, como taxas de

cambio, infla~ao, arrecada~aoe gastosdo governo, atividade economica e taxas de juros, oscilam

constantemente de acordo com a influencia da economia externa, interven~oes do governo e

outras decisoes tomadas pelos agentes da economia. Estasoscila~oespodem afetar adversamente

a Emissora, 0 Devedor e os ativos relacionados aos CRI, gerando assim riscos para 0 desempenho
financeiro dos CRI;

(k) Riscode nao Formalizacao da Garantia: Nostermos dos artigos 127, inciso I, e 129 (30)da

Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e do Cedigo Civil, 0 Contrato de Cessaodevera ser

registrado nos Carterios de Tftulos e Documentos competentes para a prova das obriga~oes

decorrentes de tal instrumento. Ademais, nos termos do Decreto-lei n° 70/66 e da Lei nO

9.514/97, a constitui~ao da Aliena~ao Fiduciaria de Imevel depende de registro do respectivo

instrumento no competente Carterio de Registro de Imeveis. Alem disso, tendo em vista que a CCI

foi emitida com garantia real, 0 instrumento que a emitiu devera ser averbado na matrfcula do
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Imovel. Desta forma, caso haja a subscri<;:aodos CRI sem que tenham ocorridos tais

registros/averba<;:ao, os Titulares de CRI assumirao 0 risco de que eventual execu<;:aodessas

garantias e das obriga<;:6esdecorrentes de tais instrumentos poderao ser prejudicadas por

eventual falta de registro;

(l) Riscode nao Registro do Contrato Lastro e, conseguentemente, da Garantia: Nao obstante

o acima exposto, 0 Contrato Lastro nao encontra-se prenotado e registrado/averbado no

competente cartorio de registro de imoveis na presente data, nao estando formalizada, por esta

razao: (i) a transferencia definitiva do usufruto do Imovel ao Comprador do Usufruto; (ii) a

transferencia definitiva da nua propriedade do Imovel a Compradora da Nua Propriedade; (iii) a

constitui<;:aoda Aliena<;:aoFiduciaria de Imovel em favor da Emissora; e (iv) a averba<;:aoda CCI
com garantia real. Dessaforma, caso, por quaisquer motivos, 0 respectivo registro do Contrato

Lastro nao seja, nao possaou demore para ser registrado/averbado, os titulares dos CRI poderao

ser prejudicados por eventual falta do referido registro e nao constitui<;:aoda Garantia;

(m) Riscos Relacionados a Ac6es Especificas Existentes em Face dos Antecessores do Imovel:

Conforme levantado em processo de auditoria jurfdica por assessoresexternos dos Compradores,

os antecessores do Imovel sao sujeito passivo dos seguintes processos/procedimento

administrativo: (i) A<;:aoMonitoria n° 0215808-77.2008.8.26.0100, no valor de R$ 19.238.385,55

(dezenove milh6es, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e

cinco centavos) - atualizado ate 11/1112014 (valor da causa), ajuizadas por Bicicletas Monark S/A

em outubro de 2008, em face de Wtorre Empreendimentos Imobiliarios SI A, empresa do grupo

economico de antecessora direta na propriedade do Imovel; de acordo com 0 mencionado

processo de auditoria foi ressaltado que a possibilidade de tal demanda atingir 0 Imovel e remota,

eis que, alem do Imovel ter sido alienado ao atual titular de dominio ha 5 anos, seria necessario,por

meio de eventual caracteriza<;:aode grupo economico, a atribui<;:ao de responsabilidade a
antecessoraW Torre Sao Paulo; (ii) Execu<;:aoFiscal n° 0543900-12.2014.8.26.0090, com valor da

causa de R$11.550.000,00 (onze milh6es, quinhentos e cinquenta mil reais) (em 30/03/2014) e

valor atualizado pela Prefeitura, em 11/03/2015, de R$38.409.200,12 (trinta e oito milh6es,

quatrocentos e nove mil, duzentos reais e doze centavos), movida em face da BRProperties SI A,

empresa do grupo economico de antecessora direta na propriedade do Imovel, em decorrencia de

opera<;:6essocietarias realizadas pelas antecessorasdo Imovel que, no entender da administra<;:ao

publica, culminaram na incidencia e nao recolhimento de ITBI. Atualmente 0 feito encontra-se

suspensoem razao de liminar concedida nos autos de a<;:aoproposta pela BR Properties; e (iii)

Processo Administrativo n° 72.000.486.01-40, no valor R$ 26.546.530,26 (vinte e seis milh6es,

quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos) - atualizado
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ate 13/07/2001, movido pelo Tribunal de Contasdo Municipio de SaoPaulo contra a antiga titular

de dominio do Imovel em area maior, Eletropaulo - Metropolitana Eletricidade de SaoPaulo S/A,

com posterior inclusao de empresasdo grupo WTorre no polo passivo, questionando 0 valor pago a

titulo de contrapartida financeira para altera~ao de parametros urbanisticos do Imovel em area

maior na denominada "Opera~ao Interligada Faria Lima". Assimsendo, embora as referidas a~6es,

de acordo com os referidos assessoresexternos, possamremotamente atingir ou levantar alguma

discussaocom rela~ao a aquisi~ao do Imovel pelas Compradoras, caso, por qualquer razao, tais

a~6es, em vista dos valores e da natureza que representam, venham a atingir 0 Imovel e 0 seu
regular funcionamento, caso tais dividas nao sejam pagasna eventualidade de uma condena~ao,

os titulares dos CRIpoderao ser prejudicados;

(n) Riscode RegularizacaoRegistral do Imovel e Nao Individualizacao de Matriculas: Conforme

levantado em processo de auditoria juridica por assessores externos dos Compradores,

atualmente estao pendentes de averba~ao na matricula do imovel em area maior os Certificados

de conclusao parcial, incluindo 0 Imovel, para viabilizar, dentre outras coisas, a institui~ao de

condominio e abertura de matricula individualizada para 0 Imovel. Por conta disso, na presente

data 0 Imovel ainda e representado por ficha auxiliar E na matricula n° 158.917 do 4° Oficial de

Registro de Imoveis da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, constando como em

constru~ao, nao obstante a existencia de Habite-se emitido para 0 Imovel, representando,

portanto, uma fra~ao ideal de urn imovel em area maior. Nessesentido, enquanto nao instituido 0

condominio edilicio e aberta matricula individualizada para 0 Imovel, 0 Imovel podera estar

sujeito a eventuais passivosrelacionados ao imovel em area maior, tais como passivosambientais,

fiscais e tecnicos. Dessa forma, caso 0 Imovel ou seu regular funcionamento venham a ser

prejudicados em decorrencia da nao individualiza~ao de matriculas, os titulares dos CRItambem

poderao sofrer impactos negativos. Alem disso, enquanto nao finalizada a regulariza~ao, corre-se

o risco dos inquilinos terem negado, pelo Registro de Imoveis competente, 0 registro dos

contratos de loca~ao;

(0) Riscos Ambientais Relativos ao Imovel: Conforme levantado em processo de auditoria

juridica por assessores externos dos Compradores, atualmente existem os seguintes

documentos/obriga~6es ambientais relativas ao imovel em area maior: (i) Termo de Compensa~ao

Ambiental 139/10; (ii) Termo de Compensa~ao Ambiental 163/10; (iii) Parecer CETESBn°

0428/2014. Os dois Termos de Compensa~ao sao documentos auxiliares e ordinarios no

desenvolvimento dos empreendimentos atualmente existentes no imovel em area maior, 0 que

envolve 0 Imovel, e estabelecem determinadas obriga~6es de cunho ambiental e tecnico que

devem ser realizadas pelo antecessor incorporador do Imovel. Ja 0 Parecer CETESBaponta a
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existencia de pequena contaminac;:aoem parte do terreno e subsolo onde 0 Imovel se localiza.

Assim, caso as obrigac;:oesou recomendac;:oesprevistas nos referidos instrumentos nao sejam

devidamente cumpridas pelos respectivos responsaveis e dentro dos prazos estabelecidos, 0

regular funcionamento do imovel e validade de seus documentos tecnicos poderao ser

prejudicados, fato este que pode gerar impactos negativos em face dos titulares dos CRI; todavia,

a responsabilidade direta por sanar eventuais irregularidades e do antecessor incorporador;

(p) Riscos Relativos a Nao Realizacao de Auditoria Juridica pela Emissora: Em que pese a
existencia dos fatores de risco acima, que foram baseados em relatorio de auditoria juridica

elaborado por assessores legais dos Compradores, a Emissora nao realizou, de forma

independente, qualquer auditoria juridica ou tecnica do Imovel, proprietarios e seus
antecessores, bern como do Cedente dos Creditos Imobiliarios, e nao assume, por esta razao,

qualquer responsabilidade com relac;:aoa tal questao. Desta forma, eventuais onus, gravames,

vieios, contingencias e/ou pendencias de qualquer natureza poderao: (i) restringir ou

impossibilitar a excussaode garantias; (ii) comprometer a validade e a seguranc;:ada cessaodos

Creditos Imobiliarios e (iii) poderao resultar em restric;:oesao pleno exercicio, pela Emissora, do

direito de propriedade sobre 0 referido Credito Imobiliario e gerar contingencias de natureza

pecuniaria para 0 Patrimonio Separado. Dessaforma, nao ha garantia de que a Emissorapodera

exercer plenamente, a qualquer momento, todos os direitos e garantias associados a titularidade

dos Creditos Imobiliarios. Tais situac;:oespoderao ter impactos negativos relevantes para os

Investidores e para a rentabilidade dos CRI;

(q) RiscosRelacionadosao Pagamento Indevido dos Creditos Imobiliarios: Caso, por qualquer

motivo, ocorram pagamentos indevidos dos Creditos Imobiliarios a Cedente, a Cedente tera 0

prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis para repassar tais recursos a Emissora. Nesse hipotese, a

Emissora estara impossibilitada de amortizar os CRI na respectiva Data de Vencimento, 0 que

pode acarretar perdas financeiras aosTitulares dos CRIquando da efetiva amortizac;:ao;e

(r) DemaisRiscos:OsCRIestao sujeitos as variac;:oese condic;:oesdos mercados de atuac;:aodo

Cedente, que sao afetados principalmente pelas condic;:oespoliticas e economicas nacionais e

internacionais. OsCRItambern poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios

ou exogenos, tais como moratoria, guerras, revoluc;:oes,mudanc;:asnas regras aplicaveis aos CRI,

alterac;:aona politica economica, decisoes judiciais, etc.

CLAUSULAONZE - CLASSIFICA<;AODERISCO
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11.1. Classificacao de Risco: Os CRI objeto desta Emissao nao foram objeto de analise de

classifica~ao de risco por agencia de rating.

11.2. Atualizacao: Nao havera emissaode relat6rio de classifica~ao de risco.

CLAUSULADOZE- DECLARAC;OESEOBRIGAC;OESDAEMISSORA

12.1. Declarac6esda Emissora:A Emissoraneste ato declara que:

(a) e uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de

sociedade por a~6es,com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(b) esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza~6es necessarias a
celebra~ao deste Termo de Securitiza~ao, a emissao dos CRI e ao cumprimento de suas
obriga~6es aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios

necessariospara tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitiza~ao tern poderes

estatutarios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obriga~6es ora estabelecidas

e, sendo mandatarios, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os

respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) e legitima e unica titular dos Creditos Imobiliarios;

(e) conforme 0 Contrato de Cessao, 0 Cedente e responsavel pela existencia dos

Creditos Imobiliarios, nosexatos valores e nascondi~6esdescritas na CCI;

(f) os Creditos Imobiliarios ,encontram-se livres e desembara~adosde quaisquer anus,

gravames ou restri~6es de natureza pessoal e/ou real, nao sendo do conhecimento da

Emissoraa existencia de qualquer fato que impe~a ou restrinja 0 direito da Emissorade

celebrar este Termo de Securitiza~ao;
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(g) nao tem conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou a~6es

judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra 0 Cedente ou a Emissora em

qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Creditos Imobiliarios ou, ainda

que indiretamente, este Termo de Securitiza~ao;

(h) nao tem conhecimento, ate est a data, da existencia de restri~6es urbanisticas,

ambientais, sanitarias, de acesso ou seguran~a relacionadas ao Imovel, com exce~ao dos

fatores de risco indicados neste Termo de Securitiza~ao;

(i) nao ha qualquer liga~ao entre a Emissora e 0 Agente Fiduciario que impe~a 0

Agente Fiduciario de exercer plena mente suas fun~6es; e

(j) este Termo de Securitiza~ao constitui uma obriga~ao legal, valida e vinculativa da

Emissora, exequivel de acordo com os seus termos e condi~6es.

12.1.1. A Emissora compromete-se a notificar os Titulares de CRI e 0 Agente Fiduciario

caso tome ciencia que quaisquer das declara~6es aqui prestadas tornem-se total ou

parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas.

12.2. Obrigac6es da Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes ace rca

da Emissao e da propria Emissora, mediante publicac;:ao no jornal de publicac;:ao de seus atos

societarios, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por

meio de comunicac;:ao por escrito. Adicionalmente, a Emissora obriga-se ainda a elaborar um

relatorio mensal, coloca-lo a disposi~ao dos investidores e envia-lo ao Agente Fiduciario ate 0 15°

(decimo quinto) dia litil, ratificando a vinculac;:ao dos Creditos Imobiliarios aos CRI. 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 exercicio social.

12.2.1. 0 referido relatorio mensal devera incluir:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

data de emissao dos CRI;

saldo devedor dos CRI;

criterio de reajuste dos CRI;

data de vencimento final dos CRI;

valor pago aos titulares dos CRI no mes; e
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(f) saldo devedor dos Creditos Imobiliarios.

12.2.1 A Emissora obriga-se a cuidar para que as operac;:oesque venha a praticar no

ambiente CETIPsejam sempre amparadas pelas normas e regulamentac;:aoaplicaveis, bern

como com observancia a legislac;:aogeral aplicavel a materia.

12.2.2 A Emissoraobriga-se desde ja a informar e enviar 0 organograma, todos os dados

financeiros e atos societarios necessarios a realizac;:ao do relat6rio anual, conforme

Instruc;:aoCVM n° 28/83, 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 disponibilizac;:aona 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 exercicio

social.

12.3. Informacoes: A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15

(quinze) Dias Oteis contados do recebimento da respectiva solicitac;:ao, todas as informac;:oes

relativas aosCreditos Imobiliarios.

12.4. Contratacao de Banco Mandatario e Escriturador: A Emissora se obriga a manter

contratada, durante a vigencia deste Termo, instituic;:aofinanceira habilitada para a prestac;:aodo

servic;:ode banco mandatario, banco liquidante e escriturador na hip6tese da rescisaodo contrato

vigente para tais servic;:os.

12.5. Declaracoes Regulamentares: As declarac;:oesexigidas da Emissora, do Agente Fiduciario e

do Coordenador Uder, nos termos da regulamentac;:aoaplicavel, constam dos Anexosdeste Termo

de Securitizac;:ao,os quais sao partes integrantes e inseparaveis deste instrumento.

clAuSUlA TREZE - AGENTE FIDUCIARIO

13.1. Nomeacao: A Emissora, neste ato, nomeia 0 Agente Fiduciario, que formalmente aceita a

sua nomeac;:ao,para desempenhar os deveres e atribuic;:oesque the competem, sendo-lhe devida

uma remunerac;:aonos termos da lei e deste Termo de Securitizac;:ao.

13.2. Declaracoes do Agente Fiduciario: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, 0 ~

Agente Fiduciario declara:
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(a) aceitar integralmente as condi<;:6es previstas neste Termo de Securitiza<;:ao, em

todas as suas clausulas e condi<;:6es;

(b) nao se encontrar em nenhuma das situa<;:6esde conflito de interesse previstas nos

artigos 9°, inciso II, e 10 da Instru<;:aoCVM n° 28/83;

(c) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimento legal para 0 exercicio da fun<;:ao

que the e atribuida, conforme 0 S 3° do artigo 66 da Lei das Sociedades por A<;:6ese 0 artigo

10 da Instru<;:aoCVM n° 28/83;

(d) esta devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitiza<;:ao e a cumprir

com suas obriga<;:6es aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutarios necessarios para tanto; e

(e) que verificou a legalidade e a ausencia de vicios na opera<;:ao, alem da veracidade,

consistencia, corre<;:ao e suficiencia das informa<;:6es prestadas pela Emissora neste Termo

de Securitiza<;:ao.

13.3. Atribuic6es do Agente Fiduciario: Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado:

(a) zelar pela prote<;:ao dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no

exercicio da fun<;:ao0 cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo emprega na

administra<;:ao dos pr6prios bens, acompanhando a atua<;:aoda Emissora na administra<;:ao

do Patrimonio Separado;

(b) verificar a regularidade da constitui<;:ao da garantia real e fidejuss6ria, observando

a manuten<;:ao de sua suficiencia e exequibilidade;

(c) exercer, na hip6tese de insolvencia da Emissora com rela<;:ao as obriga<;:6es

assumidas nesta Emissao, ou nas demais hip6teses previstas neste Termo de Securitiza<;:ao,

a administra<;:ao do Patrimonio Separado, observado os termos aqui previstos;

(d) promover, nas hip6teses previstas neste Termo de Securitiza<;:ao, a liquida<;:ao do

Patrimonio Separado;
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(e) renunciar a func;:ao,na hipetese de superveniencia de conflito de interesses ou de

qualquer outra modalidade de inaptidao;

(f) conservar em boa guarda toda a escriturac;:ao, correspondencia e demais papeis

relacionados ao exerdcio de suasfunc;:oes;

(g) verificar, no momenta de aceitar a func;:ao,a veracidade das informac;:oescontidas

neste Termo de Securitizac;:ao,diligenciando no sentido de que sejam sanadasas omissoes,

falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(h) manter atualizada a relac;:aode Titulares dos CRI e seus enderec;:osmediante,

inclusive, gestoesjunto a Emissora;

(i) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessariasa defesa dos interesses dos

Titulares dos CRI, bern como a realizac;:aodos Creditos Imobiliarios e da Garantia afetado

ao Patrimonio Separado, casoa Emissoranao 0 fac;:a;

(j) notificar os investidores, se posslvel individualmente, no prazo maximo de 10 (dez)

dias uteis, contados da ciencia de ocorrencia de eventual inadimplemento de quaisquer

obrigac;:oesatinentes a este Termo de Securitizac;:ao;

(k) acompanhar a atuac;:aoda Emissora na administrac;:aodo Patrimonio Separado e

solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora, justificando

as razoesde tal medida;

(l) calcular diariamente, em conjunto com a Emissora, 0 valor nominal unitario dos

CRI, disponibilizando-o aos Titulares dos CRI, a Emissorae aos participantes do mercado,

atraves de sua central de atendimento e/ou de seu website;

(m) verificar junto ao Banco Mandatario, nas datas em que devam ser liquidados, 0

integral e pontual pagamento dos valores devidos ao Titulares dos CRI, conforme

estipulado neste Termo de Securitizac;:ao;

(n) fornecer a Emissora termo de quitac;:ao, no prazo de 5 (cinco) dias apes a

comprovac;:aoda quitac;:aodos CRIem Circulac;:aoe da extinc;:aodo RegimeFiduciario;
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(0) acompanhar a observancia da periodicidade na presta~ao das informa~oes

obrigatorias, alertando os Titulares dos CRI acerca de eventuais omissoes ou inverdades

constantes de tais informa~oes;

(p) convocar, quando cabivel ao Agente Fiduciario, a Assembleia dos Titulares dos CRI,

mediante anuncio publicado nos orgaos de imprensa nos quais costumam ser publicados os

atos da Emissao;e

(q) comparecer a Assembleiados Titulares dos CRIa fim de prestar as informa~oes que

lhe forem solicitadas.

13.4. Remuneracao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como

remunera~ao pelo desempenho dos deveres e atribui~oes que the competem, nos termos da lei e
deste Termo de Securitiza~ao, parcelas semestrais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devida ate 0

70 (setimo) Dia Om contado da data de integraliza~ao dos CRI para a primeira parcela e as

demais, semestralmente, a contar da Data de Emissao.

13.4.1. A remunera~ao nao inclui as despesas que sejam consideradas necessarias ao

exercicio da fun~ao do Agente Fiduciario, tais como, exemplificativamente, publica~6es

em geral (exemplos: edital de convoca~aode Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata

da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anuncio comunicando que 0 relatorio anual do

Agente Fiduciario encontra-se a disposi~ao etc.), notifica~oes, extra~ao de certidoes,

despesascom viagens e estadias, transportes e alimenta~ao de seus agentes, contrata~ao

de especialistas, tais como auditoria elou fiscaliza~ao, entre outros, ou assessorialegal ao

Agente Fiduciario, bern como custas e despesascartorarias relacionadas aos termos de

quita~ao e acompanhamento da Garantia, contatos telefonicos ou conference call,

necessarias ao exercicio da fun~ao do Agente Fiduciario, as quais serao cobertas pelo

Patrimonio Separado, observando-se que a Emissora sera, sempre que possivel,

comunicada sobre tais despesaspreviamente, por escrito.

13.4.2. Casoa Emissoraatrase 0 pagamento de quaisquer das remunera~oes previstas no

item 13.4., acima, estara sujeita a multa moratoria de 2%(dois por cento) sobre 0 valor do

debito, bern como a juros moratorios de 1%(urn por cento) ao mes, ficando 0 valor do

debito em atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo indice de reajuste dos CRI, adotando-se,

ainda, os mesmoscriterios de substitui~ao desse indice, 0 qual incidira desde a data de

mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessario.

38



13.4.3. As parcelas de remunera~ao serao atualizadas, anualmente, a partir da Data de
Emissaopela varia~ao do mesmo indice de atualiza~ao dos CRI, adotando-se, ainda, os

mesmos criterios de substitui~ao desse indice, conforme previsto neste Termo de

Securitiza~ao.

13.4.4. A remunera~ao definida acima, sera devida mesmo apes 0 vencimento dos CRI,

caso 0 Agente Fiduciario ainda esteja atuando.

13.4.5. As parcelas serao acrescidas de (i) Imposto Sobre Servi~os de qualquer natureza

(ISS); {ii) Programa de Integra~ao Social (PIS); (iii) Contribui~ao para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS)e (iv) quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a

remunera~ao do Agente Fiduciario, com exce~ao do imposto de renda e da Contribui~ao

Social Sobre0 Lucro Liquido.

13.5. Substituicao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas

hipeteses de ausencia ou impedimento temporario, renuncia, interven~ao, liquida~ao, falencia ou

qualquer outro caso de vacancia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da

ocorrencia de qualquer desseseventos, Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, para que seja

eleito 0 novo agente fiduciario.

13.6. Hipetesesde Destituicao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser destituido:

(a) pela CVM,nos termos da legisla~aoem vigor;

(b) pelo voto dosTitulares dos CRI;

(c) por delibera~ao em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, na hipetese de

descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei n° 9.514/97; e

(d) nas hipeteses de descumprimento das incumbencias mencionadas no item 10.3.

acima.

13.7. NovoAgente Fiduciario: 0 agente fiduciario eleito em substitui~ao assumira integralmente

os deveres, atribui~6es e responsabilidades constantes da legisla~ao aplicavel e deste Termo de

Securitiza~ao.
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13.8. Aditamento a este Termo de Securitizacao: A substituic;:ao do Agente Fiduciario em carater

permanente devera ser objeto de aditamento a este Termo de Securitizac;:ao.

13.9. Obrigacao: 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer jUlzo

sobre a orientac;:ao ace rca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definic;:ao

pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as

instruc;:6es que the forem transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, 0 Agente Fiduciario

nao possui qualquer responsabilidade sobre 0 resultado ou sobre os efeitos juridicos decorrentes

do estrito cumprimento das orientac;:6es dos Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme

definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de

eventuais prejulzos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares dos CRI ou a
Emissora. A atuac;:aodo Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instruc;:ao n° 28/83 da CVM e dos

artigos aplicaveis da Lei das Sodedades por Ac;:6es,estando este isento, sob qualquer forma ou

pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legislac;:aoaplicavel.

13.10. Fraude ou Adulteracao: Sem prejulzo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, 0

Agente Fiduciario assumira que os documentos originais ou capias autenticadas de documentos

encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou

adulterac;:ao. Nao sera ainda, sob qualquer hipatese, responsavel pela elaborac;:ao de documentos

societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigac;:ao legal e regulamentar da Emissora

elabora-los, nos termos da legislac;:aoaplicavel.

13.11. Previa Deliberacao: Os atos ou manifestac;:6es por parte do Agente Fiduciario, que criarem

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigac;:6es para com

eles, bern como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigac;:6es assumidas neste

Termo de Securitjzac;:ao, somente serao validos quando previamente assim deliberado em

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI.

CLAuSULA QUATO:RZE- ASSEMBLEIAGERAL DOSTITULARES DOSCRI

14.1. Assembleia Geral dos Titulares dos CRI: As assembleias gerais que tiverem por objeto

deliberar sobre materias de interesse dos Titulares dos CRI, ou que afetem, direta ou

indiretamente, os direitos dos Titulares dos CRI serao convocadas e as materias discutidas nessas

assembleias serao deliberadas pelos Titulares dos CRI, de acordo com os quaruns e demais

disposic;:6es previstos nesta Clausula, sendo que as deliberac;:6es tomadas pelos Titulares dos CRI
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nas referidas assembleias obrigarao a todos os Titulares dos CRI, em carater irrevogavel e

irretratavel, para todos os fins e efeitos de direito.

14.1.1. Sao exemplos de materias de interesse dos Titulares dos CRI: (i) remunerac;:aoe

amortizac;:ao dos CRI; (ii) despesas da Emissora, nao previstas neste Termo de
Securitizac;:ao; (iii) direito de voto dos Titulares dos CRI e alterac;:6esde quoruns da

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI; (iv) novasnormas de administrac;:aodo Patrimonio

Separado ou opc;:aopela liquidac;:aodeste; (v) substituic;:aodo Agente Fiduciario, salvo nas

hipoteses expressamente previstas neste Termo de Securitizac;:ao; (vi) Eventos de

Vencimento Antecipado; e (vi) escolha da entidade que substituira a Emissora, nas

hipoteses expressamente previstas neste Termo de Securitizac;:ao,entre outros.

14.2. Realizacao das AssembleiasGerais dos Titulares dos CRI: OsTitulares dos CRI poderao, a

qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim de deliberarem sobre materia de interesse

da comunhao dos Titulares dos CRI.Aplicar-se-a a AssembleiaGeral dos Titulares dos CRI, 1110 que

couber, 0 disposto na Lei n° 9.514/97, bern como 0 disposto na Lei das Sociedadespor Ac;:6es,a

respeito das assembleiasgerais de acionistas.

14.3. Competencia para Convocacao: A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI podera ser

convocada:

(a) pelo Agente Fiduciario;

(b) pela CVM;

(c) pela Emissora;ou

(d) por Titulares dos CRIque representem, no minimo, 10%(dez por cento) dos CRIem

Circulac;:ao,excluidos, para os fins deste quorum, os CRIque nao possuirem 0 direito de

voto.

14.4. Convocacao: A convocac;:aoda Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-a mediante

edital publicado por 3 (tres) vezes, no jornal em que a Emissora divulga suas informac;:6es

societarias, com a antecedencia de 20 (vinte) dias corridos, sendo que se instalara, em primeira

convocac;:ao,com a presenc;:ados Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois

terc;:os)dos CRIem Circulac;:aoe, em segundaconvocac;:ao,com qualquer numero, excluidos, para
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os fins dos quoruns estabelecidos neste item, os CRI que nao possuirem 0 direito de voto.

14.5. Presidencia: A presidencia das Assembleias Gerais dos Titulares dos CRI cabera, de acordo

com quem a tenha convocado, respectivamente:

(a) ao diretor-presidente ou diretor de relac;:oescom investidores da Emissora; ou

(b) ao titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes e que possuirem direito de

voto.

14.6. Outros Representantes: Sem prejuizo do disposto acima, a Emissora e/ou os Titulares dos

CRI poderao convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das

Assembleias Gerais dos Titulares dos CRI, sempre que a presenc;:ade qualquer dessas pessoas for

relevante para a deliberac;:ao da ordem do dia.

14.7. Representantes do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as

Assembleias Gerais dos Titulares dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informac;:oes que lhe

forem solicitadas.

14.8. Deliberacoes: Para os fins deste Termo de Securitizac;:ao, as deliberac;:oes em Assembleia

Geral dos Titulares dos CRI serao tomadas por Titulares dos CRI que representem, pelo menos,

50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI em Circulac;:ao.

14.8.1. Cada CRI correspondera a urn voto, sendo admitida a constituic;:ao de mandatarios,

observadas as disposic;:oes dos paragrafos 10 e 20 do artigo 126 da Lei das Sociedades por

Ac;:oes.

14.8.2 As deliberac;:oes tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares

de CRI no ambito de sua competencia legal, observados os quoruns e as disposic;:oes

estabelecidos neste Termo, serao existentes, validas e eficazes perante a Emissora, bern

como vincularao a mesma e obrigarao a todos os titulares dos CRI, independentemente de

terem comparecido it assembleia geral de titulares de CRI ou do voto proferido nas

respectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRI.

14.9. Apuracao: Para efeito de calculo de quaisquer dos quoruns de instalac;:ao e/ou deliberac;:ao I
da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, serao excluidos os CRI que a Emissora eventualmente
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possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora, ou de fundos

de investimento administrados por empresas ligadas a Emissora, assim entendidas empresas que

sejam subsidiarias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle

comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situac;ao

de conflito de interesses.

14.10. Validade: As deliberac;oes tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quoruns e as

disposic;oes estabelecidos neste Termo de Securitizac;ao, serao existentes, validas e eficazes

perante a Emissora, bem como obrigarao a todos os Titulares dos CRI.

14.11. Dispensa de Convocacao: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste

Termo de Securitizac;ao, sera considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos

Titulares dos CRI a que comparecerem todos os Titulares dos CRI que tenham direito de voto, sem

prejuizo das disposic;oes relacionadas com os quoruns de deliberac;ao estabelecidos neste Termo

de Securitizac;ao.

14.12. Dispensa de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para alteracao deste Termo de

Securitizacao: As Partes concordam que 0 presente Termo de Securitizac;ao, assim como os

demais documentos da Emissao poderao ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprovac;ao

dos Titulares dos CRI, sempre que e somente (i) quando tal alterac;ao decorrer exclusivamente da

necessidade de atendimento a exigencias de adequac;ao a normas legais, regulamentares ou

exigencias da CVM, ANBIMA, Bovespa ou da CETIP; (ii) quando verificado erro material, seja ele

um erro grosseiro, de digitac;ao ou aritmetico; ou ainda (iii) em virtude da atualizac;ao dos dados

cadastrais das Partes, tais como alterac;ao na razao social, enderec;o e telefone, entre outros,

desde que nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRI.

14.12.1. Sem prejuizo do disposto no item 14.12. acima, as Partes desde ja concordam e

autorizam quaisquer alterac;oes ao presente Termo de Securitizac;ao ou no registro do CRI

junto a CETIP, sem a necessidade de qualquer aprovac;ao dos Titulares dos CRI, que por

ventura sejam necessarias unica e exclusivamente com a finalidade de possibilitar que a

Emissora realize 0 devido pagamento da ultima parcela de amortizac;ao dos CRI no prazo

de ate 2 (dois) Dias Uteis a contar da respectiva Data de Vencimento.

14.12.2. Fica a Emissora obrigada a informar os investidores em ate 5 (cinco) Dias Uteis

contados da sua realizac;ao a respeito da alterac;ao deste Termo de Securitizac;ao,

conforme disposto no item 14.12. acima, indicando as alterac;oes realizadas e as razoes ~.
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para tanto, 0 que fara mediante a publical;ao das alteral;oes em seu website.

cLAUSULA QUINZE - TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAvEL AOS INVESTIDORES

15.1. Tributacao: Serao de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos diretos e
indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar
unicamente as informal;oes contidas a seguir para fins de avaliar 0 investimento em CRI,devendo
consultar seus proprios consultores quanto a tributal;ao especifica que sofrerao enquanto titulares
de CRI:

(a) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, 0 tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a
certificados de recebiveis imobiliarios e 0 mesmo aplicado aos titulos de renda fixa.

A partir de 1° de janeiro de 2005, a tributal;ao de rendimentos destes titulos foi alterada,
sendo estabelecidas aliquotas diversas em razao do tempo de aplical;ao dos recursos.
Assim, os rendimentos dos certificados dos recebiveis imobiliarios serao tributados pelo
IRRFas aliquotas de (i) 22,5%(vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento) quando os
investimentos forem realizados com prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20%(vinte
por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 (cento e oitenta e
um) dias ate 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5%(dezessete inteiros e cinco decimos
por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias ate 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15%(quinze por cento) quando
os investimentos forem realizados com prazo superior a 721 (setecentos e vinte e um)

dias.

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualifical;ao como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituil;ao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizal;ao,
corretora de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores
mobiliarios, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

A remuneral;ao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, excetuando-se 0

ganho de capital na alienal;ao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas a partir
de 1° de janeiro 2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaral;ao de ajuste
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anual) independentemente da data de emissao do referido certificado. as ganhos de

capital estarao sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a investidores pessoa fisica

ou pessoa juridica, no que se refere a tributac;:ao de ganhos de capital.

as investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas terao seus

ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, 0 imposto nao e

compensavel. As entidades imunes estao dispensadas da retenc;:ao do imposto na fonte

desde que declarem sua condic;:ao a fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem

sujeitar-se a tributac;:ao pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez

que a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, paragrafo 1°, estabelece

que a imunidade nao abrange os rendimentos auferidos em aplicac;:oes financeiras, de

renda fixa ou de renda variavel. Este dispositivo legal esta suspenso por forc;:a de ac;:ao

direta de inconstitucionalidade movida pela Confederac;:ao Nacional da Saude.

a IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado

ou real e considerado antecipac;:ao, gerando 0 direito a compensac;:ao com 0 IRPJ apurado

em cada periodo de apurac;:ao.

A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicac;:oes

de recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de planos de beneficios de entidade

de previdencia complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria

Programada Individual - FAPI, bern como de seguro de vida com clausula de cobertura por

sobrevivencia, havera dispensa de retenc;:ao do imposto de renda incidente na fonte ou

pago em separado.

Tambem, na hip6tese de aplicac;:ao financeira em certificados de recebiveis imobiliarios

realizada por instituic;:oes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de

previdencia complementar abertas (com recursos nao derivados das provisoes, reservas

tecnicas e fundos), sociedades de capitalizac;:ao, corretoras e distribuidoras de titulos e

valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retenc;:ao na

fonte e do pagamento do imposto.

Em relac;:ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se,

como regra geral, 0 mesmo tratamento cabivel em relac;:ao aos rendimentos e ganhos

percebidos pelos residentes no Pais. Por sua vez, ha urn regime especial de tributac;:ao

aplicavel aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores nao residentes cujos {'
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recursos adentrarem 0 pais de acordo com as normas do Conselho Monetario Nacional.

Nesta hipetese, os rendimentos auferidos por investidores estrangeiros estao sujeitos a

incidencia do imposto de renda, a aliquota de 15%, ao passoque os ganhos realizados em

ambiente bursatil sao isentos de tributac;:ao. Em relac;:aoaos investimentos oriundos de

paises que nao tributem a renda ou que a tributem por allquota inferior a 20%, em

qualquer situac;:aoha incidencia do imposto de renda a allquota de 25%(vinte e cinco por

cento).

(b) 10F

Ainda, com relac;:aoaos investidores nao-residentes, 0 Regulamento do 10Fdetermina que

o ingresso de recursos estrangeiros para aplicac;:aonos mercados financeiro e de capitais,

na forma regulamentada pelo ConselhoMonetario Nacional a allquota do 10F/Cambio sera

igual a 0% (zero por cento). Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce

importante papel extrafiscal, as aliquotas poderao ser alteradas de forma automatica via

Decreto do Poder Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que ha a incidencia do

10F/Titulos ou Valores Mobiliarios, cujo fato gerador sera a aquisic;:ao,cessao, resgate,

repactuac;:aoou pagamento para liquidac;:aode titulos e valores mobiliarios. Regra geral,

para as operac;:6escujo resgate, cessao ou repactuac;:aoocorra apes 0 periodo de 30

(trinta) dias contados da data de sua aquisic;:ao,havera isenc;:aodo 10F/Titulos ou Valores

Mobiliarios.

Os rendimentos e ganhosauferidos por pessoasfisicas ou juridicas nao financeiras que nao

possuirem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas

respectivas contas pela Emissora, cabendo as instituiC;:6es financeiras titulares das

referidas contas a retenc;:aodo e 0 recolhimento do IRRF.

A retenc;:aodeve ser efetuada por ocasiao do pagamento dos rendimentos e ganhos aos

investidores e 0 recolhimento do IRRF deve ser realizado ate 0 terceiro dia litH

subsequente ao decendio de ocorrencia do referido pagamento.

(c) Contribuic;:aoao Programa de Integrac;:aoSocial - PISe para 0 Financiamento da

SeguridadeSocial.COFINS
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A contribuic;:aoao PISe a COFINSincidem sobre 0 valor do faturamento mensal das pessoas

juridicas ou a elas equiparadas, considerando.se a totalidade das receitas por estas
auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificac;:aocontabil

adotada para tais receitas.

No tocante a contribuic;:aoao PIS, e importante mencionar que, de acordo com a Lei n°

10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 1° de dezembro de 2002: (i) a aliquota foi

elevada para 1,65%(urn inteiro e sessentae cinco centesimos por cento); e (ii) 0 valor do

tributo apurado pode ser compensado com creditos decorrentes de custos e despesas

incorridos junto a pessoasjuridicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alterac;:aoda

sistematica da tributac;:ao da COFINSpois de acordo com a Medida Provisoria nO135,
convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1° de fevereiro de 2004:

(i) a aliquota foi elevada para 7,6%(sete inteiros e seis decimos por cento); e (ii) 0 valor

do tributo apurado pode ser compensado com creditos decorrentes de custos e despesas

incorridos junto a pessoasjuridicas brasileiras.

A remunerac;:aoconferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis

imobiliarios aos investidores pessoasjuridicas tributadas pelo lucro presumido constitui

receita financeira. Para os investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro real, as

receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributac;:aopelo PISe pela COFINSa aliquota
zero, nos termos do Decreto n° 5.442/2005.

No caso dos investidores pessoasjuridicas tributadas pelo lucro presumido, a remunerac;:ao

conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios

constitui receita financeira, porem, nao estao sujeitas a contribuic;:aoao PISe a COFINS,
face a revogac;:aodo paragrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 pela Lei n° 11.941/09,

revogado em decorrencia da anterior declarac;:aode inconstitucionalidade do referido

dispositivo pelo plenario do SupremoTribunal Federal - STF.

E: importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como atividade

principal a explorac;:aode operac;:6esfinanceiras, como, por exemplo, as instituic;:6es

financeiras e entidades assemelhadas,a remunerac;:aoconferida a titulo de pagamento dos

juros dos certificados de recebiveis imobiliarios e considerada, pela Receita Federal do

Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas

pessoasjuridicas, estando, portanto, sujeita a tributac;:aopela contribuic;:aoao PISe pela
COFINS,na forma da legislac;:aoaplicavel a pessoajuridica que a auferir.
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Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia

dos referidos tributos.

o pagamento da contribui~ao ao PISe da COFINSdeve ser efetuado ate 0 vigesimo quinto

dia do mes subsequente ao de auferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou

ate 0 vigesimo dia do mes subsequente no caso das institui~6es financeiras e entidades

assemelhadas.

cLAUSULA DEZESSEIS- PUBLICIDADE

16.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI deverao ser

divulgados mediante publica~ao nos jornais "DOl" e "DCI" elou no portal de noticias com pagina

na rede mundial de computadores do jornal "DCI - Diario do Comercio, Industria e Servi~os". Caso

a Emissora altere seu jornal de publica~ao apos a Data de Emissao, devera enviar notifica~ao ao

Agente Fiduciario informando 0 novo.

cLAUSULA DEZESSETE- REGISTROOESTETERMO DE SECURITIZA~AO

17.1. Registro: Este Termo de Securitiza~ao sera entregue para Institui~ao Custodiante da CCI,

nos termos do paragrafo unico, do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, para que seja registrado pela

Institui~ao Custodiante, 0 Regime Fiduciario instituido pela Emissora no presente Termo.

CLAUSULA DEZOITO - NOTIFICA~OES

18.1. Comunicac6es: Todas as comunica~6es entre as Partes serao consideradas validas a partir

do seu recebimento nos endere~os constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a

indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo de Securitiza~ao:

Para a Emissora:

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO

Rua Amauri, n. ° 255, 5° andar, Parte

Jardim Europa, Sao Paulo, SP

CEP01448-000

A/C Departamento Servicing

Telefone: (11) 3127-2700

f
48

\



Fax: (11) 3127-2708

E-mail: servicing@rbcapital.com

Para 0 Agente Fidudario:

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS EVALORES MOBIUARIOS

Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304

At.: Sra. Nathalia Machado Loureiro / Sr. Marco Aurelio Ferreira / Srta. Marcelle Motta Santoro.

Tel.: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

Correio Eletronico: operacional@pentagonotrustee.com.br

18.2. Aviso de Recebimento: As comunica~6es serao consideradas entregues quando recebidas

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, nos

endere~os mencionados neste Termo ou por comprovante digital, no caso de comunica~ao via e-

mail. Sempre que a comunica~ao ocorrer por meio eletronico, a Parte responsavel devera efetuar

apos a mencionada comunica~ao eletronica, 0 envio da via fisica da comunica~ao ao destinatario.

cLAUSULA DEZENOVE - DISPOSI~OESGERAIS

19.1. Informac6es: Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dara acesso

aos relatorios de gestao dos Creditos Imobiliarios vinculados por meio deste Termo de

Securitiza~ao.

19.2. Divisibilidade: Na hipotese de qualquer disposi~ao deste Termo de Securitiza~ao ser

julgada ilegal, ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposi~6es nao afetadas por tal

julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposi~ao afetada por outra que, na

medida do possivel, produza efeitos semelhantes.

19.3. Ausencia de Vicios: A Emissora e 0 Agente Fiduciario declaram, sob as penas da lei, que

veri fica ram a legalidade e ausencia de vicios da presente opera~ao de securitiza~ao, alem da

veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~6es prestadas neste Termo de

Securitiza~ao.

CLAUSULA VINTE - ARBITRAGEM
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20.1. Lei Aplicavel: 0 presente Termo de Securitizac;:aoe todos os aspectos da relac;:aojuridica

por ele instituida deverao ser interpretados e regidos pelas leis da Republica Federativa do Brasil.

20.2. Arbitragem: Com excec;:aodas controversias referentes a obrigac;:6esque comportem,

desde logo, execuc;:aojudicial, todos os litigios, reivindicac;:6esou controversias relativas a este
Termo de Securitizac;:aoou de qualquer modo a ele relacionado, inclusive quanto a suaexistencia,

validade, eficacia, cumprimento ou extinc;:ao("Disputa"), envolvendo as Partes, serao resolvidas,

exclusiva e definitivamente, por arbitragem, de acordo com asdisposic;:6es.

20.2.1.A arbitragem sera submetida e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediac;:ao

da Camara de Comercio Brasil-Canada ("CAM-CCBC")devendo ser instituida e processada
de acordo com seu Regulamento de Arbitragem ("Regulamento de Arbitragem"), em vigor

na data do pedido de instaurac;:aoda arbitragem, com excec;:aodas alterac;:6esaqui

previstas, e com a Lei de Arbitragem.

20.2.2.0 tribunal arbitral ("Tribunal Arbitral") sera constituido por 3 (tres) arbitros, sendo

1 (urn) deles indicado, por uma parte e 0 outro pela outra parte, nos termos do

Regulamento de Arbitragem. 0 terceiro arbitro, que sera 0 presidente do Tribunal

Arbitral, sera indicado de comum acordo pelos 2 (dois) outros arbitros escolhidos pelas

Partes, no prazo previsto no Regulamento de Arbitragem. Caso qualquer dos 3 (tres)

arbitros nao seja nomeado no prazo previsto no Regulamento de Arbitragem, cabera ao

presidente da CAM-CCBCnomea-lo(s), observado 0 previsto no Regulamento de

Arbitragem. Naoobstante, no caso de arbitragem com multiplas partes, como requerentes

e/ou requeridas, nao havendo consenso sobre a forma de indicac;:aode arbitro pelas

partes, 0 Presidente do CAM/CCBCdevera nomear todos os membros do Tribunal Arbitral,

indicando urn deles para atuar como presidente, observadosos requisitos do Regulamento

de Arbitragem.

20.2.3.A sede da arbitragem sera a cidade de SaoPaulo, Estadode SaoPaulo, Brasil, local

em que sera proferida a sentenc;:aarbitral. A lingua da arbitragem sera 0 portugues, sendo

aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil. 0 Tribunal Arbitral nao podera

recorrer a equidade para resoluc;:aodas Disputasa ele submetidas.

20.2A.As Partes declaram ter tornado conhecimento do Regulamento de Arbitragem,

tendo concordado com todas as disposic;:6esali contidas. 0 Regulamento de Arbitragem~
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as disposi~6esda Lei de Arbitragem integram este Termo de Securitiza~ao no que the for

aplicavel.

20.2.5.0 procedimento arbitral prosseguira a revelia de qualquer das Partes, nos termos

previstos no Regulamento de Arbitragem.

20.2.6.Antes da constitui~ao do Tribunal Arbitral, as Partes poderao pleitear medidas

cautelares e de urgencia ao Poder Judiciario. A partir de sua constitui~ao, todas as
medidas cautelares ou de urgencia deverao ser pleiteadas diretamente ao Tribunal

Arbitral, podendo manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao

Poder Judiciario.

20.2.7.Medidas cautela res e de urgencia, quando aplicaveis, e a~6esde execu~ao poderao

ser pleiteadas e propostas, a escolha do interessado, na comarca onde estejam 0 domicilio

ou os bensde qualquer das Partes, ou na comarca de SaoPaulo, Estadode SaoPaulo. Para

quaisquer outras medidas judiciais, fica eleita exclusivamente a comarca de Sao Paulo,

Estado de Sao Paulo. 0 requerimento de qualquer medida judicial nao sera considerado

uma renuncia aos direitos previstos nesta clausula ou a arbitragem como 0 unico metodo

de solu~aode Disputasentre as Partes.

20.2.8.Cada Parte arcara com os custos e as despesas a que der causa no decorrer da

arbitragem e as Partes ratearao em partes iguais os custos e as despesascuja causa nao

puder ser atribuida a uma delas. A senten~a arbitral atribuira a parte vencida, ou as

partes na propor~ao em que suaspretens6es nao forem acolhidas, a responsabilidade final

pelo custo do processo, inclusive honorarios advocaticios de sucumbencia.

20.2.9. Todos os aspectos da arbitragem deverao ser mantidos estritamente confidenciais,

e seus elementos (incluindo-se, sem limita~ao, as alega~6esdas Partes, provas, laudos e

outras manifesta~6es de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou

trocados no curso do procedimento arbitral), somente serao revelados ao Tribunal

Arbitral, as partes envolvidas na arbitragem, aos seus advogados e a qualquer pessoa

necessaria ao desenvolvimento da arbitragem, exceto se a divulga~ao (i) for exigida para

cumprimento das obriga~6es impostas por Exigencia Legal ou por qualquer Autoridade

Governamental competente; (ii) dessasinforma~6es for realizada por qualquer outro meio

nao relacionado a revela~ao pelas Partes ou por suasAfiliadas; ou (iii) for necessariapara

que uma das Partes recorra ao Poder Judiciario nas hip6teses previstas neste Termo de V'
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Securitiza~ao e/ou na ILei de Arbitragem. Todas e quaisquer controversias referentes a
obrigal;ao de sigilo aqui estabelecida serao dirimidas, em carcher definitivo, pelo Tribunal

Arbitral.

20.2.10. Antes da assinatura do termo de arbitragem, a CAM.CCBCpodera consolidar

procedimentos arbitrais simultaneos, que tenham objeto ou causa de pedir comum, nos

termos do Regulamento de Arbitragem. Apos a assinatura do termo de arbitragem, 0

Tribunal Arbitral podera, a pedido de qualquer das Partes, consolidar 0 procedimento

arbitral com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolul;ao de

disputas oriundas deste ou de qualquer outro instrumento firmado entre as Partes, desde

que (i) os procedimentos envolvam as mesmaspartes; (ii) existam questoes de fato e/ou
de direito comuns entre eles; (iii) a consolidal;ao nessascircunstancias nao resulte em

prejuizos decorrentes de atrasos injustificados para a solul;ao de disputas; e (iv) as

clausulas compromissorias sejam compativeis. A competencia para determinar a

consolidal;ao e conduzir 0 procedimento arbitral consolidado sera do primeiro tribunal

arbitral constituido, e suadecisao sera final e vinculante a todas as Partes.

Este Termo de Securitizal;ao e. firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenl;a de 2

(duas) testemunhas.

SaoPaulo, 18 de dezembro de 2015.

(0 restante da pagina foi intencionalmente deixada em branco)
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(pagina de assinaturas do Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios da 129a Serie da 1a

Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizac;ao,

firmado em 18 de dezembro de 2015, entre a RB Capital Companhia de Securitizac;ao e a

Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios)

RG: 43.498.064.X (SSPISP)
CPF: 333.983.248-00

Nome:

Cargo:

Emissora

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO

K::J
RG: 32928883 (SSP/SP)
CPF: 344.909.858-60

Nome:

Cargo:

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBIUARIOS
Agente Fiducidrio

TESTEMUNHAS:

-Nome: ~~i/Y_
RG: Janaina Fe~

RG: 24.177.676-4
CPF/MF:

Canol ~,~~
Nome: Q+I<.otJJJs K-,f> . fl;r.p.p:rff

RG : 40. g6CQ, •&/6 -~
CPF/MF: 341." 64.IOg-8~
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ANEXO 1- TABELA DE AMORTIZA~AO E JUROS REMUNERATORIOS DOS CRI

1 11/01/2016 13/01/2016 261.715.000,00 1,008164846 2.136.862,67 -0,8165% -2.136.862,67 263.851.862,67

2 10/02/2016 12/02/2016 263.851.862,67 1,008164846 2.154.309,83 -0,8165% -2.154.309,83 266.006.172,50

3 10/03/2016 14/03/2016 266.006.172,50 1,008164846 2.171.899,43 -0,8165% -2.171.899,43 268.178.071,93

4 11/04/2016 13/04/2016 268.178.071,93 1,008164846 2.189.632,66 -0,8165% -2.189.632,66 270.367.704,59

5 10/05/2016 12/05/2016 270.367.704,59 1,008164846 2.207.510,67 -0,8165% -2.207.510,67 272.575.215,26

6 10/06/2016 14/06/2016 272.575.215,26 1,008164846 2.225.534,66 -0,8165% -2.225.534,66 274.800.749,92

7 11/07/2016 13/07/2016 274.800.749,92 1,008164846 2.243.705,80 -0,8165% -2.243.705,80 277.044.455,72

8 10/08/2016 12/08/2016 277.044.455,72 1,008164846 2.262.025,32 -0,8165% -2.262.025,32 279.306.481,03

9 12/09/2016 14/09/2016 279.306.481,03 1,008164846 2.280.494,40 -0,8165% -2.280.494,40 281.586.975,44

10 10/10/2016 13/10/2016 281.586.975,44 1,008164846 2.299.114,29 -0,8165% -2.299.114,29 283.886.089,73

11 10/11/2016 14/11/2016 283.886.089,73 1,008164846 2.317.886,20 -0,8165% -2.317.886,20 286.203.975,93

12 12/12/2016 14/12/2016 286.203.975,93 1,008164846 2.336.811,39 -0,8165% -2.336.811,39 288.540.787,32

13 10/01/2017 12/01/2017 288.540.787,32 1,008164846 2.355.891,09 -0,8165% -2.355.891,09 290.896.678,41

14 10/02/2017 14/02/2017 290.896.678,41 1,008164846 2.375.126,58 -0,8165% -2.375.126,58 293.271.805,00

15 10/03/2017 14/03/2017 293.271.805,00 1,008164846 2.394.519,12 -0,8165% -2.394.519,12 295.666.324,12

16 10/04/2017 12/04/2017 295.666.324,12 1,008164846 2.414.070,00 -0,8165% -2.414.070,00 298.080.394,12

17 10/05/2017 12/05/2017 298.080.394,12 1,008164846 2.433.780,51 -0,8165% -2.433.780,51 300.514.174,64

18 12/06/2017 14/06/2017 300.514.174,64 1,008164846 2.453.651,96 -0,8165% -2.453.651,96 302.967.826,59

19 10/07/2017 12/07/2017 302.967.826,59 1,008164846 2.473.685,65 -0,8165% -2.473.685,65 305.441.512,24

20 10/08/2017 14/08/2017 305.441.512,24 1,008164846 2.493.882,91 -0,8165% -2.493.882,91 307.935.395,15

21 11/09/2017 13/09/2017 307.935.395,15 1,008164846 2.514.245,08 -0,8165% -2.514.245,08 310.449.640,23

22 10/10/2017 13/10/2017 310.449.640,23 1,008164846 2.534.773,50 -0,8165% -2.534.773,50 312.984.413,73

23 10/11/2017 14/11/2017 312.984.413,73 1,008164846 2.555.469,54 -0,8165% -2.555.469,54 315.539.883,27

24 11/12/2017 13/12/2017 315.539.883,27 1,008164846 2.576.334,55 -0,8165% -2.576.334,55 318.116.217,83

25 10/01/2018 12/01/2018 318.116.217,83 1,008164846 2.597.369,93 -0,8165% -2.597.369,93 320.713.587,75

26 14/02/2018 16/02/2018 320.713.587,75 1,008164846 2.618.577,05 -0,8165% -2.618.577,05 323.332.164,81

27 12/03/2018 14/03/2018 323.332.164,81 1,008164846 2.639.957,33 -0,8165% -2.639.957,33 325.972.122,14

28 10/04/2018 12/04/2018 325.972.122,14 1,008164846 2.661.512,18 -0,8165% -2.661.512,18 328.633.634,32
'b
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29 10/05/2018 14/05/2018 328.633.634,32 1,008164846 2.683.243,01 -0,8165% -2.683.243,01 331.316.877,33

30 11/06/2018 13/06/2018 331.316.877,33 1,008164846 2.705.151,28 -0,8165% -2.705.151,28 334.022.028,61

31 10/07/2018 12/07/2018 334.022.028,61 1,008164846 2.727.238,42 -0,8165% -2.727.238,42 336.749.267,04

32 10/08/2018 14/08/2018 336.749.267,04 1,008164846 2.749.505,91 -0,8165% -2.749.505,91 339.498.772,94

33 10/09/2018 12/09/2018 339.498.772,94 1,008164846 2.771.955,20 -0,8165% -2.771.955,20 342.270.728,14

34 10/10/2018 15/10/2018 342.270.728,14 1,008164846 2.794.587,79 -0,8165% -2.794.587,79 345.065.315,93

35 12/11/2018 14/11/2018 345.065.315,93 1,008164846 2.817.405,16 -0,8165% -2.817.405,16 347.882.721,09

36 10/12/2018 12/12/2018 347.882.721,09 1,008164846 2.840.408,84 -0,8165% -2.840.408,84 350.723.129,94

37 10/01/2019 14/01/2019 350.723.129,94 1,008164846 2.863.600,34 -0,8165% -2.863.600,34 353.586.730,28

38 11/02/2019 13/02/2019 353.586.730,28 1,008164846 2.886.981,20 -0,8165% -2.886.981,20 356.473.711,48

39 11/03/2019 13/03/2019 356.473.711,48 1,008164846 2.910.552,96 -0,8165% -2.910.552,96 359.384.264,44

40 10/04/2019 12/04/2019 359.384.264,44 1,008164846 2.934.317,17 -0,8165% -2.934.317,17 362.318.581,61

41 10/05/2019 14/05/2019 362.318.581,61 1,008164846 2.958.275,42 -0,8165% -2.958.275,42 365.276.857,03

42 10/06/2019 12/06/2019 365.276.857,03 1,008164846 2.982.429,29 -0,8165% -2.982.429,29 368.259.286,32

43 10/07/2019 12/07/2019 368.259.286,32 1,008164846 3.006.780,36 -0,8165% -3.006.780,36 371.266.066,68

44 12/08/2019 14/08/2019 371.266.066,68 1,008164846 3.031.330,26 -0,8165% -3.031.330,26 374.297.396,94

45 10/09/2019 12/09/2019 374.297.396,94 1,008164846 3.056.080,60 -0,8165% -3.056.080,60 377.353.477,54

46 10/10/2019 14/10/2019 377.353.477,54 1,008164846 3.081.033,03 -0,8165% -3.081.033,03 380.434.510,58

47 11/11/2019 13/11/2019 380.434.510,58 1,008164846 3.106.189,19 -0,8165% -3.106.189,19 383.540.699,77

48 10/12/2019 12/12/2019 383.540.699,77 1,008164846 3.131.550,75 -0,8165% -3.131.550,75 386.672.250,52

49 10/01/2020 14/01/2020 386.672.250,52 1,008164846 3.157.119,38 -0,8165% -3.157.119,38 389.829.369,89

50 10/02/2020 12/02/2020 389.829.369,89 1,008164846 3.182.896,77 -0,8165% -3.182.896,77 393.012.266,67

51 10/03/2020 12/03/2020 393.012.266,67 1,008164846 3.208.884,63 -0,8165% -3.208.884,63 396.221.151,30

52 13/04/2020 15/04/2020 396.221.151,30 1,008164846 3.235.084,68 -0,8165% -3.235.084,68 399.456.235,98

53 11/05/2020 13/05/2020 399.456.235,98 1,008164846 3.261.498,65 -0,8165% -3.261.498,65 402.717.734,63

54 10/06/2020 15/06/2020 402.717.734,63 1,008164846 3.288.128,28 -0,8165% -3.288.128,28 406.005.862,92

55 10/07/2020 14/07/2020 406.005.862,92 1,008164846 3.314.975,35 -0,8165% -3.314.975,35 409.320.838,26

56 10/08/2020 12/08/2020 409.320.838,26 1,008164846 3.342.041,61 -0,8165% -3.342.041,61 412.662.879,87

57 10/09/2020 14/09/2020 412.662.879,87 1,008164846 3.369.328,86 -0,8165% -3.369.328,86 416.032.208,74

58 13/10/2020 15/10/2020 416.032.208,74 1,008164846 3.396.838,92 -0,8165% -3.396.838,92 419.429.047,65

59 10/11/2020 12/11/2020 419.429.047,65 1,008164846 3.424.573,58 -0,8165% -3.424.573,58 422.853.621,23

60 10/12/2020 14/12/2020 422.853.621,23 1,008164846 3.452.534,70 -0,8165% -3.452.534,70 426.306.155,93

61 11/01/2021 13/01/2021 426.306.155,93 1,008164846 3.480.724,11 -0,2564% -1.093.048,98 2.387.675,13 427.399.204,91

62 10/02/2021 12/02/2021 427.399.204,91 1,008164846 3.489.648,69 -0,2533% -1.082.602,19 2.407.046,50 428.481.807,10

63 10/03/2021 12/03/2021 428.481.807,10 1,008164846 3.498.487,97 -0,2501% -1.071.633,00 2.426.854,97 429.553.440,10

/) 64 12/04/2021 14/04/2021 429.553.440,10 1,008164846 3.507.237,69 -0,2469% -1.060.567,44 2.446.670,24 430.614.007,54, 55
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65 10/05/2021 12/05/2021 430.614.007,54 1,008164846 3.515.897,06 -0,2437% -1.049.406,34 2.466.490,72 431.663.413,88

66 10/06/2021 14/06/2021 431.663.413,88 1,008164846 3.524.465,30 -0,2404% -1.037.718,85 2.486.746,45 432.701.132,73

67 12/07/2021 14/07/2021 432.701.132,73 1,008164846 3.532.938,11 -0,2371% -1.025.934,39 2.507.003,73 433.727.067,11

68 10/08/2021 12/08/2021 433.727.067,11 1,008164846 3.541.314,71 -0,2337% -1.013.620,16 2.527.694,55 434.740.687,27

69 10/09/2021 14/09/2021 434.740.687,27 1,008164846 3.549.590,76 -0,2303% -1.001.207,80 2.548.382,96 435.741.895,07

70 11/10/2021 14/10/2021 435.741.895,07 1,008164846 3.557.765,47 -0,2269% -988.698,36 2.569.067,11 436.730.593,43

71 10/11/2021 12/11/2021 436.730.593,43 1,008164846 3.565.838,04 -0,2234% -975.656,15 2.590.181,89 437.706.249,58

72 10/12/2021 14/12/2021 437.706.249,58 1,008164846 3.573.804,12 -0,2199% -962.516,04 2.611.288,08 438.668.765,62

73 10/01/2022 12/01/2022 438.668.765,62 1,008164846 3.581.662,92 -0,2164% -949.279,21 2.632.383,71 439.618.044,83

74 10/02/2022 14/02/2022 439.618.044,83 1,008164846 3.589.413,63 -0,2128% -935.507,20 2.653.906,44 440.553.552,03

75 10/03/2022 14/03/2022 440.553.552,03 1,008164846 3.597.051,91 -0,2092% -921.638,03 2.675.413,88 441.475.190,06

76 11/04/2022 13/04/2022 441.475.190,06 1,008164846 3.604.576,94 -0,2055% -907.231,52 2.697.345,42 442.382.421,57

77 10/05/2022 12/05/2022 442.382.421,57 1,008164846 3.611.984,35 -0,2017% -892.285,34 2.719.699,00 443.274.706,92

78 10/06/2022 14/06/2022 443.274.706,92 1,008164846 3.619.269,72 -0,1980% -877.683,92 2.741.585,80 444.152.390,84

79 11/07/2022 13/07/2022 444.152.390,84 1,008164846 3.626.435,87 -0,1942% -862.543,94 2.763.891,93 445.014.934,78

80 10/08/2022 12/08/2022 445.014.934,78 1,008164846 3.633.478,41 -0,1903% -846.863,42 2.786.614,99 445.861.798,20

81 12/09/2022 14/09/2022 445.861.798,20 1,008164846 3.640.392,92 -0,1864% -831.086,39 2.809.306,53 446.692.884,59

82 10/10/2022 13/10/2022 446.692.884,59 1,008164846 3.647.178,61 -0,1824% -814.767,82 2.832.410,79 447.507.652,42

83 10/11/2022 14/11/2022 447.507.652,42 1,008164846 3.653.831,07 -0,1784% -798.353,65 2.855.477,41 448.306.006,07

84 12/12/2022 14/12/2022 448.306.006,07 1,008164846 3.660.349,50 -0,1743% -781.397,37 2.878.952,13 449.087.403,44

85 10/01/2023 12/01/2023 449.087.403,44 1,008164846 3.666.729,49 -0,1702% -764.346,76 2.902.382,73 449.851.750,20

86 10/02/2023 14/02/2023 449.851.750,20 1,008164846 3.672.970,26 -0,1661% -747.203,76 2.925.766,51 450.598.953,95

87 10/03/2023 14/03/2023 450.598.953,95 1,008164846 3.679.071,07 -0,1618% -729.069,11 2.950.001,96 451.328.023,06

88 10/04/2023 12/04/2023 451.328.023,06 1,008164846 3.685.023,80 -0,1576% -711.292,96 2.973.730,84 452.039.316,03

89 10/05/2023 12/05/2023 452.039.316,03 1,008164846 3.690.831,40 -0,1532% -692.524,23 2.998.307,17 452.731.840,26

90 12/06/2023 14/06/2023 452.731.840,26 1,008164846 3.696.485,75 -0,1488% -673.664,98 3.022.820,78 453.405.505,24

91 10/07/2023 12/07/2023 453.405.505,24 1,008164846 3.701.986,13 -0,1444% -654.717,55 3.047.268,58 454.060.222,79

92 10/08/2023 14/08/2023 454.060.222,79 1,008164846 3.707.331,79 -0,1399% -635.230,25 3.072.101,54 454.695.453,04

93 11/09/2023 13/09/2023 454.695.453,04 1,008164846 3.712.518,35 -0,1353% -615.202,95 3.097.315,40 455.310.655,98

94 10/10/2023 13/10/2023 455.310.655,98 1,008164846 3.717.541,39 -0,1307% -595.091,03 3.122.450,36 455.905.747,01

95 10/11/2023 14/11/2023 455.905.747,01 1,008164846 3.722.400,21 -0,1260% -574.441,24 3.147.958,97 456.480.188,25

96 11/12/2023 13/12/2023 456.480.188,25 1,008164846 3.727.090,44 -0,1212% -553.253,99 3.173.836,45 457.033.442,24

97 10/01/2024 12/01/2024 457.033.442,24 1,008164846 3.731.607,67 -0,1164% -531.986,93 3.199.620,75 457.565.429,17

98 14/02/2024 16/02/2024 457.565.429,17 1,008164846 3.735.951,26 -0,1115% -510.185,45 3.225.765,81 458.075.614,62

99 11/03/2024 13/03/2024 458.075.614,62 1,008164846 3.740.116,85 -0,1065% -487.850,53 3.252.266,32 458.563.465,15

100 10/04/2024 12/04/2024 458.563.465,15 1,008164846 3.744.100,07 -0,1015% -465.441,92 3.278.658,16 459.028.907,07

'"1) 56

~ ~



101 10/05/2024 14/05/2024 459.028.907,07 1,008164846 3.747.900,34 -0,0964% -442.503,87 3.305.396,47 459.471.410,94

102 10/06/2024 12/06/2024 459.471.410,94 1,008164846 3.751.513,31 -0,0912% -419.037,93 3.332.475,38 459.890.448,86

103 10/07/2024 12/07/2024 459.890.448,86 1,008164846 3.754.934,69 -0,0859% -395.045,90 3.359.888,80 460.285.494,76

104 12/08/2024 14/08/2024 460.285.494,76 1,008164846 3.758.160,18 -0,0806% -370.990,11 3.387.170,07 460.656.484,87

105 10/09/2024 12/09/2024 460.656.484,87 1,008164846 3.761.189,26 -0,0752% -346.413,68 3.414.775,58 461.002.898,54

106 10/10/2024 14/10/2024 461.002.898,54 1,008164846 3.764.017,67 -0,0697% -321.319,02 3.442.698,65 461.324.217,56

107 11/11/2024 13/11/2024 461.324.217,56 1,008164846 3.766.641,19 -0,0641% -295.708,82 3.470.932,37 461.619.926,39

108 10/12/2024 12/12/2024 461.619.926,39 1,008164846 3.769.055,61 -0,0585% -270.047,66 3.499.007,95 461.889.974,04

109 10/01/2025 14/01/2025 461.889.974,04 1,008164846 3.771.260,51 -0,0527% -243.416,02 3.527.844,49 462.133.390,06

110 10/02/2025 12/02/2025 462.133.390,06 1,008164846 3.773.247,96 -0,0469% -216.740,56 3.556.507,40 462.350.130,62

111 10/03/2025 12/03/2025 462.350.130,62 1,008164846 3.775.017,61 -0,0410% -189.563,55 3.585.454,06 462.539.694,17

112 10/04/2025 14/04/2025 462.539.694,17 1,008164846 3.776.565,37 -0,0350% -161.888,89 3.614.676,48 462.701.583,07

113 12/05/2025 14/05/2025 462.701.583,07 1,008164846 3.777.887,17 -0,0289% -133.720,76 3.644.166,41 462.835.303,82

114 10/06/2025 12/06/2025 462.835.303,82 1,008164846 3.778.978,98 -0,0227% -105.063,61 3.673.915,37 462.940.367,44

115 10/07/2025 14/07/2025 462.940.367,44 1,008164846 3.779.836,81 -0,0164% -75.922,22 3.703.914,59 463.016.289,66

116 11/08/2025 13/08/2025 463.016.289,66 1,008164846 3.780.456,70 -0,0100% -46.301,63 3.734.155,07 463.062.591,29

117 10/09/2025 12/09/2025 463.062.591,29 1,008164846 3.780.834,75 -0,0034% -15.744,13 3.765.090,62 463.078.335,42

118 10/10/2025 14/10/2025 463.078.335,42 1,008164846 3.780.963,29 0,0032% 14.818,51 3.795.781,80 463.063.516,91

119 10/11/2025 12/11/2025 463.063.516,91 1,008164846 3.780.842,30 0,0099% 45.843,29 3.826.685,59 463.017.673,62

120 10/12/2025 12/12/2025 463.017.673,62 1,008164846 3.780.468,00 0,0167% 77.323,95 3.857.791,95 462.940.349,67

121 12/01/2026 14/01/2026 462.940.349,67 1,008164846 3.779.836,66 0,0237% 109.716,86 3.889.553,53 462.830.632,81

122 10/02/2026 12/02/2026 462.830.632,81 1,008164846 3.778.940,84 0,0307% 142.089,00 3.921.029,85 462.688.543,80

123 10/03/2026 12/03/2026 462.688.543,80 1,008164846 3.777.780,71 0,0379% 175.358,96 3.953.139,66 462.513.184,84

124 10/04/2026 14/04/2026 462.513.184,84 1,008164846 3.776.348,93 0,0452% 209.055,96 3.985.404,89 462.304.128,88

125 11/05/2026 13/05/2026 462.304.128,88 1,008164846 3.774.642,02 0,0526% 243.171,97 4.017.813,99 462.060.956,91

126 10/06/2026 12/06/2026 462.060.956,91 1,008164846 3.772.656,56 0,0602% 278.160,70 4.050.817,25 461.782.796,22

127 10/07/2026 14/07/2026 461.782.796,22 1,008164846 3.770.385,42 0,0679% 313.550,52 4.083.935,94 461.469.245,70

128 10/08/2026 12/08/2026 461.469.245,70 1,008164846 3.767.825,32 0,0757% 349.332,22 4.117.157,54 461.119.913,48

129 10/09/2026 14/09/2026 461.119.913,48 1,008164846 3.764.973,08 0,0837% 385.957,37 4.150.930,45 460.733.956,11

130 13/10/2026 15/10/2026 460.733.956,11 1,008164846 3.761.821,80 0,0918% 422.953,77 4.184.775,57 460.311.002,34

131 10/11/2026 12/11/2026 460.311.002,34 1,008164846 3.758.368,45 0,1000% 460.311,00 4.218.679,45 459.850.691,34

132 10/12/2026 14/12/2026 459.850.691,34 1,008164846 3.754.610,08 0,1084% 498.478,15 4.253.088,23 459.352.213,19

133 11/01/2027 13/01/2027 459.352.213,19 1,008164846 3.750.540,08 0,1170% 537.442,09 4.287.982,17 458.814.771,10

134 10/02/2027 12/02/2027 458.814.771,10 1,008164846 3.746.151,95 0,1257% 576.730,17 4.322.882,12 458.238.040,93

135 10/03/2027 12/03/2027 458.238.040,93 1,008164846 3.741.443,04 0,1346% 616.788,40 4.358.231,44 457.621.252,53

136 12/04/2027 14/04/2027 457.621.252,53 1,008164846 3.736.407,05 0,1437% 657.601,74 4.394.008,79 456.963.650,79
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137 10/05/2027 12/05/2027 456.963.650,79 1,008164846 3.731.037,84 0,1529% 698.697,42 4.429.735,26 456.264.953,37

138 10/06/2027 14/06/2027 456.264.953,37 1,008164846 3.725.333,08 0,1623% 740.518,02 4.465.851,10 455.524.435,35

139 12/07/2027 14/07/2027 455.524.435,35 1,008164846 3.719.286,86 0,1719% 783.046,50 4.502.333,37 454.741.388,84

140 10/08/2027 12/08/2027 454.741.388,84 1,008164846 3.712.893,41 0,1817% 826.265,10 4.539.158,51 453.915.123,74

141 10/09/2027 14/09/2027 453.915.123,74 1,008164846 3.706.147,08 0,1917% 870.155,29 4.576.302,37 453.044.968,45

142 11/10/2027 14/10/2027 453.044.968,45 1,008164846 3.699.042,40 0,2019% 914.697,79 4.613.740,19 452.130.270,65

143 10/11/2027 12/11/2027 452.130.270,65 1,008164846 3.691.574,03 0,2123% 959.872,56 4.651.446,60 451.170.398,09

144 10/12/2027 14/12/2027 451.170.398,09 1,008164846 3.683.736,82 0,2229% 1.005.658,82 4.689.395,64 450.164.739,27

145 10/01/2028 12/01/2028 450.164.739,27 1,008164846 3.675.525,77 0,2337% 1.052.035,00 4.727.560,77 449.112.704,28

146 10/02/2028 14/02/2028 449.112.704,28 1,008164846 3.666.936,07 0,2447% 1.098.978,79 4.765.914,85 448.013.725,49

147 10/03/2028 14/03/2028 448.013.725,49 1,008164846 3.657.963,07 0,2560% 1.146.915,14 4.804.878,21 446.866.810,35

148 10/04/2028 12/04/2028 446.866.810,35 1,008164846 3.648.598,69 0,2676% 1.195.815,58 4.844.414,27 445.670.994,77

149 10/05/2028 12/05/2028 445.670.994,77 1,008164846 3.638.835,04 0,2793% 1.244.759,09 4.883.594,13 444.426.235,68

150 12/06/2028 14/06/2028 444.426.235,68 1,008164846 3.628.671,77 0,2914% 1.295.058,05 4.923.729,82 443.131.177,63

151 10/07/2028 12/07/2028 443.131.177,63 1,008164846 3.618.097,82 0,3037% 1.345.789,39 4.963.887,21 441. 785.388,24

152 10/08/2028 14/08/2028 441. 785.388,24 1,008164846 3.607.109,66 0,3163% 1.397.367,18 5.004.476,84 440.388.021,06

153 11/09/2028 13/09/2028 440.388.021,06 1,008164846 3.595.700,37 0,3292% 1.449.757,37 5.045.457,74 438.938.263,69

154 10/10/2028 13/10/2028 438.938.263,69 1,008164846 3.583.863,33 0,3423% 1.502.485,68 5.086.349,00 437.435.778,02

155 10/11/2028 14/11/2028 437.435.778,02 1,008164846 3.571.595,76 0,3558% 1.556.396,50 5.127.992,26 435.879.381,52

156 11/12/2028 13/12/2028 435.879.381,52 1,008164846 3.558.888,02 0,3696% 1.611.010,19 5.169.898,22 434.268.371,33

157 10/01/2029 12/01/2029 434.268.371,33 1,008164846 3.545.734,37 0,3837% 1.666.287,74 5.212.022,12 432.602.083,58

158 14/02/2029 16/02/2029 432.602.083,58 1,008164846 3.532.129,39 0,3982% 1.722.621,50 5.254.750,89 430.879.462,09

159 12/03/2029 14/03/2029 430.879.462,09 1,008164846 3.518.064,45 0,4130% 1.779.532,18 5.297.596,63 429.099.929,91

160 10/04/2029 12/04/2029 429.099.929,91 1,008164846 3.503.534,85 0,4282% 1.837.405,90 5.340.940,75 427.262.524,01

161 10/05/2029 14/05/2029 427.262.524,01 1,008164846 3.488.532,71 0,4437% 1.895.763,82 5.384.296,53 425.366.760,19

162 11/06/2029 13/06/2029 425.366.760,19 1,008164846 3.473.054,09 0,4597% 1.955.411,00 5.428.465,09 423.411.349,19

163 10/07/2029 12/07/2029 423.411.349,19 1,008164846 3.457.088,46 0,4760% 2.015.438,02 5.472.526,48 421.395.911,17

164 10/08/2029 14/08/2029 421.395.911,17 1,008164846 3.440.632,72 0,4928% 2.076.639,05 5.517.271,77 419.319.272,12

165 10/09/2029 12/09/2029 419.319.272,12 1,008164846 3.423.677,28 0,5100% 2.138.528,29 5.562.205,57 417.180.743,83

166 10/10/2029 15/10/2029 417.180.743,83 1,008164846 3.406.216,53 0,5277% 2.201.462,79 5.607.679,31 414.979.281,05

167 12/11/2029 14/11/2029 414.979.281,05 1,008164846 3.388.241,92 0,5459% 2.265.371,90 5.653.613,82 412.713.909,15

168 10/12/2029 12/12/2029 412.713.909,15 1,008164846 3.369.745,51 0,5646% 2.330.182,73 5.699.928,24 410.383.726,42

169 10/01/2030 14/01/2030 410.383.726,42 1,008164846 3.350.719,93 0,5837% 2.395.409,81 5.746.129,74 407.988.316,61

170 11/02/2030 13/02/2030 407.988.316,61 1,008164846 3.331.161,77 0,6035% 2.462.209,49 5.793.371,27 405.526.107,12

171 11/03/2030 13/03/2030 405.526.107,12 1,008164846 3.311.058,21 0,6238% 2.529.671,86 5.840.730,07 402.996.435,26

~ 172 10/04/2030 12/04/2030 402.996.435,26 1,008164846 3.290.403,83 0,6446% 2.597.715,02 5.888.118,85 400.398.720,24
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173 10/05/2030 14/05/2030 400.398.720,24 1,008164846 3.269.193,89 0,6661% 2.667.055,88 5.936.249,76 397.731.664,37

174 10/06/2030 12/06/2030 397.731.664,37 1,008164846 3.247.417,79 0,6882% 2.737.189,31 5.984.607,10 394.994.4 75,05

175 10/07/2030 12/07/2030 394.994.475,05 1,008164846 3.225.069,06 0,7110% 2.808.410,72 6.033.479,78 392.186.064,33

176 12/08/2030 14/08/2030 392.186.064,33 1,008164846 3.202.138,82 0,7345% 2.880.606,64 6.082.745,46 389.305.457,69

177 10/09/2030 12/09/2030 389.305.457,69 1,008164846 3.178.619,11 0,7588% 2.954.049,81 6.132.668,92 386.351.407,88

178 10/10/2030 14/10/2030 386.351.407,88 1,008164846 3.154.499,75 0,7838% 3.028.222,33 6.182.722,08 383.323.185,54

179 11/11/2030 13/11/2030 383.323.185,54 1,008164846 3.129.774,78 0,8096% 3.103.384,51 6.233.159,29 380.219.801,03

180 10/12/2030 12/12/2030 380.219.801,03 1,008164846 3.104.436,12 0,8362% 3.179.397,98 6.283.834,10 377.040.403,06

181 10/01/2031 14/01/2031 377.040.403,06 1,008164846 3.078.476,83 0,8638% 3.256.875,00 6.335.351,83 373.783.528,06

182 10/02/2031 12/02/2031 373.783.528,06 1,008164846 3.051.884,94 0,8923% 3.335.270,42 6.387.155,36 370.448.257,64

183 10/03/2031 12/03/2031 370.448.257,64 1,008164846 3.024.652,97 0,9217% 3.414.421,59 6.439.074,57 367.033.836,04

184 10/04/2031 15/04/2031 367.033.836,04 1,008164846 2.996.774,75 0,9522% 3.494.896,19 6.491.670,93 363.538.939,86

185 12/05/2031 14/05/2031 363.538.939,86 1,008164846 2.968.239,46 0,9838% 3.576.496,09 6.544.735,55 359.962.443,77

186 10/06/2031 13/06/2031 359.962.443,77 1,008164846 2.939.037,92 1,0165% 3.659.018,24 6.598.056,16 356.303.425,53

187 10/07/2031 14/07/2031 356.303.425,53 1,008164846 2.909.162,60 1,0505% 3.742.967,49 6.652.130,08 352.560.458,04

188 11/08/2031 13/08/2031 352.560.458,04 1,008164846 2.878.601,85 1,0857% 3.827.748,89 6.706.350,74 348.732.709,15

189 10/09/2031 12/09/2031 348.732.709,15 1,008164846 2.847.348,87 1,1223% 3.913.827,19 6.761.176,06 344.818.881,95

190 10/10/2031 14/10/2031 344.818.881,95 1,008164846 2.815.393,07 1,1603% 4.000.933,49 6.816.326,56 340.817.948,47

191 10/11/2031 12/11/2031 340.817.948,47 1,008164846 2.782.726,06 1,1998% 4.089.133,75 6.871.859,81 336.728.814,72

192 10/12/2031 12/12/2031 336.728.814,72 1,008164846 2.749.338,92 1,2410% 4.178.804,59 6.928.143,51 332.550.010,13

193 12/01/2032 14/01/2032 332.550.010,13 1,008164846 2.715.219,62 1,2839% 4.269.609,58 6.984.829,20 328.280.400,55

194 11/02/2032 13/02/2032 328.280.400,55 1,008164846 2.680.358,92 1,3285% 4.361.205,12 7.041.564,04 323.919.195,43

195 10/03/2032 12/03/2032 323.919.195,43 1,008164846 2.644.750,35 1,3752% 4.454.536,78 7.099.287,12 319.464.658,65

196 12/04/2032 14/04/2032 319.464.658,65 1,008164846 2.608.379,74 1,4239% 4.548.857,27 7.157.237,01 314.915.801,38

197 10/05/2032 12/05/2032 314.915.801,38 1,008164846 2.571.239,02 1,4748% 4.644.378,24 7.215.617,26 310.271.423,14

198 10/06/2032 14/06/2032 310.271.423,14 1,008164846 2.533.318,39 1,5281% 4.741.257,62 7.274.576,01 305.530.165,52

199 12/07/2032 14/07/2032 305.530.165,52 1,008164846 2.494.606,75 1,5839% 4.839.292,29 7.333.899,04 300.690.873,23

200 10/08/2032 12/08/2032 300.690.873,23 1,008164846 2.455.094,67 1,6425% 4.938.847,59 7.393.942,27 295.752.025,64

201 10/09/2032 14/09/2032 295.752.025,64 1,008164846 2.414.769,74 1,7039% 5.039.318,76 7.454.088,51 290.712.706,87

202 11/10/2032 14/10/2032 290.712.706,87 1,008164846 2.373.624,48 1,7686% 5.141.544,93 7.515.169,42 285.571.161,94

203 10/11/2032 12/11/2032 285.571.161,94 1,008164846 2.331.644,56 1,8366% 5.244.799,96 7.576.444,52 280.326.361,98

204 10/12/2032 14/12/2032 280.326.361,98 1,008164846 2.288.821,58 1,9083% 5.349.467,97 7.638.289,54 274.976.894,01

205 10/01/2033 12/01/2033 274.976.894,01 1,008164846 2.245.143,99 1,9840% 5.455.541,58 7.700.685,57 269.521.352,44

206 10/02/2033 14/02/2033 269.521.352,44 1,008164846 2.200.600,34 2,0640% 5.562.920,71 7.763.521,05 263.958.431,72

# 207 10/03/2033 14/03/2033 263.958.431,72 1,008164846 2.155.179,95 2,1487% 5.671.674,82 7.826.854,77 258.286.756,90

208 11/04/2033 13/04/2033 258.286.756,90 1,008164846 2.108.871,59 2,2386% 5.782.007,34 7.890.878,93 252.504.749,56
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209 10/05/2033 12/05/2033 252.504.749,56 1,008164846 2.061.662,39 2,3340% 5.893.460,85 7.955.123,25 246.611.288,71
210 10/06/2033 14/06/2033 246.611.288,71 1,008164846 2.013.543,19 2,4357% 6.006.711,16 8.020.254,35 240.604.577,55
211 11/07/2033 13/07/2033 240.604.577,55 1,008164846 1.964.499,32 2,5441% 6.121.221,06 8.085.720,38 234.483.356,49
212 10/08/2033 12/08/2033 234.483.356,49 1,008164846 1.914.520,50 2,6599% 6.237.022,80 8.151.543,29 228.246.333,69
213 12/09/2033 14/09/2033 228.246.333,69 1,008164846 1.863.596,16 2,7841% 6.354.606,18 8.218.202,34 221.891.727,51
214 10/10/2033 13/10/2033 221.891.727,51 1,008164846 1.811.711,78 2,9175% 6.473.691,15 8.285.402,93 215.418.036,36
215 10/11/2033 14/11/2033 215.418.036,36 1,008164846 1.758.855,09 3,0611% 6.594.161,51 8.353.016,60 208.823.874,85
216 12/12/2033 14/12/2033 208.823.874,85 1,008164846 1.705.014,78 3,2162% 6.716.193,46 8.421.208,24 202.107.681,39
217 10/01/2034 12/01/2034 202.107.681,39 1,008164846 1.650.178,09 3,3842% 6.839.728,15 8.489.906,25 195.267.953,24
218 10/02/2034 14/02/2034 195.267.953,24 1,008164846 1.594.332,77 3,5668% 6.964.817,36 8.559.150,12 188.303.135,88
219 10/03/2034 14/03/2034 188.303.135,88 1,008164846 1.537.466,11 3,7661% 7.091.684,40 8.629.150,51 181.211.451,48
220 10/04/2034 12/04/2034 181.211.451,48 1,008164846 1.479.563,59 3,9843% 7.220.007,86 8.699.571,46 173.991.443,62
221 10/05/2034 12/05/2034 173.991.443,62 1,008164846 1.420.613,34 4,2243% 7.349.920,55 8.770.533,90 166.641.523,07
222 12/06/2034 14/06/2034 166.641.523,07 1,008164846 1.360.602,37 4,4896% 7.481.537,82 . 8.842.140,19 159.159.985,25
223 10/07/2034 12/07/2034 159.159.985,25 1,008164846 1.299.516,77 4,7844% 7.614.850,33 8.914.367,10 151.545.134,91
224 10/08/2034 14/08/2034 151.545.134,91 1,008164846 1.237.342,69 5,1139% 7.749.866,65 8.987.209,34 143.795.268,26
225 11/09/2034 13/09/2034 143.795.268,26 1,008164846 1.174.066,22 5,4845% 7.886.451,49 9.060.517,71 135.908.816,77
226 10/10/2034 13/10/2034 135.908.816,77 1,008164846 1.109.674,56 5,9046% 8.024.871,99 9.134.546,55 127.883.944,77
227 10/11/2034 14/11/2034 127.883.944,77 1,008164846 1.044.152,71 6,3847% 8.165.006,22 9.209.158,94 119.718.938,55
228 11/12/2034 13/12/2034 119.718.938,55 1,008164846 977.486,70 6,9386% 8.306.818,27 9.284.304,97 111.412.120,28
229 10/01/2035 12/01/2035 111.412.120,28 1,008164846 909.662,80 7,5849% 8.450.497,91 9.360.160,72 102.961.622,37
230 12/02/2035 14/02/2035 102.961.622,37 1,008164846 840.665,79 8,3487% 8.595.956,97 9.436.622,76 94.365.665,40
231 12/03/2035 14/03/2035 94.365.665,40 1,008164846 770.481,13 9,2652% 8.743.167,63 9.513.648,76 85.622.497,77
232 10/04/2035 12/04/2035 85.622.497,77 1,008164846 699.094,51 10,3853% 8.892.153,26 9.591.247,77 76.730.344,51
233 10/05/2035 14/05/2035 76.730.344,51 1,008164846 626.491,45 11,7856% 9.043.131,48 9.669.622,93 67.687.213,03
234 11/06/2035 13/06/2035 67.687.213,03 1,008164846 552.655,67 13,5859% 9.195.917,07 9.748.572,75 58.491.295,95
235 10/07/2035 12/07/2035 58.491.295,95 1,008164846 477.572,42 15,9863% 9.350.594,05 9.828.166,47 49.140.701,91
236 10/08/2035 14/08/2035 49.140.701,91 1,008164846 401.226,26 19,3468% 9.507.153,32 9.908.379,58 39.633.548,59
237 10/09/2035 12/09/2035 39.633.548,59 1,008164846 323.601,82 24,3876% 9.665.671,30 9.989.273,12 29.967.877,30
238 10/10/2035 15/10/2035 29.967.877,30 1,008164846 244.683,10 32,7890% 9.826.167,29 10.070.850,39 20.141.710,01
239 12/11/2035 14/11/2035 20.141.710,01 1,008164846 164.453,96 49,5918% 9.988.636,54 10.153.090,50 10.153.073,46
240 10/12/2035 10/12/2035 10.153.073,46 1,008164846 82.898,28 100,0000% 10.153.073,46 10.235.971,75 0,00
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ANEXO II - IDENTIFICA<;AO DOSCREDITOS IMOBILIARIOS

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO N° 001 LOCAL E DATA DE EMISSAO: 18 de dezembro de

2015.

SERlE I RBJKE I NUMERO
1
001 I TIPO DE CCI jlntegral

1. EMISSORI CREDOR
RAZAOSOCIAL: BRPR 68 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII DESENVOLVIMENTO II

CNPJ/MF: 12.323.987/0001-64

ENDERE<;:O:Praia do Botafogo, n° 501, 58 andar - parte, Rio de Janeiro, RJ

2. INSTITUI<;AO CUSTODIANTE

RAZAOSOCIAL: PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

ENDERE<;:O:Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n°

4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP22640-102

3.DEVEDOR

RAZAOSOCIAL: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK E - FII

CNPJ/MF: 23.532.837/0001-87

ENDERE<;:O:Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, n° 116,

Andar 21, Sala 2101 a 2108, CEP22.290-160, Botafogo

4. TITULO

Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Aliena~ao Fiduciaria lavrada em 18 de

dezembro de 2015 entre 0 Emissor, na qualidade vendedor, 0 Fundo de Investimento Imobiliario

JK E - FII, na qualidade de adquirente do usufruto do Imovel abaixo identificado, e a Razanac

Empreendimentos e Participa~6es S.A, na qualidade de adquirente da nua propriedade do

Imovel, abaixo identificado.

5. VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$261.715.000,00 (duzentos e sessenta e urn milh6es,

setecentos e quinze mil reais) em 18 de dezembro de 2015.

6. IDENTIFICA<;AO DO IMOVEL

Imovel correspondente a fra~ao ideal 8,4400% de terreno, que correspondera ao BLOCO E (0

"Imovel"), integrante do empreendimento imobiliario denominado CONDOMINIO WTORRE JK,

localizado na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Presidente Juscelino

Kubitschek, n° 2.041 e 2.235, 28° Subdistrito-Jardim Paulista, 48 Circunscri~ao Imobiliaria, com

incorpora~ao imobiliaria registrada sob R.06/M.158.917, em 17 de mar~o de 2006, e respectiva

rerratifica~ao averbada sob Av.26/M.158.917, de 27 de agosto de 2010, do 4° Oficial de Registro
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de Imoveis da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo ("4° RI"),ainda objeto da Ficha

Auxiliar E.

7. CONDI~OES DE EMISSAO

7.1. DATA E LOCAL DE EMISSAO 18 de dezembro de 2015, na Cidade de Sao Paulo,

Estado de Sao Paulo.

7.2. VALOR DO PRINCIPAL R$261.715.000,00 (duzentos e sessenta e urn

milh6es, setecentos e quinze mil reais) em 18 de

dezembro de 2015.

7.3. DATA DEVENCIMENTOINICIAL 11 de janeiro de 2021

7.4. DATA DEVENCIMENTOFINIAL 10 de dezembro de 2035

7.5. PAGAMENTOS (AMORTIZA~AO DE 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, vencendo-se

PRINCIPALE PAGAMENTODEJUROS) a primeira parcela no 10° (decimo) dia do mes

subsequente ao decurso do prazo de 60 (sessenta)

meses contados a partir desta data, e as demais na

mesma data dos meses subsequentes.

7.6. MULTA MORATORIA: 2% (dois por cento) incidente sobre 0 valor em

atraso.

7.7. CARENCIA: Especificamente de 18 de dezembro de 2015 a 10 de

dezembro de 2020.

7.8. JUROSDEMORA: 1% (urn por cento) ao mes, calculados dia a dia,

alem de correl;aO monetaria pelo IGP-M/FGV.

7.9. PERIODICIDADEDE PAGAMENTO: Mensal.

7.10. LOCAL DE PAGAMENTO: Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo.

7.11. REMUNERA~AO: Taxa fixa de 10,25% (dez inteiros e vinte e cinco

centesimos por cento) ao ano, desde a presente

data, ate a data de efetivo pagamento de cada uma

das parcelas.

7.12. REAJUSTE: Varial;ao acumulada da Taxa Referencial - TR ou

indice que vier a ser eleito pelo Governo Federal

para a remuneral;ao dos depositos em caderneta de

poupanl;a, desde a presente data, ate a data de

efetivo pagamento de cada uma das parcelas.

8. GARANTIAS

Alienal;aO fiduciaria da nua propriedade do Imovel, nos termos de escritura publica lavrada em

18 de dezembro de 2015, perante 0 9° Tabeliao de Notas da Comarca de Sao Paulo-SP.
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ANEXO III - D'ECLARA~AO DA EMISSORAPREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRU~AO CVM

N° 414

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

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 02.773.542/0001-22, neste ate representada na forma de seu

Estatuto Social ("Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebiveis

Imobiliarios da 129a Serie de sua 1a Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente), que serao

objeto de oferta publica de distribui<;ao, nos termos da Instruc;:aoCVM n° 476, de 16 de janeiro de

2009, conforme alterada, em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS LTDA., instituic;:ao financeira, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 89.960.090/0001-76,

com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte,

Jardim Europa, CEP 01448-000, atua como instituic;:ao intermediaria lider ("Coordenador Lider") e

a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n°

4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°

17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), declara, para todos os

fins e efeitos, que verificou, em conjunto com 0 Coordenador Lider e 0 Agente Fiduciario, a

legalidade e ausencia de vieios da operac;:ao, alem de ter agido com diligencia para verificar a

veracidade, consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:6es prestadas pela Emissora no

Termo de Securitizac;:ao de Creditos Imobiliarios da Emissao.

Sao Paulo, 18 de dezembro de 2015.

Cargo:

ITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO

-~~:~-
Nome: ~

Bruno Hardt FreitaS tk Souza
RG: 43.498.064-X (SSP/SP)

CPF: 333.983.248-00Felipg Brito da Silva
RG: 32928883 (SSP/SP)

CPF: 344.909.858-60

Nome:

Cargo:
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...
, ANEXO IV - DECLARAC;OESDO AGENTE FIDUCIARIO PREVISTAS NO ITEM 15 DO ANEXO III DA

INSTRUC;AOCVM N° 41412004 E NO ARTIGO 12, INCISO IX, DA INSTRUC;AOCVM N° 28/83

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui~ao financeira

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n°

4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (UAgente

Fiduciario"), na qualidade de agente fiduciario da oferta publica de distribui~ao dos Certificados

de Recebiveis Imobiliarios da 129a Serie da 1a Emissao (UCRI" e uEmissao", respectivamente) da

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC;AO, sociedade anonima, com sede na Cidade de Sao

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 02.773.542/0001-22 (UEmissora"), nos termos da Instru~ao CVM

n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, em que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao financeira, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°

89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n°

255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, atua como institui~ao intermediaria lider

(UCoordenador Uder"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a

Emissora e 0 Coordenador Uder: (i) a legalidade e ausencia de vicios da opera~ao, alem de ter

agido com diligencia para verificar a veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das

informa~6es prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios da

Emissao.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Agente Fidudario

b
Nome:

Cargo:
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ANEXO V - DECLARAC;AODO COORDENADORL1DERPREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA

INSTRUC;AOCVM N° 41412004

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIUARIOS LTDA., institui~ao financeira,

inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de

Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, neste ato

representada na forma de seu Contrato Social ("Coordenador Lfder") na qualidade de institui~ao

intermediana lider da oferta publica de distribui~ao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da

129a Sene da 1a Emissao ("Emissao") da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC;AO,sociedade

anonima, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amaun, n° 255, 5°

andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 02.773.542/0001-22

("Emissora"), nos termos da Instru~ao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada,

declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e

ausencia de vicios da opera~ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade,

consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~6es prestadas pela Emissora no Termo de

Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios da Emissao.

Sao Paulo, 18 de dezembro de 2015.

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIUARIOS LTDA.

Coordenador Lider

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

f
65



••

••
ANEXO VI- DECLARA<;AODA INSTITUI<;AO CUSTODIANTE DA CCI NOS TERMOS DO PARAGRAFO..,
UNICO DO ARTIGO 23 DA LEI N° 10.93112004

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIUARIOS, institui~ao financeira

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n°

4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°

17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("Instituicao

Custodiante"), na qualidade de institui~ao custodiante das Cedulas de Credito Imobiliario

emitidas por meio de Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Aliena~ao Fiduciaria,

lavrada em 18 de dezembro de 2015, perante 0 9° Tabeliao de Notas da Comarca de Sao Paulo-SP,

e a Institui~ao Custodiante ("CCI" e "Escritura de Emissao", respectivamente), DECLARA, para os

fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004, que the foi entregue para custodia a

Escritura de Emissao e que a CCI se encontra devidamente vinculada aos Certificados de

Recebiveis Imobiliarios da 129 Serie da 1a Emissao e'CRI" e "Emissao", respectivamente) da RB

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade anonima, com sede na Cidade de Sao Paulo,

Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000,

inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), sendo que os CRI foram last read os

pela CCI por meio do Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios da Emissao, firmado entre a

Emissora e Institui~ao Custodiante, na qualidade de agente fiduciario ("Termo de Securitizacao"),

tendo sido instituido 0 regime fiduciario pela Emissora, no Termo de Securitiza~ao, sobre a CCI e

creditos imobiliarios que elas representam, nos termos da Lei n° 9.514/97, regime fiduciario que

ora e registrado nesta Institui~ao Custodiante, que declara, ainda, que 0 Termo de Securitiza~ao

e a Escritura de Emissao de CCI, por meio da qual a CCI foram emitidas, encontram-se registrado

e custodiada nesta Institui~ao Custodiante, respectivamente, nos termos do artigo 18, S 4° e

paragrafo unico do artigo 23, da Lei n° 10.931/04.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIUARIOS

Instituic;ao Custodiante

~
Nome:

Cargo:

1'lR.;L:, ,JL~ ~AL'\,.o
~

Ana Bemz Mendes Ribeiro
Procuradora
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