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TERMO DE SECURITIZA00 DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE 5ECURITIZA00, sociedade anonima, corn sede na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, n2  4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu 

Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "Emissora";  e 

VORTX DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituicao financeira, corn sede 

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2  2.277, 22  andar, 

conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  22.610.500/0001-88, 

neste ato representada na forma do seu Contrato Social ("Agente Fiduciario", sendo que a Emissora e o 

Agente Fiduciario sera° doravante denominados, quando ern conjunto, como "Partes" e, individual e 

indistintamente, como "Parte"). 

Firmam o presente Termo de Securitizactio de Creditos Imobiliarios ("Termo de Securitizacao" ou 

"Termo"), para vincular os Creditos Imobiliarios, conforme termo definido abaixo, aos Certificados de 

Recebiveis Imobiliarios da 178g Serie da 1 Emissao da Emissora, de acordo corn o artigo 82  da Lei n2  

9.514/97, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada ("Lei n2  9.514/97"), a Instrucao da Comissao 

de Valores Mobiliarios ("CVM") n2  476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrucao 

CVM 476") e demais disposigoes legais aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

CLAUSULA 1 - DEFINICOES 

1.1. 	Definicoes. (i) Os cabegalhos e titulos deste Termo de Securitizacao servem apenas para 

conveniencia de referencia e nao limitarao ou afetarao o significado dos dispositivos aos quais se 

aplicam; 	os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros termos semelhantes sera° 

interpretados como se estivessem acompanhados do termo "exemplificativamente"; (iii) sempre que 

exigido pelo context°, as definigoes contidas nesta Clausula 12  (Definig5es) aplicar-se-ão tanto n 

singular quanto no plural e o genero masculino incluira o feminino e vice-versa; (iv) referencias a 
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qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alteragoes, substituicries, 

consolidagoes e respectivas complementagoes, salvo se expressamente disposto de forma diferente; (v) 

referencias as disposigoes legais serao interpretadas como referencias as disposigoes respectivamente 

alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (vi) salvo se de outra forma expressamente 

estabelecido neste Termo de Securitizacao, referencias a itens ou anexos aplicam-se a itens e anexos 

deste Termo de Securitizacao; e (vii) todas as referencias a quaisquer das Partes incluem seus 

sucessores, representantes e cessionarios devidamente autorizados. Para os fins deste Termo de 

Securitizacao, adotam-se as seguintes definicties, sem prejuizo daquelas que forem estabelecidas no 

corpo do presente: 

A Vortx Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios Ltda., 

instituicao financeira, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

"Agente Fiduciario": 
	 de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2  2.277, 22  

andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n2  22.610.500/0001-88; 

0 Instrumento Particular de Alienactio Fiduciaria de ImOvel em 

Garantia, firmado em 24 de novembro de 2015, entre a Cedente 

e a Emissora, e registrado na matricula n2  33.615, do Cartorio de 

"Alienacao Fiduciaria de !mover: 
	Registro de Imoveis e Anexos da Comarca de Franca, Estado de 

Sao Paulo, sob o R-04, por meio do qual a Locadora alienou 

fiduciariamente a o !move! a Emissora, em garantia do 

cumprimento de todas as Obrigacao Garantidas; 

Valor total do aluguel a ser pago pelas Devedoras pela locacao do 

Empreendimento, mensalmente e postecipadamente, a partir da 

"Aluguel": 	 Data de Inicio da Locacao,nos termos e condigoes do Contrato 

BTS Aditado; 

E 
A Associacao Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de 

"ANBIMA": 	 Capitals; 	 19 
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Os anexos ao presente Termo de Securitizagao, cujos termos sao 

"Anexos": 
	 parte integrante e complementar deste Termo de Securitizagao, 

para todos os fins e efeitos de direito; 

Os boletins de subscrigao dos CRI, por meio dos quais os 

Investidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a 

"Boletins de Subscricao": 	 todos os termos e condigoes deste Termo de Securitizagao e da 

Oferta dos CRI; 

B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Bala°, sociedade por agoes corn sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praga Antonio 

Prado, n.2  48, 72  andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2  

09.346.601/0001-25; 

100 (cem) Cedulas de Credito Imobiliario Fracionarias, emitidas 

pela Emissora corn garantia real, sob a forma escritural, para 

representar os Creditos Imobiliarios, por meio da celebragao da 

Escritura de Emissao, conforme termos e condigoes gerais 

dispostos no Anexo I deste Termo de Securitizagao; 

Kuanna Participagoes Ltda., sociedade corn sede na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Jeronimo da Veiga, n2  

428, 102  andar, conjunto 102, sala 6, Jardim Europa, 

CEP 04536-001, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

17.643.402/0001-07; 

2( 
A cessao fiduciaria dos receblveis oriundos do pagamento a ser 

feito pelas Devedoras, em decorrencia do exercicio da opgao de 

compra do Empreendimento, nos termos do Contrato BTS 

Aditado. A Cessao Fiduciaria de Receblvieis foi constituida 

Contrato de Cesar) e seus termos e condigoes estao descritoe o

r 

item 7.7.2 e seguintes; 

"CCI" ou "Cedula de Credit() I mobiliario": 

"Cedente" ou "Locadora": 

"Cessao Fiduciaria de Recebiveis": 
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ambiente de negocia(ao secundaria de titulos e valores 

mobiliarios, administrado e operacionalizado pela 83; 

Codigo ANBIMA de Regulac'do e Melhores Praticas para Ofertas 

Publicas de Distribuicao e Aquisictio de Valores Mobiliorios, em 

vigor desde 12 de agosto de 2016; 

A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e alteragoes 

posteriores; 

A Conta Corrente n° 05065-7, do Banco 'tail Unibanco S.A. (341), 

Agencia 0910, de titularidade da Emissora, na qual os Creditos 

Imobiliarios sao recebidos e onde sac) mantidos todos as demais 

recursos integrantes do Patrim6nio Separado; 

0 Instrumento Particular de Contrato de Locactio e Outras 

Avengas, firmado em 13 de maio de 2015, e aditado em 12 de 

junho de 2015, entre a Dino Properties e Administragao de Bens 

Ltda. (locadora originaria), Cedente e as Devedoras, por meio do 

qual a Locadora se obrigou a construir a Edificag5o sobre o 

Terreno, sob medida e de acordo corn as necessidades especificas 

das Devedoras, para a seguir locar o Imovel a esta ültima pelo 

prazo de 12 (doze) anos ("Prazo Locaticio") contados da data de 

inicio do prazo locaticio, conforme definido no Contrato BTS 

Aditado, a saber 12 de junho de 2015 ("Data de Ink's:, da  

Locacao"); 

"CETIP21": 

"Codigo ANBIMA": 

"Codigo Civil": 

"Conta Centralizadora": 

"Contrato BTS Aditado": 

"Contrato de Cessa-o": 

0 Instrumento Particular de Contrato de Cesstio de Creditos 

Imobiliarios e Outras Avencps, celebrado em 24 de novembro de 

2015 e posteriormente aditado em 23 de dezembro de 2015(  

entre a Cedente, a Emissora e outros, por meio do qual o 
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Creditos Imobiliarios, decorrentes do Contrato BTS Aditado, 

foram cedidos pela Cedente a Emissora, entre outras avengas; 

"CRI": 

0 Contrato de Distribuictio Publica, corn Esforgos Restritos de 

Colocactio, sob o Regime de Melhores Esforgos, de Certificados de 

Recebiveis Imobiliarios, da 178g Serie da 1g Emissao da RB Capital 

Companhia de Securitizactio, firmado em 14 de fevereiro de 2018, 

entre a Emissora e o Coordenador Lider, por meio do qual a 

Emissora contratou o Coordenador Lider para realizar a 

distribuicao pithlica dos CRI, no regime de melhores esforcos, nos 

termos da Instrucao CVM 476; 

A RB Capital Investimentos Distribuidora de Thulos e Valores 

Mobiliarios Ltda., instituicao inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

89.960.090/0001-76, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

n° 4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo; 

100% (cem por cento) dos alugueis anuais devido pelas 

Devedoras, referentes exclusivamente a Primeira Fase, conforme 

prevista no item 9.1.1 do Contrato BTS Aditado, bem como todos 

e quaisquer outros direitos creditorios cedidos pela Locadora a 

Emissora, decorrentes do Contrato BTS Aditado, nos termos do 

Contrato de Cessao. Os alugueis sao pagos mensal e 

postecipadamente, e sao atualizados monetariamente, a cada 

period° anual, corn base na variagao acumulada do IPCA/IBGE, 

nos termos do Contrato BTS Aditado; 

(Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 178° Serie da 1° 

Emissao da Emissora, emitidos corn lastro nos Creditos 

Imobiliarios, por meio da celebragao deste Termo, nos termos d 

artigos 6° a 82 da Lei n° 9.514/1997; 

"Contrato de Distribuicao": 

"Coordenador Wu": 

"Creditos Imobiliarios": 
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Sao os CRI da 178° Serie da 1 Emissao da Emissora, excluidos (i) 

os CRI que a Emissora, Devedoras e a Cedente eventualmente 

possua em tesouraria; e (ii) os CRI que sejam de titularidade de 

empresas ligadas a Emissora, Devedoras e Cedente, 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 situagao de conflito de interesses; 

A Comissao de Valores Mobiliarios; 

o dia 14 do mes de junho de cada ano; 

Data de Emissao dos CRI, qual seja, dia 14 de fevereiro de 2018; 

As datas em que os CRI sera° integralizados; 

A (i) Mapfre Seguros Gerais S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

61.074.175/0001-38; (ii) Companhia de Seguros Alianca do Brasil, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.196.889/0001-43; e (iii) 

Brasilvelculos Companhia de Seguros, inscrita no CNPJ/MF 

01.356.570/0001-81, todas corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida das Nagaes Unidas, n° 11.711, 

21° andar, Brooklin; 

"CRI em Circulacao": 

"CVM": 

"Data de Atualizacao": 

"Data de Emissao": 

"Datas de Integralizacao": 

"Devedoras" ou "Locatarias": 

"Dia(s) Otil(eis)": 

Qualquer dia, exceto (i) sabados, domingos ou feriados 

declarados nacionais; (ii) para os CRI que estiverem depositados 

na B3, aqueles sem expediente na B3; e (iii) para os CRI que 

estiverem custodiados eletronicamente na B3, qualquer dia, 

exceto sabados, domingos e feriados declarados nacionais; 
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Significam, quando mencionados em conjunto, (a) o Contrato de 

BTS Aditado; (b) a Alienacao Fiduciaria de Imovel;; (c) o Contrato 

de Cessao; (d) a Escritura de Emissao; (e) o presente Termo; (f) o 

Contrato de Distribuicao; e (g) os Boletins de Subscricao dos CRI; 

A presente emissao de CRI da 1782  Serie da 12  Emissao da 

Emissora, nos termos e condigoes do presente Termo de 

Securitizacao; 

Call center sob medida para locagao as Devedoras, a ser 

desenvolvido em 2 (duas) fases, totalizando uma area construida 

de 5.438,00m2  (cinco mil, quatrocentos e trinta e oito metros 

quadrados); 

0 Instrumento Particular de Emissilo de Cedulas de Credito 

lmobilicirio Fracionorias corn Garantia Real Imobilioria Sob a 

Forma Escritural firmado em 24 de novembro de 2015, entre a 

Cedente e a Instituigao Custodiante e posteriormente aditado em 

18 de dezembro de 2015, tendo sido celebrado, em 12 de 

fevereiro de 2016, distrato ao referido aditamento, por meio do 

qual foram emitidas 100 (cem) CCI pela Cedente para representar 

os Creditos Imobiliarios, estando a Escritura de Emissao de CCI 

sob a custodia da Instituigao Custodiante; 

A Itati Corretora de Valores S.A., instituicao financeira, corn sede 

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

Brigadeiro Faria Lima, n2  3.400, 102  andar, inscrita no CNP.I/MF 

"Documentos da Operacao": 

"Emissao": 

"Empreendimento": 

"Escritura de Emissao de CCI": 

"Escriturador": 

sob o n2  61.194.353/0001-64; 

"Garantias": 	

A Alienagao Fiduciaria de Imovel e a Cessao Fiduciaria de/ 

Recebiveis, quando mencionados em conjunto; 
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0 indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, calculado e 

"IPCA/IBGE": 	 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica; 

indice de Pregos ao Consumidor, divulgado pela Fundagao 

Institut° de Pesquisas Economicas; 

o Indice Geral de Pregos-Mercado, divulgado pela Fundagao 

Getcilio Vargas; 

Quando mencionados em conjunto, o Terreno 

Empreendimento; 

A VOrtx Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios Ltda., 

instituigao financeira, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2  2.277, 2° 

andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88; 

Pagamento a ser realizado pelas Devedoras a Cedente, na 

hipotese estabelecida no item 16.1 do Contrato BTS Aditado ou 

caso as Devedoras denunciem voluntariamente o Contrato BTS 

Aditado antes de seu termino, a titulo de perdas e danos pre-

fixados, em valor correspondente ao resultado da multiplicagao 

do period° remanescente para o termino da locagao, pelo valor 

integral do Aluguel em vigor a epoca da ocorrencia do fato, 

corrigido monetariamente na forma prevista no Contrato BTS 

Aditado; 

"IPC/FI PE": 

"IGP-M/FGV": 

"'mover: 

"Instituicao Custodiante": 

"Indenizacao": 

Significa a Instrugao CVM n2  400, de 29 de dezembro de 2003, 

"Instrucao CVM 400": 	 conforme alterada; 
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Significa a Instrugao CVM n2  414, de 30 de dezembro de 2004, 

"Instruc"Ao CVM 414": 	 conforme alterada; 

Significa a Instrugao CVM n2  476, de 16 de janeiro de 2009, 

"Instrucao CVM 476": 	 conforme alterada; 

"Instrucao CVM 583": 	
Significa a InstrucAo CVM n2  583, de 20 de dezembro de 2016; 

Os subscritores ou futuros adquirentes dos CRI emitidos nos 

"Investidor(es)"  ou "Titular(es) dos CRI": 	termos da presente Emissao; 

"Investidores Profissionais": 

Os Investidores que atendam As caracteristicas de investidor 

profissional de acordo corn a definicAo constante do artigo 92-A 

da I nstrucAo CVM n2  539, de 11 de novembro de 2013, conforme 

alterada; 

Os Investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

qualificado de acordo corn a definicao constante do artigo 92-8 

da I nstrucao CVM n2  539, de 11 de novembro de 2013, conforme 

alterada; 

"Investidores Qualificados": 

    

A Lei n2  6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; 

A Lei n2  9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada; 

Significa a Lei n2  9.514, de 20 de novembro de 1997 e alteragoes 

"Lei n2  9.514/97": 	 posteriores; 

Significa a Lei n2  10.931, de 02 de agosto de 2004 e alteracoes 

"Lei n2  10.931/04": 	 posteriores; 

"Lei das Sociedades por Acoes": 

"Lei de Arbitragem": 
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0 ambiente de distribuigao primaria de titulos e valores 

mobiliarios, administrado e operacionalizado pela B3; 

Caso ocorra qualquer urn dos eventos previstos no item 7.1 do 

Contrato de Cess5o, a Cedente ficara obrigada a pagar multa 

Emissora, a titulo de indenizagao na forma dos artigos 408 a 416 

do Codigo Civil, a qual sera repessada a Emissora nos termos do 

Contrato de Cessao; 

(i) Todas as obrigagoes, presentes e futuras, principais e 

acessorias, assumidas ou que venham a ser assumidas pelas 

Devedoras no Contrato BTS Aditado, o que inclui o pagamento 

dos Creditos Imobiliarios, e (ii) todas as obrigagoes, presentes e 

futuras, principais e acessorias, assumidas ou que venham a ser 

assumidas pela Cedente no Contrato de Cess'ao e suas 

posteriores alteragoes, o que inclui o cumprimento da obrigagao 

de Recompra Compulsoria e o pagamento da Multa 

I ndenizatoria; 

Os CRI sera-o objeto de oferta pCiblica e distribuidos corn esforgos 

restritos, em conformidade corn a Instrugao CVM 476. A Oferta 

esta automaticamente dispensada de registro de distribuicao na 

CVM, nos termos do artigo 62  da Instrugao CVM 476; 

0 patrimonio constituido, apos a instituicao do Regime 

Fiduciario, nos termos do art. 92  da Lei n2  9.514/97, conforme 

previsto na Clausula 92  (Regime Fiduciario e Administracoo do 

Patrimonio Separado); 

"Multa I ndenizatoria": 

"Obrigacoes Garantidas": 

"Oferta": 

"Patrimonio Separado": 

Tern o significado que lhe e atribuido no item 4.1 (Subscricao 

"Preco de Integralizac5o": 	 Integralizacclo dos CRI) do presente Termo de Securitizagao; 
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0 periodo compreendido entre o inicio da Oferta e a colocag5o 

"Prazo de Colocacao": 	 da totalidade dos CRI; 

Caso ocorra qualquer urn dos eventos previstos no item 6.1 do 

Contrato de Cess'ao, a Emissora podera retroceder os Creditos 

Imobiliarios, no estado em que se encontrarem, a Cedente, que, 

nessa hip6tese, adquirira automatica e compulsoriamente os 

Creditos Imobiliarios e ficara obrigada a pagar a Emissora, de 

forma definitiva, irrevogavel e irretratavel, o Valor de Recompra 

Compulsoria, tudo na forma dos itens 6.1 a 6.4 do Contrato de 

Cessao; 

Na forma do artigo 99  da Lei n2  9.514/97, regime instituldo pela 

Emissora sobre os Creditos Imobiliarios representados pelas CCI, 

sobre a Garantia, bem como todos os direitos, garantias, 

privilegios, preferencias, e agoes inerentes aos Creditos 

I mobiliarios; 

Os seguros previstos na Clausula Decima Oitava do Contrato BTS 

Aditado; e 

0 terreno objeto da matricula n° 33.615, do 12 Cartorio de 

Registro de Imoveis e Anexos da Comarca de Franca, que possui 

area total equivalente a 21.586,00m2  (vinte e um mil, quinhentos 

e oitenta e seis metros quadrados); 

0 valor pago pela Emissora, referente aos Creditos Imobiliarios, 

nos termos descritos no Contrato de Cessao; e 

Valor previsto no item 6.2 do Contrato de Cessao. 

"Recompra Compulsoria": 

"Regime Fiduciario": 

"Seguros do !mover: 

"Terreno": 

"Valor da Cess5o" 

"Valor de Recompra Compulsoria": 
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CLAUSULA 22  - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. 	Vinculagao. A Emissora realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a vinculagao dos 

Creditos 'mob'liarios, representados pelas CCI, aos CRI da 178g Serie de sua 1g Emissao, conforme as 

caracteristicas descritas na Clausula 3g (Identificactio dos CRI e Forma de Distribuigdo), abaixo, e 

observada a Condicao Suspensiva (conforme definido no item 4.1.3 (Direcionamento Obrigatorio dos 

Recursos Integralizados) abaixo. 

2.2. 	Lastro dos CRI. A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitizack, foram vinculados 

a presente Emissk os Creditos I mobiliarios, de sua titularidade. 

2.2.1. CO. As CCI, representativas dos Creditos Imobiliarios, foram emitidas pela Emissora, sob 

a forma escritural, nos termos da Lei n2  10.931/04 e da Escritura de Emissk de CCI. 

2.2.2. Responsabilidade pela Cobranca.  A Emissora sera a tinica e exclusiva responsavel pela 

administragao e cobranga da totalidade dos Creditos I mobiliarios. 

2.2.3. Custodia da CCI.  A Escritura de Emissk de CCI encontra-se devidamente custodiada 

junto a I nstituigao Custodiante, nos termos do § 42  do artigo 18 da Lei n2  10.931/04. 

2.3. 	Valor da Cessk. Pela aquisig'So dos Creditos I mobiliarios, a Emissora pagou a Cedente o Valor da 

Cessk, na forma e condigoes da Clausula 2g (Valor dos Creditos Imobiliarios, do Valor da Cesstio e 

Forma de Pagamento e Condigb-es Precedentes) do Contrato de Cessk. 

2.4. 	Titularidade dos Creditos Imobiliarios. A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida pela 

Emissora por meio da celebragao do Contrato de Cessao. 

LI 

2.5. 	Recebimento de Creditos e Pagamento dos CRI. Os prazos de pagamento de quaisquer 	( 

obrigagoes referentes aos CRI serk prorrogados pelo numero de dias necessarios para assegurar que, 

entre o recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e o pagamento de suas obrigagoes / 

referentes aos CRI, sempre decorra 2 (dois) Dias Oteis, no minim°, sendo certo, neste caso, que nao 	\ 
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havera qualquer incidencia de multa, Juros Remuneratorios e atualizacao monetaria nesse period°, 

sobre os valores devidos aos titulares dos CRI. 

	

2.6. 	Valor Nominal Atual dos Creditos Imobiliarios. Em 7 de fevereiro de 2018, o valor nominal 

atualizado dos Creditos Imobiliarios, que servirao de lastro para os CRI, era da R$ 36.308.724,00 (trinta e 

seis milhoes, trezentos e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais); 

CLAUSULA 31  - IDENTIFICACAO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUICAO 

	

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

Imobiliarios, possuem as seguintes caracteristicas: 

(a) Emisstio:  1? ("Emiss'ao"); 

(b)Serie: 178@; 

Quantidade de CR1:  27.948 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e oito); 

Valor Global da Serie:  R$ 27.988.000,00 (vinte e sete milhoes, novecentos e quarenta e oito 

mil reais); 

Valor Nominal Unitario:  R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissao, conforme abaixo 

prevista; 

Prazo Total:  3.742 (tres mil, setecentos e quarenta e dois) dias corridos, contados a partir da 

Data de Emissao ate a Data de Vencimento Final, conforme abaixo prevista; 

Atualizactio Monetoria:  anual, de acordo com a variagao acumulada dO IPCA/IBGE, calculada 

conforme o disposto no item 5.1 (Atualizagao do Valor Nominal Unitario) do Termo de 

Securitizacao; 
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(h)Juros Remuneratorios:  5,1604% (cinco inteiros e mil seicentos e quatro decimos de milesimo 

por cento) ao ano, corn base em urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos; 

Periodicidade de Paqamento de Amortizactio e Juros Remuneratorios:  mensal, sendo o 

primeiro pagamento em 14 de margo de 2018; 

Regime Fiduciorio:  sim; 

Garantia Flutuante:  nao ha; 

(I) Garantia Pessoal:  nao ha; 

Garantia Real:  a Alienagao Fiduciaria de !movel e a Cessao Fiduciara de Recebiveis; 

Coobrigacao da Emissora: nao ha; 

(o)Ambiente de Distribuictio, Neqociaalo e Liquidaceio Financeira:  distribuigao primaria pelo 

MDA e negociagao pelo CETIP 21; 

(p)Codiqo IS/N:  BRRBRACRI4U3; 

(q)Data de Emisseio (exclusivamente para fins de ca/cub):  14 de fevereiro de 2018; 

Local de Emisstio:  Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; 

Carencia:  nao ha; 

Data de Vencimento Final:  14 de maio de 2028; e 

A/T g 
der Curva de Amortizactio:  variavel, de acordo corn a tabela de amortizagao dos CRI constante do 

Anexo II ao Termo de Securitizagao. 
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3.2. 	Distribuicao. Os CRI serao depositados para distribuigao no mercado primario para negociag5o 

no mercado secundario, e custodia eletronica, na 83 e distribuidos corn a intermediagao do 

Coordenador Lider, instituigao integrante do sistema de distribuigao de valores mobiliarios, nos termos 

do artigo 22  da Instrugao CVM 476. 

3.2.1. Forma de Emissdo.  Os CRI ser5o emitidos na forma escritural e a sua titularidade sera 

comprovada pelo extrato em nome do Titular de CRI emitido pela B3, enquanto estiverem 

eletronicamente custodiados na B3 e/ou na B3. Adicionalmente, sera considerado como 

comprovante o extrato emitido pelo Escriturador, corn base nas informagoes prestadas pela 83. 

	

3.3. 	Dispensa de Registro na CVM. Os CRI serao objeto de oferta palica de distribuigao, corn 

esforgos restritos de distribuigao, corn intermediagao do Coordenador lider, sob o regime de melhores 

esforgos de colocagao para a totalidade dos CRI objeto da Oferta, em conformidade corn a Instrug5o 

CVM 476, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuigao na CVM, nos termos do 

artigo 62  da Instrucao CVM 476. 

3.3.1. Registro da Emissdo no ANBIMA.  A Emissao sera registrada na ANBIMA nos termos do 

artigo 12, §22  do Codigo ANBIMA, no prazo de ate 15 (quinze) dias contados da data do 

encerramento da Oferta, apenas para fins do disposto no Capitulo V do Codigo ANBIMA, que 

trata do envio de informagoes para a base de dados da ANBIMA, e das normas estabelecidas na 

Diretriz anexa a Deliberagao n2  5, de 30 de julho de 2015, expedida pelo Conselho de Regulagao 

e Melhores Praticas da ANBIMA. 

3.3.2. Public° Alvo.  A Oferta é destinada apenas a Investidores que atendam as caracteristicas 

de Investidor Profissional. 

3.3.3. Oferta e Subscricdo.  Em atendimento ao que dispoe a Instrugao CVM 476, os CRI da 

presente Oferta sera° ofertados a, no maxim, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e 

subscritos ou adquiridos por, no maxim°, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. 
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3.3.4. Declaracao dos Investidores.  Os CRI sera° subscritos e integralizados a vista pelos 

Investidores Profissionais, devendo estes por ocasiao da subscricao fornecer, por escrito, 

declaragao nos moldes da minuta do Boletim de Subscricao, atestando que estao cientes de que: 

a Oferta nao foi registrada na CVM; e 

os CRI ofertados estao sujeitos as restrigoes de negociacao previstas na Instrucao CVM 

476, conforme previstos no item 3.5 (Encerramento da Oferta) abaixo. 

	

3.4. 	Inicio da Distribuicao dos CRI. 0 inicio da distribuicao pLiblica sera informado pelo Coordenador 

Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis, contados da primeira procura a potenciais investidores, 

nos termos do Contrato de Distribuicao e do artigo 7-A da Instrugao CVM 476. 

	

3.5. 	Encerramento da Oferta. A Oferta sera encerrada quando da subscricao e integralizacao da 

totalidade dos CRI, devendo o Coordenador [icier enviar o comunicado de encerramento a CVM no 

Prazo de Colocagao, nos termos do Contrato de Distribuicao. 

3.5.1. Comunicactio de Encerramento.  Em conformidade corn o artigo 82  da Instrugao CVM 

476, o encerramento da Oferta devera ser informado pelo Coordenador Lider (ou pela Emissora, 

em nome do Coordenador Lider) a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu 

encerramento, devendo referida comunicagao ser encaminhada por intermedio da pagina da 

CVM na rede mundial de computadores e conter as informagoes indicadas no anexo I da 

Instrugao CVM 476. 

3.5.2. lndisponibilidade dos Meios Digitais.  Caso, em raid° de impossibilidades tecnicas da 

CVM, o acesso ao sistema disponibilizado pela CVM para envio de documentos por intermedio 

de sua pagina na rede mundial de computadores no possa ser realizado, o envio do aviso sobre 

o encerramento da Oferta sera feito por meio de peticao assinada conjuntamente pelo 

Coordenador Lider e pela Emissora. 

3.5.3. Neio Encerramento da Oferta.  Caso a Oferta nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses 

contados da data de seu inicio, o Coordenador lider devera realizar a comunicagao prevista no 
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item 3.5.1 (Comunicactio de Encerramento), acima, com os dados disponiveis a epoca, 

complementando-o semestralmente ate o seu encerramento. 

	

3.6. 	Oferta dos CRI. Os CRI da presente Emissao, ofertados nos termos da Oferta, somente podergo 

ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) 

dias contados da data de cada subscricao ou aquisicao dos CRI pelos Investidores Profissionais, nos 

termos dos artigos 13 e 15 da Instrugao CVM 476. 

3.6.1. Limitactio de Neaociaccio dos CRI.  Nos termos do artigo 15 da Instrugao CVM 476, os CRI 

da presente Emissao somente poderao ser negociados entre Investidores Profissionais e 

Investidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta publica perante 

a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei n° 6.385/76 e da Instrugao CVM 400. 

	

3.7. 	Negociacao dos CRI. Observado o item 3.6 (Oferta dos CRI) acima, os CRI poderao ser 

negociados nos mercados de bald° organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da 

Instrugao CVM 476. 

CLAUSULA 42  - SUBSCRICAO E INTEGRALIZA00 DOS CRI 

4.1. 	Subscricao e Integralizacao dos CRI. Os CRI sera° subscritos e integralizados em moeda corrente 

nacional na forma do item 4.1.1 (Procedimento de Subscrictio e Integralizageio), abaixo. 0 prep de 

integralizacao de cada um dos CRI sera correspondente ao saldo do Valor Nominal Unitario na Data de 

Emissao, acrescido da atualizacao monetaria e dos juros remuneratorios, conforme item 3.1.4 (Inicio da 

Distribuictio dos CRI) acima, calculados pro rata die, desde a Data de Emissao ate a data de sua efetiva 

integralizacao, e reduzido de eventuais amortizagoes ou pagamentos de juros remuneratorios que 

possam vir a ocorrer entre a Data de Emissao e a efetiva integraliza0o, sendo admitido agio ou desagio 

na integralizacao dos CRI ("Preco de Integralizacao"). 

4.1.1. Procedimento de Subscrictio e Intearalizaceio.  Os CRI poderSo ser subscritos por 

Investidores Profissionais durante todo o Prazo de Colocagao, corn a assinatura do competente 

Boletim de Subscrica-o, e a integralizacao ocorrera ate o final do Prazo de Colocagao definido no 

Contrato de Distribuicao, podendo referida data de integralizacao ser diferente da data de 
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subscrigao ("Data de Integralizac5o"). Neste caso, o Investidor Profissional devera integralizar os 

CRI subscritos na data prevista no respectivo Boletim de Subscrig5o, pelo prego de integralizacao 

determinado no item 4.1 (Subscricao e Integralizactlo dos CRI) acima. 

4.1.2. Quitactio do Preco de Inteqralizactio.  Quando da integralizagao do Prego de 

Integralizagao, corn a consequente assinatura do Boletim de Subscrigao, sera dada pela Emissora 

aos Investidores Profissionais a mais plena, rasa e geral quitag5o corn relagao ao Prego de 

I ntegralizacao. 

4.1.3. Dire cionamento Obriqatorio dos Recursos Integralizados.  De forma a permitir a 

liberagao da parcela dos Creditos Imobiliarios que atualmente encontra-se vinculada aos CRI da 

125@ Serie da 1.@ Emiss5o da Emissora ("Creditos Imobiliarios Onerados" e "CRI 125@ Serie", 

respectivamente), os recursos relativos a integralizag5o dos CRI sera° obrigatoriamente 

direcionados pela Emissora, no mesmo dia util de seu deposit°, conforme disposto no item 6.1 

(Amortizactio Extraordinaria e Res gate Antecipado) do Termo de Securitizag5o de Creditos 

Imobiliarios do CRI 125@ Serie, sendo certo que referido direcionamento de recursos é condi*, 

suspensiva da presente Emissao ("Condi*, Suspensiva"). 

4.1.4. Vedactio de Negotiate-to.  Os CRI so poderao ser negociados, desde que integralizados 

pelos Investidores Profissionais, ap6s 90 (noventa) dias contados da sua respectiva data de 

integralizag5o, observado o disposto no artigo 13 da I nstrugao CVM 476. 

4.2. 	Procedimento de Integralizacao. A integralizacao dos CRI sera realizada via B3 e os recursos 

sera° depositados na Conta Centralizadora. 

4.3 	Distribuicao Parcial. A distribuicao publica dos CRI sera encerrada quando da subscricao da 

totalidade dos CRI, ou a exclusivo criterio da Emissora, observado o Montante Minim° (conforme abaixo 

definido), o que ocorrer primeiro, nos termos do Contrato de Distribuig5o. 

4.3.1. Mecanismo de Distribuictio Partial.  A Oferta podera ser concluida mesmo em caso de 

distribuicao parcial dos CRI, desde que, haja colocagao de urn montante minim° de 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais) ("Montante Minimo"), sendo que os CRI que n5o forem 
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colocados no ambito da Oferta, ao termino do respectivo prazo, dever5o ser cancelados pela 

Emissora. Uma vez atingido o Montante Minim°, a Emissora, de comum acordo corn o 

Coordenador Uder, assim que a Oferta for encerrada, devera reduzir o valor total da Emiss5o 

ate o montante efetivamente subscrito e integralizado pelos investidores no ambito da Oferta. 

4.3.2. Realizactio de Aditamento.  Caso a Oferta seja concluida parcialmente, sem que sejam 

subscritos CRI equivalentes ao valor total da Emiss5o dos CRI, observado o Montante Minim°, 

este Termo de Securitizacao devera ser alterado por meio de aditamento, de modo a prever a 

quantidade dos CRI efetivamente subscritos e integralizados pelos Investidores, 

independentemente de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI. 

CLAUSULA 54  - CALCUL° DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS 

REMUNERATORIOS E AMORTIZAcA0 

5.1. 	Calculos. Os juros ser5o pagos juntamente corn cada parcela de amortizacao dos CRI, nas datas 

de pagamento constantes no Anexo II ao presente Termo ("Datas de Pagamento"), ou no primeiro Dia 

Otil subsequente, caso a referida data n5o seja urn Dia Otil. 

5.1.1. Atualizactio do Valor Nominal Unitario.  0 Valor Nominal Unitario dos CRI ou seu saldo, 

conforme o caso, sera atualizado monetariamente pela variag5o acumulada do IPCNIBGE 

("Atualizacao Monetaria"), ern uma base anual, em toda Data de Atualizacao, para fins 

especificos de pagamentos, sendo o produto da Atualizacao Monetaria incorporado ao Valor 

Nominal Unitario dos CRI, ou seu saldo, conforme o caso ("Valor Nominal Unitario Atualizado"). 

A Atualizacao Monetaria sera calculada conforme a formula abaixo: 

 

VNa = VNb x C, onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario Atualizado, calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento. 

VNb = Valor Nominal Unitario, ou seu saldo, conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento. 
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C = fator resultante da variagao acumulada do IPCA/IBGE calculado corn 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento, apurado e aplicado anualmente, da seguinte forma: 

C = Nzk  
onde: -Nik0 

Nlk = Numero Indice do IPCA/IBGE do segundo mes imediatamente anterior ao mes da Data de 

Atualizacao. Exemplificadamente, para a primeira Data de Atualizacao, isto é, 14 de junho de 

2018, o Nlk corresponde ao numero Indice do IPCA/IBGE referente a abril de 2018, divulgado ern 

maio de 2018; 

NIk0 = Warner° Indice do IPCA/IBGE referente ao segundo mes imediatamente anterior a ultima 

Data de Atualizacao, ou Data de Emissao, conforme o caso. Exemplificadamente, para fins da 

primeira Data de Atualizacao, isto é, 14 de junho de 2018, o primeiro NIk0 corresponde ao 

nCimero Indice IPCA/IBGE referente a dezembro de 2017, divulgado em janeiro de 2018; 

Observacoes: 

o termo "numero Indice" refere-se ao niimero-Indice do IPCA/IBGE, divulgado corn 

todas as casas decimals; e 

para as datas de pagamento indicadas no Anexo II, caso o referido dia 14 nao seja Dia 

devera ser considerado o Dia util subsequente. 

5.1.2 Ausencia de Indice.  Se na data de vencimento de quaisquer obrigagoes pecuniarias da 

Emissora prevista neste Termo precisar e nao houver divulgag5o do IPCA/IBGE, ou Indice que 

vier a substituf-lo nos termos do item 5.1.3 (New Existencia de Indice Substituto) abaixo, sera 

aplicado o iiltimo numero Indice divulgado, sendo repassadas aos CRI eventuais compensagfies 

financeiras (positivas ou negativas), multas ou penalidades, nos termos do Contrato BTS 

Aditado. 
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5.1.3 	Ntio Existencia de Indice Substituto.  No caso de nao haver substituto legal para o 

IPCA/IBGE, sera utilizado o IGP-M/FGV. Caso o IGP-M/FGV tambem tenha sido extinto, sem a 

indicagao de urn substituto legal, sera escolhido pelas Locatarias e Locadora aquele indice que 

melhor refletir a inflagao do period°, nos termos do Contrato BTS Aditado 

5.1.4. Atualizactio dos Creditos Imobiliarios.  Nao obstante o previsto acima, a atualizaga-o 

monetaria dos CRI sera sempre calculada e realizada da mesma forma prevista para os Creditos 

valendo-se, inclusive, dos mesmos indices de correcao monetaria. 0 indice de 

atualizacao descrito no item 5.1.1 (Atualizagdo do Valor Nominal Unitario), acima somente 

podera ser substituido pelo mesmo indice aplicavel a atualiza(ao monetaria dos Creditos 

Imobiliarios. 

5.2. 	Calculo dos Juros. Sobre o Valor Nominal Unitario Atualizado incidirao juros remuneratorios, 

calculados a partir da Data de Emissao, equivalente a 5,1604% (cinco inteiros e mil seissentos e quatro 

decimos de milesimo por cento) ao ano, corn base em urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, de 

acordo corn a formula descrita a seguir: 

5.2.1. Fator de Juros.  Fator de juros fixos calculado corn 9 (nove) casas decimais, corn 

arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir. 

onde: 

Fator de juros =- — 
100 

dcp 
I 70 de mesas X30 dct 

360 

i = 	5,1604 (cinco inteiros e mil seissentos e quatro decimos de milesimo) 

n° de meses = Numero de meses inteiros entre (a) a Data de Emissao e a data de incorporagao inicial; 

ou conforme o caso, (b) entre o ultimo evento de juros e o proximo evento de juros ou pr6xima data de 

incorporagao, conforme o caso; 

dcp = NtImero de dias corridos entre a Data de Emissao ou data de pagamento anterior, conforme o 
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caso, e a data de calculo; 

dct = NOmero de dias corridos existentes entre (a) a Data de Emissao e a data de incorporagao inicial; 

ou, conforme o caso, (b) entre o ultimo evento de jurose o proximo evento de juros ou proxima data de 

incorporagao, conforme o caso. 

Criterios de PrecisSo: 

n° mesesx30 

0 fator resultante da expressao 
	360 	considerado corn 9 (nove) casas decimais sem 

arredondamento. 

	

\ 	

360

n'mesesx 30 

A expressao 	
i) 

 é considerada corn 9 (nove) casas decimals corn arredondamento. 

dcp 

A expressao dct
considerada corn 9 (nove) casas decimais, sem arredondamento. 

5.3. 	AmortizacOo dos CRI. 0 Valor Nominal Unitario Atualizado sera amortizado anualmente nas 

respectivas Datas de Pagamento, conforme a formula descrita a seguir: 

AME = VNaxTai, onde: 

AM! = Valor unitario da i-esima parcela de amortizacao, calculada corn 8 (oito) casas decimals, sem 

arredondamento; 

VNa = conforme definido acima; e 

I( Tai = i-esima taxa de amortizacao, corn 4 (quatro) casas decimals, sem arredondamento, de acordo corn 

o Anexo II do presente Termo de Securitizacao. 
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1

v PM?',  X Cn  
SD — , 	 X 

1=1  (1 1- 0360 

dclgyro rata  
— (1 + 	tictirra rata 

Sendo assim, para efeitos de pagamento, temos: 

PMT i = AMi +1 

PMT! = Valor unitario do i-esimo pagamento. Valor em reais, calculado corn 8 (oito) casas decimals, sem 

arrendodamento; 

Am! = conforme definido acima; e 

J = conforme definido acima. 

5.4. 	Saldo Devedor.  Exclusivamente para calculo do saldo devedor dos CRI, para fins de parametros 

para negociagao, resgate antecipado ou amortizacao extraordineria, serao utilizadas as formulas a 

seguir: 

onde: 

SD = 	Saldo devedor do CRI na data de calculo; 

PMTi x Cn = i-esimo valor, constante no campo "PMT", na tabela constante no Anexo II deste Termo de 

Securitizacao, devidamente atualizado ate a data de celculo; 

i = 5,1604% (cinco inteiros e mil seissentos e quatro decimos de milesimo por cento) ao ano 

1( n = numero de dias corridos, com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta dias, entre a data de 

pagamento anterior a data de calculo ou a data de incorporagao de juros anterior a data de celculo, 

conforme o caso, e a data de pagamento do PMT, constante na tabela do Anexo II deste Termo de 
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Securitizacao, corn base em urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias; 

depp,ata = nt.'imero de dias corridos entre a data de pagamento anterior a data de calculo ou a data 

de incorporacao de juros anterior a data de calculo, conforme o caso, e a data de calculo, corn base em 

urn ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; 

detpro rat. = numero de dias corridos entre a data de pagamento anterior a data de calculo ou a data 

de incorporagao de juros anterior a data de calculo e a proxima data de pagamento do PMTi, corn base 

em urn ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; e 

Cn = Fator acumulado de atualizacho monetaria do i-esimo PMT, calculado corn 8 (oito) casas decimals, 

sem arredondamento, apurado da forma descrita abaixo: 

Para eventos de pagamentos ocorridos anteriormente ao dia 14 de junho imediatamente posterior h 

data de calculo, Cn sera equivalente a: 

NI 
C„ = (Nlito 

NI n = numero indice do IPCA referente ao segundo mes imediatamente anterior h ultima Data 

de Atualizacao; e 

NImo  = niimero indice do IPCA referente ao segundo mes imediatamente anterior h Data de 

Emissao; e 

Caso contrario para eventos de pagamentos ocorridos posteriormente ao dia 14 de junho 

imediatamente posterior a data de calculo, Cn sera equivalente a: 

U/s) 	onde: 

t = numero de indices do IPCA compreendidos desde a Data de Emissho ou ultima Data de Atualizacao, 

conforme o caso, ate a data de calculo; 
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Nig  = numero Indice do IPCA do (i) segundo mes imediatamente anterior a Data de Aniversario, caso a 

data de calculo seja em data anterior ou na pr6pria Data de Anivesario; ou (ii) do mes imediatamente 

anterior a Data de Aniversario caso a data de calculo seja apos a Data de Aniversario; 

Numero Indice do IPCA referente ao mes imediatamente anterior ao do Nis; 

dcp = N6mero de dias corridos entre a Data de Emissao ou o ultimo dia 14 e a data de calculo; e 

dct = Ninnero de dias corridos existentes entre o Ultimo dia 14 e o proximo dia 14. 

5.4.1. Data de Aniversario.  Para fins de clausula 5.4 acima, considera-se "Data de Aniversario" 

todo o dia 14 de cada mes. 

	

5.5. 	Encargos Moratorios. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer 

quantia por ela recebida e que seja devida aos Titulares de CRI, os valores a serem repassados ficarao, 

desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de 

aviso, notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutivel e nao 

compensatoria, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido; e (ii) juros moratorios a mac) de 1% (urn 

por cento) ao mes sobre o valor devido. 

	

5.6. 	Atraso no Recebimento dos Pagamentos. Sem prejuizo do disposto no item 5.5 (Encargos 

Moratorios) acima, o nao comparecimento do Titular de CRI para receber o valor correspondente a 

qualquer das obrigagoes pecuniarias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo de 

Securitizacao ou em comunicado publicado pela Emissora, nao Ihe dara direito ao recebimento de 

A  qualquer acrescimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos, 

adquiridos ate a data do respectivo vencimento. 

	

5.7. 	Local de Pagamento. Os pagamentos dos CRI sera() efetuados utilizando-se os procedimentos 

adotados pela B3. Caso por qualquer razao, qualquer urn dos CRI nao esteja custodiado eletronicamente 

pela B3, na data de seu pagamento, a Emissora deixara, em sua sede, o respectivo pagamento 

disposigao do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipotese, a partir da referida data de pagamento, nao 
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havera qualquer tipo de remuneracao sobre o valor colocado a disposica-o do Titular dos CRI na sede da 

Emissora. 

	

5.8. 	Prorrogacao de Prazos de Pagamento. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigack pela Emissora ate o 1° (primeiro) Dia Otil subsequente, se o 

vencimento coincidir corn dia que nao seja urn Dia thil, sem nenhum acrescimo aos valores a serem 

pagos. 

	

5.9. 	Valores e Datas de Pagamento de Juros e Amortizacao. Os valores, sem considerar a atualizacao 

monetaria,e datas de pagamento de juros e da amortizacao do CRI encontram-se no descritos no Anexo 

II deste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA 62  - AMORTIZAcA0 EXTRAORDINARIA PARCIAL E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

	

6.1. 	Amortizac5o Extraordinaria Parcial e Resgate Antecipado Facultativo. A Emissora podera, a seu 

exclusivo criteria e a qualquer tempo (e sem a necessidade de autorizacao dos Titulares dos CRI 

reunidos em Assembleia Geral), desde que decorridos 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da 

Data de Emissao, ou seja, a partir de 14 de fevereiro de 2020 (inclusive), realizar a amortizag5o 

extraordinaria parcial ("Amortizacao Extraordinaria Parcial") e/ou o resgate antecipado facultativo total 

dos CRI ("Resgate Antecipado Facultativo"), desde que comunique, por escrito, o Agente Fiduciario, as 

Titulares dos CRI e a 83, corn antecedencia minima de 5 (cinco) Dias Oteis da realizacao da amortizacao 

extraordinaria e/ou do resgate antecipado dos CRI vinculados pelo presente Termo de Securitizack. 

6.2. 	Resgate Antecipado Obrigatorio. Caso nao seja passive!, no prazo de ate 1 (urn) dia apos a data 

de integralizacao da totalidade dos CRI, por qualquer razao, concluir o resgate antecipado facultativo 

dos CRI 125° Serie, corn a consequente liberagao dos Creditos Imobiliarios Onerados ("Resgate 

Antecipado Obrigatorio", ou, quando referido ern conjunto com o Resgate Antecipado Facultativo, 

simplesmente "Resgate Antecipado"), a Emissora devera entao, em ate 1 (um dia ail, contado do 

ir decurso do prazo de 30 (trinta) dias acima, promover o Resgate Antecipado Obrigatorio total dos CRI, de 

forma que este Termo de Securitizack estara resolvido de plena direito. 
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6.3. 	Amortizack Extraordinaria Parcial e Resgate Automatic° dos CRI. Em caso de qualquer forma 

de antecipageo dos Creditos Imobiliarios, a Emissora devera utilizar as recursos decorrentes desses 

eventos para a amortizack extraordinaria parcial ou resgate automatic° total dos CRI, ("Resgate 

Autornatico") devendo a Emissora comunicar tais eventos ao Agente Fiduciario, aos Titulares dos CRI, 

B3, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Cite's contados da respectiva ocorrencia. 

6.3.1. Anuencia dos Titulares dos CRI.  A Amortizack Extraordinaria Parcial, o Resgate 

Antecipado e o Resgate Automatic°, sera° realizados independentemente da anuencia ou aceite 

previa dos Titulares dos CRI, os quais desde já autorizam a Emissora, o Agente Fiduciario a 

realizar os procedimentos necessarios a sua efetivack, independentemente de qualquer 

instrug5o ou autorizack previa. 

	

6.4. 	Valor da Amortizac'eo e Resgate. A AmortizacSo Extraordinaria Parcial e/ou o Resgate 

Antecipado dos CRI sera realizada, observado o limite de 98% (noventa e oitro) do valor do saldo 

devedor do Valor Nominal Unitario dos CRI, no caso da Amortizack Extraordinaria Parcial, ou valor total 

do saldo devedor, no caso do Resgate Antecipado Facultativo, conforme o caso, calculado nos termos do 

item 5.4 (Saldo Devedor) deste Termo de Securitizack, na data do evento. Exclusivamente na hipotese 

prevista no item 6.1 (Amortizack Extraordinaria Parcial e Resgate Antecipado Facultativo), havera 

incidencia de premio fixado em 1% (urn por cento) flat incidente sobre o saldo devedor devidamente 

atualizado dos CRI. 

6.4.3. Nova Curva de Amortizacao.  Na hipotese de amortizack extraordinaria parcial dos CRI 

conforme as itens 6.1 (Amortizactio Extraordinaria e Resgate Antecipado Facultativo) e 6.3 

(Amortizactio Extraordinaria dos CRI) acima, a Emissora, caso aplicavel, elaborara e 

disponibilizara ao Agente Fiduciario e a B3 uma nova curva de amortizack para as CRI, 

recalculando, se necessario, o numero e os percentuais de amortizack das parcelas futuras, na 

mesma conformidade das alteragoes que tiverem sido promovidas no cronograma de 

amortizack das CCI utilizadas como lastro da Emissk.  

6.5. 	Ciencia do Agente Fiduciario. Em qualquer dos casos acima, a amortizack extraordinaria dos 

CRI sera realizada sob a ciencia do Agente Fiduciario e alcangara, indistintamente, todos as CRI, 

proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitario Atualizado, na data do evento. 
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6.6. 	Autorizacao Reorganizacao Societaria. Fica desde já ajustado que, a criterio da Emissora, 

independentemente de autorizacao dos Titulares dos CRI reunidos em assembleia e do disposto no 

Contrato de Cessao, podera ser autorizada a reorganizacao societaria da Cedente da operacao para fins 

de transferencia do Imovel para outra sociedade ou fundo de investimento de seu grupo economico, 

desde que o controle indireto do ativo continue o mesmo ao longo de toda a vigencia dos CRI e desde 

que tal operagao nao traga prejuizos para o fiel pagamento do fluxo dos Creditos Imobiliarios. 

CLAUSULA 72  - OBRIGACOES E DECLARACOES DA EMISSORA 

	

7.1. 	Informacao de Fatos Relevantes. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes 

acerca da Emissao e da propria Emissora nos termos do artigo 32  da Instrugao CVM n2  358 de 3 de 

janeiro de 2002, conforme alterada ("I nstrucao CVM 358"). 

	

7.2. 	Relatorio Mensal. A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relatorio mensal, coloca-lo 

disposicao dos Titulares dos CRI e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 202  (vigesimo) dia de cada mes, ou 

no Dia Otil subsequente, caso referido dia nao seja urn Dia Otil, ratificando a vinculagao dos Creditos 

!mob'Hallos aos CRI. 

7.2.1. Conteado do Relatorio Mensal.  0 referido relatorio mensal devera incluir: 

data de emissao dos CRI; 

saldo devedor dos CRI; 

criterio de atualizacao monetaria dos CRI; 

valor pago aos Titulares dos CRI no ano; 

data de vencimento final dos CRI; 

valor recebido das Devedoras, ern decorrencia dos Creditos [mob'Nadas; e 

(8) 	saldo devedor dos Creditos Imobiliarios. 

7.3. 	Veracidade de Informacoes e Declaracoes. A Emissora se responsabiliza pela exaticlao das 

informagoes e declaragoes prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos Titulares dos CRI, 

ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados corn os CRI, para verificagao de 
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sua legalidade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, corregao e suficiencia das informagoes 

disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciario, declarando que tais documentos se 

encontram na estrita e fiel forma e substancia descritas pela Emissora neste Termo de Securitizagao. 

7.3.1. Declaraobes da Emissora.  A Emissora declara, sob as penas da lei, que: 

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

sociedade por agoes corn registro de companhia aberta de acordo corn as leis brasileiras; 

esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizagoes necessarias a celebragao 

deste Termo de Securitizag5o, a emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obrigagoes aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

os representantes legais que assinam este Termo de Securitizagao tern poderes 

estatutarios e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigagoes ora estabelecidas e, 

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

mandatos em pleno vigor; 

nas exatas condigoes do Contrato de Cessao, é legitima e (mica titular dos Creditos 

Imobiliarios; 

nas exatas condigoes do Contrato de Cessao, os Creditos Imobiliarios encontrar-se-ao 

livres e desembaragados de quaisquer onus, gravames ou restrigoes de natureza pessoal e/ou 

real apos a quitagao dos CRI 125g Serie, nao sendo do conhecimento da Emissora a existencia de 

qualquer fato que impega ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de x2 

Securitizagao; 

(0 	nao tern conhecimento, ate a presente data, da existencia de qualquer pendencia ou 

exigencia de adequagao suscitada por nenhuma autoridade governamental referente ao Imovel; ( 

(g) 	no ha qualquer ligagao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impega o Agente 

Fiduciario de exercer plenamente suas fungoes; 
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esta Emissao, incluindo a aquisigao dos Creditos Imobiliarios, é legitima em todos seus 

aspectos, observadas as disposigoes do Contrato de Cessao; 

o Contrato de Cessao consubstancia-se em relagao contratual regularmente constituida, 

valida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados no 

presente Termo de Securitizagao e seus anexos; e 

a Emissora nao oferece, na presente Emissao, direito de regresso contra seu patrimonio 

comum, bem como nao ha qualquer tipo de coobrigagao por parte da Emissora quanto as 

obrigagoes do Devedor e/ou da Cedente. 

7.3.2. Notificactio de Inconsistencia das Declaracties.  A Emissora compromete-se a notificar, 

em ate 5 (cinco) dias ilteis, a contar de sua ciencia, os Titulares de CRI e o Agente Fiduciario caso 

quaisquer das declaragoes aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente invericlicas, 

incompletas ou incorretas. 

7.4. 	Solicitagao de Informacoes a Emissora. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario, no 

prazo de ate 5 (cinco) Dias Oteis contado do recebimento da respectiva solicitagao, informagOes 

relativas aos Creditos Imobiliarios. 

7.4.1. Fornecimento de Documentos.  A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario 

cOpia de toda documentagao encaminhada a CVM, bem como informagoes pertinentes 

Instruga-o CVM 476 e Instrucao CVM 414, suas alteragoes, no prazo de ate 5 (cinco) Dias uteis. 

7.5. 	Administracao das CCI. As atividades relacionadas a administragao das CCI serao exercidas pela 

Emissora, observadas as disposigoes constantes no Contrato de Cessao. Niao obstante, conforme os 

termos da Escritura de Emissao de CCI, a Emissora sera a Cinica e exclusiva responsavel pela 

administragao e cobranga da totalidade dos Creditos Imobiliarios. 
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7.6. 	Obrigacoes do Contrato de Cess5o. A Emissora se compromete a informar o Agente Fiduciario, 

em ate 3 (tres) Dias uteis, caso venha a tomar conhecimento da ocorr8ncia de qualquer Evento de 

Inadimplemento ou Evento de Recompra Compulsoria, conforme definidosno Contrato de Cessao. 

	

7.7. 	Disponibilizacao de Informacties-  ao Agente Fiduciario. A Emissora obriga-se desde já a informar 

e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos societarios necessarios a realizacao do 

relatorio anual, conforme Instrugao CVM 583, 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 disponibilizacao na CVM. 0 referido organograma do grupo societario 

devera conter, inclusive, os controladores, as controladas, as sociedades sob controle comum, as 

coligadas, e as sociedades integrantes do bloco de controle da Emissora, conforme aplicavel, no 

encerramento de cada exercicio social. 

CLAUSULA 82  - GARANTIA 

	

8.1. 	Garantias. Foram constituidas as seguintes Garantias para a presente Emissao, nos termos do 

presente Termo: 

Alienagao Fiduciaria de I movel; e 

Cessao Fiduciaria de Recebiveis. 

CLAUSULA 9§ - REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRAcA0 DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. 	Regime Fiduciario. Na forma do artigo 92  da Lei n2  9.514/97, a Emissora institui Regime 

Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos 

Creditos I mobiliarios, lastro para a emissao dos CRI. 

9.1.1. Registro do Regime Fiduciario.  0 Regime Fiduciario, instituldo pela Emissora por meio 

deste Termo de Securitizacao, sera registrado na Instituigao Custodiante da Escritura de Emissa 

de CCI, nos termos do artigo 23, paragrafo unico, da Lei n2  10.931/04, atraves da declaragao 

contida no Anexo III deste Termo de Securitizacao. 
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9.2. 	Patrimonio Separado. As CCI, as Garantias e a Conta Centralizadora encontram-se sob o Regime 

Fiduciario e permanecerao separadas e segregadas do patrimonio comum da Emissora, ate que se 

complete a integral liquidagao dos CRI. 

	

9.3. 	Obrigacoes do Patrimonio Separado. Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/97, os Creditos 

Imobiliarios, representados pelas CCI, as Garantias e a Conta Centralizadora, estao isentos de qualquer 

agao ou execucao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituicao de garantias ou 

execucao por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e so responderao 

pelas obrigagoes inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicagao 

do artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35/01. 

	

9.4. 	Manutencao do Patrimonio Separado. A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio 

Separado, promovendo as diligencias necessarias a manuteng5o de sua regularidade, notadamente a 

dos fluxos de pagamento das parcelas de amortizacao do principal, juros e demais encargos acessorios. 

9.4.1. Dedaracees da Instrucao CVM 414.  Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo IV a 

InstrucSo CVM 414, a Emissora declara que: 

a custodia da Escritura de Emiss5o das CCI, em via original, sera realizada pela InstituicSo 

Custodiante; 

a guarda de todos e quaisquer documentos originals que evidenciam a valida e eficaz 

constituicao dos Creditos Imobiliarios é de responsabilidade da Cedente, que se comprometeu, 

nos termos do Contrato de Cessao, a entregar a Emissora copia autenticada de tais documentos 

no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis a contar da solicitagao recebida nesse sentido, assumindo, 

em razao disso, a condig5o de fiel depositaria destes instrumentos, obrigando-se a bem guarda-

los e conserva-los, bem como a entrega-los a Emissora, no local por esta indicado, sob as penas 

da lei em ate 5 (cinco) Dias Oteis ap6s solicitagao por escrito encaminhada pela Emissora, sendo- 

/Ihe vedado dispor, por qualquer forma, de qualquer dos referidos documentos, destruf-los o 

entrega-los a terceiros, sem previa e expressa anuencia da Emissora; e 
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(c) 	a arrecadagao, o controle e a cobranga dos Creditos Imobiliarios sac) atividades que 

sera° realizadas pela Emissora, ou por terceiros par ela contratados, cabendo-lhes: (i) a 

evoluceo dos Creditos 'mob'liarios, observadas as condigoes estabelecidas no Contrato BTS 

Aditado; (ii) o recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos as pagamentos que vierem a 

ser efetuados pelo Devedor par conta dos Creditos Imobiliarios, inclusive a titulo de pagamento 

antecipado ou vencimento antecipado dos Creditos Imobiliarios, deles dando quitagao; (iii) a 

emissao de recibos para o Devedor, quando encerrados os compromissos contratuais; e (iv) a 

administragao e alocagao dos recursos mantidos na Conta Centralizadora, de forma a obter a 

remuneragao nas condigoes que vierem a ser acordadas entre a Cedente e o banco depositario. 

	

9.5. 	Hipertese de Responsabilizacao da Emissora. A Emissora somente respondera par prejuizos ou 

insuficiencia do Patrimonio Separado em caso de descumprimento comprovado de disposigao legal ou 

regulamentar, negligencia ou administragao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio 

Separado. 

	

9.6. 	Administracao do Patrimonio Separado. A Emissora administrara o Patrimonio Separado 

instituido para os fins desta Emissao, mantendo registro contabil independente do restante de seu 

patrimonio e elaborando e publicando as respectivas demonstragoes financeiras, em conformidade cam 

o artigo 12 da Lei n° 9.514/97. 

	

9.7. 	Ordem de Pagamento: Os pagamentos mensais das obrigagoes do Patrimonio Separado deverao 

obedecer a cascata de pagamentos abaixo, de forma que cada item somente seja pago caso haja 

recursos disponiveis apos o cumprimento do item anterior ("Ordem de Pagamento"): 

despesas do Patrimonio Separado; 

encargos moratorios eventualmente incorridos; 

pagamento dos Juros Remuneratorios referentes aos CRI, na seguinte ordem: (i) juros 

vencidos (capitalizados) e nao pagos; e (ii) juros vincendos no respectivo mes do pagamento; e 

(d) 	amortizagao dos CRI. 
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CLAUSU LA 10- AGENTE FIDUCIARIO 

10.1. Nomeacao do Agente Fiduciario. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que 

formalmente aceita a sua nomeacao, para desempenhar os deveres e atribuicoes que lhe competem, 

sendo-lhe devida uma remuneragao nos termos da lei e deste Termo de Securitizacao. 

10.2. Declaracoes do Agente Fiduciario. Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o Agente 

Fiduciario declara: 

aceitar a funcao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 

atribuicoes previstas na legislagao e regulamentagao especifica e neste Termo de Securitizacao; 

aceitar integralmente o presente Termo de Securitizacao, em todas as suas clausulas e 

condigoes; 

nab se encontrar em nenhuma das situagaes de conflito de interesse previstas na 

Instrucao CVM 583, inclusive no que se refere a Locataria; 

ter recebido e analisado, diligentemente, os Documentos da Oferta, para verificagao de 

sua legalidade e ausencia de vicios da operagao, alem da veracidade, consistencia, correg5o e 

suficiencia das informacoes disponibilizadas pela Emissora, pela Cedente, pela Emissora; 

nao tern qualquer impedimento legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66 da Lei 

das Sociedades por Agoes; 

estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizacao e a cumprir corn 

suas obrigagoes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutariosr 

necessarios para tanto; 	

z 
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(8) 	que a celebragao deste Termo de Securitizagao e o cumprimento de suas obrigagoes 

aqui previstas nao infringem qualquer obrigacao anteriormente assumida pelo Agente 

Fiduciario; 

assegurar, nos termos do paragrafo 10  do artigo 6 da Instrugao CVM 583, tratamento 

equitativo a todos os titulares dos CRI em relagao a outros titulares de valores mobiliarios de 

eventuais emissoes realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada, controladora ou 

integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de agente fiduciario; 

nao ter qualquer ligagao corn a Emissora, a Locataria ou sociedade coligada, controlada, 

controladora da Emissora e/ou da Locataria ou integrante do mesmo grupo econornico que o 

impega de exercer suas fungoes de forma diligente; e 

participou das emissoes realizadas pela Emissora, listadas no Anexo VII. 

10.3. Deveres do Agente Fiduciario. Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

exercer suas atividades corn boa fe, transparencia e lealdade para corn os titulares dos 

CRI; 

proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no exercicio da 

fungao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administragao de seus proprios bens; 

renunciar a fungao, na hipotese de superveniencia de conflito de interesses ou de 

qualquer outra modalidade de inapticlao e realizar a imediata convocacao da Assembleia Geral, 

para deliberar sobre a sua substituig5o; 

conservar em boa guarda toda a documentagao relativa ao exercicio de suas fungeies; 

verificar, no momento de aceitar a fungao, a veracidade das informagoes relativas as 

garantias e a consistencia das demais informagoes contidas neste Termo de Securitizagao, 
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diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de que tenha 

conhecimento; 

diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitizacao, e seus aditamentos, 

sejam registrados na Instituigao Custodiante, adotando, no caso de omissao da Emissora, as 

medidas eventualmente previstas em lei; 

(8) 	acompanhar a prestag5o das informagoes periodicas pela Emissora„ alertando os 

Investidores, no relatorio anual, acerca de eventuais inconsistencias ou omissoes de que tenha 

conhecimento; 

acompanhar a atuagao da Emissora na administragao do Patrimonio Separado por meio 

das informagoes divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

opinar sobre a suficiencia das informagoes prestadas nas propostas de modificagao das 

condigoes dos valores mobiliarios; 

verificar a regularidade da constituigao das garantias reais, bem como o valor dos bens 

dados em garantia, observando a manutengao de sua suficiencia e exequibilidade nos termos 

das disposigoes estabelecidas neste Termo; 

examinar proposta de substituigao de bens dados em garantia manifestando sua opiniao 

a respeito do assunto de forma justificada; 

intimar, conforme o caso, a Emissora, o Cedente e a Interveniente a reforgar as 

Garantias da operagao, na hipotese de sua deteriorag5o ou depreciagao; 

{' (m) 	solicitar, quando julgar necessario para o fiel desempenho de suas fungoes, certidoes 

atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda Pilblica, cartorios de protesto, das  

Varas de Trabalho, Procuradoria da Fazenda PCiblica ou outros orgaos pertinentes, onde se 

localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora e/ou do Cedente e/ou da 

Interveniente; 
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solicitar, quando considerar necessario, auditoria externa na Emissora ou do patrimonio 

separado; 

convocar, quando necessario Assembleia Geral, atraves de anCincio publicado pelo 

menos por tres vezes, nos orgaos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas publicagoes; 

comparecer as Assembleias Gerais a fim de prestar as informagoes que Ihe forem 

solicitadas; 

manter atualizada a relacao de titulares de CRI e seus enderecos, mediante, inclusive, 

gestoes junto a Emissora; 

fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizacao, 

especialmente daquelas impositivas de obrigagoes de fazer e de nao fazer; 

comunicar aos titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigagoes 

financeiras assumidas neste Termo de Securitizacao, incluindo as obrigacoes relativas a 

garantias e a clausulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares de CRI e que 

que estabelecem condigoes que nao devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as 

consequencias para os titulares de CRI e as providencias que pretende tomar a respeito do 

assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias Oteis a contar de sua ciencia, conforme previsto na 

Instrugao CVM 583; e 

elaborar relatorio destinado aos titulares de CRI, nos termos do artigo 68, § 12, b da Lei 

das Sociedades por Acoes, o qual devera conter, ao menos, as seguintes informagoes referentes 

Emissora: 

cumprimento pela Emissora das suas obrigagoes de prestagao de informagaes 

periOdicas, indicando as inconsistencias ou omissoes de que tenha conhecimento; 
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alteragoes estatutarias ocorridas no period°, corn efeitos relevantes para os 

titulares dos CRI; 

comentarios sobre as demonstragoes financeiras, de estrutura de capital da 

Emissora relacionados a clausulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos 

titulares dos CRI e que estabelecem condiglies que no devem ser descumpridas pela 

Emissora; 

quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI ern circulagao e saldo cancelado 

no periodo; 

resgate, amortizagao, convers'ao, repactuaggo e pagamento de juros dos CRI 

realizados no periodo; 

constituicao e aplicagoes de fundos para amortizagao dos CRI, quando for o 

caso; 

destinag5o dos recursos captados por meio da emissao, conforme informagoes 

prestadas pela Emissora; 

relagao dos bens e valores entregues a sua administragao, quando houver; 

cumprimento de outras obrigagoes assumidas pela Emissora neste Termo de 

Securitizagao; e 

manutengao da suficiencia e exequibilidade das Garantias; 

declaragao sobre nao existencia de situag5o de conflito de interesses que impega o 

agente fiduciario a continuar a exercer a fungao; 
	

19  
existencia de outras emissoes de valores mobiliarios, palicas ou privadas, feitas pela 

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da 
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Emissora em que tenha atuado como agente fiduciario, bem como os seguintes dados sobre tais 

emissoes: 

denominagao da companhia ofertante; 

(ii) 	valor da emiss5o; 

quantidade de valores mobiliarios emitidos; 

especie e garantias envolvidas; 

prazo de vencimento e taxa de juros; 

inadimplemento financeiro no periodo; 

divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores, em ate 4 (quatro) 

meses alp& o fim do exercicio social da Emissora, relatorio anual, descrevendo os fatos 

relevantes ocorridos durante o exercicio social, conforme o conteudo minim° 

estabelecido no item acima. 

10.3.1. Utilizaceio de Medidas.  No caso de inadimplemento de quaisquer condigoes da emissao, 

o Agente Fiduciario deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou nesse Termo para 

proteger direitos ou defender os interesses dos titulares dos CRI, nos termos do artigo 12 na 

Instrugao CVM 583. 

10.4. Remuneracao do Agente Fiduciario. 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como 

remuneracao pelo desempenho dos deveres e atribuicoes que he competem, nos termos da lei e deste 

Termo de Securitizacao, parcelas semestrais de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo a primeira parcela 

devida em ate 05 dias uteis apos a data de liquidacao dos CRI, nas mesmas datas dos semestres 

subsequentes. 
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10.4.1. Remuneractio apos Vencimento dos CRI.  A remunerag5o definida no item 10.4 

(Remuneractio do Agente Fiducierio) acima continuara sendo devida, mesmo apos o vencimento 

dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja exercendo as atividades inerentes a sua funcao 

em relagao a Emissao, remuneragao esta que sera calculada e devida proporcionalmente aos 

meses de atuagao do Agente Fiduciario. 

10.4.2. No Industio de Despesas no Remuneraceio do Apente Fiduciario.  A remuneragao nao 

inclui as despesas incorridas durante ou apos a prestagao dos servicos e que sejam consideradas 

necessarias ao exercicio da fung5o do Agente Fiduciario, exemplificativamente: publicagoes em 

geral (exemplos: edital de convocacao de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anuncio comunicando que o relaterio anual do Agente 

Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), fotocopias, digitalizagoes, envio de documentos, 

despesas com conference calls, contatos telefonicos, notificagoes, extragao de certidoes, 

despesas corn viagens e estadias, transportes e alimentacao de seus agentes, contratagao de 

especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizac5o, entre outros, ou assessoria legal ao Agente 

Fiduciario, bem como custas e despesas cartorarias relacionadas aos termos de quitagao, que 

serao de responsabilidade do Patrimonio Separado, devendo ser pagas ou reembolsadas pela 

Cedente no prazo de ate 2 (dois) Dias Cuteis a contar do aviso que Ihe for expedido. 

10.4.3. Aprovacao das Despesas.  As despesas acima deverao ser, sempre que possivel, 

previamente aprovadas por escrito pela Emissora, na qualidade de administradora do 

Patrimonio Separado; 

10.4.4. Cobertura do Patrimemio Separado.  As despesas n5o pagas ou reembolsadas pelo 

Cedente, sem prejuizo das medidas de cobranga que poderao ser adotadas pela Emissora e/ou 

pelo Agente Fiduciario, serao cobertas, na sua insuficiencia, pelos Investidores, mediante 

pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes, ou mediante 

{ reembolso, a exclusivo criterio do Agente Fiduciario, observando-se, neste tiltimo caso, que a 

Emissora sera comunicada, sempre que possivel, sobre tais despesas previamente e por escrito. 

10.4.5. Despesas de Resquardo.  Todas as despesas corn procedimentos legais, inclusive as 

administrativas, em que o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos 
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Titulares dos CRI, deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e adiantadas por 

estes. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares dos CRI incluem tambern os gastos corn 

honorarios advocaticios, depositos, custas e taxas judiciarias nas acoes propostas pelo Agente 

Fiduciario ou decorrente de agaes contra ele intentadas no exercicio de sua funcao, ou ainda 

que Ihe causem prejuizos ou riscos financeiros, enquanto representante dos Titulares dos CRI. 

As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em agoes 

judiciais serao igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneragao e as 

despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario na hipotese da Emissora permanecer em atraso 

corn relagao ao pagamento dos CRI por urn periodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o 

Agente Fiduciario solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco da 

sucumbencia. 

10.4.6. Possibilidade de Nao Aprovaptio das Despesas.  Caso nao tenha comunicado previamente 

Emissora, o Agente Fiduciario fica desde já ciente e concorda corn o risco de nao ter tais 

despesas aprovadas previamente e/ou •reembolsadas caso tenham sido realizadas ern 

discordancia corn: (i) criterios de born senso e razoabilidade geralmente aceitos em relagoes 

comerciais do genero; ou (ii) a funcao fiduciaria que Ihe é inerente. 

10.4.7. Atualizacdo da Remuneracdo do Aqente Fiduciario.  As parcelas de remuneragao 

referidas no item 10.4 (Remuneractio do Agente Fiduciario) acima sera° atualizadas, 

anualmente, pelo IPCA/IBGE, a partir da data do primeiro pagamento ate as datas dos 

pagamentos subsequentes, ou, na sua falta, pelo indice que vier a substituf-lo. 

10.4.8. Tributos Incidentes Sobre a Remuneraceio do Aciente Fiduciario.  Os valores referidos no 

item 10.4 (Remuneractio do Agente Fiduciario) acima serao acrescidos dos impostos que incidem 

sobre a prestag5o desses servicos, tais como as seguintes impostos, que seguem de forma 

exemplificativa: (i) impostos sobre servicos de qualquer natureza (ISS), (ii) PIS (Contribuicao ao 

Programa de Integragao Social), e (iii) Cofins (Contribuicao para Financiamento da Seguridade 

Social), e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneracao do Agent 

Fiduciario. 

43 



10.4.9. Multa Contratual e Juros Moratorios.  Em caso de mora no pagamento de qualquer 

quantia devida, os debitos em atraso ficarao sujeitos a multa contratual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor do debit°, bem como a juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes, ficando o 

valor do debit° em atraso sujeito a atualizacao monetaria pelo IPCA, incidente desde a data da 

inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die. 

10.4.10.Noo  lnduseio das Despesas da Emisseio.  A remunerac5o referida no item 10.4 

(Remunerageio do Agente Fiduciario) acima nao inclui as despesas mencionadas nos itens 10.4.2 

(Nilo Incluseio de Despesas na Remuneractio do Agente Fiduciario), 10.4.4 (Cobertura do 

Patrim6nio Separado) e na Clausula 13 (Despesas do Patrimonio Separado) abaixo. 

10.4.11.Paaamento da Remuneraceio do Aqente Fiduciario.  A remuneragao referida no item 10.4 

(Remuneractio do Agente Fiduciario) acima sera feita mediante deposit° na conta corrente a ser 

indicada pelo Agente Fiduciario no momento oportuno, servindo o comprovante do deposit° 

como prova de quitagao do pagamento. 

10.5. Substituicao do Agente Fiduciario. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hipoteses de 

impedimento, rentincia, intervencao ou liquidagao extrajudicial,devendo ser realizada, no prazo de 30 

(trinta) dias, contado da ocorrencia de qualquer desses eventos, assembleia geral dos Titulares dos CRI, 

para que seja eleito o novo agente fiduciario. 

10.5.1. Comunicactio de Substituiceio.  A substituicao do agente fiduciario deve ser comunicada 

° 

CVM, no prazo de ate 7 (sete) Dias Oteis, contados do registro do aditamento ao Termo de 

Securitizacao na Instituigao Custodiante, nos termos do artigo 7 da Instrucao CVM 583. 	

f' 

10.5.2. Prazo para Substituiceio.  Em nenhuma hipcitese a funcao de agente fiduciario podera 

ficar vaga por period° superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual devera ser realizada assembleia 

dos Titulares dos CRI para a escolha do novo agente fiduciario. 

10.5.3. Convocaceio pela Emissora.  A convocack da assembleia mencionada no item 10.5.3 

(Prazo para Substituictio) sera realizada pelo agente fiducliario a ser substituldo, podendo tambem 

ser convocada por Titulares do CRI que representem, no minima, 10% (dez por cento) dos CRI em 

44 



Circulagao. Se a convocack da assembleia mencionada no item 10.5.2 (Prazo para Substituiceio), 

acima, nao ocorrer ate 15 (quinze) dias antes do final do prazo acima referido no caput, cabera a 

Emissora efetuar sua imediata convocack. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder a 

convocagao da assembleia para a escolha de novo agente fiduciario ou nomear substituto 

provisorio. 

10.6. Hipoteses de Substituick do Agente Fiduciario. 0 Agente Fiduciario podera ser destituldo: 

pela CVM, nos termos da legislagao em vigor; 

pelo voto dos Investidores em Assembleia convocada pelos Investidores titulares de, no 

minim°, 10% dos CRI em Circulagao; 

por deliberagao em assembleia geral, na hipotese de descumprimento dos deveres 

previstos no artigo 13 da Lei n° 9.514/97; ou 

nas hipoteses de descumprimento das incumbencias mencionadas no item 10.3 

(Obrigaceies do Agente Fiduciario) acima. 

10.7. Agente Fiduciario Substituto. 0 agente fiduciario eleito em substituick nos termos da item 10.6 

(HipOteses de Substituictio do Agente Fiduciario) acima, assumira integralmente os deveres, atribuicoes 

e responsabilidades constantes da legislack aplicavel e deste Termo de Securitizack. 

10.8. Aditamento do Termo de Securitizack. A substituic5o do Agente Fiduciario em ureter 

permanente devera ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitizack. 

10.10. Limitack da Atuack. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opinik ou fare 

qualquer juizo sobre a orientack acerca de qualquer fato da Emissk que seja de competencia de(  

definicSo pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tk-somente a agir em conformidade corn as 

instrugOes que Ihe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao 

possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito 

cumprimento das orientagoes dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares 
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de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser 

causados em decorrencia disto aos Titulares dos CRI ou a Emissora. A atuaga"o do Agente Fiduciario 

limita-se ao escopo da Instrugao CVM 583, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei das 

Sociedades por Agoes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer 

responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legislagao aplicavel. 

10.12. Veracidade dos Documentos Encaminhados. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente 

Fiduciario, o Agente Fiduciario assumira que os documentos originals ou copias autenticadas de 

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

adulteragao. No sera ainda, sob qualquer hipotese, responsavel pela elaboragao de documentos 

societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigagao legal e regulamentar da Emissora elabora-los, 

nos termos da legislack aplicavel. 

10.13. Validade dos Atos. Os atos ou manifestagoes por parte do Agente Fiduciario, que criarem 

responsabilidade para os Titulares do CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigacoes para corn eles 

somente serlo validos quando previamente assim deliberado pelos Titulares do CRI reunidos em 

Assembleia Geral. 

CLAUSULA 11- LIQUIDACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. Eventos de Liquidacao do Patrimonio Separado. Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer 

urn dos eventos abaixo, o Agente Fiduciario devera realizar imediata e transitoriamente a administragao 

do Patrimonio Separado: 

(a) 	pedido por parte da Emissora de qualquer piano de recuperagao judicial ou extrajudicial 

a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida 

homologacao judicial do referido piano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperagao 

judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperacao ou de sua 

concessao pelo juiz competente; 
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pedido de autofalencia ou pedido de falencia formulado por terceiros em face da 

Emissora e nao devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo 

legal; 

pedido de recuperagao judicial, extrajudicial ou decretagao de falencia da Emissora, nao 

elidido no prazo legal; ou 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigagoes, sejam elas 

pecuniarias ou no pecuniarias, conforme previstas neste Termo de Securitizacao, desde que 

por culpa exclusiva e no justificavel da Emissora, sendo que, nessa hipotese, a liquidacao do 

Patrimonio Separado podera ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais 

de 90 (noventa) Dias Oteis, contados do inadimplemento. 

11.1.1 Convocacao de Assembleia Geral. Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da 

administracao, pelo Agente Fiduciario, do Patrimonio Separado, devera ser convocada uma 

assembleia geral dos Titulares dos CRI, na forma estabelecida na Clausula 12 (Assembleia Geral), 

abaixo, e na Lei n2  9.514/97, corn a finalidade de deliberar sobre a liquidagao do Patrimonio 

Separado ou pela indicagao de nova securitizadora. 

11.1.2. Comunicacao ao Apente Fiduciorio.  A ocorrencia de qualquer dos eventos descritos no 

item 11.1 (Eventos de Liquidaceto do Patrimonio Separado) acima devera ser prontamente 

comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em ate 3 (tres) Dias Oteis. 

11.2. Nova Administracao do Patrimonio Separado. A Emissora se compromete a praticar todos os 

atos, e assinar todos os documentos, incluindo a outorga de procuragoes, para que o Agente Fiduciario 

ou a nova securitizadora possa desempenhar a administragao do Patrimonio Separado e realizar todas 

as demais fungoes a ele atribuidas neste Termo de Securitizacao, em especial nesta Clausula 11 

(Liquidaceio do Patrimemio Separado). 
	

( 

11.3. Liquidacao do Patrimonio Separado. A liquidacao do Patrimonio Separado sera realizada 

mediante transferencia dos Creditos Imobiliarios integrantes do Patrimonio Separado ao Agente 

Fiduciario (ou a instituigao administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares dos CRI), na qualidade 
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de representante dos Titulares dos CRI, para fins de extincao de toda e qualquer obrigagao da Emissora 

decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario (ou a instituicao administradora que vier a 

ser aprovada pelos Titulares de CRI), conforme deliberagao dos Titulares de CRI: (a) administrar os 

Creditos Imobiliarios representado pela CCI, a CCI, as Garantias e os eventuais recursos da Conta 

Centralizadora que integram o Patrim6nio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e 

extrajudiciais para a realizagao dos creditos oriundos dos Creditos Imobiliarios representados pela CCI, 

da CCI, das Garantias e dos eventuais recursos da Conta Centralizadora que lhe foram transferidos, (c) 

ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na proporcao de CRI detidos, e (d) transferir os 

Creditos Imobiliarios representados pela CCI, a CCI, as Garantias e os eventuais recursos da Conta 

Centralizadora eventualmente no realizados aos Titulares de CRI, na proporcao de CRI detidos. 

CLAUSULA 12- ASSEMBLEIA GERAL 

12.1. Realizacao da Assembleia Geral. Os Investidores poderao, a qualquer tempo, reunir-se em 

assembleia geral, a fim de deliberar sobre materia de interesse da comunhao dos Investidores. 

12.2. Competencia para Convocacao. A Assembleia Geral podera ser convocada pelo Agente 

Fiduciario, pela Emissora e/ou por Investidores que representem, no minim, 10% (dez por cento) dos 

CRI em Circulacao. 

12.3. 	Legislacao Aplicavel. Aplicar-se-6 subsidiariamente a Assembleia Geral, no que couber, o 

disposto na Lei 9.514/97, bem como o disposto na Lei das Sociedades por AgOes, conforme 

posteriormente alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

12.4. Convocacao. A Assembleia Geral sera convocada mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, 

sendo que o prazo de antecedencia da primeira convocac5o sera de 15 (quinze) dias, e, 8 (oito) dias para 

a segunda convocagao, em urn jornal de grande circulacao de publicacao legal da Emissora e instalar-se-

a, em primeira convocacao, corn a presenga de Investidores que representem, no minim°, 50%f  

(cinquenta por cento) mais urn dos CRI em Circulacao e, em segunda convocag5o, corn qualquer 

numero, exceto se quorum maior no for exigido pela legislagao aplicavel, exemplicadamente o disposto 

no artigo 14, §22  Lei 9514/94. 

48 



12.5. Voto. Cada CRI conferira a seu titular o direito a urn voto nas Assembleias Gerais, sendo 

admitida a constituig5o de mandatarios, Investidores ou nao, observadas as disposigoes da Lei das 

Sociedades por Ag"Oes. 

12.6. Quoruns e CRI em Circulacao. Para efeito de calculo de quaisquer dos quoruns de instalagao 

e/ou deliberagao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, sera° considerados apenas aos CRI em 

Circulagao. Os votos em branco tambern deverao ser excluidos do calculo do quorum de deliberagao da 

Assembleia Geral. 

12.7. Presenca dos Representantes Legais. Sera obrigatoria a presenga dos representantes legais da 

Emissora nas Assembleias Gerais. 

12.8. Comparecimento do Agente Fiduciario. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia 

Geral e prestar aos Investidores as informagoes que Ihe forem solicitadas. 

12.9. Presidencia. A presidencia da Assembleia Geral cabera aos Investidores eleito pelos demais ou 

aquele que for designado pela CVM. 

12.10. Deliberacoes. As deliberagoes sera° tomadas por 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI 

em Circulacao detidos pelos presentes em tal Assembleia de Titulares dos CRI, exceto se outro quorum 

de deliberagao da Assembleia Geral for expressamente previsto neste Termo de Securitizag5o ou em 

regulamentaga-o especifica. 

12.10.1. Aprovacab em Primeira Convocactio.  As deliberagoes relativas: (i) a alteragao das datas 

de pagamento de principal e juros dos CRI; (ii) a redugao da remuneragao dos CRI; (iii) a 

alteragao do prazo de vencimento dos CRI; (iv) a alteracao aos eventos de liquidagao do 

t,  Patrimonio Separado, renuncia ou perdao temporario; e (v) aos quoruns de deliberagao dos 

Investidores em Assembleia Geral, deverao ser aprovadas, seja em primeira convocacao da 

Assembleia Geral ou em qualquer convocagao subsequente, por Investidores que representem 

75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulagao. 
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12.10.2. Quorum para Ntio Liquidactio do Patrimonio Separado.  As deliberagoes acerca da 

declarag5o da no liquidagao do Patrimonio Separado, conforme esteja previsto neste 

instrumento, serao tomadas por Titulares de CRI que representem 50% (cinquenta por cento) 

mais urn dos CRI em Circulag5o. 

12.11. Dispensa de Convocacao. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo 

de Securitizagao, sera considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem os titulares de todos 

os CRI em Circulag5o. 

12.12. Dispensa de Assembleia Geral para alterac5o deste Termo de Securitizac5o: As Partes 

concordam que o presente Termo de Securitizagao, assim como os demais Documentos da Operagao 

poderao ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprovag5o dos Titulares dos CRI, sempre que e 

somente (i) quando tal alterag5o decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigencias 

de adequag5o a normas legais, regulamentares ou exigencias da CVM, ANBIMA, ou da B3, conforme o 

caso; (ii) quando verificado erro material, seja ele urn erro grosseiro, de digitag5o ou aritmetico; (iii) em 

virtude da atualizag5o dos dados cadastrais das Partes, tais coma alterag5o na raz5o social, enderego e 

telefone, entre outros; ou ainda, (iv) quando tais alteragoes estejam previa e expressamente 

autorizadas em outros Documentos da Operag5o, desde que tais alteragoes ou corregoes referidas nos 

itens acima no possam acarretar qualquer prejuizo aos Titulares dos CRI, e desde que n5o haja 

qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRI. 

12.13. Vinculac5o das Deliberacoes. As deliberagoes tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias 

Gerais de Titulares de CRI no ambito de sua competencia legal, observados as quoruns neste Termo de 

Securitizag5o, vincularao a Emissora e obrigar5o todos as titulares de CRI em Circulag5o, 

independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto proferido 

nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRI. 

CLAUSULA 13- DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 
( 

13.1. Despesas do Patrimonio Separado. So despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 
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as despesas corn a gestao, cobranga, realizagao, administragao, custodia e liquidagao do 

Patrimonio Separado, devidas a Emissora e/ou a terceiros, inclusive as referentes a sua 

transferencia para outra companhia securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese de o 

Agente Fiduciario vir a assumir a sua administragao ou liquida-lo; 

as despesas corn terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as 

despesas corn procedimentos legais, incluindo, mas sem limitag5o, deposit° judicial e 

sucumbencia, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI, do Agente 

Fiduciario e/ou e da Emissora e realizag5o dos Creditos Imobiliarios integrantes do Patrimonio 

Separado. Tais despesas incluem tambern os gastos corn honorarios advocaticios, depositos, 

custas e taxas judiciarias nas agoes propostas pelo Agente Fiduciario e/ou pela Emissora ou 

contra o Agente Fiduciario e/ou contra a Emissora intentadas, no exercicio de suas fungoes, ou 

ainda que !he causem prejuizos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhao dos 

Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI, bem como a remuneragao e as despesas reembolsaveis 

do Agente Fiduciario na hipotese da Emissora permanecer em inadimplencia por urn period° 

superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia previa do Investidor 

para cobertura do risco da sucumbencia; 

as despesas corn publicagoes, notificagoes, transporte, alimentagao, viagens, estadias, 

entre outras, necessarias ao exercicio da fungao de Agente Fiduciario, durante ou apos a 

prestag5o dos servigos, mas em raz5o desta, ser5o arcadas pelo Patrimonio Separado, desde que 

sempre que possivel, aprovadas previamente por escrito pela Emissora, na qualidade de 

administradora do Patrimonio Separado; 

os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissao dos CRI, venham a ser criados 

e/ou majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, questionada 

ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da 

tributag5o incidente sobre os CRI e/ou sobre os Creditos Imobiliarios; 

as perdas, danos, obrigagoes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios 

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentenga transitada ern julgado e irrecorrivel contra a qual 

tenham sido esgotados todos os recursos admitidos em lei, resultantes diretamente da Emissao, 
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exceto se tais perdas, danos, obrigagoes ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, 

dolo ou culpa por parte da Emissora e/ou do Agente Fiduciario ou de seus administradores, 

empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisao judicial final 

proferida pelo juizo competente, da qual nao caibam mais recursos; e/ou  (ii) sejam de 

responsabilidade exclusiva do Devedor ou puderem ser a ele(s) atribuidos como de sua 

responsabilidade; 

as despesas previstas no item 10.4 (Remuneraccio do Agente Fiduciario) acima, e 

subitens, referentes a remuneragao do Agente Fiduciario, bem como aquelas custas e despesas 

cartorarias em que o Agente Fiduciario venha a incorrer no decorrer da emissao; 

as despesas incorridas pela Emissora corn a manutencao do registro e custodia das 

representativas dos Creditos Imobiliarios, incluindo as despesas corn a remueragSo da 

Instituigao Custodiante; 

despesas corn realizagao, atualizaggo e/ou monitoramento de rating, em caso de 

solicitagao de realizacao deste servigo pelos Investidores; e 

demais despesas previstas em lei, regulamentagao aplicavel ou neste Termo de 

Securitizag5o. 

13.2. HipOtese de Insuficiencia do Patrim6nio Separado. Considerando-se que a responsabilidade da 

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

seja insuficiente para arcar corn as despesas mencionadas no item 13.1 (Despesas do Patrimonio 

Separado) acima, tais despesas serao suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporgao dos CRI titulados 

por cada um deles, podendo a Emissora, inclusive, utilizar os recursos levantados na excussao e/ou 

execuggo de garantias para pagamento destas despesas prioritariamente ao pagamento dos CRI. 

13.3. 	Responsabilidade dos Titulares dos CRI. Observado o disposto nos itens 13.1 (Despesas do 

Patrimonio Separado) e 13.2 (Hipatese de Insuficiencia do Patrimonio Separado) acima, sao de 

responsabilidade dos Titulares dos CRI, que deverao ser pagas pelos mesmos titulares: 
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eventuais despesas e taxas relativas a negociagao e custedia dos CRI, nao 

compreendidas na descrigao acima; 

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas; e 

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI. 

13.3.1. Despesas no Caso de Destituictio do Emissora.  No caso de destituigao da Emissora nos 

termos previstos neste Termo de Securitizacao, os recursos necessarios para cobrir as despesas 

corn medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas 

dos Titulares dos CRI dever5o ser previamente aprovadas em assembleia geral dos Titulares dos 

CRI e adiantadas ao Agente Fiduciario, na proporgao de CRI detidos, na data da respectiva 

a provaga-o. 

13.3.2. Despesas a Serem Adiantadas.  Em razao do disposto na alinea (b) do item 13.3 

(Responsabilidade dos Titulares dos CRI), acima, as despesas a serem adiantadas pelos Titulares 

dos CRI a Emissora e ao Agente Fiduciario, na defesa dos interesses dos Titulares do CRI, 

incluem: (a) as despesas corn contratagao de servigos de auditoria, assessoria legal, 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 

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

despesas corn viagens e estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos 

prestadores de servigos eventualmente por ela contratados, desde que relacionados corn as 

medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou cobranga dos 

creditos oriundos das CCI; (d) eventuais indenizagoes, multas, despesas e custas incorridas em 

decorrencia de eventuais condenaglies (incluindo verbas de sucumb@ncia) em agoes judiciais 

propostas pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia previa dos Titulares dos CRI para , 

cobertura do risco da sucumbencia; e (e) a remuneragao e as despesas reembolsaveis do Agentje,(  

Fiduciario. 
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CLAUSULA 14- TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

14.1. Tributacao. Sera° de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos diretos e indiretos 

mencionados abaixo, ressaltando-se que os Titulares dos CRI nao devem considerar unicamente as 

informagOes contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus 

prOprios consultores quanto a tributagao especifica que sofrerao enquanto Titulares de CRI. Sao eles: 

(a) 	lmposto de Renda Retido na Fonte — IRRF: 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a 

certificados de recebiveis imobiliarios é o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

A partir de 12  de janeiro de 2005, a tributagao de rendimentos destes titulos foi alterada, sendo 

estabelecidas aliquotas diversas em razao do tempo de aplicagao dos recursos. Assim, os 

rendimentos dos certificados dos recebiveis imobiliarios sera° tributados pelo IRRF as 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 corn prazo de 181 (cento e oitenta e urn) dias ate 360 (trezentos 

e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco decimos por cento) quando os 

investimentos forem realizados corn prazo de 361 (trezentos e sessenta e urn) dias ate 720 

(setecentos e vinte) dias; e (iv) 15% (quinze por cento) quando os investimentos forem 

realizados corn prazo superior a 721 (setecentos e vinte e urn) dias. 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de Investidor, conforme sua 

qualificagao como pessoa fisica, pessoa juriclica, inclusive isenta, fundo de investimento, 

instituicao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizacao, corretora 

de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade, 

de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro. 

A remuneragao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, excetuando-se o ganho de 

capital na alienagao ou cessao, detidos por Investidores pessoas fisicas a partir de 1° de janeiro 

2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaragao de ajuste anual) 
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independentemente da data de emissao do referido certificado. Os ganhos de capital estarao 

sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a Investidores pessoa fisica ou pessoa juriclica, no 

que se refere a tributagao de ganhos de capital. 

Os Investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas tear) seus ganhos 

e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto no e compensavel. As 

entidades imunes estao dispensadas da retengao do imposto na fonte desde que declarem sua 

condigao a fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se a tributagao pelo 

IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei rig 9.532, de 10 de 

dezembro de 1997, em seu artigo 12, paragrafo 1°, estabelece que a imunidade nao abrange os 

rendimentos auferidos em aplicagoes financeiras, de renda fixa ou de renda variavel. Este 

dispositivo legal esta suspenso por forga de agao direta de inconstitucionalidade movida pela 

Confederagao Nacional da Saude. 

O IRRF pago por investidores pessoas juriclicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou 

real é considerado antecipacao, gerando o direito a cornpensag5o com o IRPJ apurado em cada 

period() de apuragao. 0 rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do IRPJ e 

da Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido. As aliquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze) 

e adicional de 10% (dez), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o 

equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a aliquota da CSLL, para 

pessoas juridicas nao-financeiras, corresponde a 9% (nove por cento). 

A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicagoes de 

recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de pianos de beneficios de entidade de 

previdencia complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada 

Individual - FAPI, bem como de seguro de vida corn clausula de cobertura por sobrevivencia, 

havera dispensa de retencao do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado. 

Tambern, na hipotese de aplicagao financeira em certificados de receblveis imobiliarios realizada 

por instituigoes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia 

complementar abertas (corn recursos nao derivados das provisoes, reservas tecnicas e fundos), 

sociedades de capitalizacao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e 
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sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retencao na fonte e do pagamento do 

imposto. No obstante a isencao de retencao na fonte, os rendimentos decorrentes de 

investimento em CRI por essas entidades, via de regra e a excegao dos fundos de investimento, 

sera() tributados pelo IRPJ, a aliquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por 

cento); pela CSLL, a aliquota de 15% (quinze). As carteiras de fundos de investimentos estao, em 

regra, isentas do IR. Ademais, no caso das instituiceies financeiras, os rendimentos decorrentes 

de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a Contribuicao ao PIS e a COFINS as 

aliquotas de 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) e 4% (quatro por cento), 

respectivamente. 

Em relaga-o aos Investidores residentes, domiciliados ou corn sede no exterior, aplica-se, como 

regra geral, o mesmo tratamento cabivel em relagao aos rendimentos e ganhos percebidos 

pelos residentes no Pais. Por sua vez, ha um regime especial de tributagao aplicavel aos 

rendimentos e ganhos auferidos pelos Investidores nâo residentes cujos recursos adentrarem o 

pals de acordo corn as normas do Conselho Monetario Nacional (Resolug5o CMN n° 2.689, de 26 

de janeiro de 2000). Nesta hipotese, os rendimentos auferidos por Investidores estrangeiros 

estao sujeitos a incidencia do imposto de renda, a aliquota de 15% (quinze por cento), ao passo 

que os ganhos realizados em ambiente bursatil, como a B3, sao isentos de tributagao. Em 

relagao aos investimentos oriundos de !Daises que nao tributem a renda ou que a tributem por 

aliquota inferior a 20% (vinte por cento), em qualquer situag5o ha incidencia do imposto de 

renda a aliquota de 25% (vinte e cinco por cento). 

Nas operagoes corn certificados de recebiveis imobiliarios registrados para negociagao na B3, a 

retencao do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou 

juridicas nao financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada atraves do 

proprio sistema. 

( Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras que nao 

possuirem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas 

contas pela Emissora, cabendo as instituicoes financeiras titulares das referidas contas a 

reteng5o do e o recolhimento do IRRF. 
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A retencao deve ser efetuada por ocasi5o do pagamento dos rendimentos e ganhos aos 

investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro dia ttil subsequente ao 

decendio de ocorrencia do referido pagamento. 

(b) 	10F: 

Imposto sobre Operagoes de Cambio ("10F/Cambio"). 

Ainda, corn relagao aos Investidores nao residentes, o Regulamento do 10F determina que o 

ingresso de recursos estrangeiros para aplicagao nos mercados financeiro e de capitals, na forma 

regulamentada pelo Conselho Monetario Nacional (Resoluck) CMN n° 2.689, de 26 de janeiro 

de 2000) a aliquota do 10F/Cambio sera igual a 2% (dois por cento), conforme alterac5o 

estabelecida pelo Decreto n2  6.983/2009. 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. 

Imposto sobre Operagoes relativas a Titulos e Valores Mobiliarios 

("10F/Titulos"). 

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que ha a incidencia do 10F/Titulos ou 

Valores Mobiliarios, cujo fato gerador sera a aquisig5o, cess'ao, resgate, repactuagao ou 

pagamento para liquidagao de titulos e valores mobiliarios. Regra geral, para as operagaes cujo 

resgate, cessao ou repactuagao ocorra apOs o period° de 30 (trinta) dias contados da data de 

sua aquisicao, havera isencao dol0F/Titulos ou Valores Mobiliarios. 

(c) 	Contribuicao ao Pro grama de Integractio Social - PIS e para o Financiamento da 

Seguridade Social-CO FINS: 

A contribuicao ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 

juriclicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, 

independentemente do tipo de atividade exercida e da classificagao contabil adotada para tais 

receitas. 
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No tocante h contribuicao ao PIS, e importante mencionar que, de acordo corn a Lei n° 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002, desde 12  de dezembro de 2002: (i) a aliquota foi elevada para 

1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado 

pode ser compensado corn creditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas 

juridicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteragao da sistematica da tributagao da 

COFINS pois de acordo corn a Medida Provisoria n° 135, 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) o valor do tributo apurado pode ser compensado corn 

creditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas juriclicas brasileiras. 

A remuneragao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de receblveis 

imobiliarios aos Investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita 

financeira. Para os Investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro real, as receitas 

financeiras auferidas estao sujeitas h tributagao pelo PIS e pela COFINS a aliquota zero, nos 

termos do Decreto n° 5.442/2005. 

No caso dos Investidores pessoas juriclicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneracho 

conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios constitui 

receita financeira, porem, no estao sujeitas a contribuicao ao PIS e a COFINS, face a revogagao 

do paragrafo 12  do artigo 32  da Lei n° 9.718/98 pela Lei n2  11.941/2009, revogado em 

decorrencia da anterior declaragao de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo 

plenario do Supremo Tribunal Federal — STF. 

E importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como atividade principal a 

exploragho de operagoes financeiras, como, por exemplo, as instituicoes financeiras e entidades 

assemelhadas, a remuneragao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de 

f  receblveis imobiliarios é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Gera! da,(  

Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas juriclicas, estando, portanto, sujeita 

a tributacho pela contribuicao ao PIS e pela CORNS, na forma da legislagao aplicavel a pessoa 

juriclica que a auferir. 

( 
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Sobre os rendimentos auferidos par Investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia dos 

referidos tributos. 

0 pagamento da contribuicao ao PIS e da COFINS deve ser efetuado ate o vigesimo quinto dia do 

mes subsequente ao de auferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou ate o 

vigesimo dia do mes subsequente no caso das instituicoes financeiras e entidades assemelhadas. 

CLAUSULA 15- PUBLICIDADE 

15.1. Publicacoes. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem coma as 

convocaceies para as respectivas assembleias gerais, sera° objeto de divulgagao nos termos do artigo 32  

da Instruga-o CVM 358. 

15.2. Disponibilizacao de Informacoes Periodicas. As demais informagoes periodicas da Emissao e/ou 

da Emissora sera° disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, atraves do 

sistema de envio de Informagoes Periodicas e Eventuais (IPE) da CVM. 

CLAUSULA 16- REGISTRO DO TERMO 

16.1. Registro. 0 presente Termo sera registrado na Instituigao Custodiante, nos termos do paragrafo 

Cinico do artigo 23 da Lei n2  10.931/04. 

16.2. Declaracoes. Em atendimento ao item 15 do anexo III da Instrugao CVM 414, sac) apresentadas, 

substancialmente na forma dos Anexos IV ao presente Termo de Securitizacao, as declaragoes emitidas 

pelo Coordenador Lider, pela Emissora e pelo Agente Fiduciario, respectivamente. 

CLAUSULA 17- RISCOS 

17.1. Riscos. 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelo 

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credit°, mercado, rentabilidade, 

regulamentagao especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, a Cedente, quanta ao 

Devedor e aos proprios CRI, objeto desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas 
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as informagoes que estao descritas neste Termo de Securitizagao, bem coma consultar seu consultor de 

investimentos e outros profissionais que julgar necessarios antes de tomar uma decisSo de 

investimento: 

Resqate antecipado dos CRI 125° Serie:  parte dos recursos integralizados pelos 

investidores na aquisigao dos CRI sera° destinados para o pagamento do resgate antecipado 

facultativo dos CRI 125g Serie e, consequentemente, a liberagao dos Creditos Imobiliarios 

Onerados. Caso o resgate antecipado facultativo dos CRI 125g Serie nao seja concluido par 

qualquer raao no prazo maxim° de 1 (urn) dia ap6s a data de integralizaggo da totalidade dos 

CRI, as CRI deverao ser objeto de Resgate Antecipado Obrigatorio, em ate 1 (um) Dia Otil 

contado do decurso do referido prazo. 

Capacidade das Devedoras de honrar suas obriqaceies:  o CRI é urn titulo lastreado pelos 

Creditos Imobiliarios. Ao avaliarem os riscos inerentes a operagao, as investidores devem 

atentar para a capacidade das Devedoras de honrar suas obrigag8es de pagamento no ambito 

do Contrato BTS Aditado. Em caso de inadimplencia, o Patrimonio Separado nao dispora de 

recursos proprios para honrar o pagamento do CRI. 

(c) 	Risco de que a deterioraceio da qualidade de credit° do Patrimonio Separado possa 

afetar a capacidade da Emissora de honrar as obriqacties decorrentes dos CRI:  as CRI sao 

lastreados pelas CCI, que representam as Creditos Imobiliarios, as quais foram vinculadas aos 

CRI par meio deste Termo de Securitizagao, atraves do qual é instituido o Regime Fiduciario e 

constituido o Patrimonio Separado. Os Creditos Imobiliarios representados pelas CCI 

representam creditos detidos pela Emissora em face das Devedoras, correspondentes ao saldo 

das CCI, que compreendem atualizaca'o monetaria, juros e outras eventuais taxas de 

remuneragao, penalidades e demais encargos contratuais ou legais, bem como as respectivos 

acessorios. 0 Patrimonio Separado constituido em favor dos Titulares dos CRI nao conta corn 

(
qualquer garantia flutuante ou coobrigacao da Emissora. Assim, o recebimento integral 

tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos conforme este Termo de 

Securitizagao dependera do recebimento das quantias devidas pelas Devedoras, no futuro, em 

tempo habil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos que 
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afetem a situagao economic° financeira das Devedoras podera afetar negativamente a 

capacidade do Patrimonio Separado de honrar suas obrigagoes. 

(d) 	Risco relativo ao ambiente macroeconomico:  o Governo Federal intervern corn 

frequencia na economia brasileira e, ocasionalmente, faz mudangas significativas nas politicas e 

normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflagao, alem de outras 

politicas e normas, podem implicar em aumentos nas taxas de juros, mudangas nas politicas 

fiscais, controles de prego, desvalorizacoes cambiais, controles de capital, limitagoes as 

importacoes, entre outras medidas. Os negocios, a situagao financeira, e os resultados 

operacionais das Devedoras poderao ser adversamente afetados por mudangas nas politicas ou 

normas que envolvem ou afetam certos fatores, tais como (i) taxas de juros, (ii) inflagao, (iii) 

politica monetaria; (iv) politica fiscal; (v) liquidez do mercado financeiro e de capitais domestic° 

e internacional; e (vi) outros acontecimentos politicos, sociais e economicos que venham a 

ocorrer no Brasil ou no exterior. 

Ademais, a incerteza quanto a implementagao de mudangas por parte do Governo Federal nas 

politicas ou normas, que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro, pode contribuir 

para a incerteza economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de 

valores mobiliarios. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia 

brasileira poderao comprometer o fluxo de pagamento dos Creditos Imobiliarios, dos quais a 

Emissora depende para honrar as obrigagoes assumidas junto aos investidores. 

(e) 	Instabilidade da taxa de cambia e desvalorizactio do Real:  a moeda brasileira tern 

historicamente sofrido frequentes desvalorizagoes. No passado, o Governo Federal 

implementou diversos pianos.  econornicos e fez uso de diferentes politicas cambiais, incluindo 

desvalorizagoes repentinas, pequenas desvalorizagiies periodicas (durante as quais a frequencia 

dos ajustes variou de diaria a mensal), sistemas de cambio flutuante, controles cambiais e dois 

mercados de cambio. As desvalorizagoes cambiais em periodos mais recentes resultaram em 

flutuagoes significativas nas taxas de cambio entre o Real e o &far dos Estados Unidos da 

America. No e possivel assegurar que a taxa de cambio ira permanecer nos niveis atuais. As 

depreciagoes do Real frente ao Mar dos Estado Unidos da America tambem podem criar 
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press-6es inflacionarias adicionais no brash l que podem afetar negativamente a liquidez do 

Devedor e, ainda, a qualidade da presente Emissao. 

Riscos decorrentes de direitos dos credores da Emissora:  a presente Operag5o tern como 

lastro Creditos Imobiliarios, os quais constituem Patrimonio Separado do patrimonio comum da 

Emissora. A Lei ng 9.514/97 e a Lei ng 10.931/04 possibilitam que os Creditos Imobiliarios sejam 

segregados dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, como se trata de uma 

legislag5o recente, ainda n5o ha jurisprudencia firmada corn relag5o ao tratamento dispensado 

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

previdenciarios, em face do que dispoe o artigo 76 da Medida Provisoria ng 2.158-35/01. A 

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

que estabelegam a afetagao ou a separagao, a qualquer titulo, de patrim6nio de pessoa fisica ou 

juridica no produzem efeitos com relagao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou 

trabalhista, em especial quanto as garantias e aos privilegios que !hes s5o atribuidos". Ademais, 

em seu paragrafo Unico, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos all 

referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espolio ou sua massa falida, 

inclusive os que tenham sido objeto de separag5o ou afetag5o". 

Por forga da norma acima citada, os Creditos Imobiliarios e os recursos dele decorrentes, n5o 

obstante serem objeto do Patrimonio Separado poderao ser alcangados por credores fiscais, 

trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e 

previdenciarios de pessoas fisicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo economic° da 

Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas 

pertencentes ao mesmo grupo economic° existentes em tais casos. Caso isso ocorra, 

concorrerao os detentores destes creditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, 

sobre o produto de realizagao dos Creditos Imobiliarios, em caso de falencia. Nesta hipotese, é 

possivel que Creditos Imobiliarios nao venham a ser suficientes para o pagamento integral dos( 

CRI apos o pagamento daqueles credores. 

(g) 	Risco decorrente de alteracaes no leaislactio tributoria aalicavel aos Investidores em CRI: 

atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas fisicas residentes no pals Titulares de CRI 

est5o isentos de IRRF — Impost° de Renda Retido na Fonte e de declarag5o de ajuste anual de 
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pessoas fisicas. Porem, tat tratamento tributario tern o intuito de fomentar o mercado de CRI e 

pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais alteragoes na legislagao tributaria, eliminando 

iseng5o, criando ou elevando aliquotas do imposto de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a 

criagao de novos tributos aplicaveis aos CRI, incluindo eventuais contribuicoes incidentes sobre 

as movimentagoes financeiras, podergo afetar negativamente o rendimento liquid() dos CRI 

esperado pelos Titulares dos CRI. 

Risco de inteqralizactio dos CRI corn aqio:  os CRI, quando de sua negociag5o em mercado 

secundario e, portanto, sem qualquer responsabilidade, controle ou participacao da Emissora 

e/ou do Coordenador Lider, poderao ser integralizados pelos novos Investidores corn agio, 

calculado em funcao da rentabilidade esperada por esses Investidores ao longo do prazo de 

amortizacao dos CRI originalmente programado. Em caso de antecipa(ao do pagamento dos 

Creditos Imobiliarios, os recursos decorrentes dessa antecipag5o serao imputados pela Emissora 

na amortizacao extraordinaria ou resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo 

de Securitizacao, hipotese em que o valor a ser recebido pelos Investidores podera no ser 

suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de 

rentabilidade que motivou o pagamento do agio. Neste caso, nem o Patrimonio Separado, nem 

a Emissora, disporao de outras fontes de recursos para satisfacao dos interesses dos Titulares 

dos CRI. 

Risco do quorum de deliberactio em Assembleia Gem!:  as deliberagoes a serem tomadas 

em assembleias gerais de Titulares dos CRI so aprovadas respeitando os quoruns especificos 

estabelecidos no Termo de Securitizag5o. Os Titulares de CRI estao submetidos as decisoes da 

maioria, ainda que se manifeste voto de forma contraria. 

Baixa liquidez no mercado secundario:  atualmente, o mercado secundario de 

certificados de recebiveis imobiliarios no Brasil apresenta baixa liquidez e nao ha nenhuma 

garantia de que existira, no futuro, urn mercado para negociagao dos CRI que permita suar 

alienag5o pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo 

desinvestimento. Dessa forma, os Titulares dos CRI poderao encontrar dificuldades para 

negocia-los no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento nos 

CRI por todo o prazo da Emiss5o. 
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Adicionalmente, a Oferta foi realizada no ambito da Instrucao CVM 476 e desta forma os CRI 

ficarao bloqueados para negociagao no mercado secundario pelo prazo de 90 (noventa) dias da 

data de cada subscricao ou aquisicao de CRI pelos Titulares dos CRI, conforme determina o 

artigo 13g da I nstrucao CVM 476. 

(k) 	Paqamento condicionado e descontinuidade:  as fontes de recursos da Emissora para fins 

de pagamento aos investidores decorrem (mica e exclusivamente: (i) dos pagamentos dos 

Creditos Imobiliarios; e/ou (ii) da liquidagao e/ou execucao das Garantias da Emissao. Os 

recebimentos oriundos das alineas acima podem ocorrer posteriormente as datas previstas para 

pagamento de juros e amortizagoes dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa 

esperado dos CRI. Apos o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de 

esgotados todos os meios legais cablveis para a cobranca judicial ou extrajudicial dos Creditos 

Imobiliarios, caso estes no sejam suficientes, a Emissora nao dispora de quaisquer outras 

verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores. 

(I) 	Riscos financeiros:  ha, pelo menos, tres especies de riscos financeiros geralmente 

identificados em operagoes de securitizacao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de 

possiveis descompassos entre as taxas de remuneragao de ativos e passivos; (ii) risco de 

insuficiencia de garantia por actimulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez. 

Risco tributario:  este pode ser definido como o risco de perdas devido a criagao ou 

majoragao de tributos (incluindo contribuicOes), nova interpretacao ou, ainda, interpretagao 

diferente que venha a se consolidar sobre a incidencia de quaisquer tributos, obrigando a 

Emissora a utilizar recursos do Patrimonio Separado para honrar novos recolhimentos, ainda 

que relativos a operagoes já efetuadas, reduzindo por consequencia os recursos destinados ao 

pagamento aos Titulares dos CRI das obrigagoes vinculadas ao CRI. 	

( 
Risco de Amortizactio Extraordinaria ou de Resqate Antecipado:  os CRI poderao estar 

sujeitos, na forma definida neste Termo de Securitizacao, a eventos de amortizacao 

extraordinaria ou resgate antecipado. A ocorrencia destes eventos acarretara o pre-pagamento 
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total dos CRI. Nesse caso, podera resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos 

Investidores a mesma taxa estabelecida como remunerag5o dos CRI. 

(o) 	Risco de estrutura:  a presente Emissao tern o carater de "operagao estruturada"; desta 

forma e pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, 

economic° e juridic° considera um conjunto de rigores e obrigagaes de parte a parte, 

estipulados atraves de contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legislagao em vigor. 

No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradigao e jurisprudencia no mercado 

de capitals brasileiro, no que tange a operagoes de CRI, em situagOes de stress, podera haver 

perdas por parte dos investidores em razao do dispendio de tempo e recursos para eficacia do 

arcabougo contratual. 

(a) 	Risco decorrente de apoes ludiciais ou medidas administrativas:  este pode ser definido 

como o risco decorrente de eventuais condenagoes judiciais em face das Devedoras e da 

Cedente, nas esferas civel, fiscal e trabalhista, ou ainda de eventuais questionamentos e 

condenagoes pela autoridade administrativa em ambito federal, estadual e/ou municipal, que 

possam afetar adversamente qualquer uma das partes acima citadas. 

Risco em Funcifio da Dispensa de Registro:  a Oferta, distribuida nos termos da Instrugao 

CVM 476, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as 

informagoes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lider nao foram objeto de analise pela 

CVM. 

Riscos relativos a locactio do Imovel:  as operagoes "built to suit" foram recentemente 

introduzidas no mercado imobiliario brasileiro, corn a alteragao da Lei n2  8.245, de 18 de 

outubro de 1991 ("Lei n2  8.245/91"), que incluiu o artigo 54-A, o qual preve expressamente esta 

modalidade contratual. Entretanto, devido ao carater sui generis do "built to suit", ha o risco das 

Devedoras, descumprindo o Contrato BTS Aditado, postular em juizo a desconsideragao da 

operagao de "built to suit" como operagao Crnica, e tentar utilizar-se de prerrogativas de 

locagoes comuns, sujeitas a Lei no 8.245/91. Neste caso, podera haver dispendio de tempo e 

recursos financeiros por parte do patrim6nio separado e, consequentemente, pelos 
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investidores, para fazer corn que prevalegam as d4osicities contratuais, ern linha corn o artigo 

54-A da Lei n° 8.245/91. 

Riscos de desapropriactio e sinistro do imovel:  caso ocorra urn sinistro total do imovel, o 

Contrato BTS podera ser rescindido ensejando na utilizag5o da indenizag5o das seguradoras no 

pagamento dos CRI. No caso de desapropriag5o parcial ou total do imovel, a indenizaga'o a ser 

paga pelo poder expropriante pode n'ao ser suficiente para pagamento dos CRI, fato este que 

pode prejudicar a expectativa de retorno dos investidores. 

Risco de Insuficiencia das Garantias:  as Garantias constituidas poder5o ser insuficientes 

para arcar corn todas as obrigagoes contraidas pela Emissora no ambito do presente Termo de 

Securitizagao, sendo que, numa eventual falencia da Cedente ou das Devedoras, os Titulares dos 

CRI poder5o ser obrigados a ser habilitar na qualidade de credores quirografarios. Caso haja 

execug5o da garantia ou a assembleia de investidores decida pelo vencimento antecipado da 

operag5o acarretando, desta forma, Recompra Compulsoria ou pagamento de MuIto 

Indenizatoria, conforme previsto e regrado no ambito do Contrato de Cess5o, podera haver urn 

descasamento entre o valor a ser pago pela Cedente e o saldo devedor dos CRI. Desta forma, 

caso ocorra o referido descasamento, o investidor dos CRI podera sofrer impactos no retorno 

financeiro esperado. 

Risco decorrente do Exercicio da OpcSo de Compra. Nos termos do item 26.1 (Opcdo de 

Compra) do Contrato BTS Aditado, a partir do 62  ano completo de vigencia do prazo locaticio 

(conforme definido no Contrato BTS Aditado) ate o termo final do Contrato BTS Aditado, 

independentemente da vontade da Cedete, foi garantido as Devedoras ou, por indicagao destas, 

as sociedades que sejam controladas pelas acionistas das Devedoras, o direito de aquisig5o do 

Imovel, nos termos descritos no Contrato BTS Aditado. Caso referida opg5o de compra seja 

exercida, os CRI ser5o objeto de Amortizag5o Extraordinaria, na forma da Clausula 6° 

(Amortizaceio Extraordinaria Parcial e Res gate Antecipado dos CRI) deste Termo de( 

Securitizag5o. 

Demais riscos:  os CRI est5o sujeitos as variagoes e condiciies dos mercados de atuag5o 

do Devedor, Cedente, que s5o afetados principalmente pelas condigoes politicos e econornicas 
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nacionais e internacionais. Os CRI tambem poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de 

motivos alheios, desconhecidos ou exagenos, tais como moratoria, guerras, revolugoes, 

mudancas nas regras aplicaveis aos CRI, alteragao na politica economica, decis6es judiciais etc. 

CLAUSULA 18- CLASSIFICACAO DE RISCO 

18.1. Classificacao de Risco. Os CRI objeto desta Emissao podereo, a criterio da Emissora, contar corn 

analise de classificagao de risco por agenda de classificacao de risco especializada. 

CLAUSUIA 19- DISPOSICOES GERAIS 

19.1. Informacoes. Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora !hes dara acesso aos 

relatorios de gestao dos Creditos Imobiliarios vinculados pelo presente Termo de Securitizacao, no prazo 

maxim° de 5 (cinco) dias 

19.2. Divisibilidade. Na hipotese de qualquer disposicao do presente Termo de Securitizacao ser 

julgada ilegal, ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposigoes nao afetadas por tal julgamento, 

comprometendo-se as Pages a substituir a disposigeo afetada por outra que, na medida do possivel, 

produza efeitos semelhantes. 

19.3. Indivisibilidade. As Partes declaram e reconhecem que o presente Termo de Securitizag5o 

integra urn conjunto de negociagoes de interesses reciprocos e complexos, envolvendo a celebracao, 

alem deste Termo de Securitizag5o, dos demais documentos da operagao, razao por que nenhum dos 

documentos da operagao podera ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

19.4. Independencia. Nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de qualquer direito, 

faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares dos CRI em raz5o de qualquer 

inadimplemento das obrigagoes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios, ou ser(  

interpretado como uma renuncia aos mesmos ou concordancia corn tal inadimplemento, nem 

constituira novacao ou modificagao de quaisquer outras obrigagoes assumidas pela Emissora ou 

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 
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19.5. lrrevogabilidade. 0 presente Termo de Securitizagao é firmado em carater irrevogavel e 

irretratavel, obrigando as partes por si e seus sucessores. 

CLAUSULA 20- NOTIFICAOES 

20.1. Comunicacoes. Todas as comunicagoes entre as Partes serao consideradas %/Midas, se feitas por 

escrito, a partir de seu recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou outros que as Partes 

venham a indicar, por escrito, no curso deste Termo de Securitizagao: 

Para a Emissora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ng 4.400, 11° ander, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo At.: Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2700 

Fax: (11) 3127-2708 

E-mail: servicing@rbcapital.com  

Para o Agente Fiduciorio 

VORTX DISTRIBUIDOFtA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

At.: Sr. Flavio Scarpelli e Sra. Eugenia Queiroga 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°2277, 22  andar, Jardim Paulistano 

Sao Paulo-SP 

Telefone: (11) 3030-7177 

E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com  

20.2. Aviso de Recebimento. As comunicagoes serao consideradas entregues quando recebidas sob 

(
protocolo ou corn "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos — 

ECT, por fax, por telegrama ou por correio eletronico, nos enderegos mencionados neste Termo. Cada 

Parte devera comunicar as outras a mudanga de seu enderego. 
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CLAUSULA 21— DA LEI APLICAVEL E ARBITRAGEM 

21.1. Lei Aplicavel. Este Termo de Securitizacao sera regido, interpretado e executado exclusivamente 

de acordo corn as leis da Republica Federativa do Brasil. 

21.2. Solucao de Conflitos. Toda e qualquer controversia, litigio, questao, d6vida ou divergencia 

oriunda ou relacionada a este Termo de Securitizacao ("Conflito"), bem como seus respectivos anexos, 

sera resolvida, de forma definitiva, por meio de arbitragem, a ser administrada pelo Centro de 

Arbitragem da Camara de Comercio Brasil-Canada ("Camara"). 

21.2.1. Aplicactio do Requlamento.  A arbitragem sera conduzida de acordo corn o Regulamento 

de Arbitragem da Camara, ern vigor no momento da instauragao da arbitragem. 

21.2.2. Composicao do Tribunal Arbitral.  A arbitragem cabera a urn tribunal arbitral composto 

por tr8s arbitros ("Tribunal Arbitral"). Cada Parte indicara urn arbitro. 0 terceiro arbitro, que 

presidira o Tribunal Arbitral, sera escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas 

Panes. Na hip6tese de os arbitros indicados pelas Partes nao chegarem a urn consenso quanto 

ao terceiro arbitro no prazo de ate 10 (dez) dias, contado da data de nomeacao de cada arbitro 

diretamente pelas Partes, o terceiro arbitro sera indicado pela Camara, no prazo maxim° de 10 

(dez) dias a contar da data em que se verificar o referido impasse. 

21.2.3. Local da Arbitraqem.  A arbitragem sera realizada na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, Brasil, podendo o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realizacao de atos 

especificos em outras localidades, mediante previa consulta as Partes. 

21.2.4. ldioma da Arbitraqem.  A arbitragem sera realizada em lingua portuguesa. 

21.2.5. Siqilo da Arbitraqem.  A arbitragem sera sigilosa. 

21.2.6. Divistio de Despesas.  A Parte vencida na arbitragem arcara corn todas as despesas do 

Tribunal Arbitral. 
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21.2.7. Medidas Cautelares.  Antes da instalagao do Tribunal Arbitral, qualquer das Partes 

podera requerer ao Poder Judiciario medidas cautelares ou antecipagoes de tutela, sendo certo 

que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipacao de tutela ao Poder Judiciario 

n'ao afetara a existencia, validade e eficacia da convengao de arbitragem, nem representara 

dispensa corn relagao a necessidade de submissao do Conflito a arbitragem. Apos a instalagao 

do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipagao de tutela deverao ser 

dirigidos ao Tribunal Arbitral. 

21.2.8. Foro. Para: (a) as medidas cautelares e antecipagoes de tutela anteriores a constituigao 

do Tribunal Arbitral; (b) a execucao das decisoes do Tribunal Arbitral, inclusive da sentenga final 

e eventual sentenga parcial; (c) eventual ag5o anulatoria fundada no art. 32 da Lei n2  9.307, de 

23 de setembro de 1996; e (d) os Conflitos que por forga da legislagao brasileira nao puderem 

ser submetidos a arbitragem, fica eleito o Foro Central da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, Brasil, como o Crnico competente, renunciando-se a todos os outros, por mais especiais 

ou privilegiados que sejam. 

0 presente Termo de Securitizagao é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenga de 2 

(duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 14 de fevereiro de 2018. 

(0 restante da pagina foi intencionalmente deixado em bronco.] 
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ANEXO I 

  

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO 

 

DATA DE EMISSAO: 13/novembro/2015 

  

  

SERIE RBMAPF NOMERO 001 a 100 TIPO DE CCI FRACIONARIA 

EMISSORA 

RAZAO SOCIAL: KUANNA PARTICIPAOES LTDA. 

CNPJ/MF: 17.643.402/0001-07 

ENDEREcO: Rua Jeronimo da Veiga, n° 428 

COMPLEMENTO 102  andar, 

conjunto 102, 

sala 6 

CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04536-001 

INSTITUIcA0 CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88 

ENDEREcO: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 

COMPLEMENTO Conjunto 

202 

CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 01452-000 

3. LOCATARIAS 

3.1. MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 

CNPJ/MF: 61.074.175/0001-38 

ENDEREcO: Avenida das Nagoes Unidas, n° 11.711 

COMPLEMENTO 212  andar CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04578-000 

3.2. COMPANHIA DE SEGUROS ALIAKA DO BRASIL 

CNPJ/MF: 28.196.889/0001-43 

ENDEREcO: Avenida das Nagoes Unidas, n° 11.711 

COMPLEMENTO 212  andar CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04578-000 

)r 
( 
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3.3. BRASILVEiCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

CNPJ/MF: 01.356.570/0001-81 

ENDEREcO: Avenida das Naceies Unidas, n2  11.711 

COMPLEMENTO 21° andar CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04578-000 

TiTULO 

"Instrumento Particular de Contrato de Locactio de Imovel e Outras Avengas", firmado em 13 de 

maio de 2015, conforme aditado em 12 de junho de 2015, entre a Emissora e as Locatarias. 

VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 37.160.554,92 (trinta e sete milhoes, cento e sessenta mil, 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) 

IDENTIFICAcA0 DO IMOVEL 

Urn terreno, situado nesta cidade de Franca — SP, no lugar denominado Espraiado ou Bela Vista, 

composto de uma gleba corn a area de 21.586,00 ms2  ou seja 86,00 ms. de frente para a rua do 

Loteamento; 60,00 m. ao fundo, confrontando por linha irregular corn Ginez Gonzales Garcia; 316,00 

ms. de urn lado, confrontando corn o quinhao de n° 04, 290,00 ms. do outro lado, confrontando corn 

o quinhao n° 06. 

N° MATR1CULA CARTORIO 

33.615 12  Cartorio de Registro de Imoveis e Anexos da Comarca de Franca 

CONDICOES DE EMISSAO 

7.1. PRAZO REMANESCENTE: 4.565 dias, a partir da Data de Emissao. 

7.2. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: Mensal 

7.3. VALOR DA PRESTACAO MENSAL: R$ 	261.694,05 	(duzentos 	e 	sessenta 	e 	urn 	mil, 

seiscentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) 	. 

7.4. DATA DO PRIM EIRO PAGAMENTO: 13/Agosto/2016 

7.5. DATA DE VENCIMENTO FINAL: 13/Maio/2028 

7.6. FORMA DE REAJUSTE: Os 	Creditos 	Imobiliarios 	sao 	atualizados 

monetariamente, a cada period° anual, corn base na 

73 



variagao acumulada do IPOVIBGE considerando como 

base a data de assinatura do Contrato de Locagao, 

isto é 13 de maio de 2015. 

7.7. INDENIZA00: A rescisao voluntaria pelas Locatarias em virtude do 

disposto 	no 	Contrato 	de 	Locagao 	implicara 	no 

pagamento de 	multa 	compensatoria 	a titulo de 

perdas e danos pre-fixados, correspondente ao valor 

de todas as parcelas vincendas do prego da locag5o. 

7.8. ENCARGOS MORATORIOS: 0 montante das parcelas do prego da locagao devida 

e nao paga na data de vencimento, conforme os 

termos do Contrato de Locag5o, estara sujeito a juros 

de mora de 1% (urn por cento) ao mes e atualizagao 

monetaria pro rata temporis pelo I PCA/I BGE. 

  

8. GARANTIAS Alienagao Fiduciaria de !move' e a Alienagao 

Fiduciaria de Quotas. 
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ANEXO II 

CURVA DE AMORTIZACAO DOS E DATAS DE PAGAMENTO  

0 14/fev/18 27.948.000,00 27.948.000,00 

1 14/mar/18 27.948.000,00 1,0042018280 117.432,69 0,6013% 168.051,32 285.490,00 27.779.942,69 

2 14/abr/18 27.779.942,69 1,0042018280 116.726,54 0,6075% 168.763,15 285.489,69 27.611.179,54 

3 14/mai/18 27.611.179,54 1,0042018280 116.017,43 0,6138% 169.477,42 285.494,85 27.441.702,12 

4 14/jun/18 27.441.702,12 1,0042018280 115.305,31 0,6426% 176.340,38 291.645,69 27.265.361,74 

5 14/jul/18 27.265.361,74 1,0042018280 114.564,36 0,6494% 177.061,26 291.625,62 27.088.300,48 

6 14/ago/18 27.088.300,48 1,0042018280 113.820,38 0,6564% 177.807,60 291.627,98 26.910.492,88 

7 14/set/18 26.910.492,88 1,0042018280 113.073,26 0,6635% 178.551,12 291.624,38 26.731.941,76 

8 14/out/18 26.731.941,76 1,0042018280 112.323,02 0,6708% 179.317,87 291.640,89 26.552.623,89 

9 14/nov/18 26.552.623,89 1,0042018280 111.569,56 0,6781% 180.053,34 291.622,90 26.372.570,55 

10 14/dez/18 26.372.570,55 1,0042018280 110.813,01 0,6856% 180.810,34 291.623,35 26.191.760,21 

11 14/jan/19 26.191.760,21 1,0042018280 110.053,27 0,6933% 181.587,47 291.640,74 26.010.172,73 

12 14/fev/19 26.010.172,73 1,0042018280 109.290,27 0,7010% 182.331,31 291.621,58 25.827.841,42 

13 14/mar/19 25.827.841,42 1,0042018280 108.524,15 0,7090% 183.119,40 291.643,54 25.644.722,03 

14 14/abr/19 25.644.722,03 1,0042018280 107.754,71 0,7170% 183.872,66 291.627,37 25.460.849,37 

15 14/maul 9 25.460.849,37 1,0042018280 106.982,11 0,7252% 184.642,08 291.624,19 25.276.207,29 

16 14/jun/19 25.276.207,29 1,0042018280 106.206,28 0,7336% 185.426,26 291.632,53 25.090.781,03 

17 14/jul/19 25.090.781,03 1,0042018280 105.427,15 0,7421% 186.198,69 291.625,83 24.904.582,35 

18 14/ago/19 24.904.582,35 1,0042018280 104.644,77 0,7508% 186.983,60 291.628,38 24.717.598,74 

19 14/set/19 24.717.598,74 1,0042018280 103.859,10 0,7597% 187.779,60 291.638,70 24.529.819,14 

20 14/out/19 24.529.819,14 1,0042018280 103.070,08 0,7687% 188.560,72 291.630,80 24.341.258,42 

21 14/nov/19 24.341.258,42 1,0042018280 102.277,78 0,7779% 189.350,65 291.628,43 24.151.907,77 

22 14/dez/19 24.151.907,77 1,0042018280 101.482,16 0,7873% 190.147,97 291.630,13 23.961.759,80 

23 14/jan/20 23.961.759,80 1,0042018280 100.683,19 0,7969% 190.951,26 291.634,46 23.770.808,54 

24 14/fev/20 23.770.808,54 1,0042018280 99.880,85 0,8067% 191.759,11 291.639,96 23.579.049,43 

25 14/mar/20 23.579.049,43 1,0042018280 99.075,11 0,8167% 192.570,10 291.645,21 23.386.479,33 

26 14/abr/20 23.386.479,33 1,0042018280 98.265,96 0,8268% 193.359,41 291.625,37 23.193.119,92 
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27 14/mai/20 23.193.119,92 1,0042018280 97.453,50 0,8372% 194.172,80 291.626,30 29947,12 

28 14/jun/20 22.998.947,12 1,0042018280 96.637,62 0,8479% 195.008,07 291.645,69 22.803.939,05 

29 14/jul/20 22.803.939,05 1,0042018280 95.818,23 0,8587% 195.817,42 291.635,65 22.608.121,62 

30 14/ago/20 22.608.121,62 1,0042018280 94.995,44 0,8698% 196.645,44 291.640,88 22.411.476,18 

31 14/set/20 22.411.476,18 1,0042018280 94.169,17 0,8811% 197.467,52 291.636,68 22.214.008,67 

32 14/out/2O 22.214.008,67 1,0042018280 93.339,44 0,8927% 198.304,46 291.643,90 22.015.704,21 

33 14/nov/20 22.015.704,21 1,0042018280 92.506,20 0,9045% 199.132,04 291.638,25 21.816.572,17 

34 14/dez/20 21.816.572,17 1,0042018280 91.669,48 0,9166% 199.970,70 291.640,18 21.616.601,46 

35 14/j an/21 21.616.601,46 1,0042018280 90.829,24 0,9289% 200.796,61 291.625,85 21.415.804,85 

36 14/fev/21 21.415.804,85 1,0042018280 89.985,53 0,9416% 201.651,22 291.636,75 21.214.153,64 

37 14/mar/21 21.214.153,64 1,0042018280 89.138,22 0,9545% 202.489,10 291.627,32 21.011.664,54 

38 14/abr/21 21.011.664,54 1,0042018280 88.287,40 0,9678% 203.350,89 291.638,29 20.808.313,65 

39 14/mai/21 20.808.313,65 1,0042018280 87.432,95 0,9813% 204.191,98 291.624,94 20.604.121,67 

40 14/jun/21 20.604.121,67 1,0042018280 86.574,98 0,9952% 205.052,22 291.627,19 20.399.069,45 

41 14/jul/21 20.399.069,45 1,0042018280 85.713,38 1,0095% 205.928,61 291.641,99 20.193.140,84 

42 14/ago/21 20.193.140,84 1,0042018280 84.848,10 1,0240% 206.777,76 291.625,87 19.986.363,08 

43 14/set/21 19.986.363,08 1,0042018280 83.979,26 1,0390% 207.658,31 291.637,57 19.778.704,77 

44 14/out/21 19.778.704,77 1,0042018280 83.106,72 1,0543% 208.526,88 291.633,60 19.570.177,88 

45 14/nov/21 19.570.177,88 1,0042018280 82.230,52 1,0700% 209.400,90 291.631,42 19.360.776,98 

46 14/dez/21 19.360.776,98 1,0042018280 81.350,65 1,0861% 210.277,40 291.628,05 19.150.499,58 

47 14/jan/22 19.150.499,58 1,0042018280 80.467,11 1,1027% 211.172,56 291.639,66 18.939.327,02 

48 14/fev/22 18.939.327,02 1,0042018280 79.579,79 1,1197% 212.063,64 291.643,44 18.727.263,38 

49 14/mar/22 18.727.263,38 1,0042018280 78.688,74 1,1371% 212.947,71 291.636,45 18.514.315,67 

50 14/abr/22 18.514.315,67 1,0042018280 77.793,97 1,1550% 213.840,35 291.634,32 18.300.475,32 

51 14/mai/22 18.300.475,32 1,0042018280 76.895,45 1,1734% 214.737,78 291.633,23 18.085.737,54 

52 14/jun/22 18.085.737,54 1,0042018280 75.993,16 1,1923% 215.636,25 291.629,41 17.870.101,29 

53 14/jul/22 17.870.101,29 1,0042018280 75.087,09 1,2118% 216.549,89 291.636,98 17.653.551,41 

54 14/ago/22 17.653.551,41 1,0042018280 74.177,19 1,2318% 217.456,45 291.633,63 17.436.094,96 

55 14/set/22 17.436.094,96 1,0042018280 73.263,47 1,2524% 218.369,65 291.633,13 17.217.725,31 

56 14/out/22 17.217.725,31 1,0042018280 72.345,92 1,2736% 219.284,95 291.630,87 16.998.440,36 

57 14/nov/22 16.998.440,36 1,0042018280 71.424,52 1,2955% 220.214,79 291.639,32 16.778.225,56 

58 14/dez/22 16.778.225,56 1,0042018280 70.499,22 1,3180% 221.137,01 291.636,23 16.557.088,55 

59 14/j an/23 16.557.088,55 1,0042018280 69.570,04 1,3412% 222.063,67 291.633,71 16.335.024,88 

60 14/fev/23 16.335.024,88 1,0042018280 68.636,96 1,3651% 222.989,42 291.626,39 16.112.035,45 

61 14/mar/23 16.112.035,45 1,0042018280 67.700,00 1,3899% 223.941,18 291.641,18 15.888.094,27 

62 14/abr/23 15.888.094,27 1,0042018280 66.759,04 1,4154% 224.880,09 291.639,13 15.663.214,19 

63 14/mai/23 15.663.214,19 1,0042018280 65.814,13 1,4417% 225.816,56 291.630,69 15.437.397,63 
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64 14/jun/23 15.437.397,63 1,0042018280 64.865,29 1,4690% 226.775,37 291.640,66 15.21622,26 

65 14/jul/23 15.210.622,26 1,0042018280 63.912,42 1,4971% 227.718,23 291.630,64 14.982.904,03 

66 14/ago/23 14.982.904,03 1,0042018280 62.955,59 1,5263% 228.684,06 291.639,65 14.754.219,97 

67 14/set/23 14.754.219,97 1,0042018280 61.994,69 1,5564% 229.634,68 291.629,37 14.524.585,29 

68 14/out/23 14.524.585,29 1,0042018280 61.029,81 1,5877% 230.606,84 291.636,65 14.293.978,45 

69 14/nov/23 14.293.978,45 1,0042018280 60.060,84 1,6201% 231.576,74 291.637,58 14.062.401,70 

70 14/dez/23 14.062.401,70 1,0042018280 59.087,79 1,6537% 232.549,94 291.637,73 13.829.851,76 

71 14/jan/24 13.829.851,76 1,0042018280 58.110,66 1,6885% 233.517,05 291.627,71 13.596.334,72 

72 14/fev/24 13.596.334,72 1,0042018280 57.129,46 1,7248% 234.509,58 291.639,04 13.361.825,14 

73 14/mar/24 13.361.825,14 1,0042018280 56.144,09 1,7624% 235.488,81 291.632,90 13.126.336,33 

74 14/abr/24 13.126.336,33 1,0042018280 55.154,61 1,8016% 236.484,08 291.638,68 12.889.852,25 

75 14/mai/24 12.889.852,25 1,0042018280 54.160,94 1,8423% 237.469,75 291.630,69 12.652.382,51 

76 14/jun/24 12.652.382,51 1,0042018280 53.163,14 1,8848% 238.472,11 291.635,24 12.413.910,40 

77 14/jul/24 12.413.910,40 1,0042018280 52.161,12 1,9291% 239.476,75 291.637,86 12.174.433,66 

78 14/ago/24 12.174.433,66 1,0042018280 51.154,88 1,9753% 240.481,59 291.636,46 11.933.952,07 

79 14/set/24 11.933.952,07 1,0042018280 50.144,41 2,0235% 241.483,52 291.627,93 11.692.468,55 

80 14/out/24 11.692.468,55 1,0042018280 49.129,74 2,0740% 242.501,80 291.631,54 11.449.966,75 

81 14/nov/24 11.449.966,75 1,0042018280 48.110,79 2,1268% 243.517,89 291.628,68 11.206.448,86 

82 14/dez/24 11.206.448,86 1,0042018280 47.087,57 2,1822% 244.547,13 291.634,70 10.961.901,73 

83 14/j an/25 10.961.901,73 1,0042018280 46.060,03 2,2402% 245.568,52 291.628,55 10.716.333,21 

84 14/fev/25 10.716.333,21 1,0042018280 45.028,19 2,3012% 246.604,26 291.632,45 10.469.728,95 

85 14/mar/25 10.469.728,95 1,0042018280 43.992,00 2,3653% 247.640,50 291.632,50 10.222.088,45 

86 14/abr/25 10.222.088,45 1,0042018280 42.951,46 2,4328% 248.682,97 291.634,43 9.973.405,48 

87 14/mai/25 9.973.405,48 1,0042018280 41.906,53 2,5039% 249.724,10 291.630,63 9.723.681,38 

88 14/jun/25 9.723.681,38 1,0042018280 40.857,24 2,5790% 250.773,74 291.630,98 9.472.907,64 

89 14/juU25 9.472.907,64 1,0042018280 39.803,53 2,6584% 251.827,78 291.631,31 9.221.079,86 

90 14/ago/25 9.221.079,86 1,0042018280 38.745,39 2,7425% 252.888,12 291.633,51 8.968.191,75 

91 14/set/25 8.968.191,75 1,0042018280 37.682,80 2,8317% 253.952,29 291.635,08 8.714.239,46 

92 14/out/25 8.714.239,46 1,0042018280 36.615,74 2,9265% 255.022,22 291.637,95 8.459.217,24 

93 14/nov/25 8.459.217,24 1,0042018280 35.544,18 3,0273% 256.085,88 291.630,06 8.203.131,36 

94 14/dez/25 8.203.131,36 1,0042018280 34.468,15 3,1350% 257.168,17 291.636,32 7.945.963,19 

95 14/jan/26 7.945.963,19 1,0042018280 33.387,57 3,2500% 258.243,80 291.631,37 7.687.719,39 

96 14/fev/26 7.687.719,39 1,0042018280 32.302,47 3,3733% 259.329,84 291.632,31 7.428.389,55 

97 14/mar/26 7.428.389,55 1,0042018280 31.212,82 3,5058% 260.424,48 291.637,30 7.167.965,07 

98 14/abr/26 7.167.965,07 1,0042018280 30.118,56 3,6484% 261.516,04 291.634,59 6.906.449,03 

99 14/mai/26 6.906.449,03 1,0042018280 29.019,71 3,8025% 262.617,72 291.637,44 6.643.831,31 

100  14/jun/26 6.643.831,31 1,0042018280 27.916,24 3,9694% 263.720,24 291.636,48 6.380.111,07 
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101 14/jul/26 6.380.111,07 1,0042018280 26.808,13 4,1508% 264.825,65 291.633,78 6.115.285,42 

102 14/ago/26 6.115.285,42 1,0042018280 25.695,38 4,3488% 265.941,53 291.636,91 5.849.343,88 

103 I 4/set/26 5.849.343,88 1,0042018280 24.577,94 4,5656% 267.057,64 291.635,58 5.582.286,24 

104 14/out/26 5.582.286,24 1,0042018280 23.455,81 4,8041% 268.178,61 291.634,42 5.314.107,63 

105 14/nov/26 5.314.107,63 1,0042018280 22.328,97 5,0677% 269.303,03 291.632,00 5.044.804,59 

106 14/dez/26 5.044.804,59 1,0042018280 21.197,40 5,3607% 270.436,84 291.634,24 4.774.367,75 

107 14/jan/27 4.774.367,75 1,0042018280 20.061,07 5,6881% 271.570,81 291.631,88 4.502.796,94 

108 14/fev/27 4.502.796,94 1,0042018280 18.919,98 6,0565% 272.711,90 291.631,88 4.230.085,05 

109 14/mar/27 4.230.085,05 1,0042018280 17.774,09 6,4741% 273.859,94 291.634,03 3.956.225,11 

110 14/abr/27 3.956.225,11 1,0042018280 16.623,38 6,9513% 275.009,08 291.632,45 3.681.216,03 

111 14/mai/27 3.681.216,03 1,0042018280 15.467,84 7,5020% 276.164,83 291.632,66 3.405.051,21 

112 14/jun/27 3.405.051,21 1,0042018280 14.307,44 8,1446% 277.327,80 291.635,24 3.127.723,41 

113 14/jul/27 3.127.723,41 1,0042018280 13.142,16 8,9040% 278.492,49 291.634,65 2.849.230,91 

114 14/ago/27 2.849.230,91 1,0042018280 11.971,98 9,8154% 279.663,41 291.635,39 2.569.567,50 

115 14/set/27 2.569.567,50 1,0042018280 10.796,88 10,9294% 280.838,31 291.635,19 2.288.729,19 

116 14/out/27 2.288.729,19 1,0042018280 9.616,85 12,3220% 282.017,21 291.634,06 2.006.711,98 

117 14/nov/27 2.006.711,98 1,0042018280 8.431,86 14,1128% 283.203,25 291.635,11 1.723.508,73 

118 14/dez/27 1.723.508,73 1,0042018280 7.241,89 16,5008% 284.392,73 291.634,62 1.439.116,00 

119 14/jan/28 1.439.116,00 1,0042018280 6.046,92 19,8446% 285.586,81 291.633,73 1.153.529,19 

120 14/fev/28 1.153.529,19 1,0042018280 4.846,93 24,8617% 286.786,97 291.633,90 866.742,22 

121 14/mar/28 866.742,22 1,0042018280 3.641,90 33,2270% 287.992,44 291.634,34 578.749,78 

122 14/abr/28 578.749,78 1,0042018280 2.431,81 49,9702% 289.202,42 291.634,23 289.547,36 

123 14/mai/28 289.547,36 1,0042018280 1.216,63 100,0000% 289.547,36 290.763,99 0,00 
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ANEXO III 

DECLARACAO DE CUSToDIA 

V6RTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituicao financeira, corn sede 

na Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 22  andar, 

conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, 

neste ato representada na forma do seu Contrato Social, na qualidade de instituic5o custodiante da 

Escritura de Emissao de Cedulas de Credito Imobiliario ("Escritura de Emiss5o"), por meio da qual foram 

emitidas as Cedulas de Credit° 'mob'Dario n2  001 a 100 ("CCI") que servem de lastro para a emissao dos 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 178g Serie da 1 Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) 

da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, n° 4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

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

Estatuto Social ("Emissora"), DECLARA, para os fins do paragrafo Calico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, 

que lhe foi entregue para custodia uma via da Escritura de Emissao; e que, conforme disposto no Termo 

de Securitizacao (abaixo definido), as CCI se encontram devidamente vinculadas ao CRI, sendo que estes 

foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de Securitizag5o de Creditos Imobiliarios da Emiss5o 

("Termo de Securitizac5o") da 178g Serie da 1g Emiss5o de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 

Emissora, datado de 14 de fevereiro de 2018, tendo sido institurdo o regime fiduciario pela Emissora, no 

Termo de Securitizag5o, sobre as CCI e os Creditos Imobiliarios que elas representam, nos termos da Lei 

n° 9.514/97. Regime fiduciario este ora registrado nesta Instituic5o Custodiante, que declara, ainda, que 

a Escritura de Emissao, por meio da qual as CCI foram emitidas, encontra-se custodiada nesta Instituicao 

Custodiante, nos termos do artigo 18, paragrafo 42, da Lei n° 10.931/04, e 9/Teirmo de Securitizacao, 

registrado, na forma do paragrafo unic -do artigo 23 da Lei n° 10.931/04. 

8 de fevereiro de 2018 

ORTX DISTRIBUIDORA DE T1TULOS EV LOR MOBILIARIO IT 

Pavia Scarpelli Souza Agent 	
Ana Eugê a de Jesus Souza Queiroga 

CPF: 293.224.508-27 	
• -02000-3  

009.635.843-24 

/(f 
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ANEXO IV 

DECLARACAO DO COORDENADOR UDER 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., corn sede 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, neste ato representado 

na forma de seu Contrato Social (doravante denominado "Coordenador Lider"), na qualidade de 

Coordenador Wet-  da oferta pilblica de distribuicao dos Certificados de Receblveis Imobiliarios da 178° 

serie da 1 emissao ("Emissao"), em que a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia 

aberta, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 

(doravante denominada simplesmente "Emissora") atua na qualidade de emissora dos Certificados de 

Receblveis Imobiliarios da Emissao, que sera() objeto de oferta publica de distribuicao e a VORTX 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituicao financeira, corn sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 22 andar, 

conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, 

atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, 

em conjunto corn a Emissora e corn o Agente Fiduciario, a legalidade e a ausencia de vicios da operagao, 

alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, a consistencia, a correcao e a suficiencia 

das informacoes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios 

Emissao. 

Sao Paulo, 14 de fevereiro de 2018. 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Coordenador Lider 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO V 

DECLARACAO DA EMISSORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA00, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, 

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  02.773.542/0001-22, neste 

ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante denominada simplesmente "Emissora"), na 

qualidade de emissora dos Certificados de Receblveis Imobiliarios da 178g Serie de sua 1g Emissao ("CRI" 

e "Emissao", respectivamente), que serao objeto de oferta publica de distribuicao, ern que a RB CAPITAL 

INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., corn sede na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, n2  4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n.2  89.960.090/0001-76, atua como instituicao intermediaria 

lider ("Coordenador Lider") e a VORTX DISTRIBUIDOFtA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 

instituicao financeira, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, n2  2.277, 2° andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 22.610.500/0001-88, atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), declara, para todos os fins 

e efeitos, que verificou, em conjunto corn o Coordenador Lider e o Agente Fiduciario, a legalidade e a 

ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, a 

consistencia, a correcao e a suficiencia das informagoes prestadas no Termo de Securitizacao de 

Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 14 de fevereiro de 2018. 

Nome: 

Cargo: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE 5ECURITIZAcA0 

Emissora 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO VI 

DECLARACAO DO AGENTE FiDuciARio 

VORTX DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituicao financeira, corn sede 

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2  2.277, 22  andar, 

conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  22.610.500/0001-88, 

neste ato representada na forma do seu Contrato Social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de agente 

fiduciario dos Certificados de Receblveis Imobiliarios da 178g Serie da 1g emissao ("CRI" e "Emissao", 

respectivamente), da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2  4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  02.773.542/0001-22 ("Emissora"), ern que a RB 

CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., corn sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n2  4.400, 112  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n2  89.960.090/0001-76, atua como instituicao 

intermediaria lider ("Coordenador Lider"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em 

conjunto corn a Emissora e corn o Coordenador !icier, a legalidade e a ausencia de vicios da operagao, 

alem de ter agido corn diligencia para verificar a veracidade, a consistencia, a correcao e a suficiencia 

das informacties prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos Imobilia 

Emissao. 

e fevereiro de 2018 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITU LOS E ViLORES MOBILIARIOS L DA. 

flavio Scarpelli Souza Agente Fi clod° 	
Ana Eugenia de Jesus uza Queiroga 

RG 1546181/000-3 
CPF: 293.224.508-27 35.843-24 
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Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 62  e 72  Series da 12  Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$969.691.000,00 

Taxa de Juros 62  Serie: 

Taxa de Juros 72  Serie: 

96% CDI 

IPCA + 4,7258% a.a 

Quantidade: 969.691 

Data de Emissao 27 de abril de 2017 

Data de Vencimento 62  

Data de Vencimento 72  

19 de abril de 2023 

17 de abril de 2024 

Garantias N/A 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

f 

ANEXO VII 

EMISSOES DA EMISSORA COM 0 AGENTE FIDUCIARIO 

Certificados de Recebiveis do Agronegocio da 52  Serie da 12  Emissao da RB Capital 

Emissora 
• 

RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$294.500.000,00 

Taxa de Juros 103%CDI 

Qua ntidade 294.500 

Data de Emissao 20 de abril de 2016 

Data de Vencimento 26 de abril de 2019 

Garantias Nao ha 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.8 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 
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Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 1214  Serie da 14  Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$34.700.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 8,17%aa 

Quantidade 34.700 

Data de Emissao 07 de outubro de 2015 

Data de Vencimento 07 de Janeiro de 2029 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Bern Imovel 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizagao 

Amortizagao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizagao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 1254  Serie da 14  Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$22.461.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 8,2100% 

Quantidade 22.461 

Data de Emissao 13 de novembro de 2015 

Data de Vencimento 13 de maio de 2028 

Garantias 
Fianga 

Alienagao Fiduciaria de Quotas 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 1194  Serie da 14  Emiss5o 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emiss'ao R$29.913.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 7,6345% 

Quantidade 29.913 

Data de Emiss'ao 17 de agosto de 2016 

Data de Vencimento 17 de margo de 2027 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Quotas 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizagao 

Amortizagao Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizagao 

Enquadramento Adimplente 
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Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 165g Serie da 1g Emissao da da RB 
Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$198.848.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 1,80% aa 

Quantidade 198.848 

Data de Emissao 6 de agosto de 2017 

Data de Vencimento 6 de novembro de 2027 

Garantias AF de imovel 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

( 

Alienagao Fiduciaria de Imovel 

Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Seguros do Empreendimento 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 127g Serie da 1g Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

ValOr Total da Emiss"go R$31.021.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 7,8861%aa 

Quantidade 31.021 

Data de Emissao 17 de abril de 2016 

Data de Vencimento 17 de julho de 2026 

Garantias 

Alienacao Fiduciaria 

Fianca Bancaria 

Fundo de Despesa 

Fundo de Reserva Aluguel 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 
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Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 173? Serie da 1? Emissgo 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$185.000.000,00 

Taxa de Juros 100% CDI + 1,30% a.a 

Quantidade 185.000 

Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 18 de novembro de 2032 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 174? Serie da 1? Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emiss'ao R$185.000.000,00 

Taxa de Juros 100% COI + 1,30% a.a 

Quantidade 185.000 

Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 18 de novembro de 2032 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Certificados de Recebiveis !mob'liarios da 165? Serie da 1? Emissao da da RB 
Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$58.200.000,00 

Taxa de Juros CDI + 3,9% aa 

Quantidade 58.200 

Data de Emissao 10 de novembro de 2018 

Data de Vencimento 11 de dezembro de 2024 

Garantias AF de Quotas, CF de Recebiveis 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7.1 do Termo de Securitizag5o 

Amortizacao Nos termos da Clausula 7.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 
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Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Adimplente Enquadramento 

Certificados de Receblveis Imobiliarios da 175g Serie da 1g Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$75.000.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 6,5% a.a 

Quantidade 75.000 

Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 17 de novembro de 2026 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 176g Serie da 1g Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$75.000.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 6,5% a.a 

Quantidade 75.000 

Data de Emiss'ao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 17 de novembro de 2026 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizag5o Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 
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