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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

1- PARTES:

Pelo presente instrumento particular, as partes:

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 03.559.006/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Emissora" ou "Securitizadora"); e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira,

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

4.200, Bloco 4, Sala 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário").

(Adiante, a Emissora e o Agente Fiduciário, quando mencionados em conjunto como "Partes" e,

individual e indistintamente, como "Parte".)

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo"), para vincular os

Créditos Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI da 93a Série da 1a Emissão,

da Emissora, de acordo com o artigo 8° da Lei n° 9.514/1997, a Instrução CVM n° 414/2004,

conforme abaixo definidas, e as cláusulas abaixo redigidas.

11 - CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINiÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que

forem estabelecidas no corpo do presente:

"Alienação Fiduciária de

Imóvel":

Alienação fiduciária de bens imóveis, nos moldes da Lei n°

9.514/1997, a qual foi outorgada pelos Devedores em garantia

do pagamento dos Créditos Imobiliários, forme o disposto •y
nos Contratos de Financiamento; / / 3f



"Boletins de Subscrição":

"CCI":

"CessãoFiduciária":

"CETIP":

"Conta Centralizadora":

"Contrato de Cessãodos

Créditos Imobiliários":

Boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os

Investidores subscreverãoos CRIe formalizarão a sua adesãoa

todos os termos e condições deste Termo e da Oferta;

Cédulasde Crédito Imobiliário descritas no Anexo I ao presente

Termo de Securitização, as quais são representativas dos

Créditos Imobiliários e constituirão o lastro dos CRI;

Cessão fiduciária de 15% (quinze por cento) dos créditos

imobiliários referentes a determinadas parcelas dos créditos

imobiliários decorrentes dos Contratos de Financiamento,

representados por cédulas de créditos imobiliário fracionárias

que integrem ou venham a integrar o Contrato de Cessão

Fiduciária de Direitos de Crédito, celebrado pela Domus em

favor da Cessioni{;ia, em 28 de fevereiro de 2012, e seus

aditamentos;

CETIPS.A. - Mercados Organizados, instituição devidamente

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de

serviços de custódia escritural de ativos e liquidação

financeira, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estadodo

Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n° 230, 11°

andar, CEP20031-170;

Conta corrente n° 01004-0, agência 0910, no Banco Itaú

Unibanco S.A., de titularidade da Emissora,ou outra conta que

esta venha a indicar oportunamente por escrito, na qual os

Créditos Imobiliárili>sserão recebidos para pagamento dos CRI;
, ~~'.,

O Instrumento Particular de Contrato de Cessãode Créditos

Imobiliários e Outras Avenças celebrado, em 28 de fevereiro

de 2012, entre a Securitizadora, na qualidade de cessionária, e

a Domus, na qualidade de cedente, conforme aditado nos

termos do Primeiro Aditamento a trumento Particular de í



Contrato de Cessãode Créditos Imobiliários e Outras Avenças

celebrado, em 15 de maio de 2012, e do SegundoAditamento

ao Instrumento Particular de Contrato de Cessãode Créditos

Imobiliários e Outras Avenças celebrado, em 03 de agosto de

2012;

"Contrato de Distribuição": Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores

Esforços, de Certificados de Recebiveis Imobiliários da 93a

Série da 1a Emissãoda RBCapital Securitizadora S.A., firmado

nesta data entre a Emissorae o Coordenador Lider, por meio

do qual a Emissoracontratou o Coordenador Lider para realizar

a distribuição pública dos CRInos termos das Instruções CVMn°

414/2004 e 476/2009;

"Contratos de Os Instrumen.tos ~articulares de Contrato de Financiamento

Financiamento": Imobiliário com'1"lacto Adjeto de Alienação Fiduciária em

Garantia celebrados entre a Domus e os Devedores, para a

aquisição de imóveis, os quais contam com garantia de

Alienação Fiduciária dos referidos imóveis;

"Coordenador Lider": RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°

89.960.090/0001-76;

"Créditos Imobiliários": Os Créditos Imobiliários representados pelas CCI, os quais
consistem no percentual equivalente a 85% (oitenta e cinco

por cento) de determinadas parcelas dos créditos imobiliários

decorrentes dos Contratos de Financiamento, conforme

descritas no Anexo I deste Termo;
H-'

"CRI": Certificados de Recebiveis Imobiliários da 93a Série da 1a

Emissão da Emissora, cujas características se encontram

descritas na CláusulaTerceira deste Termo;

"CVM": Comissãode ValoresMobiliários' j
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"Data de Emissãodos CRI": 05 de janeiro de 2014;

"Devedores": Os adquirentes dos imóveis e devedores dos Créditos

Imobiliários, conforme o disposto nos Contratos de

Financiamento;

"Dia Útil": Todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

"Documentos da Operação": O Termo de Securitização, as Escrituras de Emissãode CCI, o

Contrato de Cessãodos Créditos Imobiliários, o Contrato de

Distribuição e os Boletins de Subscrição dos CRI, quando

mencionadosem conjunto;

"Domus": DOMUSCOMPANHIAHIPOTECÁRIA,sociedade com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estadodo Rio de Janeiro, na Estrada

do Galeão, n° 2.879, Grupo 310, inscrita no CNPJ/MFsob n°

10.372.647/0001-06;

"Emissão": Emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93a

série da 1a emissãoda Emissora;

"Escritura de Emissãode Cada um dos Instrumentos Particulares de Emissãode Cédulas

CCI": de Crédito Imobiliário lastreadas em Contrato de

Financiamento Imobiliário com Pacto Adjeto de Alienação

Fiduciária em Garantia, pelos quais foram emitidas as CCI

representativas dos Créditos Imobiliários;

"Garantias": As garantias previstas na CláusulaOitava deste Termo;

"Instituição Custodiante": A instituição custodiante das CCI, qual seja a Domus

CompanhiaHipotecária, acima qualificada;

"Instrução CVMn° 28/1983": Instrução CVMn° 28, de 23 de nove



"Instrução CVM n°

400/2003":

"Instrução CVM n°

40912004":

"Instrução CVM n°

414/2004":

"Instrução CVM n°

476/2009":

Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003;

Instrução CVM n° 409, de 18 de agosto de 2004;

Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004;

Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009;

.tfJ7

"Investidores" ou "Titulares Subscritores ()u adquirentes dos CRI emitidos nos termos da

dos CRI": Emissão;

"Lei n° 6.385/1976": Lei n° 6.385, de 07 de setembro de 1976;

"Lei n° 6.404/1976": Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

"Lei n° 9.307/1996": Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996;

"Lei n° 9.514/1997": Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997;

"Lei nO10.931/2004": Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004;

"Medida Provisória n° 2.158- Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;

35/2001": J

"Oferta": Distribuição primária dos CRI mediante esforços restritos de

colocação, nos termos da Instrução da CVM n° 476/2009, sob

regime de melhores esforços, com intermediação do

Coordenador Líder, observados os termos e condições

estipulados no Contrato de Distribu' ã ,



"Patrimônio Separado":

"Regime Fiduciário":

Patrimônio constituído, na forma do artigo 11 da Lei n°

9.514/1997, após a instituição do Regime Fiduciário, pelos

Créditos Imobiliários, representados pelas CCI e Garantias,

incluindo a Conta Centralizadora, o qual não se confunde com

o patrimônio comum da Emissorae se destina exclusivamente

à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e

obrigações fiscais;

Regime patrimonial instituído na forma do artigo 9° da Lei n°

9.514/1997, pela Emissora, que segrega os Créditos

Imobiliários, representados pelas CCI e Garantias, incluindo a

Conta Centrali7.adora, do patrimônio comum da Emissora, até

o pagamento integral dos respectivos CRI, constituindo o

Patrimônio Separadoe isentando os bens e direitos integrantes

do mesmo de ações ou execuções de credores da Emissora,de

forma que respondam exclusivamente pelas obrigações

inerentes aos títulos a eles afetados.

CLÁUSULASEGUNDA- OBJETOECRÉDITOSIMOBILIÁRIOS

2.1. Vinculação: Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e

irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, aosCRIda 93a Série

de sua 1a Emissão,conforme as características sãodescritas na CláusulaTerceira, abaixo.

2.2. Declaração de Vinculação: A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente

Termo, nos termos da Cláusula Terceira abaiy;o, os Créditos Imobiliários, representados pelas

CCI, decorrentes dos Contratos de Financiamento.;:'çomvalor nominal total de R$ 5.186.866,19

(cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, oitócentos e sessenta e seis reais e dezenove

centavos), na Data de Emissãodos CRI, de titularidade da Emissora, mediante a respectiva

transferência das CCIpara a titularidade da Emissorajunto à CETIP.

2.3. Representação dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários encontram-se

representados integralmente pelas CCI, emitidas pela Domus garantia real de Alienaçãor

/a



Fiduciária sob a forma escritural, nos termos da Lei n° 10.93112004e dos respectivos Contratos

de Financiamento.

2.3.1. As CCI encontram-se devidamente depositadas junto à CETIPe custodiadas pela

Instituição Custodiante, nos termos do ~4° do Artigo 18 da Lei n° 10.931/04, bem como

devidamente averbadas nas matriculas dos Imóveis, tendo em vista que contam com a

garantia de Alienação Fiduciária.

2.3.2. O Regime Fiduciário, instituido pela Emissora por meio deste Termo, será

registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei n°

10.931/2004, por meio da declaração que constitui o Anexo 11 deste Termo.

2.4. Características dos Créditos Imobiliáíios: As características dos Créditos Imobiliários

vinculados aos CRI objeto deste Termo, estão pr~rfeitamente descritas e individualizadas no

Anexo I, no qual constam as informações necessárias nos termos do Anexo 111, item 2, da

Instrução CVMn° 414/2004.

2.5. Arrecadação dos Créditos Imobiliários: A arrecadação dos Créditos Imobiliários será

realizada diretamente pela Emissorae os recursos decorrentes dos pagamentos dos Devedores

dos Créditos Imobiliários serão depositados na Conta Centralizadora, sendo que a cobrança

judicial, caso necessária, será efetuada pela Emissora, com assessoria de advogados

especializados.

2.6. Custódia e Guarda de Documentos: A Domusserá responsável pela custódia e guarda de

todos e quaisquer documentos comprobatórios dos Créditos Imobiliários, bem como do presente

Termo de Securitização. A Domusdeverá guardar toda a documentação que esteja na sua posse

pelo prazo de 5 (cinco) anos, apóso pagamento.integral dos Créditos Imobiliários.

CLÁUSULATERCEIRA- IDENTIFICAÇÃODOSCRIE FORMADEDISTRIBUiÇÃO

3.1. Séries: A Emissãorepresenta a 93a Série da 1a Emissãoda Securitizadora.

9

3.2. Características dos CRI: OsCRIobjeto da Emissão,cujo lastr

Imobiliários, representados pelas CCI, possuemas seguintes carac ri
constitui peLos Créditosí

j



a) Emissão: 1a;
b) Série: 93a;

c) Quantidade de CRI: 12 (doze);

d) Valor Global da Série: R$ 4.064.838,00 (quatro milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos

e trinta e oito reais), na Data de Emissão dos CRI;

e) Valor Nominal Unitário: R$ 338.736,50 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e

seis reais e cinquenta centavos), na Data de Emissão dos CRI;

f) Prazo Total: 2.953 (dois mil, novecentos e cinquenta e três) dias corridos;

g) Periodicidade de Pagamento de Juros: mensal, todo dia 5 de cada mês, sendo o primeiro

pagamento de juros em 05 de fevereiro de 2014 e o último em 05 de fevereiro de 2022

("Data(s) de Vencimento");

h) Data de Vencimento Final: 05 de fevereiro de 2022;

i) Periodicidade de Pagamento de Amortização: bullet, ou seja, em uma única parcela na

Data de Vencimento Final;

j) Juros Remuneratórios: 120% (cento e vinte por cento) da Taxa DI calculada e divulgada

diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página na internet

(http://cetip.com.br);

k) Atualização Monetária: não há;

l) Regime Fiduciário: sim;

m) Garantia Flutuante: não;

n) Garantias: (i) Alienação Fiduciária; (ii) Cessão Fiduciária; e (iii) Regime Fiduciário;

o) Sistema de Registro, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: CETIP 21;

p) Data de Emissão dos CRI (exclusivamente para fins de cálculo): 05 de janeiro de 2014;

q) Local de Emissão: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

3.3. Distribuição e Negociação: Os CRI ~erão registrados para distribuição primária e

negociação secundária na CETIP, e distribuídos cqm a intermediação do Coordenador Líder, nos

termos do artigo 2° da Instrução CVM n° 476/2009.

3.4. Dispensa de Registro da Oferta: A Oferta será realizada em conformidade com a Instrução

CVM n° 476/2009 e com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando

automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6° da

Instrução CVM n° 476/2009. Ainda, a Oferta está automaticam e dispensada de registro

perante a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Me, a os Financeiro e de Capitais,r
j ,o

http://cetip.com.br;


nos termos do Artigo 25, ~1° do Código ANBIMAde Regulaçãoe Melhores Práticas para Ofertas

Públicas de Distribuição e Aquisição de ValoresMobiliários.

3.4.1 A Oferta é destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo 4°

da Instrução CVMn° 476/2009 e do artigo 109 da Instrução CVMn° 409/2004, observado

que: (i) todos os fundos de investimento serão considerados investidores qualificados,

mesmo que se destinem a investidores não qualificados; e (ii) as pessoas naturais e

jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVMn° 409/2004 deverão

subscrever ou adquirir, no âmbito da Oferta, valores mobiliários no montante mínimo de

R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.4.2 Em atendimento ao que dispÕA a Instrução CVM n° 476/2009, os CRI serão

ofertados a, no máximo, 50 (cinquenta) investidores e subscritos ou adquiridos por, no

máximo, 20 (vinte) Investidores.

3.4.3 Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores, devendo os

Investidores, por ocasião da subscrição, fornecer, por escrito, declaração no respectivo

Boletim de Subscrição, atestando que estão cientes de que:

a) a oferta dos CRInão foi registrada na CVM;e

b) os CRIofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução

CVMn° 476/2009 e neste Termo de Securitização.

c) os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores

mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição ou

aquisição dos CRIpelos Investidore~"
:!.'!

3.5 Encerramento da Oferta: A Oferta será encerrada quando da subscrição da totalidade dos

CRiou a exclusivo critério do Coordenador Líder. OsCRIque não forem colocados no âmbito da

Oferta serão cancelados pela Emissora. O Coordenador Líder não será responsável pela

subscrição e integralização dos CRI, uma vez que a distribuição pública dos CRI será realizada

pelo Coordenador Líder em regime de melhores esforços.
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3.5.1 A Emissoradesvinculará dos CRIe, por consequência, do Regime Fiduciário e do

Patrimônio Separado da Emissãotantas CCI quantos forem os CRI cancelados, se for o

caso, na forma do subitem 3.5 acima, indistintamente, independentemente de anuência

ou Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, com o que estes estão cientes e concordam,

em caráter irrevogável e irretratável, ao assinaremos respectivos Boletins de Subscrição.

3.5.2 A Instituição Custodiante será comunicada pela Emissora da desvinculação

referida no subitem 3.5.1, acima, obrigando-se, desde já, a colaborar com a Emissorano

que for inerente às suas funções, praticando todos os atos que sejam necessários para

tanto.

3.5.3 Em conformidade com o artigo 8° da Instrução CVMn° 476/2009, o encerramento

da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder (ou pela Emissora, em nome do

Coordenador Líder) à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu encerramento,

devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na

rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no anexo I da Instrução

CVMn° 476/2009.

3.5.4 Caso, em razão de impossibilidades técnicas da CVM, o acesso ao sistema

disponibilizado pela CVMpara envio de documentos por intermédio de sua página na rede

mundial de computadores não possaser realizado, o envio do aviso sobre o encerramento

da Oferta será feito por meio de petição assinadaconjuntamente pelo Coordenador Líder

e pela Emissora.

3.5.5 Caso a Oferta não seja encerrarla dentro de 6 (seis) meses contados da data de

seu início ("Prazo de Colocação"), o Coorqenador Líder (ou a Emissora, em nome do

Coordenador Líder) deverá realizar a comunicação prevista no subitem 3.4.3, acima, com

os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu

encerramento.

CLÁUSULAQUARTA- SUBSCRiÇÃOE INTEGRALIZAÇÃODOSCRI

4.1 Subscrição e Integralização dos CRI: Os CRIserão subscritos e integralizados em moeda

corrente nacional, à vista, via CETIP, na forma do subitem .1 1, abaixo. O preço de

integralização de cada um dos CRI será correspondente ao Va r ominal Unitário na Data der
. ~ 12
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Emissãodos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios, conforme item 3.1, acima, calculados pro

rata die, desde a Data de Emissãodos CRI até a data de sua efetiva integralização, e reduzido

de eventuais amortizações que possamvir a ocorrer durante esse penodo, sendo admitido ágio

ou deságio ("Preço de Integralização").

4.1.1 Os CRI poderão ser subscritos por investidores qualificados durante todo o Prazo

de Colocação, com a assinatura do competente Boletim de Subscrição, e a integralização

ocorrerá durante o Prazo de Colocação, à vista no ato da subscrição, na data informada

pela Emissorano Boletim de Subscrição ("Data de Integralização").

4.1.2 A integralização dos CRIserá realizada via CETIP.

cLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERATÓRIOS E

AMORTIZAÇÃO DOS CRI

5.1. O Valor Nominal Unitário, calculado nos termos do item 5.2. abaixo, será 100%(cem por

cento) amortizado na Data de Vencimento Final, no valor e demais condições especificadas no

presente Termo, observado o disposto na Cláusula Sexta abaixo.

5.2. Sobre o Valor Nominal Unitário incidirá taxa de Juros Remuneratórios equivalente a 120%

(cento e vinte por cento) das Taxas DI, capitalizada diariamente, de acordo com a seguinte

fórmula:

I = (Fator DI - 1) x VNb, onde:

J = valor unitário de juros, acumulado no penodo. calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário na Data de Emissão,ou após a última amortização, pagamento de

juros ou incorporação de juros, se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento; e

Fator DI = produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado,

última amortização, pagamento de juros ou incorporação de jur: s,

s e a Data de Emissãoou

houver, inclusive, até ar
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data de atualização, pagamento ou vencimento, exclusive, calculado com 8 (oito) casas

decimais, com arredondamento. O Fator DI é apurado de acordo com a seguinte fórmula:

FatorDI = ni:=1(1 + TDI"x 1~O),onde:

n = número de Taxas DI utilizadas;

p = 120 (cento e vinte); e

TDlk = Taxa DI, divulgada pela CETIP,com 2 (dl~as)casasdecimais.

Observações:

a) o fator resultante da expressão (1+TD1'k x 1:0) é considerado com 16 (dezesseis)
casasdecimais, sem arredondamento, assimcomo o seu produtório;

b) para efeito do Fator DI, será sempre considerado o índice divulgado 3 (três) Dias
Úteis antes da data de cálculo;

c) efetua-se o produtório dos fatores diários (1+TD1'k x 1:0), sendo que a cada fator
diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais,
aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último fator diário
considerado; e

d) uma vez acumulados os fatores, considera-se o fator resultante do produtório
"Fator DI", com 8 (oito) casasdecimais, com arredondamento.

5.4 Prorrogações de Prazos:Considerar-se-ãoprorrogados os prazos referentes ao pagamento

de quaisquer obrigações referentes aos CRI, até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o

vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a

serem pagos.

ara assegurarque, entre V
ento de suas obrigaçõesI
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5.5 Prazos entre o Recebimento dos Créditos Imobiliários e o Pagamento das Obrigações

referentes aos CRI: Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRIdevidas

no mês em questão serão prorrogados pelo número de dias necessári

o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o



referentes aos CRI, sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis, com exceção da Data de Vencimento

Final do CRI.

5.6 Atraso de Pagamento: Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas do CRI,

incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de

1% (um por cento) ao mês, conforme disposto neste Termo, desde a data da mora até a data do

efetivo pagamento, calculado pro rata d;e, se necessário.

CLÁUSULA SEXTA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CRI

6.1 Amortização Extraordinária dos CRI: A amortização extraordinária dos CRI será efetuada,

considerando o saldo devedor dos CRI, sob a ciência do Agente Fiduciário, proporcionalmente ao

seu valor unitário na data do evento, observado o disposto nos itens 3.5 e 3.5.1 acima.

6.1.1. Em caso de sobra de recursos após o pagamento dos Juros Remuneratórios a

Emissora utilizará estes recursos para a amortização extraordinária dos CRI, na Data de

Vencimento do mês subsequente à ocorrência do evento, observando o disposto na

Cláusula Terceira acima.

6.1.2. A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, por

escrito, a respeito da amortização extraordinária dos CRI, com antecedência mínima de

05 (cinco) Dias Úteis da data prevista para a amortização extraordinária dos CRI.

6.1.3. Observado o disposto nos itens 6.1.1 e 6.1.2 acima, a Emissora poderá realizar a

amortização extraordinária e/ou o resgate.:antecipado unilateral dos CRI a seu exclusivo

critério, independentemente da anuência ou aceite prévio dos Titulares dos CRI, não

sendo necessário qualquer aceite ou autOrização dos Titulares dos CRI junto à CETIP.



CLÁUSULASÉTIMA- OBRIGAÇÕESDAEMISSORA

7.1. Informação de Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos

relevantes acerca dos CRIe da própria Emissora, mediante publicação no jornal de publicação

de seus atos societários, assimcomo informar em até 02 (dois) DiasÚteis tais fatos diretamente

ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

7.2. Relatório Mensal da Emissora:A Emissoraobriga-se ainda a elaborar um relatório mensal,

colocá-lo à disposição dos Investidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário, até o 15° (décimo quinto)

dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aosCRI.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

a) Data de Emissãodos CRI;

b) Saldodevedor dos CRI;

c) Valor pago aosTitulares dos CRIno ano;

d) Data de Vencimento Final dos CRI;

e) Saldodevedor dos Créditos Imobiliários; e

f) Valores recebidos dos Devedores.

7.3. Responsabilidade e Declarações da Emissora: A Emissora se responsabiliza, civil e

criminalmente, pela exatidão das informações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao

Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os

documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade, legitimidade,

existência, exigibilidade, validade, veracidade,:,t1sência de vícios, consistência, correção e

suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário,

declarando que estes se encontram na estrita e f~el forma e substância descritas pela Emissora

neste Termo.

7.3.1. A Emissoradeclara, sob as penasda lei, que:

7.3.1.1. Quanto aosCréditos Imobiliários:

a) se responsabiliza pela existência, exigibil' e, certeza, conteúdo, y
exatidão, veracidade, legitimidade, validade e cor, a formalização dos Créditos f
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Imobiliários, nos exatos valores e nas condições enunciadas nos Contratos de
Financiamento;

b) nos exatos valores e nas condições enunciadas nos Contratos de
Financiamento, os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo
do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou
restrinja o direito da Emissora em celebrar este Termo;

c) nas exatas condições enu,lciadas nos Contratos de Financiamento, não tem
conhecimento da existência de proc:~dimentos administrativos ou ações judiciais,
pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora, que afetem ou possam
vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente

Termo;

d) observadas as disposições nos Contratos de Financiamento, a Emissora
adquiriu os Créditos Imobiliários e passou a ser legitima credora dos Devedores;

e) os Contratos de Financiamento consubstanciam-se em relação contratual
regularmente constituida, válida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos
os termos e valores indicados no presente Termo e seus anexos;

f) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou
ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora, em
qualquer tribunal, até a presente Qata, que afetem ou possam vir a afetar o~,_ .....
Imóvel ou, ainda que indiretamente, 'o presente Termo; e

g) não oferece, na presente Emissão, direito de regresso contra seu
patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da
Emissora quanto às obrigações dos Devedores.

7.3.1.2. Quanto à Emissão:

iliários, é legitima ema) esta Emissão, incluindo a aquisição dos Créditos
todos seus aspectos; J 17



b) todos os documentos desta operação estão de acordo com a legislação

aplicável; e

c) o regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI

que servem de lastro aos CRI em questão, foi devidamente instituído pela

Emissorapor meio deste Termo e será registrado na Instituição Custodiante.

7.4. Disponibilização de Informação: A Emissoraobriga-se a fornecer aosTitulares dos CRI, no

prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do reC':.bimento da respectiva solicitação, todas as

informações relativas aosCréditos Imobiliários.

7.4.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do

Agente Fiduciário, em 5 (cinco) DiasÚteis contados da data de solicitação fundamentada

deste, a todas as informações e documentos necessáriosao desempenho de suas funções

relativas aos CRI; e (b) encaminhar ao Agente Fiduciário, e divulgar em seu website, na

mesma data de suaspublicações, os atos e decisõesda Emissoradestinados aosTitulares

dos CRI que venham a ser publicados; em até 02 (dois) dias após a ciência da sua

ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura

estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser

tomadas pela Emissora.

7.4.2. A Emissoraobriga-se desde já a"informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessário~jà realização do relatório anual, conforme

Instrução CVMn° 28/1993, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais

deverão ser devidamente encaminhados pela Emissoraem até 30 (trinta) dias antes do

encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido relatório do grupo

societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle

comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercicio

social.

7.4.3. A Emissora compromete-se a notificar em até 10 (dez) Dias Úteis o Agente

Fiduciário e os Titulares dos CRI caso quaisquer das declara -es prestadas no presente

Termo tornem-se total ou parcialmente inverídicas, Incom e s ou incorretas. /
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7.5. Declarações do item 15 do Anexo 111 da Instrução CVM nO414/2004: As declarações

previstas no item 15 do anexo 111 da Instrução CVMn° 414/2004, integram o presente Termo na

forma de seusAnexos IV, V e VI.

CLÁUSULAOITAVA- GARANTIAS

8.1 Garantias:SerãoconstituídasasseguintesGarantiasparaa presenteemissãode CRI:

a) A Alienação Fiduciária dos imóveis adquiridos por meio dos Contratos de

Financiamento, constituída mediant<:~o registro dos Contratos de Financiamento

junto às suas respectivas matriculas, nos cartórios de registro de imóveis indicados

no Anexo I deste Termo;

b) CessãoFiduciária de 15%(quinze por cento) dos créditos imobiliários referentes a

determinadas parcelas dos créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de

Financiamento, representados por cédulas de créditos imobiliário fracionárias que

integrem ou venham a integrar o Contrato de CessãoFiduciária de Direitos de

Crédito, celebrado pela Domus em favor da Cessionária, em 28 de fevereiro de

2012, e seusaditamentos ("Contrato de CessãoFiduciária"), constituída mediante

o registro do Contrato de CessãoFiduciária e seus aditamentos nos Cartórios de

Registro de Títulos e Documentosdos locais onde as partes do Contrato de Cessão

Fiduciária estão sediadas; e

c) Regime Fiduciário e consequente cot{;')tituiçãodo Patrimônio Separado.

CLÁUSULANONA- REGIMEFIDUCIÁRIOEADMINISTRAÇÃODOPATRIMÔNIOSEPARADO

9.1 Instituição de Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/1997, a Emissora

institui, em caráter irrevogável e irretratável, RegimeFiduciário sobre os Créditos Imobiliários e

Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro

para os CRI.

9.1.1 Com a instituição do Regime Fiduciário, os Créditos Imobiliários, as CCI que os

representam e incluindo a Conta Centralizadora, passa integrar o PatrimônioI
Separado, que não se confunde com o patrimônio com da Emissora e se destina" J



exclusivamente à liquidação dos CRI, aos quais está afetado, bem como ao pagamento

dos respectivos custos de administração e obrigaçõ~s fiscais.

9.1.2 Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/1997, os Créditos Imobiliários, Garantias e

os recursos mantidos na Conta Centralizadora estão isentos de qualquer ação ou

execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à
execução por quaisquer dos credores da Emissora,por mais privilegiados que sejam, e só

responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no

entanto, eventual entendimento pelél aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n°

2.158-35/2001.

9.2 Constituição de Patrimônio Separado: A Emissora, ao instituir o Regime Fiduciário

constituirá o Patrimônio Separado, sendo que o administrará ordinariamente, promovendo as

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de

recebimento dos Créditos Imobiliários e de pagamento da amortização do principal, juros e

demais encargos acessóriosdos CRI,observadoo disposto na CláusulaTerceira deste Termo.

9.2.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo 111 da Instrução CVMn° 414/2004, a

Emissoradeclara que:

a) a custódia das CCIserá realizad~ pela Instituição Custodiante;

b) a guarda e conservação, em v~asor:iginais, dos documentos que dão origem aos

Créditos Imobiliários serão de responsabWdadeda Domus, nos termos do Contrato de

Cessãodos Créditos Imobiliários; e

c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades

que serão realizadas pela Emissora,ou por terceiros por ela contratados.

9.2.2 A Emissora somente responderá por prejuizos ou insuficiência do Patrimônio

Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência

ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
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CLÁUSULA DEZ - AGENTE FIDUCIÁRIO

10.1 Nomeação de Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que

formalmente aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe

competem, sendo.lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo.

10.2 Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Investidores, o

Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo, com todas as suascláusulas e condições;

b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e

atribuições previstos na legislação especifica e neste Termo;

c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercicio da

função que lhe é atribuída, conforme o parágrafo terceiro do artigo 66 da Lei n°

6.404/1976;

d) que é representado neste ato na forma de seu Estatuto Social;

e) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no

inciso 11, do artigo 9° e artigo 10 da Instrução CVMn° 28/1983;

f) que verificou a legalidade e ausência de vicios da operação, além da veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Securitizadora

no Termo; e

g) que verificou, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações

contidas neste Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadasas omissões, falhas

ou defeitos de que tenha conhecimento.

Agente Fiduciário ora10.3 Deveres e Responsabilidades do Agente

nomeado, principalmente:

J
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a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Investidores, empregando no

exercicio da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na

administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da Securitizadora na

administração do Patrimônio Separado;

b) adotar, quando cabível, medid~s judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa

dos interesses dos Investidores, bem como à realização dos bens e direitos afetados ao

Patrimônio Separado, caso a Securitizadora não o faça nas hipóteses de substituição ou

liquidação do Patrimônio Separado;

c) exercer, na hipótese de insolvência da Securitizadora, a administração transitória

do Patrimônio Separado, conforme estabelecido neste Termo;

d) promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do Patrimônio Separado;

e) convocar, quando entender necessário e sempre que se houver verificado a

ciência da ocorrência de qualquer hipótese especifica prevista na regulamentação

aplicável ou neste Termo, a Assembléia Geral de Titulares dos CRI, conforme prevista no

Termo, respeitadas outras regras relacionadas às Assembleias Gerais constantes da Lei n°

6.404176, conforme alterada;

f) no caso de renúncia de suas funções, em virtude da superveniência de conflitos de

interesses ou de qualquer outra modalidélde de inaptidão, permanecer no exercicio

dessas funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia,

devendo, ainda, fornecer à Securitizadora ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias

da data de sua renúncia, cópia de toda a escrituração, correspondência e demais papéis

relacionados ao exercicio de suas funções;

g) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis

relacionados ao exercicio de suas funções, recebidos da Securitizadora;

h) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas

no presente Termo, bem como a regular constituição das gar: n as, quando aplicável

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissõe as ou defeitos de que

tenha conhecimento; ~ J /
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i) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI,

conforme estipulado no presente Termo;

j) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de

qualquer outra modalidade de inaptidão;

k) notificar os Titulares dos CRI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a

partir da ciência da ocorrência do fato, ~a hipótese de eventual inadimplemento de

quaisquer obrigações atinentes a este Termo;

l) fornecer à Securitizadora termo de quitação, no prazo de 05 (cinco) dias após

satisfeitos os Créditos Imobiliários e extinto o Regime Fiduciário, que servirá para baixa,

nos competentes Cartórios de Registrosde Imóveis dos Créditos Imobiliários e garantias a

elas vinculadas, se for o caso;

m) manter atualizada a relação de Titulares dos CRI, conforme posição emitida pela

CETIP;

n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;e

o) disponibilizar o Valor Nominal Unit{;~io, calculado em conjunto com a Emissora,
'1

aos investidores e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento

e/ou de seu website.

10.4 Remuneração do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como

remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e

deste Termo, parcelas anuais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que a primeira parcela

será quitada em até 5 (cinco) dias úteis a partir da primeira integralização dos CRI pelos

Investidores, e as demais, nas mesmasdatas dos anos subsequentes.

10.4.1. A remuneração não inclui as despesasincorridas durante ou após a prestação dos

serviços e que sejam consideradas neces~áriasao exercicio da funçã o Agente Fiduciário,

exempLificativamente: pubLicações em geraL (exempLos: e convocação de /
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Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI,

anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição
etc.), notificações, extração de certidões, despesas com viagens e estadias, transportes e

alimentação de seus agentes, conference call, bem como custas e despesas cartorárias

relacionadas aos termos de quitação, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado,

ou, na sua insuficiência, pelos Investidores.

10.4.1.1. A remuneração definida no item 10.4, acima, também não inclui as

despesas incorridas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros

especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as

despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, indenizações,

depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

Titulares dos CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciário e para realizar os Créditos

Imobiliários e/ou executar o Contrato de Alienação Fiduciária integrante do

Patrimônio Separado. Tais despesas incluem também os gastos com honorários

advocaticios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente

Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário intentadas, no exercicio de suas funções,

ou ainda que lhe cause prejuizos ou riscos financeiros, enquanto representante da

comunhão dos Titulares dos CRI, que serão suportadas pelo Patrimônio Separado

ou, na hipótese de insuficiência deste, pelos Investidores.

10.4.1.2. O pagamento das dedpesas referidas nos itens 10.4.1 e 10.4.1.1

acima será realizado mediante apresentação das respectivas faturas apresentadas

pelo Agente Fiduciário, acompanhadas dos comprovantes pertinentes, ou

mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após prévia

aprovação, se assim possivel, da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade

de administradora do Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos

Investidores, observando-se, neste último caso, que a Emissora será comunicada

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

10.4.1.3. O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda

com o risco de não ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em

discordância com (i) critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em

relações comerciais do gênero; ou (ii) a função fiduciária q e é inerente. r
~r j ~
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10.4.2 Casoa Emissoraatrase o pagamento de quaisquer das remunerações previstas no

item 10.4, acima, estará sujeita a multa moratória de 2%(dois por cento) sobre o valor do

débito, bem como a juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, ficando o valor do

débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA/lBGE,o qual incidirá desde a data de mora

até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

10.4.3 As parcelas de remuneração serio atualizadas, anualmente, a partir de assinatura

deste Termo pela variação do IPCA/lBGE".,gdotando-se, ainda, os mesmos critérios de

substituição desseíndice, conforme previsto neste Termo.

10.4.4 A remuneração definida no item 10.4, acima, será devida mesmo após o

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de

inadimplências não sanadas, remuneração esta que será calculada e devida

proporcionalmente aosmesesde atuação do Agente Fiduciário.

10.4.5 As parcelas acima mencionadas deverão ser acrescidas de: (i) Imposto Sobre

Serviços de qualquer natureza (ISS); (ii) Programa de Integração Social (PIS); (iii)

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)e (iv) quaisquer outros

impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o

Imposto de Renda (IR), retido na fonte, nas alíquotas vigentes nas datas de cada

pagamento. "
.,'c

10.4.6 Todas as despesascom procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que

o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI

deverão ser previamente aprovadase adiantadas pelos Titulares dos CRIe, posteriormente

conforme previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas

pelos Titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios de

terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário,

na condição de representante da comunhão dos Titulares dos CRls.As eventuais despesas,

depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão

igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração do Agente

Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao

pagamento desta por um penodo superior a 30 (trinta) dias, endo o Agente Fiduciário

solidtar garantia dos Titulares dos CRIpara cobertura do ri ae sucumbênda. I
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10.5 Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas

hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência

ou qualquer outro casode vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado

da ocorrência de qualquer desseseventos, AssembleiaGeral dos Titulares dos CRIpara que seja

eleito o novo agente fiduciário.

10.5.1 OAgente Fiduciário poderá ser destituído:

a) pela CVM,nos termos da legislação em vigor;

b) pelo voto dos titulares dos CRI;ou

c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto no item 11.3,

abaixo, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei

n° 9.514/1997 ou das incumbências mencionadasno item 10.3, acima.

10.6 Agente Fiduciário Eleito em Substituição: O agente fiduciário eleito em substituição nos

termos do item 10.5, acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades

constantes da legislação aplicável e deste Termo.

10.6.1 A substituição do Agente Fiduciário-em caráter permanente deverá ser objeto de

aditamento ao presente Termo.

10.7 Substituto Provisório para o Agente Fiduciário: Os Investidores poderão nomear substituto

provisório para o Agente Fiduciário nos casosde vacância por meio de voto da maioria absoluta

daqueles.

jí
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CLÁUSULA ONZE - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1 Liquidação do Patrimônio Separado: Casoseja verificada: (i) a insolvência da Emissora;

ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas no item 11.4, abaixo, o Agente Fiduciário

deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separadoconstituído

pelos Créditos Imobiliários e Garantias, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado na

hipótese em que a assembleia geral dos Investidore~venha a deliberar sobre tal liquidação.

11.2 Convocação de Assembleia Geral no Caso de Assunçãoda Administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário: Ematé 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser êonvocada uma assembleia geral dos

Investidores, na forma estabelecida na CláusulaDoze, abaixo, e na Lei n° 9.514/1997.

11.3 Deliberação em Assembleia Geral no Casode Assunçãoda Administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário: A assembleia geral dos Investidores deverá deliberar pela

liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua

viabi lidade econômico-fi nanceira.

11.4 Demais Eventos de Assunção da Administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assembleia geral dos

Investidores, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção da

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não conforme

itens 11.1 a 11.3, acima:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da

Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não

pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessahipótese, a liquidação do Patrimônio

Separadoocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta)

dias, contados da notificação formal realizada pelo Agente Fiduciário; ou

,.,.0



c) inadimplemento ou mora, pela Emissora,por culpa ou dolo desta, de qualquer das

obrigações pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessahipótese, a liquidação do

Patrimônio Separadoocorrerá na data do inadimplemento.

11.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente

comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora,em 1 (um) dia útil.

CLÁUSULADOZE- ASSEMBLEIAGERALDOSINVESTIDORES

12.1 Assembleia Geral dos Investidores: Os Investidores poderão, a qualquer tempo, reunir-se

em assembleia geral, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos

Investidores.

12.2 Legitimados para Convocaçãode Assembleia Geral dos Investidores: A assembleia geral

poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e/ou por Investidores que

representem, no mínimo, 10%(dez por cento) dosCRIem circulação.

12.3 Aplicação Subsidiária de Lei: Aplicar-~e-á subsidiariamente à assembleia geral, no que

couber, o disposto na Lei n° 9.514/1997, bem como o disposto na Lei n° 6.404/1976, a respeito

das assembleiasgerais de acionistas.

12.4 Convocação de Assembleia Geral dos Investidores: A assembleia geral será convocada

mediante edital publicado por 3 (três) vezes, sendo que o prazo de antecedência da primeira

convocação será de 20 (vinte) dias, no jornal de publicação legal da Emissorae instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Investidores que representem, no mínimo, 50%

(cinquenta por cento) dos CRIem circulação e, em segundaconvocação, com qualquer número,

exceto se quórum maior não for exigido pela legislação aplicável.

12.5 Direito a Voto: Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas assembleias

gerais, sendo admitida a constituição de mandatários, Investidores ou não, observadas as

disposiçõesda Lei n° 6.404/1976.

12.6. Constituição de Quórum: Para efeito da constituição do quór de instalação e/ou

deliberação a que se refere esta Cláusula' Doze, "CRI em circu çã serão todos aqueles y
subscritos e integralizados, excluídos aqueles man!~dosem tesou pela própria Emissorae os ti
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de titularidade de sociedades por ela controladas. Para efeitos de quórum de deliberação não

serão computados os votos em branco.

12.7. Presença Facultativa: Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora

nasassembleiasgerais.

tI
12.8. Dever de Comparecimento do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer

à assembleia geral e prestar aos Investidores as informações que lhe forem solicitadas.

12.9. Presidência na Assembleia Geral: A presidência da assembleia geral caberá aos

Investidores eleitos pelos demais ou àquele que for designado pela CVM.

12.10. Quórum de Deliberação: Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberações

serão tomadas por maioria simples dos CRIem circulação.

12.11. Quórum Especifico de Deliberação: As deliberações relativas: (i) à alteração das datas de

pagamento de principal e juros dos CRI; (li) à alteração da remuneração dos CRI, (iii) à alteração

do prazo de vencimento dos CRI, (iv) aos eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos

quóruns de deliberação dos Investidores em assembleia geral, deverão ser aprovadas seja em

primeira convocação da assembleia geral ou -"m qualquer convocação subsequente, por
"

Investidores que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em

circulação.

12.12. Presidência: À presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha

convocado, respectivamente:

a) ao representante da Emissora;

b) ao Agente Fiduciário; ou
c) ao Titular de CRIeleito pelos Titulares dos CRIpresentes.
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12.13. Assembleia Geral Regular: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste

Termo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecere os titulares de todos os

CRIem Circulação.



CLÁUSULA TREZE - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

13.1. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio

Separado:

a) as despesas com a gestão, cobr;~nça, realização, administração, custódia e

liquidação dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à

sua transferência para outra entidade que opere no Sistema de Financiamento

Imobiliário;

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem

como com procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os

interesses dos Investidores e realização dos Créditos Imobiliários e Garantias integrantes

do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas

pelos Investidores. No caso do risco de sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar

adiantamento aos Investidores;

c) as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias,

necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos

serviços, mas em razão desta, serão pagas~Qelo Patrimônio Separado, desde que, sempre

que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como

base de cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado;

e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a

ser criados ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência

alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar um incremento da

tributação incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, os CRiou sobre os

Créditos Imobiliários e Garantias;

f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários

advocatícios arbitrados pelo juiz, dei:orrentes de sentença transitada em julgado,

resultantes, direta ou indiretamente, d~. Emissão, excet tais perdas, danos, r
obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimple e o, dolo ou culpa por parte
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da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme

vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; ou (ii)

sejam de responsabilidade da Domus e/ou dos Devedores ou puderem ser a eles

atribuídos como de sua responsabilidade;

g) custas e despesascartorárias em qi~~a Emissoravenha a incorrer no decorrer da

Emissão, relacionada, aos termos de quitação e acompanhamento das Garantias;

h) demais despesasprevistas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo de

responsabilidade do Patrimônio Separado;e

i) eventuais despesascom tarifas bancárias envolvidas na administração dos Créditos

Imobiliários.

13.2. Insuficiência do Patrimônio Separado para Arcar com Despesas:Considerando-se que a

responsabilidade da Emissorase limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n° 9.514/1997

e do item 9.5 deste Termo, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as

despesasmencionadas no item 13.1, acima, tais despesasserão suportadas pelos Investidores,

na proporção dos CRItitulados por cada um deles.
"ti:,

13.3. Despesasde Reponsabilidade dos Investidores: Observado o disposto nos itens 13.1 e

13.2, acima, sãode responsabilidade dos Investidores:

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não

compreendidas na descrição do item 13.1, acima;

b) todos os custos e despesasincorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas

dos Investidores; e

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo,

mas não se limitando, àqueles mencionadosno item 14.1, abaixo.

13.3.1. No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra

entidade que opere no Sistema de Financ:'amento Imobiliário, n ondições previstas

neste Termo, os recursos necessários para cobrir as despesa co medidas judiciais our
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extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Investidores,
deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Investidores e adiantadas
ao Agente Fiduciário, na proporção de CRIdetidos, na data da respectiva aprovação.

13.3.2. Em razão do disposto na alínea "b:: do item 13.3, acima, as despesas a serem
..'1.

incorridas pelos Investidores à Emissora, na defesa dos interesses dos Investidores,
deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Investidores.

CLÁUSULAQUATORZE- TRATAMENTOTRIBUTÁRIOAPLICÁVELAOS INVESTIDORES

14.1. Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: Serão de responsabilidade dos
Investidores todos os tributos diretos e indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os
Investidores não devem considerar unicamente as informações contidas a seguir para fins de
avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus próprios consultores quanto à tributação
especifica que sofrerão enquanto titulares de CRI.

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensr?o aos rendimentos e ganhos relativos aos
investimentos em CRIé o mesmo aplicado com relação aos títulos de renda fixa.

A partir de 10 de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razão do prazo da aplicação geradora dos rendimentos
tributáveis. Assim, os rendimentos dos CRI serão tributados pelo IRRFàs alíquotas de (i) 22,5%
para as aplicações com prazo de até 180 dias; (ii) 20%para as aplicações com prazo de 181 dias
até 360 dias; (iii) 17,5% para as aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e (iv) 15%para as
aplicações com prazo superior a 720 dias. Este prazo de aplicação é contado da data em que o
investidor efetuou o investimento, até a data do resgate.

Não obstante, há regras especificas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de: previdência privada, de capitalização, corretora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuit:'fJra de títulos e valores mobiliários, sociedade
de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
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A remuneração produzida por CRI, excetuando-se o ganho de capital na alienação ou cessão,

detidos por investidores pessoasfísicas a partir de 10 de janeiro 2005, fica isenta do imposto de

renda (na fonte e na declaração de ajuste anual) independentemente da data de emissão dos
>

referidos certificados. Os ganhos de capitôl estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras

aplicáveis a investidores pessoa física ou pessot~'Jurídica, no que se refere à tributação de

ganhosde capital.

Os investidores qualificados como pessoasfísicas ou pessoasjurídicas isentas terão seusganhose

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As

entidades imunes estão dispensadasda retenção do imposto na fonte desde que declarem sua

condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo

IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n° 9.532, de 10 de

dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1o, estabelece que a imunidade não abrange os

rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este

dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela

Confederação Nacional da Saúde.

O IRRFretido, na forma descrita acima, das pessoasjurídicas não financeiras tributadas pelo

lucro presumido, arbitrado ou real é considerado''fJntecipaçãodo IR devido, gerando o direito à
compensação com o Imposto de Rendada PessoaJurídica ("IRPJ") apurado em cada período de

apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As alíquotas do IRPJcorrespondem a 15%e adicional

de 10%,sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$

240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL,para pessoasjurídicas não financeiras, corresponde a

9%.

Os rendimentos em CRIauferidos por pessoasjurídicas não financeiras não integram atualmente

a base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") e da

Contribuição ao Programa de Integração Social ("PIS"), caso a respectiva pessoajurídica apure

essas contribuições pela sistemática cumulativa. Por outro lado, no caso de pessoa jurídica

tributada de acordo com a sistemática não-cumulativa, tais contribuições incidem atualmente à
alíquota zero sobre receitas financeiras (comi) o seriam as receitas reconhecidas por conta dos

rendimentos em CRI). r\



A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de

recursos das provisões, reservas técnicas e' fundos de planos de benefícios de entidade de

previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada

Individual - FAPI, bem como de seguro de vida --:omcláusula de cobertura por sobrevivência,

haverá dispensade retenção do IRincidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituições financeiras,

fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência complementar abertas (com

recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos), sociedades de capitalização,

corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento

mercantil, há dispensa de retenção do IRRF.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em

CRIpor essasentidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados

pelo IRPJ, à alíquota de 15%e adicional de 10%;pela CSLL,à alíquota de 15%.As carteiras de

fundos de investimentos estão, em regra, lsentas do IR. Ademais, no caso das instituições

financeiras, os rendimentos decorrentes de invAstimento em CRIestão potencialmente sujeitos à

Contribuição ao PISe à COFINSàs alíquotas de 0,6fi% e 4%, respectivamente.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em

CRIno país de acordo com as normas previstas na -ResoluçãoCMNn° 2.689, de 26 de janeiro de

2000, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRFà alíquota de 15%.Exceçãoé

feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de

tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à

alíquota inferior a 20%(Jurisdição de Tributação Favorecida).

(ii) IOF:

Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio")

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo corr.':'''asnormas e condições do ConselhoMonetário

Nacional (Resolução CMNn° 2.689), inclusive por 'meio de operações simultâneas, incluindo as

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, sujeitos à incidência do

IOF/ Câmbio à alíquota de 6%no ingresso e à alíquota zero n o dos recursos. Tal alíquota
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pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 25%, com

relação a operações futuras.
'.

Imposto sobre Operações relativas a Títulos e Valeres Mobiliários ("IOF/Títulos")

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota. zero do IOF/Títulos, conforme disposto no

Decreto n.o 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com alterações posteriores. Tal alíquota pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo até o limite de 1,5%ao dia, com

relação a operações futuras.

CLÁUSULAQUINZE- PUBLICIDADEDEFATOSEATOSRELEVANTES

15.1. Publicidade de Fatos e Atos Relevantes: Os fatos e atos relevantes de interesse dos

Investidores, bem como as convocações para as respectivas assembleiasgerais, serão realizados

mediante publicação de edital no jornal em que a Emissorapublica seusatos societários.

CLÁUSULADEZESSEIS- DISPOSiÇÕESGERAIS

16.1. Acesso aos Relatórios de Gestão dos Créditos Imobiliários: Sempre que solicitada pelos

Investidores, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários

vinculados pelo presente Termo.

16.2. Disposição Ilegal, Ineficaz ou Inválida: Na hipótese de qualquer disposição do presente

Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas

por tal julgamento, comprometendo-se as partes a substituir a disposição afetada por outra que,

na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

16.3. Inexistência de Fraude ou Adulteração: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente

Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de

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

fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de
documentos societários da Emissora, que permanl,:,,:erãosob obrigação le al e regulamentar da

Emissoraelaborá-los, nos termos da legislação aplicável.



16.4. Isenção de Responsabilidadedo Agente Fiduciário em relação às Informações Técnicas e

Financeiras: O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade,

qualidade, veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de

qualquer documento que lhe seja enviado com é~(fimde informar, complementar, esclarecer,

retificar ou ratificar as informações do Termo e dos demais Documentosda Operação.

16.5. Validade de Determinados Atos ou Manifestações do Agente Fiduciário: Os atos ou

manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Investidores

e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao

devido cumprimento das obrigações assumidasneste instrumento, somente serão válidos quando

previamente assimdeliberado pelos Investidores reunidos em AssembleiaGeral.

16.6. Cumprimento de Orientações dos Investidores por Parte do Agente Fiduciário: O Agente

Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juizo sobre a orientação acerca

de qualquer fato da Emissão que seja de competência de definição pelos Investidores,

comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem

transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente F~duciárionão possui qualquer responsabilidade

sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicê-; decorrentes do estrito cumprimento das

orientações dos Investidores a ele transmitidas conforme definidas pelos Investidores e

reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser

causados em decorrência disto aos Investidores ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário

limita-se ao escopo da Instrução CVMn° 28/1983, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da

Lei n° 6.404/1976, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer

responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

16.7. Interpretação Cumulativa: O presente Termo integra um conjunto de negociações de

interesses reciprocos, envolvendo a celebração, além deste Termo, dos demais Documentos da

Operação, razão por que nenhum dos Documentos da Operação poderá ser interpretado ou

analisado isoladamente e este Termo constitui o único e integral acordo entre as Partes com

relação à vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI, substituindo todos os outros documentos,

cartas, memorandos ou propostas entre as Parte5~.bem como os entendimentos orais mantidos

entre as mesmas, anteriores à presente data. ":

16.8. Renúncia: A tolerância e as concessõesreciprocas terão cará

não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência re

r ventual e transitório e

ção, perda, modificação, /'
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redução ou ampliação de qualquer direito; faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes

conferidos a qualquer das Partes nos termos deste Termo, assim como, quando havidas, o serão,

expressamente, sem o intuito de novar as obr.gaçQl.?sprevistas neste Termo.

CLÁUSULA DEZESSETE- NOTIFICAÇÕES

17.1. Notificações: Todas as comunicações entre as partes serão consideradas validade a partir

do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venham

indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo:

Para a Emissora:

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte

São Paulo-SP

At.: Sra. Flavia Palacios

Tel: (11) 3127-2700

Fax: (11) 3127-2708

E-mail: estruturacao@rbcapital.com .;

Para o Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, 4.200, Bloco 4, Sala 514,

Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20050-005

At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira

Tel: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

E-mail: backoffice@pentagonotrustee.com.br

17.2. Entrega de Notificações: As notificações referentes a este Termo serão consideradas

entregues quando recebidas com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços mencionados neste Termo, por fax ou por e-mail, as

quais serão consideradas recebidas na data de ~eu envio, desde que seu recebimento seja

confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pele remetente), nos

endereços acima. Os originais dos documentosenviados por fax or e-mai! deverão serr
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encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem.

CadaParte deverá comunica à outra a mudança~~Iseuendereço.

CLÁUSULA DEZOITO - RISCOS

18.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. Estãodescritos a seguir os riscos, não exaustivos,

relacionados, exclusivamente, aosCRIe à estrutura jurídica da Emissão:

a) Risco da Deterioração da Qualidade de Crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a

Capacidade da Emissorade honrar suasobrigações decorrentes dos CRI:os CRIsão lastreados nos

Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio do Termo, no qual foi

instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários

representam créditos detidos pela Emissora contra os Devedores, conforme o disposto nos

Contratos de Financiamento. O Patrimônio Separado constituído em favor dos Investidores não

conta com qualquer garantia flutuante ou coo!:>rigaçãoda Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Investidores dos montantes devidos conforme

o Termo depende do pagamento pelos Devedores, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira dos

Devedores poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas

obrigações no que tange o pagamento dos CRIpela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pelos Devedores o valor a ser recebido

pelos Investidores poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento

realizado. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras

fontes de recursos para satisfação dos interesses dos investidores.

b) RiscosRelativos ao PagamentoCondicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da

Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Créditos Imobiliários e/ou da liquiriação das Garantias previstas neste Termo. Os

recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas

para pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de

caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e for o caso, depois deí
esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judici xtrajudicial dos Créditos
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Imobiliários e suas Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a

Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

eventuais saldos aos Investidores. ..:.~

c) Risco de Crédito dos Devedores: o risco de crédito desta operação encontra-se

concentrado nos Devedores dos Créditos Imobiliários. Desta forma, a capacidade de pagamento

dos CRI está na capacidade dos Devedores dos Créditos Imobiliários de cumprirem com suas

obrigações previstas nos Contratos de Financiamento. O descumprimento, pelos Devedores, da

obrigação de pagar os valores devidos em razão dos Contratos de Financiamento poderá implicar

no descumprimento do pagamento dos CRI, observando-se, contudo, a existência das Garantias

outorgadas e vinculadas aos CRI.

d) Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em

operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis

descompassosentre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de

garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e {iii).risco de falta de liquidez.

e) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: o mercado secundário de Certificados de

Recebiveis Imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e, ainda que fosse permitida a

negociação dos CRIda 93a Série da 1a Emissãoda Securitizadora no mercado secundário, não há

nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRIque permita

sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidissem pelo

desinvestimento.

f) Risco da Existência de Credores Privilegiados: a Medida Provisória nO2.158-3512001,

ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação ou a

separação, a qualquer titulo, de patrimônio de pessoa fisica ou juridica não produzem efeitos

com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às

garantias e aos privilégios que lhes são atribuidos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê

que "desta forma permanecem respondendo'Pelos!débitos ali referidos a totalidade dos bens e

das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou su;:,massa falida, inclusive os que tenham sido

objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos ImObiliáriOs..e. ~ursos dele
inclusive as Garantias, não obstante serem objeto do pa~o Separado,

decorren..tes, y
poderão ser /
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alcançados por credores fiscais, previdenciários e trabalhistas da Emissorae, em alguns casos,

por credores trabalhistas e previdenciários de' peis~oasfísicas e jurídicas pertencentes ao mesmo

grupo econômico da Emissora, tendo em vista~las normas de responsabilidade solidária e

subsidiária de empresas pertencentes ao mesmogrupo econômico existentes em tais casos. Caso

isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma

privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta

hipótese, é possível que Créditos Imobiliários venham a não ser suficientes para o pagamento

integral dos CRIapóso pagamento daqueles credores.

g) Manutenção do Registro de Companhia Aberta: a sua atuação como securitizadora

depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVMe das respectivas

autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em

relação à companhia aberta, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,

afetando assim as suasemissõesde CRI.

h) Risco de Estrutura: a Emissãotem o carát~r de "operação estruturada"; desta forma e

pelas características inerentes a este conceito, a ârquitetura do modelo financeiro, econômico e

jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados através de

contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação e regulamentação em vigor. No

entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de

capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, poderá haver perdas por parte dos

Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos.

i) Risco referente ao recente desenvolvimento da securitização imobiliária: A securitização

de créditos imobiliários é uma operação recente no Brasil. A Lei n° 9.514/97, que criou os

certificados de recebiveis imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um volume

maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos anos. Além disso, a

securitização é uma operação mais complexa que outras emissõesde valores mobiliários, já que

envolve estruturas jurídicas de segregaçãodo~ riscos da Emissorae da Devedora. Em razão do

recente desenvolvimento da securitização imlJbili,é,\ia,eventual cenário de discussãopoderá ter
', •• l,_"

um efeito adverso sobre a Emissora e/ou sol:í:-ea Devedora, sendo que a ausência de

jurisprudência pode causar incerteza quanto ao desfecho da lide.

j) Risco de inexistência de 'uris rudência firmada acerca

arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da Emis o
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rigores e obrigações de parte a parte estipuladas a{~ravésde contratos públicos ou privados tendo

por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, "ém razão da pouca maturidade e da falta de

tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação

financeira, em situações de stress poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do

dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

k) Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros: a elevação súbita da taxa de juros pode

reduzir a demanda dos Investidores por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras e

por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no

mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada

desfavoravelmente;

l) Alterações na Legislação Tributária do Brasil Poderão afetar adversamente os Resultados

Operacionais da Emissora: o Governo Federal regularmente implementa alterações no regime

fiscal, que afetam os participantes do setor de s.e'curitização,a Emissorae seus clientes. Essas

alterações incluem mudanças nas alíquotas e; ocasionalmente, a cobrança de tributos

temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais

específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da

Emissora, o que poderá, por sua vez, influenciar na sua lucratividade e afetar adversamente os

preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de que a Emissoraserá capaz de manter

seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigações assumidasjunto aos investidores

por meio dos CRIse ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suasoperações;

m) Risco em Função da Dispensade Registro: a Oferta, distribuída nos termos da Instrução

CVMn° 476/2009, está automaticamente dispensadade registro perante a CVM,de forma que as

informações prestadas pela Emissora, pelo Coordenador Líder e pelo Agente Fiduciário não

foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

n) Risco de Pré-pagamento dos CRI: A oco~r.:ênciade eventos de pagamento voluntário

anteci pado pelos Devedores e/ ou de vencimenta anteci pado dos Créditos Imobiliários, nos

termos dos Contratos de Financiamento e do Termo de Securitização, acarretará o pré-

pagamento dos Créditos Imobiliários e, por consequência, o pré-pagamento parcial ou total dos

CRI.



Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos Imobiliários, os recursos decorrentes dessa
. , l.\'~,

antecipação serão imputados pela Emissorana ar:iortização extraordinária dos CRI, nos termos,
previstos no Termo de Securitização, hipótese em,que o investidor receberá antecipadamente,

total ou parcialmente, a amortização de seu investimento podendo frustrar sua expectativa de

prazo e montante final de rendimentos auferidos. Neste caso, o investidor deixa de receber a

rentabilidade que estes créditos hipoteticamente poderiam lhe proporcionar caso não tivessem

sido pré-pagos.

o) Demais Riscos: os CRItambém poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos

alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis

aosCRI,alteração na política econômica, decisõesjudiciais etc.

CLÁUSULADEZENOVE- CLASSIFICAÇÃODERISCO

19.1 Classificação de Risco: Os CRI objeto ..da Emissãonão serão objeto de classificação de
l

risco (rat;ng). IV

CLÁUSULAVINTE- ARBITRAGEM

20.1 Arbitragem: Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das

disposições previstas neste Termo serão submetidas à arbitragem, de acordo com as regras de

arbitragem, para decisão definitiva do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de

Arbitragem de Comércio Brasil - Canadá ("CA-CCBC"),em procedimento a ser administrado pela

câmara eleita.

20.1.1. A sentença arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral poderá ser levada a

qualquer tribunal competente para determinar a sua execução.

20.1.2. Caso as regras procedimentais daCA-CCBC sejam silentes acerca de qualquer

aspecto procedimental, tais regras serãonsuplementadas pelas disposições da Lei n°

9.307/1996.

20.1.3. O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros, sen

Emissora, o outro pelo Agente Fiduciário, e o terceiro pelos doi

Partes.

um nomeado pela

. rosindic7elas I
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20.1.4. Na hipótese de os árbitros indicados pelas Partes não chegarem a um consenso

quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeação do

segundo árbitro, o terceiro árbitro será indicado pela câmara eleita, no prazo máximo de

10 (dez) dias a contar da data em que se verificar o impasse.

20.1.5 A arbitragem será realizada no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo,

Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações

levados à arbitragem, estarão sujeitos ao"sigilo. A sentença arbitral será considerada

final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer

recurso. Não obstante, cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder

Judiciário com o objetivo de (a) assegurara instituição da arbitragem, (b) obter medidas

cautelares de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que

qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à
arbitragem como o único meio de soluçlo de conflitos escolhido pelas partes, e (c)

executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da

sentença arbitral.

20.1.6 A Parte vencida na arbitragem arcará com todas as despesasdo juizo arbitral.

20.2 Foro Competente na Hipótese de as Partes Recorrerem ao Poder Judiciário: Na hipótese

de as Partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipóteses previstas na cláusula

20.1.5 acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comarcade São"Paulo,Estadode São

Paulo, será o único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões ou litigios, com

renúncia expressaa qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinamo presente Termo em 3 (três) vias,

de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) i.estemunhas.
rlc.:

SãoPaulo - SP,24 de janeiro de 2014.

(O restante de página foi deixado intencionalmente em branco. As assinaturasseguemna

próxima página.)
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ANEXO I - CARACTERíSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS VINCULADOS

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DESCRiÇÃO DAS CCI

Número CCI (n2 CETIP) Tipo de CCI ........i
..........

......• pe~ed~r ....... ..................... i.../. iiçPf/CNPJ ..........iii ..i •...'i .../' Valõi' Nõminal

1 l1L00056719 Fracionária ABIGAIL FERREIRA DIAS 465.106.131-15 R$ 29.714,85

2 l1L00056721 Fracionária ADRIANA ABREU ALVES JULlANI 114.815.748-41 R$ 37.148,37

3 12AOO027515 Fracionária AGUINALDO DA COSTA 511. 737.009-00 R$ 179.912,05

4 12Foo036431 Fracionária ALCIR MANOEL FIGUEIREDO BITIENCOURT 416.421.809-63 R$ 106.320,07

5 11Loo056722 Fracionária ALVARO SANGUESA WEYNE 204.661.533-68 R$ 189.823,01

6 l1L00056723 Fracionária AMAURI GERALDO 278.852.329-72 R$ 54.481,76

7 12DOO034201 Fracionária ANA CLAUDIA DE GARCIA FIGUIEIREDO BEDA 053.229.708-35 R$101.179,72

8 12EOO035972 Fracionária ANDRE GUSTAVO DELPHINO 273.519.608-95 R$ 147.195,75

9 l1L00056724 Fracionária ANTONIO CARLOS CAMPELO TAVARES 120.084.863-20 R$ 25.755,89

10 12EOO035974 Fracionária ANTONIO FLAVIO MARION 748.163.498-04 R$ 41.962,72
..

11 12AOO02T~i5 Fracionária ARMANDO OLAZAR MEDINA 407.865.441-04 R$ 7.516,89

12 12AOO027512 Fracionária AUREO ALI ALMEIDA AUDI 164.630.051-34 R$ 120.272,86

13 12C00035489 Fracionária EDSON TOSHIAKI KANEKIYO 088.160.668-57 R$ 64.488,97

14 l1L00056725 Fracionária EVILENE MOURA ROCHA 229.380.953-68 R$ 47.736,86

15 l1L00056726 Fracionária FERNANDO RODRIGUES DE ALMEIDA 589.654.911-34 R$ 63.146,67

16 12000034202 Fracionária FILIPE LORENZ POMPEU 018.768.275-56 R$ 164.154,88

17 l1L00056727 Fracionária GILBERTO GOMES NORBERTO 045.002.453-91 R$ 328.795,56

18 12AOO027513 Fracionária GIVANILDO DA SILVA FILHO 073.882.594-81 R$ 313.318,00

19 l1L00056728 Fracionária JORGE ROSA DA SILVA 193.952.301-00 R$ 22.574,49

20 12000034203 Fracionária JOSE ALVES DE OLIVEIRA 046.939.848-50 R$ 36.068,43

21 12D00034204 Fracionária JOSE ANTONIO CAMPOS DE CARVALHO 275.943.511-34 R$ 122.729,26

22 l1L00056730 Fracionária JOSE FRANCISCO CORREA JUNIOR 566.794.911-34 R$ 33.506,59

23 12BOO040479 Fracionária JOSE GOMES DA SILVA 262.395.663-49 R$ 120.415,21

24 11LOO056729 Fracionária JOSE WALDEMAR OLIVEIRA FILHO 115.057.103-91 R$ 65.492,20

25 12A00027514 Fracionária MARCOS AYALA FARIAS DE ALMEIDA NICOLAU 122.688.444-04 R$ 3S4.576,9S
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26 12Boo040480 Fracionária MARIA APARECIDA DE MESQUITA 484.446.776-04 R$ 52.208,41

27 12FOOO36436 Fracionária MARIELZA SCANDIUZZI MARTELI 734.949.418-15 R$ 4S8.137,71

28 11L00056732 Fracionária MARIO GEZIO RODRIGUES FALCAO 213.361.133-91 R$ 31.388,79

29 12FOO03643S Fracionária MARLI FRANCISCO 008.032.648-01 R$ 112.692,69

30 11L00056733 Fracionária MAURICIO DE VASCONCELOS RUAS 087.139.948-24 R$ 161.063,95

31 11L000S6700 Fracionária OSVALDIR GRAClANO DE SOUZA 252.646.641-53 R$ 41.034,25

32 12000031377 Fracionária PAULO ROBERTO ALVES 346.472.791-20 R$ 300.829,47

33 11LOOOS6734 Fracionária RAIMUNDA ALBANO SAMPAIO 203.376.803-10 R$ 23.331,16

34 12EOO035978 Fracionária ROSANE GUIMARAES DE SOUZA 422.637.270-00 R$ 32.020,41

35 11LOO056735 Fracionária ROSANE MARIA LIMA PAIVA 807.695.273-53 R$ 29.546,90

36 12BOO039S25 Fracionária SANDRA REGINA BRITO MONTEIRO BORBA 052.689.528-46 R$ 155.717,65

37 11L00056736 Fracionária SILVIA TEREZA ARRUDA PEREIRA 362.749.417-20 R$ 93.022,43

38 11LOO056741 Fracionária TEREZA CRISTINA BORGES 320.062.091-91 R$ 48.089,20

39 12G00032940 Fracionária VALDEMAR DE PAULA FERREIRA 487.714.811-68 R$ 869.495,16

5.186.866,19

***
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ANEXO 11- DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA

Declaração do Artigo 23 da Lei n° 10.931/2004

DOMUS COMPANHIA HIPOTECÁRIA, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Estrada do Galeão, n° 2.879, Grupo 310, inscrita no CNPJ/MF sob n°

10.372.647/0001-06, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de

instituição custodiante das CCI, conforme definidas no Termo de Securitização de Créditos

Imobiliários - Certificados de Recebiveis Imobiliários da 93a série da 1a emissão da RB Capital

Securitizadora S.A., formalizado em 24 de janeiro de 2014 ("Termo"), que servem de lastro para

a emissão dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 93a série da 1a emissão ("Emissão") da

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 03.559.006/0001-91 ("Emissora"), DECLARA,para os fins do parágrafo único do

artigo 23 da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004 ("Lei n° 10.93112004"), que: (i) possui em

custódia os instrumentos particulares por meio dos quais as CCI foram emitidas; (li) 1 (uma) via

original do Termo já se encontra devidamente registrada nesta instituição custodiante; e (iii) foi

igualmente registrado nesta Instituição Custodiante o Regime Fiduciário instituido pelo Termo,

com a consequente constituição de Patrimônio Separado para os Créditos Imobiliários, conforme

definidos no Termo.

Rio de Janeiro - RJ, 24 de janeiro de 2014.

DOMUSCOMPANHVtHIPOTECÁRIA

Instituição Custodiante
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ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DO COORDENADORPREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO 111 DA

INSTRUÇÃO CVM n° 41412004

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n. ° 255, 5° andar, Parte,

Jardim Europa, CEP 01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 89.960.090/0001-76, neste ato

representada na forma de seu Contrato Social ("Coordenador Lider"), na qualidade de

coordenador lider da oferta pública com esforços restritos de distribuição dos Certificados de

Recebiveis Imobiliários da 93a da 1a emissão ("Emissão") da RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.,

sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n°

255, 5° andar, parte, Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.559.006/0001-91

("Emissora"), em que a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com seàe n,~,Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, BlCi':o 4, Sala 514, CEP 22.640-102, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, atua na qualidade de agente fiduciário ("Agente

Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, -que verificou, em conjunto com a Emissora e

com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vicios da operação, além de ter agido com

diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das

informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários -

Certificados de Recebiveis Imobiliários da 93a série da 1a emissão da Emissora, formalizado em

24 de janeiro de 2014.

São Paulo - SP, 24 de janeiro de 2014.

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILlARIOS LTDA.

CoordenQd(~r Lider

Nome:

Cargo:

'( Nome:

Cargo:



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA EMISSORAPREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO 111 DA INSTRUÇÃO

CVM n° 41412004

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 03.559.006/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93aa Série

de sua 1a Emissão, que serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, em

que a RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS lTDA., sociedade

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, n. ° 255, 5°

andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 89.960.090/0001-.,
76, atua como coordenador líder ("Coordenador'~fder") e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA

DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP

22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciário

("Agente Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o

Coordenador Líder e com o Agente Fiduciário a legalidade e a ausência de vícios da operação,

além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a

suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários -

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 93a série da 1a emissão da Emissora, formalizado em

24 de janeiro de 2014.

São Paulo - SP, 24 de janeiro de 2014.

-
RB CAPITAL SECUR!,TJZADORAS.A.

Emissora

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:



ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO 111 DA

INSTRUÇÃO CVM n° 41412004

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira,

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

4.200, Bloco 4, Sala 514, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), na qualidade de

agente fiduciário dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 9388 série da 18 emissão da RB

CAPITAL SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, inscrita no CNPJ/MF sob o

n° 03.559.006/0001-91 ("Emissora"), que serdO objeto de oferta pública com esforços restritos

de distribuição, em que a RB CAPITAL DISTRIBU~~ORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Amauri, n.O 255,5° andar, parte, Jardim Europa, CEP01.448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

89.960.090/0001-76, atua como coordenador lider ("Coordenador Líder"), declara, para todos os

fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e com o Coordenador Líder a

legalidade e a ausência de vicios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a

veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora

no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários - Certificados de Recebiveis Imobiliários da

938 série da 18 emissão da Emissora, formalizado em 24 de janeiro de 2014.

Rio de Janeiro - RJ, 24 de janeiro de 2014.

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE.T!TULOS EVALORES MOBILlARIOS

Agente Fidikiário

Nome:

Cargo:
Thales Tarré
procurador
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