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TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

1- PARTES 

Pelo presente instrumento particular 

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

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria pma, no 4.440, 11° andar, parte - Itaim Bibi, CEP 04538-, 
132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social ("Emissora"); e 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao financeira com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar, conjunto 

202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ MF sob o n° 22.610.500/0001-88, neste a to 

representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciario"); 

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

individualmente, como "Parte"). 

RESOLVEM celebrar este Termo de Securitiza~iio de Creditos lmobilicirios ("Termo de Securitizas:ao"), para 

vincular os Creditos lmobiliarios Eldorado aos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 193a e 194a Series 

da 1a Emissao da RB Capital Companhia de Securitiza~ao, de acordo com o artigo 8° da Lei n° 9.514, de 20 

de novembro de 1997, conforme alterada, bem como das demais legisla~oes aplicaveis e as clausulas abaixo 

redigidas. 

II - ClAUSULAS: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINI~OES 

1.1. Definis:oes: Para os fins deste Termo de Securitiza~ao, adotam-se as seguintes defini~oes, sem 

prejuizo daquelas que forem estabelecidas no corpo deste Termo de Securitiza~ao. 

1.1.1. Alem disso, (i) os cabe~alhos e titulos deste Termo de Securitiza~ao servem apenas para 

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

(ii) os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros termos semelhantes serao interpretados 

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

contexto, as defini~oes contidas nesta Clausula Primeira aplicar-se-ao tanto no singular quanto no plural e o 

genero masculino incluira o feminino e vice-versa; (iv) referencias a qualquer documento ou outros 

instrumentos incluem todas as suas altera~oes, substitui~oes, consolida~oes e respectivas 

complementa~oes, salvo se expressamente disposto de forma diferente; (v) referencias a disposi~oes legais 
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serao interpretadas como referencias as disposic;:6es respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas 

ou reformuladas; (vi) salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Termo de 5ecuritizac;:ao, 

referencias a itens ou anexos aplicam-se a itens e anexos deste Termo de 5ecuritizac;:ao; e (vii) todas as 

referencias a quaisquer Partes incluem seus sucessores, representantes e cessionarios devidamente 

autorizados. 

"Agente Fiduciario" e A V6RTX. DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

"lnstituicao Custodiante": LTDA., acima qualificada; 

"Alienacao Fiduciaria de Cotas": A alienac;:ao fiduciaria da totalidade das cotas de emissao do Devedor, 

constitufda pelo Fundo em favor da Emissora, por meio do lnstrumento 

Particular de Aliena~ao Fiducidria de Cotas em Garantia e Outras 

Aven~as, cuja eficacia esta condicionada, de forma suspensiva, nos 

termos do artigo 125 do C6digo Civil, ao pagamento do Prec;:o de 

Cessao e consequente lavratura das respectivas escrituras definitivas 

de venda e compra dos lm6veis; 

. "Alienacao Fiduciaria de lm6vel 

5enado": 

A alienac;:ao fiduciaria da frac;:ao ideal correspondente a 20% (vinte por 

cento) das unidades aut6nomas salas 101, 102, 103, 104, 201, 202, 

203, 204, 301' 302, 303, 304, 401' 402, 403, 404, 501,502, 503, 504, 

601' 602, 603, 604, 701' 702, 703, 704, 801' 802, 803, 804, 901' 902, 

903,904, 1001, 1002, 1003, 1004, 1101, 1102, 1103, 1104, 1201, 1202, 

1203, 1204, 1301, 1302, 1303, 1304, 1401, 1402, 1501, 1502, 1601, 

1602, 1701., 1702, 1801, 1901, e 5ublojas 55101, 55102, 55103 e 55104, 

objeto das respectivas matrkulas imobiliarias de n • 102.854, 102.855, 

102.856, 102.857, 102.858, 102.859, 102.860, 102.861' 102.862, 

102.863, 102.864, 102.865, 102.866, 102.867, 102.868, 102.869, 

102.870, 102.871' 102.872, 102.873, 102.874, 102.875, 102.876, 

102.877, 102.878, 102.879, 102.880, 102.881' 102.882, 102.883, 

102.884, 102.885, 102.886, 102.887, 102.888, 102.889, 102.890, 

102.891, 102.892, 102.893, 102.894, 102.895, 102.896, 102.897, 

102.898, 102.899, 102.900, 102.901' 102.902, 102.903, 102.904, 

102.905, 102.906, 102.907, 102.908, 102.909, 102.910, 102.911, 

102.912, 102.913, 102.914, 102.915, 102.850, 102.851, 102.852 e 

102.853, do ZO Ofkio de Registro de lm6veis da Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que comp6em o Centro Empresarial 

5enado ("lm6vel 5enado"), constitufda pela BR7 5enado, detentora do 

domfnio util, em favor da Emissora, por meio do lnstrumento 

Particular de Aliena~ao Fiducidria de Jm6vel em Garantia e Outras /J 
Aven~as, observada a condic;:ao resolutiva, nos termos do artigo 127 do ('' 
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"ANBIMA": 

"Escriturador": 

"B3": 

"Banco Liquidante": 

"Boletim de Subscricao": 

"BR7 Senado": 

"CCI 004": 

"Cedente": 

C6digo Civil e do item 3. n. do referido instrumento; 

Associac;:ao Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de 

Capitais; 

ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituic;:ao financeira, com sede 

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

Faria Lima, no 3.400, 10° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

61.194.353/0001-64, responsavel pela escriturac;:ao dos CRI; 

83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO (segmento CETIP UTVM), instituic;:ao 

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestac;:ao 

de servic;:os de depositaria de ativos escriturais e liquidac;:ao financeira; 

ITAU UNIBANCO S.A., instituic;:ao financeira, com sede na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Prac;:a Alfredo Egydio de Souza 

Aranha, no 100, Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o no 

60.701.190/0001-04, .responsavel pelas liquidac;:oes financeiras da 

Emissora; 

Sao os boletins de subscric;:ao dos CRI, por meio dos quais os 

investidores subscreverao os CRI e formalizarao a sua adesao a todos 

os termos e condic;:oes deste Termo de Securitizac;:ao e da Oferta 

Restrita; 

BR7 SENADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A., sociedade 

anonima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Rua Lauro Muller, no 116, salas 2101, 2102 e 2108, 

Botafogo, CEP 22290-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

08.607.123/0001-05; 

A cedula de credito imobiliario fracionaria n° 004, sem garantia real 

imobiliaria, sob a forma escritural, que representa 44,07% (quarenta e 

quatro inteiros e sete centesimos por cento) dos Creditos lmobiliarios 

Totais Eldorado, referentes a totalidade da Parcela de Securitizac;:ao 

Eldorado 1, nos termos da Escritura de Emissao; 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - Fll BTG PACTUAL 

CORPORATE OFFICE FUNDO, 

constituido sob a forma de 

fundo de investimento imobiliario, / 

condominia fechado, regido pelas_( 
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"Cessao Fiduciiiria de Direitos 

Creditorios": 

"Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios Senado": 

disposic;:oes contidas em seu regulamento, pel~ Lei n° 8.668, de 25 de 

junho de 1993, pela lnstruc;:ao CVM no 472/08, e pelas demais 

disposic;:oes legais e regulamentares que lhe forem aplicaveis, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n° 08.924.783/0001·01; 

A cessao fiduciaria dos direitos creditorios oriundos da explorac;:ao dos 

lmoveis, o que inclui os respectivos alugueis, bern como a totalidade 

dos respe~tivos acessorios, tais como juros, multas, atualizac;:ao 

monetaria,: penalidades, indenizac;:oes, direitos de regresso, encargos 

por atraso e demais encargos eventualmente decorrentes dos 

contratos de locac;:ao, conforme identificados no instrumento que 

formaliza a Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios, e ainda os 

direitOS, prerrogativas, privilegios, todos OS acessorios, garantias 

constitufdas, e instrumentos que os representam, incluindo respectivos 

anexos, os valores relatives a cessao de direitos, aplicac;:oes e 

quaisquer outros por mais especiais que sejam, constitufda pelo 

Devedor em favor da Emissora, por meio do lnstrumento Particular de 

Cessiio Fiduciciria .de Direitos Credit6rios em Garantia e Outras 

Aven~as, cuja eficacia esta condicionada, de forma suspensiva, nos 

termos do artigo 125 do Codigo Civil, ao pagamento do Prec;:o de 

Cessao e consequente lavratura das respectivas escrituras definitivas 

de venda e compra dos lmoveis; 

A cessao fiduciikia dos direitos creditorios oriundos da explorac;:ao do 

lmovel Senado, o que inclui os respectivos alugueis, bern como a 

totalidade dos respectivos acessorios, tais como juros, multas, 

atualizac;:ao monetaria, penalidades, indenizac;:oes, direitos de 

regresso, encargos por atraso e demais encargos eventualmente 

decorrentes do contrato de locac;:ao, conforme identificado no 

instrumento que formaliza a Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Senado, e ainda os direitos, prerrogativas, privilegios, todos os 

acessorios, garantias constitufdas, e instrumentos que os representam, 

incluindo respectivos anexos, os valores relativos a cessao de direitos, 

aplicac;:oes e quaisquer outros por mais especiais que sejam, 

constitufda pelo BR7 Senado em favor da Emissora, por meio do 

lnstrumento Particular de Cessiio Fiducidria de Direitos Credit6rios em 

Garantia e Outras Aven~as, observada a condic;:ao resolutiva, nos 

termos do artigo 127 do Codigo Civil e do item 1.3. do referido 

instrumento; 
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"Compromisso de Venda e 

Compra Eldorado": 

"Conta Arrecadadora" 

"Conta da Emissao": 

"Contrato de Cessao": 

"Contrato de Distribuicao": 

"Coordenador Lider": 

"Creditos lmobiliarios Totais 

Eldorado": 

0 lnstrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 

lm6vel e Outras Aven~as, firmado em 14 de setembro de 2018, 

conforme aditado, por meio do qual o Cedente se comprometeu a 

vender eo Devedor se comprometeu a comprar o lm6vel Eldorado; 

E a conta n° 12727-3, Agencia 910, do banco ltau Unibanco S.A., de 

titularidade da Emissora; 

E a conta n° 09518-1, Agencia 910, do banco I tau Unibanco S.A., de 

titularidade da Emissora; 

0 lnstrumento Particular de Contrato de Cessiio de Creditos 

lmobilidrios e Outras Aven~as celebrado entre o Cedente, a Emissora, 

e 0 Devedor, por meio do qual 0 Cedente cedeu a Emissora todos OS 

Creditos lmobiliarios Eldorado, pelo Prer;:o de Cessao; 

0 Contrato de Distribui~iio Publica com Esfor~os Restritos de 

Cotoca~iio, sob o Regime de Melhores Esfor~os, de Certificados de 

Recebiveis /mobilidrios da 193° e 194° Series, da 195° e 196° Series e 

da 204° e 205° Series da 1° Emissiio da RB Capital Companhia de 

Securitiza~iio, firmado entre a Emissora, o Coordenador Lider e o 

Devedor; 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., instituir;:ao financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o 

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

Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o andar, 

parte- Itaim Bibi, CEP 04538-132; 

A totalidade dos creditos imobiliarios correspondentes a Parcela 

Securitizar;:ao Eldorado 1 e a Parcela Securitizar;:ao Eldorado 2, 

incluindo os acess6rios, tais como atualizar;:ao monetaria, encargos 

morat6rios, multas, penalidades, juros e eventuais indenizar;:oes e/ou 

direitos de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, 

honorarios e demais encargos contratuais e legais previstos no item 

1.2. do Anexo 3.6.1. do Compromisso de Venda e Compra Eldorado; 

"Creditos lmobiliarios Eldorado": A totalidade dos creditos imobiliarios correspondentes a Parcela 

Securitizar;:ao Eldorado 1, incluindo os acess6rios, tais como encargos 

morat6rios, multas, penalidades, juros e eventuais indeniza~iies elot 
, Eldorado Dl ' ~'ti' 
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"CRI em Circulacao", para fins de 

quorum: 

"CRI": 

"CRI Seniores": 

"CRI Subordinado": 

"CVM": 

"Data de Emissao": 

direitos de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, 

honon3rios e demais encargos contratuais e legais previstos no item 

1.2., alinea "a" do Anexo 3.6.1. do Compromisso de Venda e Compra 

Eldorado; 

Para efeito de calculo de quaisquer dos qu6runs de instalac;:ao e/ou 

deliberac;:a<? da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, serao excluidos 
I 

os CRI quei a Emissora eventualmente possua em tesouraria; os que 

sejam de ; titularidade de empresas ligadas a Emissora, assim 

entendidas: empresas que sejam subsidiarias, coligadas, controladas, 

direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer 

de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em 

situac;:ao de conflito de interesses; 

Em conjunto, os CRI Seniores e os CRI Subordinados da presente 

emissao, emitidos pela Emissora com lastro nos Creditos lmobiliarios 

Eldorado, por meio da formalizac;:ao deste Termo de Securitizac;:ao, nos 

termos dos artigos 6° a 8° da Lei no 9.514/97, os quais serao objeto de 

oferta publica, nos termos da lnstruc;:ao CVM no 476/09; 

Sao os certificados de recebiveis imobiliarios da 193a Serie da 1a 

Emissao da Emissora. Os CRI Seniores tern preferencia no recebimento 

de juros remunerat6rios, principal e encargos morat6rios 

eventualmente incorridos, em relac;:ao aos CRI Subordinados, sendo 

que as despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado, previstas 

neste Termo de Securitizac;:ao sao pagas antes que os CRI Seniores, de 

acordo com a prioridade de pagamentos prevista no item 3.11. abaixo. 

Dessa forma, os CRI Subordinados nao poderao ser resgatados pela 

Emissora antes do resgate integral dos CRI Seniores; 

Sao os certificados de recebiveis imobiliarios da 194a Serie da 1 a 

Emissao da Emissora. Os CRI Subordinados recebem juros 

remunerat6rios, principal e encargos morat6rios eventualmente 

incorridos, somente ap6s o pagamento dos CRI Seniores, de acordo 

com a prioridade de pagamentos prevista no item 3.11. deste Termo 

de Securitizac;:ao; 

E a Comissao de Valores Mobiliarios; 

Eo dia 30 de janeiro de 2019; f 
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"Devedor": 

"Dia Otil" ou "Dias Oteis": 

"Documentos da Operac;:ao": 

"Emissao": 

"Emissora": 

"Escritura de Emissao": 

"Fianca": 

EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, fundo de investimento 

imobiliario, constituido sob a forma de condominia fechado, regido pelas 

disposic;:6es contidas em seu regulamento, pela Lei n° 8.668/93, pela 

lnstruc;:ao CVM no 472/08, e pelas demais disposic;:6es legais e 

regulamentares que lhe forem aplicaveis, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

21.085.863/0001-89, administrado por BRASIL PLURAL S.A. BANCO 

MUL TIPLO, sodedade devidamente autorizada pela CVM para o exercicio 

da atividade de administrac;:ao de carteiras e valores mobiliiuios, nos 

termos do Ato Declarat6rio n° 15.455, expedido em 13 de janeiro de 

2017, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 

Botafogo no 228, sala 907, inscrita no CNPJ/MF sob n° 45.246.410/0001-

55; 

Qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado declarado 

nacional na Republica Federativa do Brasil. Para efeitos de 

prorrogac;:ao de prazo, serao prorrogados para 0 dia util subsequente 

quando OS pagamentos coincidirem com sabado, domingo, feriado 

declarado nacional; 

0 Compromisso de Venda e Compra Eldorado, o Ccintrato de Cessao, a 

Escritura de Emissao, o Contrato de Distribuic;:ao, a Alienac;:ao 

Fiduciaria de Cotas, a Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios, as 

respectivas escrituras definitivas de venda e compra dos lm6veis, este 

Termo de Securitizac;:ao e os Boletins de Subscric;:ao, quando 

considerados em conjunto; 

E a emissao dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 193a e da 

194a Series da 1 a Emissao da Emissora; 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA«;AO, acima qualificada; 

0 lnstrumento Particular de Emisslio de Cedula de Creditos 

lmobilicirios, sem Garantia Real lmobiliciria sob a Forma Escritural, 

firmado pela Emissora e pela lnstituic;:ao Custodiante, com 

interveniencia do Devedor; 

A fianc;:a prestada pelo BR7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPA«;OES MULTIESTRATEGIA, fundo de investimento em 

participa~Oes, constltuido sob a forma de condominia fechado, regido I 
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"Fundo de Reserva" 

"Garantias": 

"Garantias Adicionais": 

"IGP-M/FGV": 

"lm6vel Eldorado": 

pelas disposi~oes contidas em seu regulamento, pela lnstru~ao da CVM 

no 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada e pelas demais 

disposi~oes ,legais e regulamentares que lhe forem aplicaveis, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n° 22.509.589/0001-90, administrado por BRASIL 

PLURAL S.A. BANCO MOL TIPLO, acima qualificado; por meio de carta 

de fian~a ("Carta Fianca"), em garantia das Obriga~oes Garantidas, 

observada a condi~ao resolutiva; 

BR7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, 

fundo de investimento multimercado de cn§dito privado, constitufdo sob a 

forma de condominia fechado, regido pelas disposi~6es contidas em seu 

regulamentp, e pela lnstru~ao da CVM n° 555, de 17 de dezembro de 

2014, inscrito no CNPJ/MF sob o no 23.541.587/0001-41; administrado 

por BRASIL PLURAL S.A. BANCO MOL TIPLO, acima qualificado; 

0 fundo de reserva a ser constituido em favor da Emissora, no prazo 

de ate 2 (d,ois) Dias Uteis contado do pagamento do Pre~o da Cessao, 

em garanti~ do cumprimento das obriga~oes decorrentes da Parcela 

Securitiza~ao Eldorado 1 em valor estimado, o qual podera ser 

utilizado para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI, 

bern como para o pagamento das despesas vinculadas a Emissao; 

A Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, a Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios, o Fundo de Reserva e a Subordina~ao, quando em 

con junto; 

Adicionalmente, em garantia do cumprimento das Obriga~oes 

Garantidas, serao constituidas: a Aliena~ao Fiduciaria de lm6vel 

Senado, a Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios Senado e a Fian~a, 

as quais estao sujeitas a determinada condi~ao resolutiva conforme 

prevista nos respectivos instrumentos que formalizam tais garantias; 

0 fndice Geral de Pre~os - Mercado, apurado e divulgado pela 

Funda~ao Getulio Vargas; 

A fra~ao ideal de 51% (cinquenta e um por cento) das unidades 

autonomas'de no 11, 21, 31, 41, 51, 71, 81, 181, 191, 201, 211, 221, 

231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, 321, e cobertura do 

edifkio Eldorado Business Tower, do Centro Empresarial Rebou~as, 

localizado na Avenida das Na~Oes Unidas n' 8.501, no 45' Subdistrito,! 
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"lm6vel Flamengo": 

"lm6veis": 

"lnstrucao CVM no 476/09": 

"lnstrucao CVM no 539/13": 

"lnstrucao CVM no 583/16": 

"lnvestidores Profissionais": 

"lnvestidores Qualificados": 

Pinheiros, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo que compoem 

o im6vel objeto da matricula n° 118.281, 118.282, 118.283, 118.284, 

118.285, 118.287, 118.288, 118.298, 118.299, 118.300, 118.301, 

118.302, 118.303, 118.304, 118.305, 118.306, 118.307, 118.308, 

118.309, 118.310, 118.311, 118.312 e 118.313 (tanto as unidades 

comerciais quanta as vag as de garagem ), do 1 oo Oficial de Registros de 

lm6veis de Sao Paulo; 

As unidades autonomas 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 

602, 701' 702, 801' 802, 901' 902, 1001' 1002, 1101' 1102, 1201' 1202, . 

1301, 1302, 1401 e 1402 que com poem o im6vel objeto da matricula n° 

120.457, 120.458, 120.459, 120.460, 120.461' 120.462, 120.463, 

120.464, 120.465, 120.466, 120.467, 120.468, 120.469, 120.470, 

120.471' 120.472, 120.473, 120.474, 120.475, 120.476, 120.477, 

120.478, 120.479, 120.480, 60.449 e 60.448 (tanto as unidades 

comerciais ·quanta as vagas de garagem), do 9° Oficial de Registros de 

lm6veis do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que fazem parte 

do empreendimento denominado "Ediffcio Flamengo Park Towers"., 

localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 

n° 66; 

0 lm6vel Eldorado e o lm6vel Flamengo, quando mencionados em 

con junto; 

E a instruc;:ao CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada; 

E a instruc;ao CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 

alterada; 

E a instruc;:ao CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016; 

Sao OS investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

profissional conforme previsto no Artigo 9-A da lnstruc;:ao CVM n° 

539/13; 

Sao os investidores que atendam as caracteristicas de investidor 

qualificado conforme previsto no Artigo 9-B da lnstruc;:ao CVM n° 

539/13; 
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"IPCAIIBGE": 

"Juros Remunerat6rios": 

"Lei das Sociedades por Ac6es": 

"Lei n° 10.931/04": 

"Lei n° 6.385/76": 

"Lei no 9.514/97": 

"Obrigac6es Garantidas": 

"Oferta Restrita": 

0 lndice de Pre~os ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo 

Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica; 

100% (cern por cento) da varia~ao cumulada da Taxa Dl, acrescido de 

um spread de 1,40% (um inteiro e quarenta centesimos por cento) ao 

ano para os CRI Seniores e de 4,00% (quatro inteiros por cento) ao ano 

para os CRI Subordinados; 

E a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; 

E a Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, con forme alterada, que 

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

credito imobiliario, cedula de credito imobiliario, cedula de credito 

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

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

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

E a Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, que 

disp6e sobre o mercado de valores mobiliarios e cria a CVM; 

E a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que 

regula o Sistema de Financiamento lmobiliario; 

Sao (i) as obriga~6es principais, acess6rias e morat6rias, presentes ou 

futuras, no seu vencimento original ou . antecipado, inclusive 

decorrentes dos juros, multas (inclusive indenizat6rias), penalidades, 

dever de recompra e indeniza~6es relativas aos Creditos lmobiliarios 

Eldorado, incluindo, mas nao se limitando, ao pagamento do valor de 

resgate nas hip6teses de decreta~ao de Acelera~ao de Pagamento, nos 

termos do item 3 do Anexo 3.6.1. dos Compromissos de Venda e 

Compra Eldorado e da obriga~ao de pagamento do valor referente ao 

Ajuste das Parcelas, nos termos do item 2.6. do Contrato de Cessao; e 

(ii) de todos os custos e despesas incorridos em rela~ao a emissao da 

CCI e dos CRI e a excussao das garantias, incluindo penas 

convencionais, honorarios advocatfcios, custas, despesas judiciais ou 

extrajudiciais, tributos e custos relatives ao cancelamento da CCI e 

das garantias; 

Corresponde a oferta dos CRI no mercado de capitais brasileiro, nos 

termos da lnstru~ao CVM no 476/09; 
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"Parcela Securitizacao Eldorado 

1": 

"Parcela Securitizacao Eldorado 

~": 

"Patrimonio Separado": 

"Preco de Cessao": 

"Regime Fiduciario": 

"Subordi nacao": 

R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhoes de reais) a ser pago em 

determinadas parcelas de juros e amortizac;:ao pelo Devedor em favor 

do Cedente, nos termos e condic;:oes previstos no item 1.2., alinea "a" 

do Anexo 3.6.1. do Compromisso de Venda e Compra Eldorado; 

R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhoes de reais) a ser 

pago em determinadas parcelas de juros, atualizac;:ao monetaria e 

amortizac;:ao pelo Devedor em favor do Cedente, nos termos e 

condic;:oes previstos no item 1.2., alinea "b" do Anexo 3.6.1. do 

Compromisso de Venda e Compra Eldorado; 

E: o patrimonio constituido, ap6s a instituic;:ao do Regime Fiduciario, 

pelos Cn?ditos lmobiliarios Eldorado representados pela CCI e pelas 

Garantias e pelas Garantias Adicionais, incluindo a Conta da Emissao e 

40% (quarenta por cento) dos recursos disponiveis na Conta 

Arrecadadora oriundos da explorac;:ao dos lm6veis, nos termos do 

artigo 9° da Lei n° 9.514/97; 

0 prec;:o da cessao dos Cn?ditos lmobiliarios Eldorado, conforme 

estabelecido no Contrato de Cessao, correspondente ao valor da 

Parcela Securitizac;:ao Eldorado 1, a ser pago pela Emissora ao 

Cedente, na forma prevista no Contrato de Cessao; 

E o regime ,fiduciario instituido sobre os Creditos lmobiliarios Eldorado 

e as Garan'tias e as Garantias Adicionais por meio deste Termo de 

Securitizac;:ao, na forma do artigo 9° da Lei no 9.514/97, a Conta da 

Emissao e 40% (quarenta por cento) dos recursos disponiveis na Conta 

Arrecadadora oriundos da explorac;:ao dos lm6veis, com a consequente 

constituic;:ao do Patrimonio Separado, ate o pagamento integral dos 

CRI, isentando os bens e direitos integrantes do Patrimonio Separado 

de ac;:oes ou execuc;:oes de credores da Emissora, de forma que 

respondam exclusivamente pelas obrigac;:oes inerentes aos titulos a 

eles afetados; 

Preferencia garantida aos CRI Seniores em relac;:ao aos CRI 

Subordinados, no sentido de que os primeiros sao pagos pela Emissora 

antes que os segundos, em estrita observancia a prioridade de 

pagamentos prevista no item 3.11. deste Termo de Securitizac;:ao; 
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"Taxa Dl": 

"Termo de Securitizacao": 

"Titulares dos CRI": 

A variat;:ao acumulada das taxas medias diarias dos Dl - Depositos 

lnterfinanceiros de urn dia, extra-grupo, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dais) Dias Oteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 

83, disponivel·na pagina na internet (http://www.b3.com.br); 

Corresponde a este Termo de Securitizat;:ao de Creditos lmobiliarios, 

para vincular os Creditos lmobiliarios Eldorado aos Certificados de 

Recebiveis lmobiliarios da 193a e 194a Series da 1 a Emissao da 

Emissora; e 

Sao os lnvestidores Profissionais subscritores ou adquirentes dos CRI ou 

ainda futuros investidores qualificados que venham a adquirir os CRI 

no mercado secundario. 

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Objeto: Por meio deste Termo de Securitizat;:ao, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e 

irretratavel, a totalidade dos Creditos lmobiliarios Eldorado, representados pela CCI, aos CRI objeto desta 

Emissao, cujas caracteristicas sao descritas na Clausula Terceira abaixo; 

2.2. Autorizacao: A Emissao foi autorizada em Reuniao do Conselho de Administrat;:ao da Emissora, 

realizada em 23 de novembro de 2018, cuja ata sera devidamente arquivada na junta comercial 

competente. 

2.3. Origem dos Creditos lmobiliarios: A CCI, representativa dos Creditos lmobiliarios Eldorado, foi 

emitida sem garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931/04. 

2.3.1. 0 documento pelo qual a CCI foi emitida encontra-se devidamente custodiado junto a 
lnstituit;:ao Custodiante, nos termos do§ 4° do artigo 18 da Lei n° 10.931/04. 

2.3.2. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora por meio deste Termo de Securitizat;:ao, sera 

registrado na lnstituit;:ao Custodiante, nos termos do artigo 23, paragrafo (mica, da Lei n° 

10.931104, por meio da declarat;:ao que constitui o Anexo VII a este Termo de Securitizat;:ao. 

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

esta Emissao os Creditos lmobiliarios Eldorado, representados pela CCI, de sua titularidade, com valor total 

de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhoes de reais), na Data de Emissao. 

2.5. Aquisicao dos Creditos lmobiliarios: A titularidade dos Creditos lmobiliarios Eldorado foi adquirida 

pela Emissora mediante a celebrat;:ao do Contrato de Cessao. 

Eldorado Dl (f,.~ 
14 I 89 

1 



! 
2.6. Prec;:o de Cessao: Pela cessao dos Creditos ~lmobiliarios Eldorado, a Emissora pagara ao Cedente, o 

Prer;o de Cessao, no valor, prazo e termos previstos no Compromisso de Venda e Compra Eldorado e no 

Contrato de Cessao. 

CLAUSULA TERCEIRA - CARACTERfSTICAS DOS CRI 

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

lmobiliarios Eldorado, possuem as seguintes caracteristicas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

CRI Seniores 

Emissao: 1 a; a) 

Serie: 193a; b) 

Data de Emissao: 30 de janeiro de 2019; c) 

Quantidade de CRI: 120.000 (cento e vinte d) 

mil); 

Valor Total da Serie: R$ 120.000.000,00 e) 

(cento e vinte milh6es de reais), na Data de 

Emissao; 

Valor Nominal Unitario: R$ 1.000,00, na f) 

Data de Emissao; 

Prazo da Emissao: 4.374 (quatro mil, g) 

trezentos e setenta e quatro) dias contados 

da Data de Emissao; 

Reajuste: 0 Valor Nominal Unitario nao sera h) 

atualizado; 

Remunerar;ao: 100% (cem por cento) da i) 

variar;ao acumulada das taxas medias 

diarias dos Dl - Depositos lnterfinanceiros 

de um dia, extra-grupo, base 252 (duzentos 

e cinquenta e dais) Dias Oteis, calculadas e 

divulgadas diariamente pela B3, disponivel 

na pagina na internet 

(http:/ /www.b3.com.br), acrescida de um 

spread de 1,40% (um inteiro e quarenta 

centesimos por cento) ao ano, desde a Data 

de Emissao ate a data do efetivo 

pagamento, conforme previsto neste Termo 

de Securitizar;ao; 

CRI Subordinados 

Emissao: 1 a; 

Serie: 194a; 

Data de Emissao: 30 de janeiro de 2019; 

Quantidade de CRI: 10.000 (dez mil); 

Valor Total da Serie: R$ 10.000.000,00 (dez 

milh6es de reais), na Data de Emissao; 

Valor Nominal Unitario: R$ 1.000,00, na 

Data de Emissao; 

Prazo da Emissao: 4.374 (quatro mil, 

trezentos e setenta e quatro) dias contados 

da Data de Emissao; 

Reajuste: 0 Valor Nominal Unitario nao sera 

atualizado; 

Remunerar;ao: 100% (cem por cento) da 

variar;ao acumulada das taxas medias 

diarias dos Dl - Depositos lnterfinanceiros 

de um dia, extra-grupo, base 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) Dias Oteis, calculadas e 

divulgadas diariamente pela B3, disponivel 

na pagina na internet 

(http:/ /www.b3.com.br), acrescida de um 

spread de 4,00% (quatro inteiros por cento) 

ao ano, desde a Data de Emissao ate a data 

do efetivo pagamento, conforme previsto 

neste Termo de Securitizar;ao; 
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j) 

k) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

Periodicidade de Pagamento de 

Amortiza~ao: Nas datas estipuladas na j) 

tabela constante do Anexo I deste Termo de 

Securitiza~ao; 

Periodicidade de Pagamento de Juros: 

Mensal, nas datas estipuladas na tabela k) 

constante do Anexo I deste Termo de 

Securitiza~ao; 

Regime Fiduciario: Sim'; 

Sistema de Registro, Custodia Eletronica, l) 

Distribui~ao e Liquida~ao Financeira: B3; m) 

Local de Emissao: Cidade e Estado de Sao 

~u~ n) 

Data de Vencimento: 21 de janeiro de 2031; 

Taxa de Amortiza~ao: De acordo com a o) 

tabela de amortiza~ao con stante do Anexo I p) 

deste Termo de Securitiza~ao; 

Garantia flutuante: Nao; e 

Garantias: Cessao Fiduciaria de Direitos q) 

Creditorios, Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, r) 

Aliena~ao Fiduciaria de lmovel Senado, 

Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Senado, Fian~a, Fundo de Reserva e 

Subordina~ao. 

Periodicidade de Pagamento de 

Amortiza~ao: Nas datas estipuladas na 

tabela constante do Anexo I deste Termo de 

Securitiza~ao; 

Periodicidade de Pagamento de Juros: 

Mensal, nas datas estipuladas na tabela 

constante do Anexo I deste Termo de 

Securitiza~ao; 

Regime Fiduci<irio: Sim; 

Sistema de Registro, Custodia Eletronica, 

Distribui~ao e Liquida~ao Financeira: B3; 

Local de Emissao: Cidade e Estado de Sao 

Paulo; 

Data de Vencimento: 21 de janeiro de 2031; 

Taxa de Amortiza~ao: De acordo com a 

tabela de amortiza~ao constante do Anexo I 

deste Termo de Securitiza~ao; 

Garantia flutuante: Nao; e 

Garantias: Cessao Fiduciaria de Direitos 

Creditorios, Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, 

Aliena~ao Fiduciaria de lmovel Senado, 

Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Senado, Fian~a e Fundo de Reserva. 

3.2. Distribuicao e Negociacao: Os CRI desta Emissao serao depositados, para distribui~ao no mercado 

primario, e, para negocia~ao no mercado secundario, na B3. 

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

titularidade dos CRI sera comprovada pelo extra to da conta ·de deposito aberta em nome de cad a titular e 

emitido pela B3, quando os CRI estiverem custodiados na B3. Adicionalmente os CRI terao a sua titularidade 

comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador, com base nas informas:oes prestadas pela B3. 

3.4. lmpontualidade no Pagamento: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer 

quantia devida aos Titulares dos CRI, desde que os Creditos lmobiliarios Eldorado tenham sido pagos e 

desde que a impontualidade nao seja decorrente de algum caso fortuito ou for~a maior, os debitos em 

atraso vencidos e nao pagos pela Emissora, devidamente atualizados e acrescidos da respectiva 

remunera~ao, ficarao, desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, sujeitos a, 

independentemente de aviso, notifica~ao ou interpela~ao judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, 
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irredutfvel e nao compensatoria, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratorios a razao de 1% (urn por cento) 

ao mes, sendo certo que se os Creditos lmobiliarios Eldorado nao forem recebidos pela Emissora, a multa e 

os juros previstos nessa clausula nao terao efeito. 

3.5. Atualizacao Monetaria: 0 Valor Nominal Unitario nao sera atualizado. 

3.6. Calculo dos Juros Remuneratorios: A remunera~ao dos CRI, incidente sabre o Valor Nominal Unitario 

ou o saldo do Valor Nominal Unitario desde a Data de lntegraliza~ao dos CRI, e composta por juros 

remuneratorios de 100% (cern por cento) da varia~ao cumulada da Taxa Dl, acrescido de urn spread de 

1,40% (urn inteiro e quarenta centesimos por cento) ao ano para os CRI Seniores e 4,00% (quatro inteiros por 

cento) ao ano para os CRI Subordinados, com base em urn ano de 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias 

Oteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata, de acordo com as formulas abaixo 

("Remuneracao"). Os Juras Remuneratorios e a amortiza~ao de principal dos CRI serao pagos conforme 

previsto no Anexo I ao presente Termo de Securitiza<;:ao ("Data de Pagamento"). 

Calculo dos Juros: 

] = VNe x (Fator ]uros -1) 

Onde: 

J = Valor unitario da Remunera~ao dos CRI, devida ao final de cada Periodo de Capitaliza~ao, 

calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento. 

VNe =Valor Nominal Unitario de emissao ou da Data de Pagamento dos CRI imediatamente anterior, 

apos incorpora<;:ao de juros ou pagamento, se houver, o que ocorrer por ultimo, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento. 

Fator Juras= Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado 

de acordo com a formula abaixo: 

Fator ]uros = Fator Dl x Fator Spread 

FatorDI = Produtorio das Taxas Dl, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado de acordo com a formula abaixo. 

Fator Spread = Produtorio do Spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

apurado de acordo com a formula abaixo. 

Fator Dl: 
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Onde: 

n 

Fator DI = n (1 + TD/k) 
! k=l 

n = Numero total de Taxas Dl consideradas para a Remunerac;:ao dos CRI, a partir da Data de 

lntegralizac;:ao dos CRI ou da Data de Pagamento dos CRI ou de incorporac;:ao de juros, se houver, 

imediatamente anterior, exclusive, ate a data de calculo, inclusive, sendo "n" um numero inteiro. 
I 

l 
k = Numero de ordem das Taxas Dl, variand,o de 1 (u~) ate n. 

TDik = Taxa Dl de ordem k, expressa ao dia, calculado conforme formula abaixo: 

Onde: 

Dlk = T Taxa Dl de ordem k, divulgada pela divulgada pela B3 - Segmento CETIP UTVM, conforme 

item (g) abaixo: 
' 
l 
I 
i dup 

Fator Spread= ( 1 + Spread)ill, onde: 

spread = 1,40% (um inteiro e quarenta centesimos por cento) para os CRI Seniores e 4,00% (quatro 

inteiros por cento) para os CRI Subordinados, informada com 4 (quatro) casas decimais. 

dup = numero de Dias Oteis entre a Data de lntegralizac;:ao ou da Data de Pagamento dos CRI ou de 

incorporac;:ao de juros, se houver, imediatamente anterior, exclusive, ate a data de calculo, 

inclusive, sendo "dup" um numero inteiro. 

Para fins de calculo da Remunerac;:ao dos CRI: 

(a) define-se "Periodo de Capitalizac;:ao dos CRI" como o intervalo de tempo que se inicia na Data de 

lntegralizac;:ao dos CRI, no caso do primeiro Periodo de Capitalizac;:ao dos CRI, ou nas Datas de 

Pagamento dos CRI, ou de incorporac;:ao de juros, se houver, indicadas no Anexo I imediatamente 

anterior, no caso dos demais Periodos de Capitalizac;:ao dos CRI, e termina na proxima Data de 

Pagamento dos CRI; 

Eldorado Dt( ~ 
18 I 89 \\ 

r q 



(b) a Taxa Dl devera ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgado pela 

entidade responsavel pelo seu calculo; 

i 
I 

(c) o fator resultante da expressao e: (1 + TD,Ik) e considerado com 16 (dezesseis) casas decimais sem 

arredondamento; 

(d) efetua-se o produt6rio dos fatores diarios (1 + TDik), sendo que a cada fator diario acumulado, 

trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o proximo fator diario, e 

assim por diante ate o ultimo considerado; 

(e) o valor dos juros remunerat6rios sera incorporado ao Valor Nominal dos CRI para efeito de apurac;:ao 

do saldo devedor dos CRI. Para os fins deste Termo, fica estabelecido que o saldo devedor equivale 

ao Valor Nominal dos CRI nao amortizado, acrescido dos juros devidos e nao pagos e penalidades 

previstas neste Termo ("Saldo Devedor dos CRI"); 

(f) no caso de indisponibilidade temporaria da Taxa Dl pela B3 - Segmento CETIP UTVM na data de 

vencimento de quaisquer obrigac;:oes pecuniarias decorrentes deste Termo de Securitizac;:ao, sera 

utilizada, em sua substituic;:ao, para apurac;:ao de "TDik", a ultima Taxa Dl divulgada oficialmente, 

ate a data do calculo, nao sendo devidas compensac;:oes entre as Cedentes e a Emissora, quando da 

divulgac;:ao posterior da Taxa Dl que seria aplicavel; e 

(g) a Taxa Dl devera ser utilizada com uma defasagem de 6 (seis) Dias Oteis. Exemplificadamente, a 

Taxa Dl utilizada no dia 15 de marc;:o de 2019 sera a Taxa Dl divulgada no dia 06 de marc;:o de 2019. 

3.7. Calculo da Amortizacao: 0 Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI sera amortizado, nas datas 

indicadas no Anexo I a este Termo, de acordo com a formula abaixo, observado a Clausula Sexta: 

3.8. 

onde: 

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

casas decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitario, conforme definido acima; e 

Tai = i-esima taxa de amortizac;:ao, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais, 

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

Pagamento das parcelas dos CRI: Os pagamentos relativos aos CRI serao realizados nas Datas de{ 
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Pagamento dos CRI, de acordo com a formula abaix~. 

PMTi = Pagamento referente ao i-esimo m~s . Valor unitario em reais, calculado com 8 (oito) casas 
! 

decimais, sem arredondamento; 

AMi = i-esima amortizac;:ao, valor unitario em reais, conforme definido acima; e 

J = Valor da Remunerac;:ao, valor unitario em reais, calculado conforme definido acima. 

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

adotados pela B3, conforme o caso. Caso por qualquer razao, qualquer um dos CRI nao esteja custodiado na 

B3, na data de seu pagamento, a Emissora deixara, em sua sede, o respective pagamento a disposic;:ao do 

respective Titular dos CRI. Nesta hipotese, a partir da referida data de pagamento, nao havera qualquer 

tipo de remunerac;:ao sabre o valor colocado a disposic;:ao do Titular dos CRI na sede da Emissora. 

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

qualquer obrigac;:ao pela Emissora, ate o primeiro Dia Util subsequente, se o vencimento coincidir com um 

dia que nao seja considerado um Dia Util, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos. 

3.10.1. Sempre que necessaria, os prazos de pagamento de quaisquer obrigac;:oes referentes aos CRI 

devidas no mes em questao serao prorrogados, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos, 

pelo numero de dias necessaries para assegurar que entre o recebimento dos Creditos lmobiliarios 

Eldorado pela Emissora e o pagamento de suas obrigac;:oes referentes aos CRI sempre decorra ate 2 

(dois) Dias Oteis, com excec;:ao da data de vencimento dos CRI. 

3.10.2. Os pagamentos dos CRI serao calculados sempre ate as datas estipuladas na coluna "Data de 

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

Dias Oteis apos referida data, ou seja, nas datas estipuladas na coluna "Data de Pagamento" da 

tabela constante do Anexo I deste Termo de Securitizac;:ao, nao sendo devida nenhum tipo de 

remunerac;:ao durante este perfodo de dois Dias Oteis. 

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

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

antecipados e amortizac;:oes extraordinarias, apos o cumprimento do item anterior: 

(a) 

(b) 

(c) 

Despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas ate a data de pagamento mensal; 

Multa moratoria e Juras Moratorios e/ou Juras Remuneratorios dos CRI Seniores vencidos; 

Juras Remuneratorios dos CRI Seniores; {J 
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(d) Amortiza~ao dos CRI Seniores, conforme previsto neste Termo de Securitiza~ao, e encargos 

moratorios eventualmente incorrido; 

(e) Multa moratoria e Juras Moratorios e/ou Juras Remuneratorios dos CRI Subordinados vencidos; 

(f) Juras Remuneratorios dos CRI Subordinados; 

(g) Amortiza~ao dos CRI Subordinados, conforme previsto neste Termo de Securitiza~ao, e encargos 

moratorios eventualmente incorrido; e 

(h) Recomposi~ao do Fundo de Reserva. 

3.11.1. Considerando-se que os CRI Subordinados serao pagos de acordo com a prioridade de 

recebimento prevista no item 3.11., acima, esses CRI Subordinados nao serao considerados 

inadimplidos quando o seu nao pagamento for motivado unicamente pela observancia da ordem 

estabelecida pela prioridade de pagamentos. 

3.11.2. Os pagamentos relatives as despesas do Patrimonio Separado nao previstas no fluxo da 

opera~ao serao realizados pela Emissora, com recursos do Patrimonio Separado obedecendo a 

Prioridade de Pagamentos acima definida, sendo paga junto com as despesas previstas no item (a). 

3.12. Subscricao e lntegralizacao dos CRt: Os CRt serao subscritos e integralizados na forma prevista 

abaixo. 0 pre~o de integraliza~ao sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na data de integraliza~ao, 

e reduzido de eventuais amortiza~oes que possam vir a ocorrer durante esse perfodo, sendo admitido agio 

ou desagio ("Preco de lntegralizacao"). 

3.12.1. A integraliza~ao dos CRt sera realizada pelo Pre~o de lntegraliza~ao, em moeda corrente 

nacional, a vista, conforme previsto neste Termo de Securitiza~ao. 

3.12.2. A integraliza~ao dos CRI sera realizada via B3, segundo procedimentos de liquida~ao 

estabelecidos pelo proprio ambiente. 

3.13. Regime Fiduciario: Sera institufdo Regime Fiduciario sabre os Creditos lmobiliarios Eldorado, nos 

termos da Clausula Setima abaixo. 

CLAUSULA QUART A- FORMA DE DISTRIBUtc;AO DOS CRI 

4.1. Distribuicao: A Emissao e realizada em conformidade com a lnstru~ao CVM n° 476/09 e esta 

automaticamente dispensada de registro de distribui~ao na CVM, nos termos do artigo 6° da lnstru~ao CVM 

no 476/09. Nao obstante, a Oferta Restrita sera registrada perante a ANBIMA, para fins de composi~ao de 

base de dados, nos termos do artigo 1°, paragrafo 1°, do Codigo ANBIMA de Regula~ao e Melhores Praticas 

para as Ofertas Publicas de Distribui~ao e Aquisi~ao de Valores Mobiliarios e das normas estabelecidas na 

Diretriz anexa a Delibera~ao no 5, de 30 de julho de 2015, expedida pelo Conselho de Regula~ao e Melhores 

Praticas da ANBIMA. jl 
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4.1.1. A Emissao e destinada apenas a lnvestidores Profissionais, nos termos da lnstruc;:ao CVM no 

539/13 e da lnstruc;:ao CVM no 476/09. 

4.1.2. Em atendimento ao que dispoe a lnstruc;:ao CVM n° 476/09, os CRI desta Emissao serao 

ofertados a, no maximo, 75 (setenta e cinco) investidores e subscritos ou adquiridos por, no 

maximo, 50 (cinquenta) investidores. 

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

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

nos moldes constantes do Boletim de Subsc'ric;:ao, atestando que estao cientes de que: 

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

(b) os CRI ofertados estao sujeitos as restric;:oes de negociac;:ao previstas na lnstruc;:ao CVM n° 

476/09. 

4.1.4. Em conformidade com o artigo JO-A da lnstruc;:ao CVM n° 476/09, o inicio da oferta foi 

informado pelo Coordenador Uder a CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis contados da primeira 

procura a potenciais investidores, nos termos do Contrato de Distribuic;:ao. 

4.1.5. A distribuic;:ao publica dos CRI sera encerrada quando da subscric;:ao e integralizac;:ao da 

totalidade dos CRI, ou a exclusivo criteria da Emissora, o que ocorrer primeiro, nos termos do 

Contrato de Distribuic;:ao. 

4.1.6. Em conformidade com o artigo so da lnstruc;:ao CVM no 476/09, o encerramento da oferta 

devera ser informado pelo Coordenador Uder a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu 

encerramento, devendo referida comunicac;:ao ser encaminhada por intermedio da pagina da CVM 

na rede mundial de computadores, exceto de outra forma vier a ser definido pela CVM, e canter as 

informac;:oes indicadas no Anexo Ida lnstruc;:ao CVM n° 476/09. 

4.1.7. Caso a oferta publica dos CRI nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu 

inicio, o Coordenador Uder devera realizar a comunicac;:ao de encerramento prevista acima, com os 

dados disponiveis a epoca, complementando-a semestralmente, ate o seu encerramento. A 

subscric;:ao ou aquisic;:ao dos CRI deve ser realizada no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses 

contado da data de inicio da oferta publica, nos termos do art. S0 -A da lnstruc;:ao CVM no 476/09. 

4.1.S. Os CRI desta Emissao somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de 

valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscric;:ao ou aquisic;:ao 

dos CRI pelos investidores. 
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4.1.9. Os CRI desta Emissao somente poderao ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a 

menos que a Emissora obtenha o registro de oferta publica perante a CVM, nos termos do caput do 

artigo 21 da Lei no 6.385/76 e da lnstru~ao da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

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

ClAUSULA QUINTA- GARANTIAS 

5.1. Garantias: Nos termos dos Documentos da Opera~ao, foram constituidas em favor da Emissora, a 

Aliena~ao Fiduciaria de Cotas e a Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios, cuja eficacia esta condicionada, 

de forma suspensiva, nos termos do artigo 125 do C6digo Civil, ao pagamento do pre~o de aquisi~ao dos 

lm6veis nos prazos previstos no Compromisso de ;Venda e Compra Eldorado e consequente lavratura das 
I 

respectivas escrituras definitivas de venda e comp~a dos lm6veis. 

Ainda, em garantia do cumprimento das Obriga~oes Garantidas, foram constitufdas as Garantias Adicionais, 

quais sejam: (i) a Fian~a, por meio da Carta Fian~a, (ii) a Aliena~ao Fiduciaria de lm6vel Senado; e (iii) a 

Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios Senado, as quais estarao sujeitas a determinada condi~ao 

resolutiva conforme prevista nos respectivos instrumentos que formalizam tais garantias. 

5.1.1. Adicionalmente, sera constitufdo, na forma, montante e prazo previstos no Anexo 3.6.1. do 

Compromisso de Venda e Compra Eldorado, o Fundo de Reserva, sob exclusiva responsabilidade do 

Devedor. 

5.1.1.1. 0 Fundo de Reserva devera corresponder, a todo e qualquer momenta ate o 

cumprimento integral das obriga~oes principais, acess6rias e morat6rias, presentes ou 

futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas 

(inclusive indenizat6rias), penalidades, dever de recompra e indeniza~oes relativas aos 

Creditos lmobiliarios Eldorado, incluindo, mas nao se limitando, ao pagamento do valor de 

resgate nas hip6teses de decreta~ao de Acelera~ao de Pagamento, nos termos do item 3 do 

Anexo 3.6.1. do Compromisso de Venda e Compra Eldorado; e de todos os custos e despesas 

incorridos em rela~ao a emissao da CCI e dos CRI e a excussao das garantias vinculadas aos 

CRI, incluindo penas convencionais, honorarios advocaticios, custas, despesas judiciais ou 

extrajudiciais, tributos e custos relativos ao cancelamento da CCI e das garantias, ao 

montante equivalente a 100% (cern por cento) do valor da ultima parcela vencida dos CRI 

("Montante Mfnimo do Fundo de Reserva"). 

5.1.1.2. Caso, em qualquer data de pagamento aos Titulares de CRI, os valores creditados 

na conta do Patrimonio Separado sejam insuficientes para a satisfa~ao integral dos valores 

de principal e remunera~ao, devidos na respectiva data de pagamento aos Titulares de CRI, 

bern como para a satisfa~ao de quaisquer obriga~oes relacionadas aos CRI, a Emissora 

podera utilizar os recursos do Fundo de Reserva disponfveis na conta do Patrimonio / 
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Separado, em montante suficiente para a satisfac;:ao integral da referida parcela dos CRI e 

das obrigac;:oes a eles relacionadas. 

5.1.1.3. Caso os recursos do Fundo de Reserva venham a ser inferiores ao Montante Minimo 

do Fundo de Reserva, a Emissora podera (i) utilizar os recursos excedentes da arrecadac;:ao 

dos direitos creditorios decorrentes da explorac;:ao dos lmoveis para recompor o Montante 

Minimo do Fundo de Reserva, e/ou (ii) exigir que o Devedor recomponha o Fundo de Reserva 

com recursos proprios, mediante transferencia dos valores necessaries a sua recomposic;:ao, 

os quais serao utilizados para compute do Montante Minimo do Fundo de Reserva. 

I 
5.1.1.4. A recomposic;:ao do Montante Minimo do Fundo de Reserva, pelo Devedor, na forma 

prevista no subitem 5.1.1.3., acima, dar-se-a mediante o envio de previa notificac;:ao pela 

Emissora, com copia ao Agente Fiduciario, demonstrando o calculo e informando o 

montante que o Devedor devera recompor do Fundo de Reserva, o qual devera ser 

transferido pelo Devedor no prazo de ate 2 (dois) Dias Oteis contados a partir do 

recebimento da referida notificac;:ao. 

5 .. 1.1.5. Os recursos mantidos no Fundo de Reserva serao investidos pela Emissora, na 

qualidade de titular da conta do Patrimonio Separado, em instrumentos financeiros de 

renda fixa com classificac;:ao de baixo risco e liquidez diaria, de emissao de instituic;:oes 

financeiras de primeira linha. Os recursos que excederem o volume necessaria para cumprir 

com o Montante Minimo do Fundo de Reserva deverao ser transferidos pela Emissora ao 

Devedor, no mesmo dia do pagamento da parcela vincenda dos CRI, desde que nao esteja 

em curso um inadimplemento de quaisquer obrigac;:oes relacionadas aos CRI. 

5.1.1.6. Caso, quando da liquidac;:ao integral dos CRI, e do cumprimento integral da 

totalidade das obrigac;:oes a eles relacionadas, ainda existam recursos remanescentes no 

Fundo de Reserva, a Emissora devera transferir o montante excedente ao Devedor, na conta 

por ele indicada, liquido de tributos, taxas e encargos, no prazo de ate 02 (dois) Dias Oteis 

contados do termo de quitac;:ao e liberac;:ao do regime fiduciario pelo agente fiduciario dos 

CRI. 

5.1.2. Alem das Garantias e das Garantias Adicionais, a Emissao conta ainda com a instituic;:ao do 

Regime Fiduciario e consequente constituic;:ao do Patrimonio Separado. 

5.2. Compartilhamento: As Garantias, bem como o produto de sua excussao serao conipartilhadas 

proporcionalmente, para garantir as Obrigac;:oes Garantidas, em favor dos Titulares de CRI e dos titulares 

dos certificados de recebiveis imobiliarios objeto da 195\ 196a, 204a e 2053 Series da 1 a Emissao da 

Emissora, e as Garantias Adicionais, bem como o produto de sua excussao serao compartilhadas 

proporcionalmente, para garantir as Obrigac;:oes Garantidas, em favor dos Titulares de CRI e dos titulares 
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dos certificados de recebiveis imobiliarios objeto da 195a, 196a, 197\ 198a, 202a, 203a, 204\ 205a, 206a e 

207a Series da 1 a Emissao da Emissora. 

5.2.1. Os Titulares dos CRI sao credores' e beneficiaries (i) em conjunto com os titulares dos 

certificados de recebiveis imobiliarios objeto da 195a, 196a, 204a e 205a Series da 1 a Emissao da 

Emissora, nao solidarios, nao subordinados e em igualdade de condir;:oes (pari passu) das Garantias, 

e (ii) em conjunto com os titulares dos certificados de recebiveis imobiliarios objeto da 195\ 196a, 

197a, 198a, 202a, 203\ 204\ 205a, 206a e 207a Series da 1a Emissao da Emissora, nao solidarios, nao 

subordinados e em igualdade de condir;:oes (pari passu) das Garantias Adicionais, na proporr;:ao do 

saldo devedor dos CRI que cada urn deles e titular ("Parte Ideal"). 

i 

5.2.2. Tendo a Emissao sido declara~a antecipadamente vencida, os titulares de CRI 
I 

compartilharao com os demais titulares de certificados de recebiveis imobiliarios da 195\ 196a, 

197a, 198a, 202a, 203a, 204\ 205\ 206a e 207a Series da 1a Emissao da Emissora, conforme o caso, 

de acordo com a Parte Ideal de que cada urn deles seja titular, quaisquer: 

a) valores que, considerando os montantes pagos ou nao aos outros titulares de certificados de 

recebiveis imobiliarios, sejam superiores a sua respectiva Parte Ideal;. 

b) valores recebidos da Emissora, do Devedor ou de terceiros, em pagamento das obrigar;:oes assumidas 

pela Emissora ou pelo Devedor, quando qualquer urn dos demais titulares de certificados de 

recebiveis imobiliarios deixar de receber sua Parte Ideal; 

c) valores recebidos em razao da execur;:ao extrajudicial ou judicial das Garantias e das Garantias 

Adicionais para o pagamento das obrigar;:oes decorrentes dos CRI e dos certificados de recebiveis 

imobiliarios da 195a, 196\ 204a e 205a Series da 1 a Emissao da Emissora ou dos certificados de 

recebiveis imobiliarios da 195a, 196a, 197a, 198a, 202a, 203\ 204a, 205a, 206a e 20r Series da 1a 

Emissao da Emissora, conforme o caso; ou 

d) bens, direitos, benefkios e privilegios decorrentes dos CRI e dos certificados de recebiveis 

imobiliarios da 195a, 196a, 197a, 198a, 202a, 203\ 204a, 205a, 206a e 207a Series da 1a Emissao da 

Emissora, conforme o caso, e das Garantias e das Garantias Adicionais auferidos pelos titulares de 

CRI e/ou pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario, no exerdcio de seus mandatos ou atuando em 

nome proprio, conforme o caso. 

5.2.3. Em caso de recebimento de valores decorrentes da excussao das Garantias ou das Garantias 

Adicionais, a Emissora sera responsavel por: (i) calcular o valor a que tern direito cada titular de 

certificados de recebiveis imobiliarios, na proporr;:ao de sua Parte Ideal, na forma de cada termo de 

securitizar;:ao; (ii) notificar todos os titulares de certificados de recebiveis imobiliarios a respeito do 

recebimento de tais recursos e o valor a que tOm direito, de acordo com o ailculo realizado nos~ 
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termos do item (i) acima; e (iii) realizar o repasse dos valores aos Titulares de CRI e aos titulares 

dos certificados de recebiveis imobili;kios da 195\ 1968
, 1978

, 198\ 202a, 2038
, 2048

, 2058
, 2068 e 

2078 Series da 1 a Emissao da Emissora, conforme aplicavel. 

5.3. Excussao das Garantias e das Garantias Adicionais: Os valores arrecadados com a excussao ou 

execuc;:ao de qualquer uma das Garantias e das Garantias Adicionais deverao: 

i 
a) em primeiro lugar, pagar todas as despesa~ incorridas com a excussao ou execuc;:ao das Garantias e 

das Garantias Adicionais; 

b) em segundo li.Jgar, pagar o saldo devedor das Obrigac;:6es Garantidas, observada a prioridade de 

pagamentos prevista no item 3.11., acima, de forma que cada item somente sera pago caso haja 

recursos disponiveis, ap6s o cumprimento do item anterior; e 

c) ap6s o pagamento de todas as Obrigac;:6es Garantidas, caso exista saldo remanescente, este sera 

creditado em favor dos outorgantes das Garantias e das Garantias Adicionais, na proporc;:ao das 

garantias por eles prestadas. 

5.3.1. Uma vez observado o compartilhamento previsto no item 5.2., acima, com a consequente 

atribuic;:ao do valor a que tern direito cada titular de certificados de recebiveis imobiliarios, na 

proporc;:ao de sua Parte Ideal, na forma de cada termo de securitizac;:ao, em caso de excussao da 

garantia representada pela Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas, sem que seja realizada a alienac;:ao dos 

respectivos bens dados em garantia, nos termos dos respectivos instrumentos que formalizam a 

constituic;:ao de tais garantias, com a consequente consolidac;:ao definitiva, pela Emissora, da 

titularidade sabre as referidas cotas, tais bens serao entregues aos Titulares de CRI, observando-se, 

para tanto os seguintes procedimentos: 

a) inicialmente, a Emissora devera contratar, as expensas do Patrimonio Separado e, na 

inexistencia de recursos suficientes, dos Titulares dos CRI, 2 (dois) laudos de avaliac;:ao para 

fins de obtenc;:ao do valor de mercado das cotas objeto da Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas, a 

serem elaborados por 2 (dois) avaliadores elencados no subitem 6.4.5.3., abaixo; 

b) a partir da media aritmetica dos valores de avaliac;:ao obtidos com base nos laudos de 

avaliac;:ao descritos na alinea "a", acima ("Valor Media de Avaliacao"), as cotas objeto da 

Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas serao entregues prioritariamente aos Titulares dos CRI 

Seniores e subsequentemente aos Titulares dos CRI Subordinados, considerando o saldo 

devedor dos CRI na data de declarac;:ao ou decretac;:ao de Acelerac;:ao de Pagamento; 

c) caso o Valor Media de Avaliac;:ao seja superior ao saldo devedor dos CRI, ap6s a entrega das 

respectivas cotas objeto da Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas em consonancia com o jJ 
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procedimento descrito na alfnea "b", as cotas remanescentes serao entregues, 

respectivamente, aos Titulares dos CRI Seniores e aos Titulares dos CRI Subordinados, 

proporcionalmente ao saldo devedor dos respectivos CRI na data de declaras;ao ou 

decretas;ao de Aceleras;ao de Pagamento. 

CLAUSULA SEXTA- AMORTIZA<;:AO EXTRAORDINARIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 
I 

I 

6.1. Amortizacao Extraordinaria Voluntaria e R~sgate Antecipado Voluntario: A Emissora nao podera, a 

seu exclusive criteria e a qualquer tempo, realizar: a amortizas;ao extraordinaria e/ou o resgate antecipado 

dos CRI. 

6.2. Amortizacao Extraordinaria Obrigat6ria: A Emissora devera promover a amortizas;ao extraordinaria 

parcial dos CRI no caso de recebimento de Creditos lmobiliarios Eldorado na Conta da Emissao em valores 

superiores aqueles necessaries para o pagamento da parcela mensal dos CRI, sendo que os eventuais 

recursos excedentes recebidos pela Emissora, no respective mes de arrecadas;ao dos Creditos lmobiliarios 

Eldorado, em decorrencia desses eventos, serao utilizados pela Emissora para a amortizas;ao extraordinaria 

dos CRI, alcans;ando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitario na 

data do evento, observada a prioridade de pagamento prevista no item 3.11., acima, devendo a Emissora 

comunicar tais eventos ao Agente Fiduciario e a B3 com 2 (dais) Dias Oteis de antecedencia da data 

pretendida. 

6.2.1. Em caso de amortizas;ao extraordinaria parcial dos CRI, a Emissora elaborara e disponibilizara ao 

Agente Fiduciario, se necessaria, uma nova curva de amortizas;ao dos CRI, recalculando, o numero e os 

percentuais de amortizas;ao das parcelas futuras, em conformidade com as alteras;oes que tiverem sido 

promovidas no cronograma de amortizas;ao dos Creditos lmobiliarios Eldorado utilizados como Iastra da 

Emissao. 0 Agente Fiduciario devera anuir a referida tabela. no ambiente B3 no mesmo dia de crias;ao do 

evento de amortizas;ao extraordinaria parcial dos CRI. 

6.3. Resgate Antecipado Total: Os CRI serao resgatados antecipadamente de forma total, nas hip6teses 

de antecipas;ao do fluxo de pagamentos dos Creditos lmobiliarios Eldorado, quais sejam (i) nas hip6teses de 

decretas;ao de Aceleras;ao de Pagamento; (ii) na hip6tese de Pagamento Antecipado Facultative, conforme 

abaixo definido; ou (iii) amortizas;ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios Eldorado. 

6.3.1. A Emissora utilizara os valores recebidos nas hip6teses acima para promover o resgate 

antecipado total dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitizas;ao. Neste caso, a Emissora 

devera informar aos titulares dos CRI, com c6pia ao Agente Fiduciario e a B3, o evento que ensejara 

o resgate antecipado total, no prazo maximo de 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que tiver 

tornado conhecimento de tal evento, atraves de notificas;ao expressa do Devedor nesse sentido. Nao 

obstante, a Emissora podera, conforme o caso, se valer previamente de deliberas;ao dos Titulares 

dos CRI para determinas;ao do Evento de Aceleras;ao de Pagamento em face do Devedor, sendo 
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dos
i 

certo que, neste caso, os Titulares CRI eventualmente dissidentes estarao plenamente 

vinculados a decisao dos demais Titulares dos CRI, caso o quorum de delibera~ao estabelecido neste 

Termo de Securitiza~ao seja obedecido. 

I 

I 

6.4. Eventos de Aceleracao de Pagamento: A E!missora podeni exigir o imediato pagamento de todo o 

saldo da Parcela Securitiza~ao Eldorado 1 remanescente, caso ocorra qualquer urn dos eventos previstos 

abaixo (cada urn, urn "Evento de Aceleracao de Pagamento"): 

(a) descumprimento, pelo Devedor, de obriga~ao pecuniaria relacionada ao Compromisso de Venda e 

Compra Eldorado na respectiva data em que tal obriga~ao pecuniaria for devida, nao sanada no 

prazo maximo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do referido descumprimento; 
i 
I 
I 

(b) ocorrencia de (i) liquida~ao ou dissolu~ao: do Devedor; ou (ii) aprova~ao em assembleia geral de 

cotistas do Devedor da dissolu~ao ou liquida~ao do Devedor; 

(c) transferencia ou qualquer forma de cessao ou promessa de cessao a terceiros, pelo Devedor, das 

obriga~oes assumidas no Compromisso de Venda e Compra Eldorado, sem a previa anuencia da 

Emissora, conforme aprovada em Assembleia Geral de Titulares de CRI, exceto sea transferencia ou 

qualquer forma de cessao ou promessa de cessao seder pelo Devedor: (i) para a Brookfield Property 

Partners L.P. ("BPY"); (ii) para uma entidade que seja afiliada, direta ou indireta, da BPY; ou (iii) 

para urn vefculo de investimento gerido e/ou administrado, direta ou indiretamente, pela 

Brookfield Asset Management Inc. ("BAM"), desde que nos casos "ii" e "iii", a BPY ou suas afiliadas, 

direta ou indiretamente, ou o vefculo de investimento gerido e/ou administrado pela BAM, direta 

ou indiretamente, detenham plenamente, a ingerencia sobre o lm6vel Eldorado e mantenham 

participa~ao societaria relevante (sendo que, para os fins deste dispositivo, considera·se relevante 

a participa~ao scicietaria com, no minimo,' 15% (quinze por cento) do respectivo capital social ou 

equivalente) e as entidades e/ou vefculos estejam com situa~ao patrimonial e financeira saudaveis. 

Adicionalmente, a referida transferencia, cessao ou promessa de cessao devera manter o lm6vel 

Eldorado como o (mico ativo do vefculo de investimento devedor da Parcela Securitiza~ao Eldorado 

2, o qual necessariamente devera ser urn Fundo de lnvestimento lmobiliario (FII) ou outro vefculo 

de investimento que esteja livre de quaisquer passivos acima de R$ 100.000,00 (cern mil reais) de 

natureza tributaria, trabalhista ou financeira (incluindo dividas, financiamentos ou avais), que 

tenha como objetivo (mica e exclusivamente deter o lm6vel Eldorado, e desde que tal vefculo de 

investimento seja detido por urn Fundo de lnvestimento em Participa~oes (FIP) ou por urn Fundo de 

lnvestimento Multimercado (FIM) ou, ainda, por qualquer entidade de investimento detida, direta 

ou indiretamente, pelo Brookfield Strategic Real Estate Partners II (BSREP II); 

(d) ocorrencia, em rela~ao ao Devedor, quando aplicavel, das hip6teses mencionadas nos artigos 333 e 

1.425 do C6digo Civil (Lei Federal n° 10.406/02), respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para que o ( 
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Devedor possa obter as medidas protetivas :adequadas e, no caso do artigo 333, Ill, e 1.425, I e Ill, 

do C6digo Civil (Lei Federal no 10.406/02), ~espeitado o disposto nos Documentos da Operac;:ao; 
I 

I 
(e) caso o loan to value (LTV), definido como b saldo devedor dos CRI dividido pelo valor de avaliac;:ao 

do lm6vel Eldorado, conforme indicado · em laudo de avaliac;:ao emitido por um Avaliador 

Autorizado, seja superior a 65% (sessenta e cinco por cento), observado o disposto no item 6.4.5. 

abaixo; e nao seja realizado, pelo Devedor, a amortizac;:ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios 

Eldorado, no montante necessaria para fins de observancia doL TV, nos termos do subitem 6.4.5.4., 

abaixo; 

(f) caso o fndice de Cobertura (conforme abaixo definido) fique inferior ao fndice Mfnimo de Cobertura 

(conforme abaixo definido), observados os procedimentos estabelecidos no item 6.4.6., abaixo; e 

nao seja realizado, pelo Devedor, a amortizac;:ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios Eldorado, 

no montante necessaria para fins de observancia do fndice Minimo de Cobertura ou o reforc;:o de 

garantia, nos termos do subitem 6.4.6.2., abaixo; 

(g) na ocorrencia de desapropriac;:ao total ou parcial do lm6vel Eldorado, conforme decisao judicial 

transitada em julgada, de forma que afete substancialmente a explorac;:ao deste, nao considerando

se, para fins desse item, a mera discussao do valor de indenizac;:ao a ser pago pelo poder 

expropriante. 

(h) inadimplemento de obrigac;:ao financei~a em geral, nao especificamente relacionada ao 
I 

Compromisso de Venda e Compra Eldorado, · e por cujo pagamento o Devedor seja 

comprovadamente responsavel, em valor, individual ou em conjunto, superior a R$ 5.000.000,00 

(cinco milh6es de reais), atualizado pela variac;:ao positiva do IPCAIIBGE, ou seu valor equivalente 

em outras moedas, observado o prazo de cura de 10 (dez) Dias Oteis contados do referido 

descumprimento; 

(i) declarac;:ao de vencimento antecipado e cobranc;:a, pelo respectivo credor, do valor vencido 

antecipadamente, referente a quaisquer contratos financeiros a que esteja sujeito o Devedor; 

(j) protestos de titulos contra o Devedor, cujo valor, individual ou em conjunto, seja superior a R$ 

5.000.000,00 (cinco milh6es de reais), atualizado pela variac;:ao positiva do IPCA/IBGE, ou seu valor 

equivalente em outras moedas, por cujo pagamento o Devedor seja comprovadamente responsavel 

e que nao sejam sanados, suspensos, declarados ilegitimos ou comprovados como tendo sido 

indevidamente efetuados no prazo de cura de ate 30 (trinta) dias contados da ciencia sobre o 

referido protesto, ou caso o Devedor seja demandado em processo de execuc;:ao e nao garantir o 

juizo, nao liquidar a divida no prazo estipulado judicialmente ou com o efetivo arresto judicial de 

bens ou suspensao da exigibilidade da divida exequenda; 
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(k) nao cumprimento, pelo Devedor, de qualquer decisao ou senten~a judicial transitada em julgado 

contra o Devedor, em valor unitario ou agregado igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milh6es 

de reais), atualizado pela varia~ao positiva do IPCAIIBGE, ou seu valor equivalente em outras 

moedas, observado o prazo de cura de ate 30 (trinta) dias contado do descumprimento; 

(l) qualquer processo de reorganiza~ao societaria (cisao, fusao, incorpora~ao, ou outras 

reestrutura~6es societarias), ou a modifica~ao do controle efetivo direto ou indireto, ou ainda 

transferencia substancial de ativos pelo Devedor, sem a previa e expressa autoriza~ao da Emissora. 

Nao sera considerado urn Evento de Acelera~ao de Pagamento qualquer reorganiza~ao societaria, 

modifica~ao do controle efetivo direto ou ilildireto do Devedor (i) para a BPY; (ii) para uma entidade 
I 

que seja afiliada, direta ou indireta, da B~Y; ou (iii) para urn veiculo de investimento gerido e/ou 

administrado, direta ou indiretamente, pel~ BPY, desde que nos casas das alfneas "ii" e "iii" acima, 
! 

a BPY ou suas afiliadas, direta ou indiretam~nte, detenham plenamente a ingerencia sobre o lm6vel 

Eldorado e mantenham participa~ao societaria relevante (sendo que, para os fins deste dispositivo, 

considera-se relevante a participa~ao societaria com, no mfnimo, 15% (quinze por cento) do 

respectivo capital social ou equivalente) e as entidades e/ou veiculos estejam com situar;:ao 

patrimonial e financeira saudaveis. Adicionalmente, a referida transferencia devera manter o 

lm6vel Eldorado como o (mico ativo do respectivo veiculo de investimento devedor dos Creditos 

lmobiliarios Totais Eldorado, o qual necessariamente devera ser urn Fundo de lnvestimento 

lmobiliario (FII) ou outro veiculo de investimento que esteja livre de quaisquer passivos acima de 

R$ 100.000,00 (cern mil reais) de natureza tributaria, trabalhista ou financeira (incluindo dfvidas, 

financiamentos ou avais), que tenha como objetivo (mica e exclusivamente deter o lm6vel 

Eldorado, e desde que tal veiculo de investimento seja detido por urn Fundo de lnvestimento em 

Participa~6es (FIP) ou por urn Fundo de lnvestimento Multimercado (FIM) ou, ainda, por qualquer 

entidade de investimento detida, direta ou indiretamente, pelo Brookfield Strategic Real Estate 

Partners II (BSREP II); 

(m) descumprimento comprovado, pelo Devedor, de qualquer obriga~ao nao pecuniaria decorrente do 

Compromisso de Venda e Compra Eldorado, do Contrato de Cessao ou dos respectivos instrumentos 

de garantia, nao sanada no prazo maximo de 10 (dez) Dias Oteis, ou outro prazo de cura 

estabelecido no Compromisso de Venda e Compra Eldorado, no Contrato de Cessao ou nos 

respectivos instrumentos de garantia, contados da data em que o Devedor for formalmente 

notificado a respeito do referido descumprimento; 

(n) se for comprovada qualquer imprecisao, incorrer;:ao, descumprimento ou omissao materiais, ou 

falsidade, imputaveis ao Devedor em qualquer declara~ao, informa~ao ou documento que houver 

sido firmado, prestado ou entregue pelo Devedor relativo ao Compromisso de Venda e Compra 

Eldorado, ao Contrato de Cessao ou aos respectivos instrumentos de garantia. e que afete de 

maneira negativa o lm6vel Eldorado e/ou os seus frutos; 

{ 
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(o) a nao renovac;ao ou cancelamento, revogac;ao ou suspensao das autorizac;6es, concess6es, alvanis 

ou licenc;as exigidas para o regular exerdcio das atividades desenvolvidas pelo Devedor e que 

impacte efetivamente na explorac;ao economica do lm6vel Eldorado, exceto se, dentro do prazo de 

ate 90 (noventa) dias a contar da data: de tal nao renovac;ao, cancelamento, revogac;ao ou 

suspensao, o Devedor comprove a regularizac;ao da concessao, alvara ou licenc;a, conforme 

aplicavel, apresente a existencia de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade de 

suas atividades ou, ainda, caso esteja em curso procedimento administrativo visando a obtenc;ao ou 

renovac;ao dos referidos documentos, desde que o Devedor esteja cumprindo tempestivamente 

quaisquer exigencias ou adequac;6es impostas pelos respectivos 6rgaos da administrac;ao publica; 

(p) decisao final, nao passivel de recurso, em ambito de procedimento administrativo ou judicial ou de 

qualquer evento que possa afetar substan~ialmente e negativamente o credito do Devedor, desde 

que nao seja obtida medida de protec;ao a~equada no prazo de ate 90 (noventa) dias contados da 

referida decisao ou formal notificac;ao, pel~ Devedor, de referido evento; 
; 

(q) aquisic;ao de novos ativos imobiliarios pelo Devedor ou mudanc;a e/ou alterac;ao da polftica de 

investimentos do Devedor que agregue as atividades do Devedor novos neg6cios que tenham 

substancial prevalencia ou possam representar desvios em relac;ao as atividades por ele atualmente 

desenvolvidas, sem o previo e expresso consentimento da Emissora; 

(r) na ocorrencia de sinistro total do lm6vel Eldorado ou do Eldorado Business Tower e nao haja 

recebimento da integralidade do valor de i,ndenizac;ao previsto na respectiva ap6lice de seguro, no 

prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias da ocorrencia de tal sinistro; 
I 

(s) na ocorrenCia de sinistro parcial do lm6vel Eldorado ou do Eldorado Business Tower que 

comprometa substancialmente a sua explorac;ao economica e nao haja a recomposic;ao do mesmo 

para explorac;ao em ate 90 (noventa) dias a contar da ocorrencia do sinistro; 

(t) caso o lm6vel Eldorado ou as cotas de emissao do Devedor sejam objeto de quaisquer onus ou 

gravames de qualquer natureza, sem previa e expressa anuencia da Securitizadora, desde que, no 

caso de onus ou gravames constitufdos por terceiros, tal onus ou gravame nao seja revertido ou 

suspenso dentro de 90 (noventa) dias contados da sua efetiva constituic;ao ou da publicac;ao de 

decisao judicial determinando tal onus ou gravame, conforme aplicavel; 

(u) contratac;ao de divida que onere o lm6vel Eldorado ou seus recebiveis, sem previa e expressa 

anuencia da Emissora; 

(v) nao realizar todos os atos razoaveis e possfveis, na sua capacidade de condomino, para renovac;ao 

das ap6lices de seguros, ou, vencido o seguro sem sua devida renovac;ao, nao contratar, 

diretamente, o seguro do lm6vel Eldorado em ate 15 (quinze) dias do referido vendmento; ( 
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(w) nao promover, em ate 30 (trinta) dias a contar desta data, ou da contrata~ao de nova ap6lice de 

seguro, junto a companhia seguradora, o endosso das ap6lices de seguro patrimonial contratadas 

relativamente ao lm6vel Eldorado (na propor~ao equivalente ao percentual da fra~ao ideal que o 

lmovel Eldorado representa), indicando a Emissora como (mica beneficiaria do pagamento de 

qualquer indeniza<;:ao que venha a ser realizada nos termos da ap6lice vigente ou, na hip6tese de 

sinistro do lmovel Eldorado antes de efetivado o endosso indicado acima, a transferencia a Emissora 

dos recursos recebidos a titulo de indeniza<;:ao, no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis do recebimento 

dos recursos da seguradora; 

(x) nao cumprimento, pelo Devedor, das obriga~6es previstas no item 3.7. e seus subitens do 

Compromisso de Venda e Compra Eldorado, referentes a constitui<;:ao, manuten~ao e recomposi<;:ao 

do Fundo de Reserva; ou 

(y) caso a escritura definitiva de venda e compra do lmovel Eldorado nao seja registrada perante o 

Cartorio de Registro de lmoveis competente em ate 120 (cento e vinte) dias corridos, contados de 

sua respectiva prenota<;:ao, prorrogavel por igual periodo caso Devedor comprove que esta 

cumprindo diligentemente com todas as exigencias feitas pelo Oficial de Registro de lmoveis 

competente e que nao houve a baixa da prenota<;:ao e desde que nao seja realizado o refor<;:o de 

garantia previsto nos termos do subitem 6.4. 9., abaixo que, realizado, afastara o Evento de 

Acelera<;:ao de Pagamento disposto neste item, comprometendo-se o Devedor a realizar a referida 

prenota~ao no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis contados da data de lavratura da referida escritura 

definitiva. 

6.4.1. Observadas as demais obriga<;:6es previstas no Compromisso de Venda e Compra Eldorado, 

enquanto nao houver a quita<;:ao integral da Parcela Securitiza<;:ao Eldorado 2 pelo Devedor, este 

ficara obrigado, ainda, a fornecer a Emissora: (i) informa<;:6es a respeito de qualquer dos eventos 

indicados no item 6.4., acima, em ate 05 (cinco) Dias Oteis apos a sua ciencia; e (ii) copia de 

qualquer decisao ou senten<;:a judicial transitada em julgado desfavoravel ao Devedor, na forma da 

alinea "k" do item 6.4., acima. 

6.4.2. Na ocorrencia de quaisquer dos eventos indicados nas alfneas "a" a "g" do item 6.4. acima, 

nao sanados nos respectivos prazos de cura, a Emissora devera convocar Assembleia Geral de 

Titulares de CRI para deliberar sobre a nao acelera~ao de pagamento, observados o quorum e os 

procedimentos previstos neste Termo de Securitiza~ao. Na hipotese de nao instala~ao da referida 

Assembleia Geral de Titulares de CRI por falta de quorum ou de nao obten~ao de quorum de 

delibera~ao, em segunda convoca~ao, a Emissora declarara a acelera~ao do pagamento. 

6.4.3. Na ocorrencia de quaisquer dos eventos indicados nas alfneas "h" a "y" do item 6.4. acima, 

nao sanados nos respectivos prazos de cura, a Emissora devera convocar Assembleia Geral de{ 
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Titulares de CRI para deliberar sobre a acelera~ao de pagamento, observados o quorum e os 

procedimentos previstos neste Termo de Securitiza~ao. Na hipotese de nao instala~ao da referida 

Assembleia Geral de Titulares de CRI por falta de quorum ou de nao obten~ao de quorum de 

delibera~ao, em segunda convoca~ao, a Emissora nao declarara a acelera~ao do pagamento. 

6.4.4. A Assembleia Geral a que se refere os itens 6.4.2. e 6.4.3. acima devera ser convocada pela 

Emissora em ate 05 (cinco) Dias Uteis contados da data em que tomar conhecimento do evento e 

sera realizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data da primeira convoca~ao, ou no 

prazo de 8 (oito) dias corridos, a contar da data da segunda convoca~ao, se aplicavel, de acordo 

com os quoruns de delibera~ao indicados neste Termo de Securitiza~ao. 

6.4.5. Para os fins da alinea "e" do item 6.4., acima, as verificac;:6es do LTV serao realizadas a 

partir, inclusive, de 30 de setembro de 2020 ("Primeira Verificacao do LTV"), e no mesmo dia dos 

anos subsequentes ("Data de Verificacao do LTV") e consequentemente, a referida hip6tese de 

vencimento antecipado nao sera aplicavel anteriormente a 30 de setembro de 2020. 

6.4.5.1. 0 laudo de avaliac;:ao do lmovel Eldorado devera: (i) ser elaborado de acordo com 

as normas tecnicas emitidas pela Associac;:ao Brasileira de Normas Tecnicas vigentes na data 

de sua celebrac;:ao; (ii) prever o valor de mercado do lmovel Eldorado; (iii) ser entregue a 
Emissora com ate 10 (dez) dias de antecedencia da Data de Verificac;:ao do LTV; e (iv) ter 

como data base de referenda o encerramento do ano imediatamente anterior a Data de 

Verificac;:ao do LTV (exemplificativamente, na Primeira Verifica~ao, a data base de 

referenda sera 31 de dezembro de 2019). 

6.4.5.2. Adicionalmente, a partir da Primeira Verificac;:ao, caso os Titulares dos CRI 

entendam que o valor de avaliac;:ao do lmovel Eldorado apresentado no laudo nao reflete as 

condic;:6es de mercado de forma adequada, poderao estes, a seu criteria e expensas, 

solicitar a elaborac;:ao de novo laudo junto aos Avaliadores Autorizados (conforme abaixo 

definido) em ate 30 (trinta) dias da Data de Verifica~ao do LTV. Neste caso, o valor de 

avaliac;:ao do lmovel Eldorado para fins da verificac;:ao do indice de cobertura sera a media 

simples dos 2 (dois) dois laudos. 

6.4.5.3. Para fins deste dispositive, sao definidos como Avaliador Autorizado as seguintes 

empresas: (a) Cushman & Wakefield Consultoria lmobiliaria Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob 

o no 02.730.611/0001-10; (b) Colliers International do Brasil Consultoria Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.636.857/0001-28; (c) Jones Lang LaSalle Ltda., inscrita no CNPJ/MF 

sob o no 00.999.856/0001-12; ou (d) CBRE Consultoria do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 51.718.575/0001-85. 

I 
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6.4.5.4. Caso, (i) na Primeira Verifica~ao do LTV, ou (ii) em quaisquer Datas de Verifica~ao 

do LTV posteriores; o LTV seja superior a 65% (sessenta e cinco por cento), o Devedor 

deven1 realizar, no prazo de ate 15 (quinze) Dias Oteis contado da data de recebimento de 

notifica~ao da Securitizadora neste sentido, a amortiza~ao extraordinaria dos Creditos 

lmobiliarios Eldorado, no montante necessaria para fins de observancia do LTV, nao 

incidindo, nesta hip6tese, qualquer premio. 

6.4.6. Para os fins da alfnea "f" do item 6.4., acima, no prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias 

contados do encerramento de cada trimestre, a partir da emissao dos CRI, o Devedor comprometeu

se a encaminhar a Emissora um relat6rio trimestral, conforme minuta constante do Anexo IV a 
Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios, por meio do qual a Emissora, trimestralmente, no prazo 

de ate 5 (cinco) Dias Oteis contados do respectivo recebimento do relat6rio, e no mesmo dia dos 

trimestres subsequentes ("Datas de Apuracao Indices"), calculara o seguinte fndice: 

"lndice de Cobertura": equivalente a razao entre (i) o "NOI Caixa", assim consideradas as receitas 

decorrentes da loca~ao ou explora~ao comercial dos lm6veis devidamente recebidas no respectivo 

trimestre de apura~ao, deduzido das despesas de administra~ao, gestao e manuten~ao dos lm6veis 

(incluindo suas areas nao ocupadas); e (ii) o somat6rio das parcelas dos CRI e dos Certificados de 

Recebfveis lmobiliarios objeto da 195\ 1968
, 204a e 205a Series da 1 a Emissao da Emissora vencidas 

no respectivo trimestre, deduzido de eventuais parcelas de amortiza~ao de principal, conforme 

tabela constante do item 5 do Anexo 3.6.1. do Compromisso de Venda e Compra Eldorado. 

6.4.6.1. Adicionalmente, no prazo de ate 120 (cento e vinte) dias contados do 

termino de cada ano, o Devedor comprometeu-se a encaminhar a Emissora c6pia de suas 

demonstra~6es financeiras completas, relativas ao respectivo exerdcio social encerrado 

para fins de confirma~ao das informa~6es constantes dos relat6rios trimestrais. 

6.4.6.2. Caso (i) durante a totalidade dos trimestres que antecedem a primeira Data 

de Apura~ao Indices, inclusive, o lndice de Cobertura seja inferior a 1, 10; ou (ii) em 

qualquer Data de Apura~ao Indices, o lndice de Cobertura seja inferior: (a) do 25° (vigesimo 

quinto) mes, inclusive, ao 48° (quadragesimo oitavo) mes, inclusive, ambos contados da 

data do pagamento do Pre~o de Cessao, a 1,10; (b) do 49° (quadragesimo nono) mes, 

inclusive, ao 60° (sexagesimo) mes, inclusive, contados da data do pagamento do Pre~o de 

Cessao, a 1,20; e (c) ap6s o 61° (sexagesimo primeiro) mes, inclusive, contado da data do 

pagamento do Pre~o de Cessao, a 1,25 ("lndice Mfnimo de Cobertura") por 6 (seis) 

trimestres consecutivos, exceto para o item (i) acima; a Emissora devera convocar 

Assembleia Geral de Titulares de CRI, para que estes deliberem pela determina~ao ao 

Devedor para que este realize (a) a amortiza~ao extraordinaria dos Creditos lmobiliarios 

Eldorado, no montante necessaria para fins de observancia do lndice Mfnimo de Cobertura, 

nao incidindo, nesta hip6tese, qualquer pri!mio; ou (b) o refor~o de garantia por meio da ~ 
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cessao fiduciaria de direitos credit6rios. Na hip6tese deste subitem, o Devedor devera 

realizar a amortizac;:ao extraordinaria ou o reforc;:o de garantia, conforme venha a ser 

definido pelos Titulares de CRI, no prazo de ate 15 (quinze) Dias Oteis contado da data de 

recebimento de notificac;:ao da Emissora neste sentido. 

6.4. 7. Em caso de declarac;:ao da acelerac;:ao de pagamento, ficara o Devedor obrigado a efetuar o 

pagamento integral, em parcela (mica, do saldo em aberto dos Creditos lmobiliarios Eldorado, 

acrescido de quaisquer outros valores eventualmente devidos em decorrencia da Emissao, no prazo 

de ate 05 (cinco) Dias Oteis contado do recebimento de comunicac;:ao por escrito a ser enviada pela 

Emissora. 

6.4.8. As hip6teses de acelerac;:ao de pagamento previstas nas alineas "r" e "s" do item 6.3., 

acima, sao aplicadas exclusivamente em relac;:ao a frac;:ao ideal das unidades autonomas a serem 

adquiridas pelo Devedor. 

6.4.9. Na hip6tese de nao cumprimento do prazo de registro da escritura definitiva de venda e 

compra do lm6vel Eldorado, conforme previsto na alinea "y" do item 6.3. acima, o Devedor se 

obrigou a, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis contado do termino do referido prazo, reforc;:ar as 

garantias, mediante a cessao fiduciaria do valor que sobejar dos direitos credit6rios oriundos da 

explorac;:ao economica da frac;:ao ideal de 80% (oitenta par cento) da totalidade do lm6vel Senado, 

de forma subordinada ao adimplemento do pagamento da remunerac;:ao ou da amortizac;:ao e que 

nao haja urn evento de vencimento anteciRado em curso dos certificados de recebiveis imobiliarios 

da 47a serie da 1a emissao da RB Capital Securitizadora S.A., sob pena de caracterizac;:ao de urn 

Evento de Acelerac;:ao de Pagamento. 

I 

6.5. Pagamento Antecipado Facultative: 0 Deveaor nao podera antecipar o pagamento da Parcela de 
I 

Securitizac;:ao Eldorado 1 anteriormente ao decurso; do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data 

do pagamento do Prec;:o de Cessao ao Cedente. 

6.5.1. Ap6s o decurso do prazo previsto no item 6.5., acima, o Devedor podera, desde que 

mediante comunicac;:ao previa de 90 (noventa) dias da data pretendida, realizar o pagamento 

antecipado facultativo integral ou parcial das parcelas integrantes da Parcela de Securitizac;:ao 

Eldorado 1, observadas as seguintes regras: 

(i) na hip6tese de pagamento facultative parcial, os valores pagos antecipadamente serao 

amortizados linearmente em relac;:ao a todas as parcelas remanescentes da Parcela de Securitizac;:ao 

Eldorado 1, e acrescidos do premia calculado conforme o inciso "ii" abaixo; 

(ii) o valor pago antecipadamente pelo Devedor devera ser o saldo devedor da Parcela de 

Securitiza~ao Eldorado 1, acrescido de juros, de forma pro rata temporis, desde a Ultima data d1 , 
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pagamento ate a data de efetivo pagamento antecipado do valor de pagamento antecipado 

facultative, acrescido do seguinte premio: (ii.1) a partir do 25° (vigesimo quinto) mes, inclusive, ao 

48° (quadragesimo oitavo) mes, inclusive, ambos contados da data do pagamento do Prec;:o de 

Cessao, sera aplicado urn premio equivalente a 5,00% (cinco por cento) do valor a ser pago 

antecipadamente pelo Devedor a titulo de antecipac;:ao; (ii.2) do 49° (quadragesimo nono) mes, 

inclusive, ao 84° (octogesimo quarto) mes, inclusive, ambos contados da data do pagamento do 

Prec;:o de Cessao, sera aplicado urn premio equivalente a 2,50% (dois inteiros e cinquenta 

centesimos por cento) do valor a ser pago antecipadamente pelo Devedor a titulo de antecipac;:ao; e 

(ii.3) a partir do 85° (octogesimo quinto) mes, inclusive, contado da data do pagamento do Prec;:o de 

Cessao, sera aplicado urn premio equivalen~e a 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos por cento) 

do valor a ser pago antecipadamente pelo Devedor a titulo de antecipac;:ao. 

6.6. Ac'ompanhamento do Agente Fiduciario e Nova Tabela de Amortizacao: A amortizac;:ao 

extraordinaria dos CRI ou resgate antecipado total, serao realizados sob a ciencia do Agente Fiduciario e 

alcanc;:arao, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitario na data do evento. 

CLAUSULA SETIMA- REGIME FIDUCIARIO 

7.1. Regime Fiduciario: Na forma do artigo 9° da Lei no 9.514/97, a Emissora institui, em carater 

irrevogavel e irretratavel, Regime Fiduciario sobre os Creditos lmobiliarios Eldorado, sobre 40% (quarenta 

por cento) dos recursos disponiveis na Conta Arr~cadadora oriundos da explorac;:ao dos lm6veis, sobre a 
I 

Conta da Emissao e sobre as Garantias e as Garantias Adicionais. 

7.1.1. 0 Regime Fiduciario sera registrado na lnstituic;:ao Custodiante, conforme previsto no 

paragrafo (mico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04. 

7.2. Segregacao: Os Creditos lmobiliarios Eldorado, bern como as respectivas Garantias e as Garantias 

Adicionais, a Conta da Emissao e 40% (quarenta por cento) dos recursos disponiveis na Conta Arrecadadora 

oriundos da explorac;:ao dos lm6veis, permanecerao separados do patrimonio comum da Emissora, ate que 

se complete o resgate da totalidade dos CRI. 

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

40% (quarenta por cento) dos recursos disponiveis na Conta Arrecadadora oriundos da explorac;:ao dos 

lm6veis, a Conta da Emissao e as Garantias e as Garantias Adicionais estao isentos de qualquer ac;:ao ou 

execuc;:ao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituic;:ao de garantias ou a execuc;:ao por 

quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e s6 responderao pelas obrigac;:6es 

inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicac;:ao do artigo 76 da 

Medida Provis6ria no 2.158-35/01. 



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

Separado, promovendo as diligencias necessarias a manutenc;:ao de sua regularidade, notadamente a dos 

fluxos de pagamento das parcelas de amortizac;:ao do principal, juros e demais encargos acess6rios. 

7.5. Responsabilidade: A Emissora somente respondera por prejuizos ou insuficiencia do Patrimonio 

Separado em caso de descumprimento de disposic;:ao legal ou regulamentar, negligencia ou administrac;:ao 

temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 

CLAUSULA OITAVA- TRANSFERENCIA DA ADMINISTRAc;AO E LIQUIDAc;Ao DO PATRIMQNIO SEPARADO 

8.1. Transferencia: Caso seja verificada: (i) p insolvencia da Emissora, com relac;:ao as obrigac;:6es 

assumidas nesta Emissao; ou (ii) qualquer uma das hip6teses previstas no item 8.2. abaixo, o Agente 

Fiduciario devera realizar, imediata e transitoriamente, a administrac;:ao do Patrimonio Separado 
I 

constitufdo pelos Creditos lmobiliarios Eldorado, por 40% (quarenta por cento) dos recursos disponiveis na 

Conta Arrecadadora oriundos da explorac;:ao dos lm6veis, pela Conta da Emissao e pelas Garantias e pelas 

Garantias Adicionais, ou promover a liquidac;:ao do Patrimonio Separado na hip6tese em que a Assembleia 

Geral dos Titulares dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidac;:ao. 

8.2. Eventos: A ocorrencia de qualquer um dos eventos abaixo ensejara a assunc;:ao da administrac;:ao do 

Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao conforme o item 8.1. acima: 

(a) pedido de recuperac;:ao judicial, extrajudicial da Emissora a qualquer credor ou classe de credores, 

independentemente deter sido requerida ou obtida homologac;:ao judicial do referido plano; 

(b) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente elidido ou 

cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

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

(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigac;:6es pecuniarias (desde que as 

respectivas obrigac;:6es do Devedor tenham sido observadas) e nao pecuniarias previstas neste 

Termo de Securitizac;:ao, desde que recebidos os recursos do Cedente, sendo que, nessa hip6tese, a 

assunc;:ao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario ocorrera desde que tal inadimplemento ou 

mora perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados da data em que a obrigac;:ao deveria ser 

cumprida; 

(e) a inobservancia comprovada da legislac;:ao e regulamentac;:ao relacionadas a saude e seguranc;:a 

ocupacional e ao meio ambiente, bem como, se a Emissora incentivar, de qualquer forma, a 

prostituic;:ao ou utilizar em suas atividades mao-de-obra infantil e/ou em condic;:ao analoga a de 

escravo; ~ 
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(f) descumprimento das leis de anticorrup~ao ou perda do registro da Emissora perante a CVM. 

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

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

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

devera convocar, em ate 5 (cinco) Dias O~eis contados da data em que tomar conhecimento do 

evento, Assembleia Geral dos Titulares ~os CRI para deliberar sobre a liquida~ao ou nao do 

Patrimonio Separado. Referida assembleia devera ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos 
i 

a contar da data de publica~ao do edital re~ativo a primeira convoca~ao. 
i 

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

devera deliberar pela liquida~ao do Patrimonio Separado ou pela continuidade de sua administra~ao 

pela nova companhia securitizadora de creditos imobiliarios, fixando, neste caso, a remunera~ao 

desta ultima, bem como as condi~oes de sua viabilidade economico-financeira. 

8.3.1. Na hip6tese de a Assembleia .Geral dos Titulares dos CRI deliberar pela liquida~ao do . 

Patrimonio Separado, os Titulares dos CRI deverao deliberar sobre (i) o novo administrador do 

Patrimonio Separado e as regras para sua administra~ao; ou (ii) a nomea~ao do liquidante e as 

formas de liquida~ao do Patrimonio Separado. 

CLAUSULA NONA- DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

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

(a) as despesas comprovadas e relacionadas a gestao, cobran~a, realiza~ao, administra~ao, custodia e 

liquida~ao dos Creditos lmobiliarios Eldorado e do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a 
sua transferencia para outra companhia securitizadora de creditos imobiliarios, na hip6tese de o 

Agente Fiduciario vir a assumir a sua administra~ao; 

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

para a presta~ao das informa~oes contabeis do patrimonio separado na forma e periodicidade 

estabelecidas pelas regras contabeis vigentes e pelas instru~oes da CVM relacionadas a CRI ou 

fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo sucumbencia, incorridas para 

resguardar os interesses dos Titulares dos CRI e a realiza~ao dos Creditos lmobiliarios Eldorado e das 

Garantias e das Garantias Adicionais integrante do Patrimonio Separado, que deverao ser, sempre 

que possivel, previamente aprovadas e, em caso de insuficiencia de recursos no Patrimonio 

Separado, pagas pelos Titulares dos CRI; 
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(c) as despesas com publicac;:6es, transporte, alimentac;:ao, viagens e estadias, contatos telefonicos, ou 

conference call, necessarias ao exerdcio da func;:ao de Agente Fiduciario, durante ou ap6s a 

prestac;:ao dos servic;:os, mas em razao desta, serao pagas pela Emissora, desde que, sempre que 
I 

possfvel, aprovadas previamente por ela; 

(d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissao, venham a ser criados e/ou majorados ou que 

tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, questionada ou reconhecida, de forma 

a representar, de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributac;:ao incidente sabre os CRI 

e/ou sabre os Creditos lmobiliarios Eldorado e as Garantias e as Garantias Adicionais; 

(e) as perdas, danos, obrigac;:6es ou despesas, i'ncluindo taxas e honorarios advocatkios arbitrados pelo 

juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissao, exceto se tais perdas, danos, obrigac;:6es ou 

despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus 

administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisao 

judicial final pr-oferida pelo juizo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade do Cedente ou 

puderem ser a ela atribuidos como de sua responsabilidade; 

(f) R$5.000,00 (cinco mil reais) por ano, reajustado anualmente, segundo o fndice Geral dos Prec;:os do 

Mercado, divulgado pela Fundac;:ao Getulio Vargas (IGP-M/FGV) e, no caso de sua supressao ou 

extinc;:ao, substitutivamente, fndice de reajuste permitido por Lei, para o auditor independente 

contratado para auditoria anual das demonstrac;:6es financeiras do patrimonio separado, qual seja, a 

KPMG Auditores lndependentes, sociedade simples brasileira e firma-membra da rede KPMG de 

firmas-membro independentes e afiliadas a KPMG International Cooperative, uma entidade sufc;:a, 

com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 

105, 6° andar- Torre A, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 57.755.217/0001-29. De 

acordo com a regra do art. 31 da lnstruc;:ao da CVM no 308, de 14 de maio de 1999, conforme 

alterada, o auditor independente devera ser substitufdo periodicamente a cada 5 (cinco) anos, 

sendo contratado com escopo equivalente ao aqui previsto e sem a necessidade de aditamentos ao 

presente Termo de Securitizac;:ao e independentemente de necessidade de realizac;:ao de Assembleia 

Geral; e 

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

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

limita ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei no 9.514/97, caso o Patrimonio Separado seja insuficiente 

para arcar com as despesas mencionadas no item 9.1. acima, tais despesas serao suportadas pelos Titulares 

dos CRI, na proporc;:ao dos CRI titulados por cada urn deles, caso nao sejam pagas pela parte obrigada por 

tais pagamentos. 

9.2.1. Nao obstante, caso seja comprovado que os recursos do Patrimonio Separado fora( 
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administrados com negligencia, imprudencia ou ma-fe por parte da Emissora, os Titulares dos CRI 
I 

' poderao buscar a devida repara~ao de danos. 

I 
I 
I 

9.3. Despesas de Responsabilidade dos Titular~s dos CRI: Observado o disposto nos itens 9.1. e 9.2. 

acima, sao de responsabilidade dos Titulares dos CRI: 

(a) eventuais despesas comprovadas e taxas relativas a negocia~ao e custodia dos CRI nao 

compreendidas no item 9.1. acima; 

(b) 

(c) 

l 

todos os custos e despesas comprovadamente incorridos para salvaguardar os direitos e 

prerrogativas dos Titulares dos CRI; e 

I 
1 
I 

tributos diretos e indiretos incidentes sabre o investimento nos CRI que lhe sejam atribuidos como 

responsavel tributario. 

9.3.1. No caso de destitui~ao da Emissora nas condi~oes previstas neste Termo de Securitiza~ao, os 

recursos necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a 
salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverao ser previamente aprovadas 

pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciario, na propor~ao de CRI detidos por cada urn 

dos Titulares dos CRI, na data da respectiva aprova~ao. 

I 
9.3.2. Em razao do disposto na alinea (b) dp item 9.3. acima, as despesas a serem adiantadas pelos 

Titulares dos CRI a Emissora, na defesa dos interesses dos Titulares dos CRI, incluem, 

exemplificativamente: (a) as despesas com contrata~ao de servi~os de auditoria, assessoria legal, 

fiscal, contabil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, 

honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a 

serem propostos contra o Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os 

creditos oriundos da CCI; (c) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos administradores da 

Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario, bern como pelos prestadores de servi~os eventualmente 

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

multas, despesas e custas incorridas em decorrencia de eventuais condena~oes (incluindo verbas de 

sucumbencia) em a~oes judiciais propostas pela Emissora, podendo a Emissora e/ou o Agente 

Fiduciario, conforme o caso, solicitar garantia previa dos Titulares dos CRI para cobertura do risco 

da sucumbencia; ou (e) a remunera~ao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario, nos 

termos deste Termo de Securitiza~ao, bern como a remunera~ao do Agente Fiduciario na hip6tese 

de a Emissora permanecer em inadimplencia com rela~ao ao pagamento desta por urn periodo 

superior a 30 (trinta) dias. 



CLAUSULA DEZ - RISCOS 

1 0.1. Riscos: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelo 

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

regulamenta~ao espedfica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, quanta ao Devedor e aos 

pr6prios CRI, objeto desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informa~oes 

que estao descritas neste Termo de Securitiza~ao, bem como consultar seu consultor de investimentos e 

outros profissionais que julgar necessarios antes de tamar uma decisao de investimento: 

(a) Direitos dos Credores da Emissora: A Emissao tem como lastro os Creditos lmobiliarios Eldorado, os 

quais constituem Patrimonio Separado do patrimonio comum da Emissora. A Lei no 9.514/1997 e a Lei n° 

10.93112004 possibilitam que os Creditos lmobili'arios Eldorado sejam segregados dos demais ativos e 
I 

passivos da Emissora. Ainda nao ha jurisprudencia firmada com rela~ao ao tratamento dispensado aos 

demais credores da Emissora no que se refere a creditos trabalhistas, fiscais e previdenciarios, em face do 

que dispoe o artigo 76 da Medida Provis6ria n° 2.158-35/01. A Medida Provis6ria n° 2.158-35/01, ainda em 

vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabele~am a afeta~ao ou a separa~ao, a qualquer 

titulo, de patrimonio de pessoa ffsica ou jurfdica nao produzem efeitos com rela~ao aos debitos de natureza 

fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em especial quanta as garantias e aos privilegios que lhes sao 

atribufdos". Ademais, em seu paragrafo (mica, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos 

debitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, 

inclusive os que ten ham sido objeto de separa~ao ou afeta~ao." Por for~a da norma acima citada, os 

Creditos lmobiliarios Eldorado e os recursos dele decorrentes, inclusive as Garantias e as Garantias 

Adicionais, nao obstante serem objeto do Patrimonio Separado, poderao ser alcan~ados por credores 

fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casas, por credores trabalhistas e 

previdenciarios de pessoas ffsicas e jurfdicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Emissora, tendo 

em vista as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

economico existentes em tais casas. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos com os 

Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sabre o produto de realiza~ao dos Creditos lmobiliarios Eldorado, 

em caso de falencia. Nesta hip6tese, e possfvel que Creditos lmobiliarios Eldorado nao venham a ser 

suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o pagamento daqueles credores. Nao obstante, caso 

seja comprovado que os recursos do Patrimonio Separado foram administrados com negligencia, 

imprudencia ou ma-fe por parte da Emissora, os Titulares dos CRI poderao buscar a devida repara~ao de 

danos; 

(b) Riscos de lnadimplemento dos Creditos lmobiliarios: Os pagamentos dos CRI poderao ser afetados 

pelo atraso ou ausencia de pagamento do Devedor no pagamento dos Creditos lmobiliarios Eldorado. 0 

inadimplemento do Devedor, no que se refere a essa obriga~ao, afetara o recebimento dos Creditos 

lmobiliarios Eldorado, que sao o lastro para o pagamento das amortiza~oes dos CRI. Ao avaliarem os riscos 

inerentes a opera~ao, OS investidores devem atentar para a capacidade do Devedor de 

adimplemento dos Creditos lmobiliarios Eldorado; 
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(c) Riscos Financeiros: Ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em operac;:oes de 

securitizac;:ao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis descompassos entre as taxas de 

remunerac;:ao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia de garantia por acumulo de atrasos ou perdas; e 

(iii) risco de falta de liquidez, sendo que a ocorrencia de qualquer urn destes eventos podera implicar em 

eventuais prejuizos para os titulares de CRI; 

(d) Riscos Relacionados a lnsuficiencia das Garantias: Nao ha como assegurar que, na eventualidade de 

execuc;:ao das Garantias e das Garantias Adicionais, o produto resultante dessa execuc;:ao sera suficiente 

para viabilizar a amortizac;:ao integral dos CRI. Caso isso acontec;:a, os Titulares dos CRI poderao ser 

prejudicados; 

(e) Risco Tributario: Este pode ser definido como o risco de perdas devido a criac;:ao ou majorac;:ao de 

tributos, nova interpretac;:ao ou, ainda, interpretac;:ao diferente que venha a se consolidar sobre a 

incidencia de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda 

que relativos a operac;:oes ja efetuadas; 

(f) Risco de Estrutura: A Emissao tern o carater de "operac;:ao estruturada". Em razao da pouca 

maturidade e da falta de tradic;:ao e jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro, no que tange a 

operac;:oes de CRI, em situac;:oes de stress, podera haver perdas por parte dos investidores em razao do 

dispendio de tempo e recursos para eficacia do arcabouc;:o contratual; 

(g) Risco em Func;:ao da Dispensa de Registro: A oferta dos CRI, distribuida nos termos da lnstruc;:ao CVM 

n° 476/09, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informac;:oes 

prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lider nao foram objeto de analise pela referida autarquia 

federal; 

(h) Reducao do Prazo dos CRI: Os CRI poderao estar sujeitos, na forma definida neste Termo de 

Securitizac;:ao, a eventos de amortizac;:ao extraordinaria ou resgate antecipado. A efetivac;:ao destes eventos 

podera resultar em reduc;:ao do prazo dos CRI e em dificuldade de reinvestimento por parte dos titulares dos 

CRI a mesma taxa de remunerac;:ao; 

(i) lnfluencia do Governo Federal Sobre a Economia Brasileira: 0 Governo brasileiro, com o intuito, 

entre outros, de atihgir as metas de inflac;:ao e fiscal, ajustar o balanc;:o de pagamentos ou estimular o nivel 

de atividade, frequentemente intervem na economia atraves de ajustes nas polfticas monetaria e fiscal, 

criac;:ao, extinc;:ao ou alterac;:ao de tributos, atuac;:ao no mercado cambial e mudanc;:as regulat6rias. Estas 

intervenc;:oes, que sao em sua maioria imprevisiveis, podem impactar negativamente a Emissora, o Devedor, 

e os ativos relacionados aos CRI, gerando assim riscos para o desempenho financeiro dos CRI; 

(j) Conjuntura EconOmica Brasileira: Os fatores macroeconOmicos do Brasil, como taxas de cOmbi( ~ 
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infla~ao, arrecada~ao e gastos do governo, atividade economica e taxas de juros, oscilam constantemente 

de acordo com a influencia da economia externa, interven~6es do governo e outras decis6es tomadas pelos 

agentes da economia. Estas oscila~6es podem afetar adversamente a Emissora, o Devedor e os ativos 

relacionados aos CRI, gerando assim riscos para o desempenho financeiro dos CRI; 

(k) Risco de conflito de interesses envolvendo a Emissora e o Coordenador Uder. As atividades 

exercidas pela Emissora e/ou pelo Coordenador Uder no ambito da Oferta e/ou da Emissao, podem estar 

sujeitas, formal ou materialmente a situa~6es de conflito de interesses considerando pertenceram ao 

mesmo grupo economico; 

(l) Risco de nao Registro das Garantias: A constitui~ao da Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, da Cessao 

Fiduciaria de Direitos Credit6rios, cuja eficacia esta condicionada, de forma suspensiva, nos termos do 
I 

artigo 125 do C6digo Civil, ao pagamento do pre~o de aquisi~ao dos lm6veis e consequente lavratura das 

respectivas escrituras definitivas de venda e compra dos lm6veis, e da Cessao Fiduciaria de Direitos 

Credit6rios Senado, a qual esta sujeita a determinada condi~ao resolutiva, nos termos do artigo 127 do 

C6digo Civil, conforme prevista no instrumento que formaliza tal garantia dependem, respectivamente, de 

registro junto ao escriturador das cotas do Devedor e nos Cart6rios de Registro de Titulos e Documentos 

competentes. Ainda, a constitui~ao da Aliena~ao Fiduciaria de lm6vel Senado, a qual esta sujeita a 

determinada condi~ao resolutiva, nos termos do artigo 127 do C6digo Civil, conforme prevista no 
I 

instrumento que formaliza tal garantia, dependem de registro junto ao Cart6rio de Registro de lm6veis 

competente. Desta forma, caso, por quaisquer motivos, os respectivos registros nao sejam, nao possam ou 

demorem para ser efetuados, os Titulares de CRI assumirao o risco de que eventual excussao dessa garantia 

e das obriga~6es decorrentes de tal instrumento poderao ser prejudicadas por eventual falta de registro; 

(m) Riscos de Auditoria Juridica: No ambito da aquisi~ao do lm6vel Eldorado pelo Devedor, este realizou 

auditoria juridica e tecnica em rela~ao ao referido lm6vel Eldorado, sendo que, no ambito da auditoria 

juridica foram identificadas as seguintes pendencias: (a) debitos de IPTU em area maior (matricula mae) 

que incidia sobre a area na qual foi realizada o empreendimento Eldorado Business Tower, incluindo, mas 

nao se limitando aos debitos relativos ao exerdcio de 2003, vinculados ao SQL 083.230.0001 -8, bern como 

aos debitos relativos aos exercicios de 2005 a 2008, vinculados ao SQL 083.230.0003-4; e (b) valores 

discutidos na execu~ao fiscal municipal no 011203~-72.0200.8.26.0090 (112038/02) movida pela Prefeitura 

Municipal de Sao Paulo em face de Taveri Participa~6es e Servi~os Ltda. perante a Vara das Execu~6es 

Fiscais Municipais da Comarca de Sao Paulo, referente ao ITBI de 1996, cujo valor hist6rico e de R$ 

5.937.813,97 (em 2002). 

No que se refere a auditoria juridica do lm6vel Flamengo e do lm6vel Senado, objeto de garantia desta 

Emissao, foram identificadas pendencias de regulariza~ao perante as autoridades governamentais, tais 

como: (i) para o lm6vel Flamengo: (a) cumprimento das etapas no 5° a 18a do Laudo de Exigencias e Projeto 

Aprovado CD 00249/18 DGST Serie AA ND 495376, emitido pelo CBMERJ, sendo que a ultima etapa tern 

vendmento em Outubro de 2020; e (b) aprova~ao do IPHAN em rela~ao il projeto para instala¢o dY. 

Eldorado Dl ~0 
43 I 89 



elevador cargo na Torre B do Edificio Flamengo; e (ii) para o lm6vel Senado: (a) averba~ao parcial da 

constru~ao perante o 2° Oficio do Registro de lm6veis da Cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme Av_ 01 da 

matricula. Ainda, cabe ressaltar que parte do lm6vel Flamengo e foreira a Uniao e que o lm6vel Senado 

esta submetido ao regime de aforamento pelo Municipio do Rio de Janeiro, bern como encontra-se na area 

de abrangencia da Area de Prote~ao do Ambiente Cultural da Cruz Vermelha e esta englobado na lista de 

im6veis no entorno de bens tombados em virtude d9 tombamento da lgreja Santo Antonio dos Pobres. 
I 
I 

Adicionalmente, foram identificadas demandas eiwolvendo o lm6vel Eldorado, o lm6vel Flamengo e o 

lm6vel Senado, as quais, juntamente com as pendencias de regulariza~ao acima mencionadas e eventuais 

onus, gravames, vicios, contingencias e/ou pendencias de qualquer natureza, nao mapeados no referido 

relat6rio em decorrencia de referida auditoria realizada, poderao: (i) restringir ou impossibilitar a excussao 

de garantias; (ii) comprometer a validade e a seguran~a da titularidade e da cessao dos Creditos 

lmobiliarios Eldorado e (iii) resultar em restri~oes .ao pleno exerdcio, pela Emissora, da constitui~ao e do 

direito de propriedade sobre o referido Credito lmobiliario Eldorado e gerar contingencias de natureza 

pecuni<kia para o Patrimonio Separado; 

(n) Riscos ambientais: 0 lm6vel Eldorado esta sujeito a riscos inerentes a: (i) legisla~ao, 

regulamenta~ao e demais questoes ligadas a meio ambiente, tais como falta de licenciamento ambiental 

e/ou autoriza~ao ambiental para opera~ao (como, por exemplo, esta~ao de tratamento de efluentes, 

antenas de telecomunica~oes, gera~ao de energia, entre outras), uso de recursos hfdricos por meio de 

po~os artesianos saneamento, supressao de vegeta~ao e descarte de resfduos s6lidos; (ii) passivos 

ambientais decorrentes de contamina~ao de solo e aguas subterraneas, bern como eventuais 

responsabilidades administrativas, civis e penais daf advindas; (iii) ocorrencia de problemas ambientais que 

podem acarretar a perda de valor do lm6vel Eldorado e/ou a imposi~ao de penalidades administrativas, 

civis e penais ao Devedor; e (iv) consequencias indiretas da regulamenta~ao ou de tendencias de neg6cios, 

incluindo a submissao a restri~oes legislativas relativas a questoes urbanfsticas, tais como metragem de 

terrenos e constru~oes, restri~oes a metragem e detalhes da area construfda, e suas eventuais 

consequencias; 

(o) Riscos Relacionados ao Pagamento lndevido dos Creditos lmobiliarios: Caso, por qualquer motivo, 

ocorram pagamentos indevidos dos Creditos lmobiliarios Eldorado ao Cedente, o Cedente tera o prazo de 

ate 5 (cinco) Dias Oteis para repassar tais recursos a Emissora. Nessa hip6tese, a Emissora estara 

impossibilitada de amortizar os CRI na respectiva Data de Vencimento, o que pode acarretar perdas 

financeiras aos Titulares dos CRI quando da efetiva amortiza~ao; 

(p) Risco de Compartilhamento das Garantias: Em caso de execu~ao das Garantias constitufdas no 

ambito desta Emissao, os recursos obtidos deverao ser compartilhados proporcionalmente ao saldo devedor 

da 195\ 196\ 204ae 205a Series da 1a Emissao da Emissora com os titulares dos CRI objeto das respectivas 

series e, em caso de execu~ao das Garantias Adicionais constitufdas no ambito desta Emissao, os recursos 

obtidos deverao ser compartilhados proporcionalmente ao saldo devedor da 195', 196', 197', 198', 202{, 
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203a, 2048
, 2058

, 2068 e 2078 Series da 1 a Emissao da Emissora isto pod era ocasionar perdas aos Titulares 

dos CRI. Oeste modo, caso as Garantias e das G,arantias Adicionais sejam objeto de execus;ao, o valor 

eventualmente obtido podera nao ser suficiente para o integral adimplemento das Obrigas;6es Garantidas, 

ocasiao em que a Emissora nao dispora de outras fqntes de recurso para satisfas;ao do credito do investidor; 
I 

(q) Capacidade do Devedor de Honrar suas Obrigac6es: 0 CRI e urn titulo lastreado pelos Creditos 

lmobiliarios Eldorado. Ao avaliarem OS riscos inerentes a operas;ao, OS investidores devem atentar para a 

capacidade do Devedor de honrar suas obrigas;6es de pagamento no ambito do Compromisso de Venda e 

Compra Eldorado. Em caso de inadimplencia, a Emissora nao dispora de recursos pr6prios para honrar o 

pagamento dos CRI; 

(r) Risco de que a Deterioracao da Qualidade de Credito do Patrimonio Separado possa Afetar a 

Capacidade da Emissora de Honrar as Obrigac6es decorrentes dos CRI: Os CRI sao lastreados pela CCI, que 

representa os Creditos lmobiliarios Eldorado, a qual foi vinculada aos CRI por meio deste Termo de 

Securitizas;ao, atraves do qual e instituido o Regime Fiduciario e constituido o Patrimonio Separado. Os 

Creditos lmobiliarios Eldorado representados pela CCI representam creditos detidos pela Emissora em face 

do Devedor, correspondentes ao saldo da CCI, que compreendem atualizas;ao monetaria, juros e outras 

eventuais taxas de remuneras;ao, penalidades e demais encargos contratuais ou legais,. bern como os 

respectivos acess6rios. 0 Patrimonio Separado constituido em favor dos Titulares dos CRI nao conta com 

qualquer garantia flutuante ou coobrigas;ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos 

Titulares dos CRI dos montantes devidos conforme este Termo de Securitizas;ao dependera do recebimento 

pela Emissora das quantias devidas pelo Devedor, no futuro, em tempo habil para o pagamento dos valores 

decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos que afete a situas;ao economico financeira do Devedor podera 

afetar negativamente a capacidade do Patrimonio Separado de honrar suas obrigas;6es; 

(s) Emissora Dependente de Registro de Companhia Aberta. A Emissora foi constitufda como escopo de 

atuar como companhia securitizadora. Para tanto, depende da manutens;ao de seu registro de companhia 

aberta junto a CVM e das respectivas autorizas;6es societarias. Caso a Emissora nao atenda aos requisites 

exigidos pela CVM em relas;ao as companhias abertas, seu registro podera ser suspenso ou mesmo 

cancelado, afetando assim as suas emiss6es de certificados de recebiveis do agroneg6cio e certificados de 

recebiveis imobiliarios; 

(t) Riscos Associados aos Prestadores de Servicos da Emissao. A Emissora contrata prestadores de 

servis;os terceirizados para a realizas;ao de atividades, como auditores, agente fiduciario, dentre outros. 

Caso, conforme aplicavel, algum destes prestadores de servis;os aumente significantemente seus pres;os ou 

nao preste servis;os com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, podera ser necessaria a 

substituic;:ao do prestador de servis;o. Esta substituis;ao, no en tanto, podera nao ser bern -sucedida e afetar 

adversamente os resultados da Emissora, bern como criar onus adicionais ao Patrimonio Separado; 

(u) A lmportancia de uma Equipe Qualificada. A capacidade da Emissora de manter uma posis;ao / 
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competitiva e a presta~ao de servi~os de qualidade depende em larga escala dos servi~os de sua alta 

administra~ao. Nesse sentido, a Emissora nao pod~ garantir que tera sucesso em atrair e manter pessoal 

qualificado para integrar sua alta administra~ao. A interrup~ao ou paralisa~ao na presta~ao de servi~os de 
I 

qualquer urn dos membros da alta administra~ao · da Emissora, ou sua incapacidade de atrair e manter 

pessoal adicional para integra-la, pode ter urn efeito adverso relevante sabre os resultados operacionais, e 

consequentemente, sabre a situa~ao financeira da Emissora; 

(v) lnstabilidade da Taxa de Cambia e Desvalorizacao do Real: A moeda brasileira tern historicamente 

sofrido frequentes desvaloriza~6es. No passado, o Governo Federal implementou diversos pianos 

economicos e fez uso de diferentes polfticas cambiais, incluindo desvaloriza~6es repentinas, pequenas 

desvaloriza~6es peri6dicas (durante as quais a frequencia dos ajustes variou de diaria a mensal), sistemas 

de cambia flutuante, controles cambiais e dais mercados de cambia. As desvaloriza~6es cambiais em 

perfodos mais recentes resultaram em flutua~6es significativas nas taxas de cambia entre o Real e o d6lar 

dos Estados Unidos da America. Nao e possfvel assegurar que a taxa de cambia ira permanecer nos nfveis 

atuais. As deprecia~6es do Real frente ao d6lar dos Estados Unidos da America tambem podem criar 

press6es inflacionarias adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez do Devedor e, ainda, 

a qualidade da presente Emissao; 

(w) Risco de lntegralizacao dos CRI com Agio: Os CRI, quando de sua negocia~ao em mercado secundario 

e, portanto, sem qualquer responsabilidade, controle ou participa~ao da Emissora e/ou do Coordenador 

Uder, poderao ser integralizados pelos novas investidores com agio, calculado em fun~ao da rentabilidade 
I 

esperada por esses investidores ao Iongo do prazoj de amortiza~ao dos CRI originalmente programado. Em 

caso de antecipa~ao do pagamento dos Credito~ lmobiliarios Eldorado, os recursos decorrentes dessa 

antecipa~ao serao imputados pela Emissora na amortiza~ao extraordinaria ou resgate antecipado dos CRI, 

nos termos previstos neste Termo de Securitiza~ao, hip6tese em que o valor a ser recebido pelos 

investidores podera nao ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando 

a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do agio. Neste caso, nem o Patrimonio Separado, 

nem a Emissora, disporao de outras fontes de recursos para satisfa~ao dos interesses dos Titulares dos CRI; 

(x) Risco do Quorum de Deliberacao em Assembleia Geral: As delibera~6es a serem tomadas em 

assembleias gerais de Titulares dos CRI sao aprovadas respeitando os qu6runs espedficos estabelecidos 

neste Termo de Securitiza~ao. Os Titulares de CRI estao submetidos as decis6es da maioria, ainda que se 

manifeste voto de forma contraria; 

(y) Baixa Liquidez no Mercado Secundario: Atualmente, o mercado secundario de certificados de 

recebfveis imobiliarios no Brasil apresenta baixa liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira, no 

futuro, urn mercado para negocia~ao dos CRI que permita sua aliena~ao pelos subscritores desses valores 

mobiliarios caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os Titulares dos CRI poderao encontrar 

dificuldades para negocia-los no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento 

nos CRI por todo o prazo da Emissao; 1 
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Adicionalmente, a Oferta foi realizada no ambito da lnstrw;:ao CVM no 476/09 e desta forma os CRI ficarao 

bloqueados para negocia~ao no mercado secundario pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de cada 

subscri~ao CRI pelos Titulares dos CRI, conforme determina o artigo 13° da lnstru~ao CVM n° 476/09. 

l 
(z) Risco de Amortizacao Extraordinaria ou de' Resgate Antecipado: Os CRI poderao estar sujeitos, na 

forma definida neste Termo de Securitiza~ao, a eventos de amortiza~ao extraordinaria ou resgate 

antecipado. A ocorrencia destes eventos acarretara o pre-pagamento dos Creditos lmobiliarios Eldorado e, 

por consequencia, o pre-pagamento total dos CRI. Nesse caso, podera resultar em dificuldades de 

reinvestimento por parte dos lnvestidores a mesma :taxa estabelecida como remunera~ao dos CRI; 
I 
' 

(aa) Risco Decorrente de Ac6es Judiciais ou Medidas Administrativas. Este pode ser definido como o risco 

decorrente de eventuais condena~6es judiciais em face do Devedor, nas esferas civet, fiscal e trabalhista, 

ou ainda de eventuais questionamentos e condenac;6es pela autoridade administrativa em ambito federal, 

estadual e/ou municipal, que possam afetar adversamente o Devedor. 

(bb) Demais Riscos: Os CRI estao sujeitos as varia~6es e condi~6es dos mercados de atua~ao do Cedente, 

que sao afetados principalmente pelas condi~6es polfticas e economicas nacionais e internacionais. Os CRI 

tambem poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou ex6genos, tais como 

moratoria, guerras, revolu~6es, mudan~as nas regras aplicaveis aos CRI, altera~ao na politica economica, 

decis6es judiciais, etc. 

CLAUSULA ONZE - CLASSIFICA(:AO DE RISCO 

11.1. Classificacao de Risco: Os CRI objeto desta Emissao nao foram objeto de analise de classificac;ao de 

risco por agenda de rating. 

11.2. Atualizacao: Nao havera emissao de relat6rio de classificac;ao de risco. 

CLAUSULA DOZE - DECLARA(:OES E OBRIGA(:OES DA EMISSORA 

12.1. Declarac6es da Emissora: A Emissora neste ato declara que: 

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

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

(b) esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza~6es necessarias a celebra~ao deste Termo 

de Securitiza~ao, a ~missao dos CRI e ao cumprimento de suas obriga~6es aqui previstas, tendo sido 

satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

I 
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(c) os representantes legais que asslnam este ITermo de Securitiza~o tOm poderes estatutilrios e/ou 

delegados para assumir, em seu nome, as obriga<;:6es ora estabelecidas e, sendo mandataries, 

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

(d) conforme o Contrato de Cessao, e legitima e (mica titular dos Creditos lmobiliarios Eldorado; 

(e) conforme o Contrato de Cessao, o Cedente e responsavel pela existencia dos Creditos lmobiliarios 

Eldorado, nos exatos valores e nas condi<;:6es descritas na CCI; 

(f) conforme o Contrato de Cessao, os Creditos lmobiliarios Eldorado encontram-se livres e 

desembara<;:ados de quaisquer onus, gravames ou restri<;:6es de natureza pessoal e/ou real, nao 

sendo do conhecimento da Emissora a exist'encia de qualquer fato que impe<;:a ou restrinja o direito 
I 

da Emissora de celebrar este Termo de Sec0ritiza<;:ao; 

(g) nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou a<;:6es judiciais, pessoais 

ou reais, de qualquer natureza, contra o Cedente ou a Emissora em qualquer tribunal, que afetem 

ou possam vir a afetar os Creditos lmobiliarios Eldorado ou, ainda que indiretamente, este Termo 

de Securitiza<;:ao; 

(h) nao tern conhecimento, ate esta data, da existencia de restri<;:6es urbanisticas, ambientais, 

sanitarias, de acesso ou seguran<;:a relacicinadas ao lm6vel Eldorado, com exce<;:ao dos fatores de 

risco indicados neste Termo de Securitiza<;:ao; 

' 
(i) nao ha qualquer liga<;:ao entre a Emissora ~ o Agente Fiduciario que impe<;:a o Agente Fiduciario de 

I 

exercer plenamente suas fun<;:6es; e 

(j) este Termo de Securitiza<;:ao constitui uma obriga<;:ao legal, valida e vinculativa da Emissora, 

exequivel de acordo com os seus termos e condi<;:6es. 

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

ciencia que quaisquer das declara<;:6es a qui prestadas tornem -se total ou parcialmente inveridicas, 

incompletas ou incorretas. 

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

Emissao e da propria Emissora, mediante publica<;:ao no jornal de publica<;:ao de seus atos societarios, assim 

como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de comunica<;:ao por 

escrito. Adicionalmente, a Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relat6rio mensal, coloca-lo a disposi<;:ao 

dos investidores e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 15° (decimo quinto) dia de cad a mes, ratificando a 

vincula<;:ao dos Creditos lmobiliarios Eldorado aos CRI. 
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12.2.1. 0 referido relat6rio mensa! devera incluir:. 

(a) data de emissao dos CRI; 

(b) saldo devedor dos CRI; 

(c) criteria de reajuste dos CRI; 

(d) data de vencimento final dos CRI; 

(e) valor pago aos titulares dos CRI no mes; e 1 

(f) saldo devedor dos Creditos lmobiliarios Eld9rado. 

! 
I 

12.2.1 A Emissora obriga-se a cuidar para que as opera<;:oes que venha a praticar no ambiente B3 

sejam sempre amparadas pelas normas e regulamenta<;:ao aplicaveis, bem como com observancia a 
legisla<;:ao geral aplicavel a materia. 

12.2.2 A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros 

e atos societarios necessaries a realiza<;:ao do relat6rio anual, conforme lnstru<;:ao CVM no 583/16, 

que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente 

encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para 

disponibiliza<;:ao na CVM. 0 referido organograma do grupo societario da Emissora devera conter, 

inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de 

controle, no encerramento de cada exerdcio social. Os referidos documentos deverao ser 

acompanhados de declara<;:ao assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora atestando (a) que 

permanecem validas as disposi<;:oes contidas neste Termo de Securitiza<;:ao, (b) acerca da nao 

ocorrencia de qualquer das hip6teses de acelera<;:ao de pagamento e inexistencia de 

descumprimento de obriga<;:oes da Emissora perante os Titulares dos CRI e o Agente Fiduciario e (c) 

que nao foram praticados atos em desacorc;lo com o estatuto social. 
! 

12.3. lnformacoes: A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias 

Oteis contados do recebimento da respectiva solicita<;:ao, todas as informa<;:oes razoaveis relativas aos 

Creditos lmobiliarios Eldorado. 

12.4. Contratacao de Banco Liquidante e Escriturador: A Emissora obriga-se a manter contratada, durante 

a vigencia deste Termo de Securitiza<;:ao, institui<;:ao financeira habilitada para a presta<;:ao do servi<;:o de 

banco liquidante e escriturador na hip6tese da rescisao do contrato vigente para tais servi<;:os. 

12.5. Declaracoes Regulamentares: As declara~oes exigidas da Emissora, do Agente Fiduciario e do 

Coordenador Lider, nos termos da regulamenta<;:ao aplicavel, constam dos Anexos deste Termo de 

Securitiza<;:ao, os quais sao partes integrantes e inseparaveis deste instrumento. 

( 
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12.6. A ocorrencia de qualquer dos eventos dE~ Acelera~ao de Pagamento devera ser prontamente 

comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em 1 (urn) Dia Util contado da ciencia da ocorrencia do 

evento. 

CLAUSULA TREZE - AGENTE FIDUCIARIO 

13. 1. Nomeacao: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que formalmente aceita a sua 

nomea~ao, para desempenhar os deveres e atribui~oes que lhe competem, sendo-lhe devida uma 

remunera~ao nos termos da lei e deste Termo de Securitiza~ao. 

13.2. Declaracoes do Agente Fiduciario: Atuandb como representante dos Titulares dos CRI, o Agente 

Fiduciario declara: 

(a) aceitar integralmente as condi~oes previstas neste Termo de Securitiza~ao, em todas as suas 

clausulas e condi~oes; 

(b) nao se encontrar em nenhuma das situa~oes de conflito de interesse previstas no artigo 6° da 

lnstru~ao CVM no 583/16; 

(c) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimenta legal para o exerdcio da fun~ao que lhe e 
atribuida, conforme o § 3° do artigo 66 da Lei das Sociedades por A~oes e o artigo 11 da lnstru~ao 

CVM no 583/16; 

(d) esta devidamente autorizado a celebrar · este Termo de Securitiza~ao e a cumprir com suas 

obriga~oes aqui previstas, tendo sido satisf!=!itos todos os requisites legais e estatutarios necessaries 

para tanto; ! 

(e) que verificou a legalidade e a ausencia de vicios na opera~ao, alem da veracidade, consistencia, 

corre~ao e suficiencia das informa~6es prestadas pela Emissora neste Termo de Securitiza~ao; e 

(f) que nesta data atua em outras emiss6es de titulos e valores mobiliarios da Emissora, as quais se 

encontram descritas e caracterizadas no Anexo Ill deste Termo de Securitiza~ao. 

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

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

(b) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exerdcio da fun~ao o 

cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administra~ao de seus 

pr6prios bens; ( 
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(c) renunciar a fun~ao, na hip6tese da superveniencia de conflito de interesses au de qualquer outra 

modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocac;:ao da assembleia prevista no art. 7° da 

lnstru~ao CVM 583/16 para deliberar sabre sua substitui~ao; 

(d) conservar em boa guarda toda a documentac;:ao relativa ao exerdcio de suas funp)es; 

(e) verificar, no momenta de aceitar a fun~ao, !a veracidade das informa~6es relativas as Garantias e as 

Garantias Adicionais e a consistencia ldas demais informa~6es contidas neste Termo de 

Securitiza~ao, sendo certo que o Agente Fiduciario nao conduziu nenhum procedimento de 

verifica~ao au auditoria independente quanta a veracidade das informa~6es ora apresentadas, 

excetuando quanta a diligencia nas informac;:6es prestadas pela Emissora, diligenciando no sentido 

de que sejam sanadas as omiss6es, falhas au defeitos de que tenha conhecimento; 

(f) diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitiza~ao, e seus respectivos aditamentos, 

sejam registrados na lnstitui~ao Custodiante, adotando, no caso da omissao da Emissora, as 

medidas eventualmente previstas em lei; 

(g) acompanhar a presta~ao das informa~6es peri6dicas pela Emissora e alertar as Titulares dos CRI, no 

relat6rio anual de que trata o art. 15 da lnstruc;:ao CVM 583/16, sabre inconsistencias ou omiss6es 

de que tenha conhecimento; 

(h) acompanhar a atua~ao da Emissora na iadministra~ao do Patrimonio Separado par meio das 
i 

informa~6es divulgadas pela companhia so!Jre o assunto; 
I 

(i) opinar sabre a suficiencia das informac;:oes prestadas nas propostas de modifica~ao das condi~6es 

dos CRI; 

(j) verificar a regularidade da constituic;:ao das Garantias e das Garantias Adicionais, bern como o valor 

dos bens dados em garantia, observando a manuten~ao de sua suficiencia e exequibilidade nos 

termos das disposic;:6es estabelecidas neste Termo de Securitiza~ao; 

(k) examinar proposta de substitui~ao de bens dados em garantia, manifestando sua opiniao a respeito 

do assunto de forma justificada; 

(l) intimar, conforme o caso, a Emissora, o Devedor, o garantidor ou o coobrigado a refor~ar a garantia 

dada, conforme aplicavel, na hip6tese de sua deteriora~ao ou deprecia~ao; 

(m) solicitar, quando julgar necessaria para o fiel desempenho de suas fun~6es, certid6es atualizadas( 

dos distribuidores dveis, das Varas de Fazenda Publica, cart6rios de protesto, das Varas do 

Eldorado Dl f0 
51 I 89 

/1 ~ 



< • 

Trabalho, Procuradoria da Fazenda Publica, da localidade onde se situe o bem dado em garantia ou 

o domidlio ou a sede do Devedor, do Cedente, do garantidor ou do coobrigado, conforme o caso; 

(n) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria externa da Emissora ou do patrimonio separado; 

(o) convocar, quando necessaria, a assembleia: dos Titulares dos CRI, na forma do art. 10 da lnstru~ao 

CVM 583/16; 

(p) comparecer a assembleia dos Titulares dos CRI a fim de pres tar as informa~6es que lhe forem 

solicitadas; 

(q) manter atualizada a rela~ao dos Titulares dos CRI e de seus endere~os, inclusive, mediante gest6es 

junto a Emissora; 

(r) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes neste Termo de Securitiza~ao, especialmente 

daquelas impositivas de obriga~6es de fazer e de nao fazer; e 

(s) comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obriga~6es financeiras 

assumidas neste Termo de Securitiza~ao, incluindo as obriga~6es relativas as Garantias e as 

Garantias Adicionais e as clausulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos 

CRI e que estabelecem condi~6es que nao devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as 

consequencias para os Titulares dos CRI e as providencias que pretende tamar a respeito do 

assunto, observado o prazo previsto no art. 16, II, da lnstru~ao CVM n° 583/16. 

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

Patrimonio Separado, ou do Devedor como remunera~ao pelo desempenho dos deveres e atribui~6es que 

lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitiza~ao, parcelas anuais de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) a ser paga em ate o 5° (quinto) dia uti! ap6s a liquida~ao financeira dos CRI, as demais serao 

pagas nas mesmas datas dos anos subsequentes. 

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

fun~ao do Agente Fiduciario, tais como, exemplificativamente, publica~6es em geral (exemplos: 

edital de convoca~ao de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral dos 

Titulares dos CRI, anuncio comunicando que o relat6rio anual do Agente Fiduciario encontra-se a 

disposi~ao etc.), notifica~6es, extra~ao de certid6es, despesas cartorarias, fotoc6pias, 

digitaliza~6es, envio de documentos, despesas com viagens e estadias, transportes e alimenta~ao 

de seus agentes, contrata~ao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscaliza~ao, entre outros, 

ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem como custas e despesas cartorarias relacionadas aos 

termos de quita~ao, contatos telefonicos ou conference call, necessarias ao exerdcio da fun~ao do 

Agente FiduciOrio, as quais serao cobertas pelo Patrim6nio Separado, observando-se que a Emissary 
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sera, sempre que possfvel, comunicada sabre tais despesas previamente, por escrito. Serao devidos, 

adicionalmente,o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a 
(i) execur;:ao da operar;:ao, (ii) comparecimento em reuni6es formais ou conferencias telefonicas; 

(iii) implementar;:ao das consequentes decis6es tomadas em tais eventos, pagas, mensalmente, 5 

(cinco) dias apos comprovar;:ao da entrega, pelo Agente Fiduciario, de "relatorio mensal de horas". 

Entende-se por reestruturar;:ao das condir;:6es da operar;:ao os eventos relacionados a (A) alterar;:ao 

(i) dos prazos de pagamento e remunerar;:ao, (ii) das condir;:6es relacionadas ao vencimento 

antecipado, e (iii) outras condir;:6es previst~s nos documentos da operar;:ao, bem como validar;:ao (B) 

de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos da operar;:ao. Os 

eventos relacionados a amortizar;:ao nao sao considerados reestruturar;:ao. 

13.4.2. Caso a Emissora ou o Devedor atrase o pagamento de quaisquer das remunerar;:6es previstas 

no item 13.4., acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% (dais por cento) sabre o valor do 

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

atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo fndice de reajuste dos CRI, adotando-se, ainda, os mesmos 

criterios de substituir;:ao desse fndice, o ql!al incidira desde a data de mora ate a data de efetivo 

pagamento, calculado pro rata die, se necessaria. 

13.4.3. As parcelas de remunerar;:ao serao atualizadas, anualmente, a partir da data de 

integralizar;:ao pela variar;:ao positiva do mesmo fndice de atualizar;:ao monetaria dos CRI, adotando

se, ainda, os mesmos criterios de substituir;:ao desse fndice, conforme previsto neste Termo de 

Securitizar;:ao. 

13.4.4. A remunerar;:ao definida acima, sera devida mesmo apos o vencimento dos CRI, caso o 

Agente Fiduciario ainda esteja atuando em atividades inerentes a sua funr;:ao. 

13.4.5. As parcelas serao acrescidas de (i) Impasto Sabre Servir;:os de qualquer natureza (ISS); (ii) 

Programa de lntegrar;:ao Social (PIS); (iii)' Contribuir;:ao para Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS); (iv) CSLL (Contribuir;:ao Social sabre o Luera Uquido); (v) IRRF (Impasto de Renda Retido 

na Fonte); e (vi) quaisquer outros impastos que venham a incidir sabre a remunerar;:ao do Agente 

Fiduciario. 

13.4.6. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em 

que o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares dos CRI deverao 

ser previamente aprovadas, sempre que possfvel, e adiantadas pelos titulares dos CRI e, 

posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem 

adiantadas pelos titulares dos CRI, correspondem a depositos, custas e taxas judiciarias nas ar;:6es 

propostas pelo Agente Fiduciario, enquanto representante da comunhao dos titulares dos CRI. Os 

honorarios de sucumbencia em ar;:6es judiciais serao igualmente suportados pelos titulares dos CRI, 

bern como a remunera~ao do Agente FiduciArio na hip6tese da Emlssora permanecer e1': 
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inadimplencia com relac;:ao ao pagamento desta por um perfodo superior a 30 (trinta) dias, podendo 

o Agente Fiduciario solicitar garantia dos titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

13.5. Substituicao do Agente Fiduciario: Na hip6tese de impedimenta, renuncia, intervenc;:ao ou 

liquidac;:ao extrajudicial do Agente Fiduciario, este deve ser substitufdo no prazo de ate 30 (trinta) dias, 

mediante deliberac;:ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI. 

13.5.1. A assembleia destinada a escolha do novo agente fiduciario deve ser convocada pelo Agente 

Fiduciario, podendo tambem ser convocada por Titulares dos CRI que representem 10% (dez por 

cento), no minimo, dos CRI em Circulac;:ao. 

13.5.2. Se a convocac;:ao da assembleia nao ocorrer ate 15 (quinze) dias antes do final do prazo 

referido no caput, cabe a Emissora efetuar a imediata convocac;:ao. Em casos excepcionais, a CVM 

pode proceder a convocac;:ao da assembleia para a escolha de novo agente fiduciario ou nomear 

substituto provis6rio. 

13.6. Hip6teses de Destituic;:ao do Agente Fiduciario: Os Titulares dos CRI podem substituir o Agente 

Fiduciario e indicar seu eventual substituto a qualquer tempo ;;~p6s o encerramento da distribuic;:ao publica, 

em assembleia especialmente convocada para esse fim. Aplica-se a assembleia referida neste item o 

disposto no subitem 13.5.1. acima. A substituic;:ao do agente fiduciario deve ser comunicada a CVM, no 

prazo de ate 7 (sete) Dias Oteis, contados do registro do aditamento deste Termo de Securitizac;:ao na 

lnstituic;:ao Custodiante. Juntamente com a comunicac;:ao, devem ser encaminhadas a CVM a declarac;:ao e as 

demais informac;:oes exigidas no caput e § 1 o do art. 5° da lnstruc;:ao CVM no 583/16. 

13.7. Novo Agente Fiduciario: 0 agente fiduciario eleito em substituic;:ao assumira integralmente os 

deveres, atribuic;:oes e responsabilidades constantes da legislac;:ao aplicavel e deste Termo de Securitizac;:ao. 

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

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

13.9. Obrigacao: 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 

orientac;:ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definic;:ao pelos Titulares dos 

CRI, comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as instruc;:oes que lhe forem transmitidas 

pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sobre o 

resultado ou sobre os efeitos jurfdicos decorrentes do estrito cumprimento das orientac;:oes dos Titulares 

dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, 

independentemente de eventuais prejufzos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares 

dos CRI ou a Emissora. A atuac;:ao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da lnstruc;:ao CVM n° 583/16 e dos 

artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por Ac;:oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de 

qualquer responsabilidade adidonal que nao tenha decorrido da legisla~ao apliG\vel. ( 
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13.1 0. Fraude ou Adulteracao: Sem prejufzo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente 

Fiduciario assumira que os documentos originais ou capias autenticadas de documentos encaminhados pela 

Emissora ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou adultera~ao. Nao sera ainda, sob 

qualquer hip6tese, responsavel pela elabora~ao de documentos societarios da Emissora, que permanecerao 

sob obriga~ao legal e regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legisla~ao aplicavel. 

13.11. Previa Deliberacao: Os atos ou manifes~a~oes por parte do Agente Fiduciario, que criarem 

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga~oes para com eles, bem 

como aqueles relacionados ao devido cumprimento:das obriga~oes assumidas neste Termo de Securitiza~ao, 

somente serao validos quando previamente assim deliberado em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI. 

Cl.AUSULA QUATORZE- ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DOS CRI 

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

sobre materias de interesse dos Titulares dos CRI, ou que afetem, direta ou indiretamente, os direitos dos 

Titulares dos CRI serao convocadas e as materias discutidas nessas assembleias serao deliberadas pelos 

Titulares dos CRI, de acordo com os qu6runs e demais disposi~oes previstos nesta Clausula, sendo que as 

delibera~oes tomadas pelos Titulares dos CRI nas referidas assembleias obrigarao a todos os Titulares dos 

CRI, em carater irrevogavel e irretratavel, para todos os fins e efeitos de direito. 

14.2. Realizacao das Assembleias Gerais dos Titulares dos CRI: Os Titulares dos CRI poderao, a qualquer 

tempo, reunir-se em assembleia geral, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos 

Titulares dos CRI. Aplicar-se-a a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, no que couber, o disposto na Lei no 

9.514/97, bem como o disposto na Lei das Sociedades por A~oes, a respeito das assembleias gerais de 

acionistas. 

14.3. 

14.2.1. Sem prejufzo do disposto no item 14.2. acima, as Partes desde ja concordam e autorizam 

quaisquer altera~oes ao presente Termo de Securitiza~ao ou no registro do CRI junto a B3, sem a 

necessidade de qualquer aprova~ao dos Titulares dos CRI, que por ventura sejam necessarias (mica 

e exclusivamente com a finalidade de possibilitar que a Emissora realize o devido pagamento da 

ultima parcela de amortiza~ao dos CRI no prazo de ate 2 (dois) Dias Uteis a contar da respectiva 

Data de Vencimento. 

14.2.2. Fica a Emissora obrigada a informar os investidores em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da 

sua realiza~ao a respeito da altera~ao deste Termo de Securitiza~ao, conforme disposto no item 

14.2. acima, indicando as altera~oes realizadas e as razoes para tanto, o que fara mediante a 

publica~ao das altera~oes em seu website. 

CompetOnda para Convocaclio: A Assembleia Geral dos Titulares dos CRl poden!i ser convocada: I. 
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(a) pelo Agente Fiduciario; 

(b) pela CVM; 

(c) pela Emissora; ou 

(d) por Titulares dos CRI que representem, no minimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circula~ao, 

excluidos, para os fins deste quorum, os CRI que nao possuirem o direito de voto. 

14.4. Convocacao: A convoca~ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-a mediante edital 

publicado por 3 (tres) vezes, no jornal em que a Emissora divulga suas informa~6es societarias, com a 

antecedencia de 20 (vinte) dias corridos para a~ primeira convoca~ao e 8 (oito) dias para a segunda 

convoca~ao da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, sendo que se instalara, em primeira convoca~ao, 

com a presen~a dos Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois ter~os) dos CRI em Circula~ao 

e, em segunda convoca~ao, com qualquer numero, excluidos, para os fins dos qu6runs estabelecidos neste 

item, OS CRI que nao possuirem 0 direito de voto. 

14.5. Presidencia: A presidencia das Assembleias Gerais dos Titulares dos CRI cabera, de acordo com 

quem a tenha convocado, respectivamente: 

(a) ao diretor-presidente ou diretor de rela~6es com investidores da Emissora; ou 

(b) ao titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes e que possuirem direito de voto. 

14.6. Outros Representantes: Sem prejuizo do disposto acima, a Emissora e/ou os Titulares dos CRI 

poderao convocar representantes da Emissora, ou quaisquer tercei ros, para participar das Assembleias 

Gerais dos Titulares dos CRI, sempre que a presen~a de qualquer dessas pessoas for relevante ·para a 

delibera~ao da ordem do dia. 

14.7. Representantes do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as 

Assembleias Gerais dos Titulares dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informa~6es que lhe forem 

solicitadas. 

14.8. Deliberac6es: Para os fins deste Termo de Securitiza~ao, as delibera~6es em Assembleia Geral dos 

Titulares dos CRI serao tomadas por Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por 

cento) mais urn dos CRI em Circula~ao presentes na Assembleia. 

14.8.1. Cada CRI correspondera a urn voto, sendo admitida a constitui~ao de mandatarios, observadas as 

disposi~6es dos paragrafos 1 o e 2° do artigo 126 da Lei das Sociedades por A~6es. 

14.8.2 As delibera~6es tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares de CRI no ambito 

de sua competencia legal, observados os qu6runs e as disposi~6es estabelecidos neste Termo, serao 

existentes, validas e eficazes perante a Emissora, bern como vincularao a mesma e obrigarao a todos o~ 

Eldorado Dl itfJ 
56 I 89 

h 0 



. ' 

titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido a assembleia geral de titulares de CRI ou do 

voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRI. 

14.9. Aourac;:ao: Para efeito de calculo de quaisquer dos qu6runs de instala~ao e/ou delibera~ao da 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, serao exclufdos os CRI que a Emissora eventualmente possua em 

tesouraria; OS que sejam de titularidade de empresas ligadas a Emissora, OU de fundos de investimento 

administrados por empresas ligadas a Emissora, assim entendidas empresas que sejam subsidiarias, 

coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus 

diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situa~ao de conflito de interesses. 

14.10. Validade: As delibera~6es tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os qu6runs e as disposi~6es 

estabelecidos neste Termo de Securitiza~ao, serao existentes, validas e eficazes perante a Emissora, bern 

como obrigarao a todos os Titulares dos CRI. 

14.11. Dispensa de Convocac;:ao: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de 

Securitiza~ao, sera considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que 

comparecerem todos os Titulares dos CRI que tenham direito de voto, sem prejufzo das disposi~6es 

relacionadas com os qu6runs de delibera~ao estabelecidos neste Termo de Securitiza~ao. 

14.12. Dispensa de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para alterac;:ao deste Termo de Securitizac;:ao: As 

Partes concordam que o presente Termo de Securitiza~ao, assim como os demais documentos da Emissao 

poderao ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprova~ao dos Titulares dos CRI, sempre que e 

somente (i) quando tal altera~ao decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigencias de 

adequa~ao a normas legais, regulamentares ou exigencias da CVM, ANBIMA ou B3; (ii) quando verificado 

erro material, seja ele urn erro grosseiro, de digita~ao ou aritmetico, desde que tais modifica~6es nao 

representem prejufzo aos Titulares de CRI; (iii). altera~6es a quaisquer Documentos da Opera~ao ja 

expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Opera~ao; ou ainda (iv) em 

virtude da atualiza~ao dos dados cadastrais das Partes, tais como altera~ao na razao social, endere~o e 

telefone, entre outros, desde que tais modifica~6es (a) nao representem prejufzo aos Titulares de CRI e (b) 

nao gerem novos custos ou despesas aos Titulares de CRI. 

14.12.1. Fica a Emissora obrigada a informar os investidores em ate 5 (cinco) Dias Oteis contados da 

sua realiza~ao a respeito da altera~ao deste Termo de Securitiza~ao, conforme disposto no item 

14.12. acima, indicando as altera~6es realizadas e as raz6es para tanto, o que fara mediante a 

publica~ao das altera~6es em seu website. 

14.13. Consulta formal: Os Titulares de CRI poderao votar nas Assembleias Gerais por meio de processo de 

consulta formal, escrita ou eletronica, observadas as formalidades de convoca~ao, instala~ao e delibera~ao 

da Assembleia Geral previstas neste Termo de Securitiza~ao, desde que a Emissora possua sistemas ou 

I 
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ClAUSULA QUINZE- TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

' 

15.1. Tributacao: Serao de responsabilidade dos. Titulares dos CRI todos os tributos diretos e indiretos 

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar unicamente as informa~oes 

contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus pr6prios consultores 

quanta a tributa~ao especifica que sofrerao enquanto titulares de CRI: 

(a) Impasto de Renda Retido na Fonte - IRRF 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados de 

recebiveis imobiliarios e o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

A partir de 1° de janeiro de 2005, a tributa~ao de rendimentos destes titulos foi alterada, sendo 

estabelecidas aliquotas diversas em razao do tempo de aplica~ao dos recursos. Assim, os rendimentos dos 

certificados dos recebiveis imobiliarios serao tributados pelo IRRF as aliquotas de (i) 22,5% (vinte e dais 

inteiros e cinco decimos por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de ate 180 (cento 

e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento) quand9 os investimentos forem realizados com prazo de 181, 

(cento e oitenta e um) dias ate 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco 

decimos par cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) 

dias ate 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15% (quinze par cento) quando os investimentos forem 

realizados com prazo superior a 721 (setecentos e vinte e um) dias. 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualifica~ao como 

pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, institui~ao financeira, sociedade de 

seguro, de previdencia privada, de capitaliza~ao, corretora de titulos, valores mobiliarios e cambia, 

distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor 

estrangei ro. 

A remunera~ao produzida par certificados de' recebiveis imobiliarios, excetuando-se o ganho de capital na 

aliena~ao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas a partir de 1° de janeiro 2005, fica isenta do 

impasto de renda (na fonte e na declara~ao de ajuste anual) independentemente da data de emissao do 

referido certificado. Os ganhos de capital estarao sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a 

investidores pessoa fisica ou pessoa juridica, no que se refere a tributa~ao de ganhos de capital. 

Os investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o impasto nao e compensavel. As entidades 

imunes estao dispensadas da reten~ao do impasto na fonte desde que declarem sua condi~ao a fonte 

pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se a tributa~ao pelo IRRF a qualquer tempo, 

inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n" 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigol 
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paragrafo 1°, estabelece que a imunidade nao abrange os rendimentos auferidos em aplica~6es financeiras, 

de renda fixa ou de renda variavel. Este dispositive legal esta suspenso por for~a de a~ao direta de 

inconstitucionalidade movida pela Confedera~ao Nacional da Saude. 

0 IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real e 

considerado antecipa~ao, gerando o direito a compensa~ao com o IRPJ apurado em cada periodo de 

apura~ao. 

A partir de 1° de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplica~6es de recursos das 

provisoes, reservas tecnicas e fundos de planos de beneficios de entidade de previdencia complementar, 

sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bern como de seguro de vida 

com clausula de cobertura por sobrevivencia, havera dispensa de reten~ao do imposto de renda incidente 

na fonte ou pago em separado. 

Tambem, na hip6tese de aplica~ao financeira em certificados de recebiveis imobiliarios realizada por 

institui~6es financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia complementar 

abertas (com recursos nao derivados das provisoes, reservas tecnicas e fundos), sociedades de 

capitaliza~ao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento 

mercantil, ha dispensa de reten~ao na fonte e do pagamento do imposto. 

Em rela~ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra geral, 

o mesmo tratamento cabivel em rela~ao aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no Pais. Por 

sua vez, ha um regime especial de tributa~ao aplicavel aos rendimentos e ganhos auferidos pelos 

investidores nao residentes cujos recursos adentrarem o pais de acordo com as normas do Conselho 

Monetario Nacional. Nesta hip6tese, os rendimentos auferidos por investidores estrangeiros estao sujeitos a 
incidencia do imposto de renda, a aliquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em ambiente bursatil 

sao isentos de tributa~ao. Em rela~ao aos investimentos oriundos de paises que nao tributem a renda ou 

que a tributem por alfquota inferior a 20%, em qualquer situa~ao ha incidencia do imposto de renda a 
aliquota de 25% (vinte e cinco por cento ). 

(b) IOF 

Ainda, com rela~ao aos investidores nao-residentes, o Regulamento do IOF determina que o ingresso de 

recursos estrangeiros para aplica~ao nos mercados financeiro e de capitais, na forma regulamentada pelo 

Conselho Monetario Nacional a aliquota do IOF/Cambio sera igual a 0% (zero por cento). Alertamos, 

contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as aliquotas poderao ser 

alteradas de forma automatica via Decreto do Poder Executivo. 

Adicionalmente, de uma maneira geral, cum pre lembrar que ha a incidencia do IOF /Titulos ou Valores 

MobiliOrios, cujo fato gerador sera a aquisi~ao, cessao, resgate, repactua9io ou pagamento para liquidaf. 
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de titulos e valores mobiliarios. Regra geral, para as operac;:oes cujo resgate, cessao ou repactuac;:ao ocorra 

ap6s o periodo de 30 (trinta) dias contados da d~ta de sua aquisic;:ao, havera isenc;:ao do IOF/Titulos ou 

Valores Mobiliarios. 

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas ffsicas ou juridicas nao financeiras que nao possuirem contas 

individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas contas pela Emissora, 

cabendo as instituic;:oes financeiras titulares das referidas contas a retenc;:ao doe o recolhimento do IRRF. 

A retenc;:ao deve ser efetuada por ocasiao do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores e o 

recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro dia util subsequente ao decendio de ocorrencia do 

referido pagamento. 

(c) Contribuic;:ao ao Programa de lntegrac;:ao Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social-

COFINS 

A contribuic;:ao ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensa! das pessoas jurfdicas ou a 

elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, independentemente do 

tipo de atividade exercida e da classificac;:ao contabil adotada para tais receitas. 

No tocante a contribuic;:ao ao PIS, e importante mencionar que, de acordo com a Lei no 10.637, de 30 de 

dezembro de 2002, desde 1° de dezembro de 2002: (i) a aliquota foi elevada para 1,65% (um inteiro e 

sessenta e cinco centesimos por cento); e (ii) 0 valor do tribute apurado pode ser compensado com creditos 

decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurfdicas brasileiras. No mesmo sentido, houve 

a alterac;:ao da sistematica da tributac;:ao da COFINS pois de acordo com a Medida Provis6ria no 135, 

convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1 o de fevereiro de 2004: (i) a alfquota foi 

elevada para 7,6% (sete inteiros e seis decimos por cento); e (ii) o valor do tribute apurado pode ser 

compensado com creditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurfdicas brasileiras. 

A remunerac;:ao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios aos 

investidores pessoas jurfdicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para os 

investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estao sujeitas a 

tributac;:ao pelo PIS e pela COFINS a aliquota zero, nos termos do Decreto n° 5.44212005. 

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, a remunerac;:ao conferida a 

titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios constitui receita financeira, 

porem, nao estao sujeitas a contribuic;:ao ao PIS e a COFINS, face a revogac;:ao do paragrafo 1° do artigo 3° 

da Lei no 9.718/98 pela Lei no 11.941/09, revogado em decorrencia da anterior declarac;:ao de 

inconstitucionalidade do referido dispositive pelo plenario do Supremo Tribunal Federal - STF. 

E importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como atividade principal a explora¢o~ 
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de opera<;6es financeiras, como, por exemplo, a~ institui<;oes financeiras e entidades assemelhadas, a 

remunera<;ao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebfveis imobiliarios e 

considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita 

operacional dessas pessoas jurfdicas, estando, portanto, sujeita a tributa<;ao pela contribui<;ao ao PIS e pela 

COFINS, na forma da legisla<;ao aplicavel a pessoa juridica que a auferir. 

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas ffsicas nao ha qualquer incidencia dos referidos 

tributos. 

0 pagamento da contribui<;ao ao PIS e da COFINS deve ser efetuado ate o vigesimo quinto dia do mes 

subsequente ao de auferimento da referida receita pelo lnvestidor em geral, ou ate o vigesimo dia do mes 
! 

subsequente no caso das institui<;oes financeiras e entidades assemelhadas. 

CLAUSULA DEZESSEIS- PUBLICIDADE 

16.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI deverao ser divulgados 

mediante publica<;ao nos jornais "DOl" e "DCI" e/ou no portal de notfcias com pagina na rede mundial de 

computadores do jornal "DCI - Diario do Comercio, Industria e Servi<;os". Caso a Emissora altere seu jornal 

de publica<;ao ap6s a Data de Emissao, devera envi9r notifica<;ao ao Agente Fiduciario informando o novo. 

! 
CLAUSULA DEZESSETE - REGISTRO OESTE TERMO J?E SECURITIZA~AO. 

I 
17.1. Registro: Este Termo de Securitiza<;ao s~ra entregue para lnstitui<;ao Custodiante da CCI, nos 

termos do paragrafo unico, do artigo 23 da Lei no 10.931/04, para que seja registrado pela lnstitui<;ao 

Custodiante, o Regime Fiduciario institufdo pela Emissora no presente Termo. 

CLAUSULA DEZOITO - NOTIFICA~OES 

18.1. Comunicacoes: Todas as comunica<;6es entre as Partes serao consideradas validas a partir do seu 

recebimento nos endere<;os constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a indicar, por escrito, 

durante a vigencia deste Termo de Securitiza<;ao: 

Para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, parte- Itaim Bibi, CEP 04538-132 

Sao Paulo - SP 

At.: Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2700 

E-mail: servicing@rbcapital.com 

-1 
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Para o Agente Fiduciario: 

V6RTX DISTRIBUIDORA DE TrTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA . . 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar, conjunto 202, Jardim Paulistano 

Sao Paulo - SP 

At.: Flavia Scarpelli I Eugenia Souza 

Tel.: (11) 3030-7177 

E-mail: agentefiduciario@vortx.com.br; pu@vortx.com.br (para fins de precificar;:ao de ativos) 

18.2. Aviso de Recebimento: As comunicar;:6es serao consideradas entregues quando recebidas com "aviso 

de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e TelE§grafos - ECT, nos enderer;:os 

mencionados neste Termo ou por comprovante digital, no caso de comunicar;:ao via e-mail. Sempre que a 

comunicar;:ao ocorrer por meio eletronico, a Parte responsavel devera efetuar ap6s a mencionada 

comunicar;:ao eletronica, o envio da via fisica da comunicar;:ao ao destinatario. 

CLAUSULA DEZENOVE - DISPOSI<;OES GERAIS 

19.1. lnformac6es: Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dara acesso aos 

relat6rios de gestao dos Creditos lmobiliarios Eldorado vinculados por meio deste Termo de Securitizar;:ao. 

19.2. Divisibilidade: Na hip6tese de qualquer disposir;:ao deste Termo de Securitizar;:ao ser julgada ilegal, 

ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposir;:6es nao afetadas por tal julgamento, comprometendo

se as Partes a substituir a disposir;:ao afetada por outra que, na medida do possivel, produza efeitos 

semelhantes. 

19.3. Ausencia de Vicios: A Emissora eo Agente Fiduciario declaram, sob as penas da lei, que verificaram 

a legalidade e ausencia de vicios da presente operar;:ao de securitizar;:ao, alem da veracidade, consistencia, 

correr;:ao e suficiencia das informar;:6es prestadas neste Termo de Securitizar;:ao. 

19 .4. Anticorrupcao: Cad a uma das Partes declara, individualmente e sem solidariedade entre si, que em 

relar;:ao ao objeto deste instrumento: 

(i) observa e cumpre rigorosamente a legislar;:ao que lhe e aplicavel relativa a coibir;:ao de atos de 

corrupr;:ao, suborno ou lavagem de dinheiro, assim como as suas respectivas normas e exigencias 

constantes das politicas internas, conforme aplicavel, em especial as disposir;:6es da Lei 12.846, de 

01 de agosto de 2013, da Convenr;:ao Anticorrupr;:ao da Organizar;:ao para a Cooperar;:ao e 

Desenvolvimento Economico (OCDE), da U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), da UK Bribery 

Act of 2010 e da Lei 9.613198, conforme alterada pela Lei 12.683112 (em conjunto, "Leis 

Anticorrupcao"); 

(ii) nunca se envolveu e nao esta envolvido, diretamente, por seus administradores, diretores sOd( 
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ou por suas controladas, em qualquer ati~idade ou pnitica que constitua uma infra~ao aos termos 

das Leis Anticorrup~ao, declarando, ainda, desconhecer a existencia de qualquer investiga~ao, 

inquerito ou procedimento administrative ou judicial relacionados a praticas contrarias as Leis 
I 

Anticorrup~ao; i 

(iii) no seu melhor conhecimento, nunca esteve e nao se encontra diretamente, (a) sob investiga~ao, 

em virtude de denuncias de suborno e/ou corrup~ao; (b) no curso de um processo judicial e/ou 

administrative ou foi condenado ou indiciado sob a acusa~ao de corrup~ao ou suborno; (c) 

condenado por promover praticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; (d) sob san~6es 

economicas e de neg6cios por qualquer Autoridade Governamental, sob acusa~ao de corrup~ao ou 

suborno; e (e) banido ou impedido, de acordo com qualquer Lei que seja imposta ou fiscalizada 

por qualquer Autoridade Governamental, em razao de condena~ao de corrup~ao ou suborno; 

(iv) nao ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou, direta ou indiretamente, 0 pagamento em dinheiro, 

em dar presentes ou qualquer coisa de valor a qualquer pessoa ou entidade, publica ou privada, 

com o objetivo de ser beneficiado ilicitamente ou de beneficiar os seus neg6cios; 

(v) nunca recebeu, transferiu, manteve, usou ou escondeu, direta ou indiretamente, recursos 

decorrentes de qualquer atividade ilfcita; e 

(vi) (a) nao financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo subvenciona a pratica dos atos ilfcitos 

previstos nas leis anticorrup~ao, antilavagem e/ou organiza~6es antissociais e crime organizado; 

(b) nao promete, oferece ou da, direta ou indiretamente, qualquer item de valor a agente publico 

ou a terceiros para obter ou manter neg6cios ou para obter qualquer vantagem impr6pria; (c) nao 

aceita ou se compromete a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por 

meio de outrem, qualquer pagamento, doa~ao, compensa~ao, vantagens financeiras ou nao 

financeiras ou beneficios de qualquer especie, direta ou indiretamente relacionados ao objeto do 

presente contrato, que constituam pratica ilegal, que atente aos bons costumes, etica, moral e de 

corrup~ao sob as leis dos paises sede, e onde haja filiais, dos contratantes, devendo garantir, 

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e (d) em todas as suas 

atividades relacionadas a este instrumento, cumprira, a todo tempo, com todos os regulamentos e 

legisla~ao anticorrup~ao e antilavagem aplicaveis. 

CLAUSULA VINTE- LEI APLICAVEL E ARBITRAGEM 

20.1. Lei Aplicavel: Os termos e condi~6es deste instrumento devem ser interpretados de acordo com a 

legisla~ao vigente na Republica Federativa do Brasil. 

20.2. Disputa/Conflito do Contrato: As Partes concordam, desde ja, em envidar seus melhores esfor~os 

para dirimir quaisquer disputas oriundas deste instrumento ou a ela relacionadas, inclusive quanto a sua I 
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existencia, validade, eficacia, interpretac;:ao, execuc;:ao elou rescisao, envolvendo as Partes, inclusive, seus 
I 

sucessores a qualquer titulo ("Disputas"), de forma amigavel, por meio de negociac;:6es de boa-fE~, no prazo 
I 

de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento de notificac;:ao sobre a existencia da Disputa. 
' 

No entanto, independentemente do disposto neste item, e mesmo antes do termino do prazo acima 

mencionado, as Partes poderao submeter todas e quaisquer Disputas a arbitragem, conforme previsto nas 

clausulas abaixo. 

20.2.1. Findo o prazo de 20 (vinte) dias corridos estipulado no item 20.2., acima, ou sendo 

impossivel obter uma soluc;:ao amigavel, toda e qualquer Disputa sera resolvida por arbitragem 

administrada pela Camara de Comercio lnternacional ("ICC"), de acordo com o regulamento de 

arbitragem da ICC ("Regulamento") em vigor na data do pedido de instaurac;:ao da arbitragem, com 

excec;:ao das alterac;:oes aqui previstas. As disposic;:6es do Regulamento relativas ao Arbitro de 

Emergencia nao serao aplicaveis. 

20.2.2. A arbitragem sera conduzida por tres arbitros ("Tribunal Arbitral"), sendo um nomeado pelo 

requerente e outro nomeado pelo requerido, na forma do Regulamento. Se houver mais de um 

requerente elou mais de um requerido, os requerentes elou requeridos deverao indicar em 

conjunto seu respectivo arbitro, na forma do Regulamento. Os dois arbitros assim indicados 

nomearao, de comum acordo, o terceiro arbitro, que atuara como presidente do Tribunal Arbitral, 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data em que os dois arbitros nomeados I corridos 

contados da data em que o ultimo dos dois arbitros foi nomeado. Caso qualquer dos tres arbitros 
I 

nao seja nomeado no prazo previsto no Regulamento, cabera a ICC nomea-lo(s), de acordo com o 
' 

previsto no Regulamento. Toda e qualquer controversia relativa a indicac;:ao dos arbitros pelas 

partes, bem como a escolha do terceiro arbitro, sera dirimida pela ICC. As Partes, de comum 

acordo, afastam a aplicac;:ao de dispositive do Regulamento que limite a escolha do arbitro unico, 

coarbitro ou presidente do tribunal arbitral a lista de arbitros da ICC. 

20.2.3. A arbitragem tera sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, local em que 

sera proferida a sentenc;:a arbitral, sera conduzida em portugues. A lei de arbitragem brasileira sera 

a lei aplicavel a arbitragem. 0 Tribunal Arbitral devera julgar o merito da Disputa de acordo com a 

lei brasileira aplicavel e nao devera julgar por equidade. 

20.2.4. 0 Tribunal Arbitral podera conceder as tutelas urgentes, provis6rias e definitivas que 

entender apropriadas, inclusive as voltadas ao cumprimento especifico das obrigac;:6es previstas 

neste instrumento. Qualquer ordem, decisao, determinac;:ao ou sentenc;:a proferida pelo Tribunal 

Arbitral sera final e vinculante sobre as partes e seus sucessores, que renunciam expressamente a 

qualquer recurso. A sentenc;:a arbitral podera ser executada perante qualquer autoridade judiciaria 

que tenha jurisdic;:ao sobre as partes elou seus ativos. 

20.2.5. Cada parte arcara com os custos e as despesas a que der causa no decorrer da arbftragem ( 
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as partes ratearao em partes iguais os custos e as despesas cuja causa nao puder ser atribufda a 

uma delas. A sentens;a arbitral atribuira a parte vencida, ou a ambas as partes na propors;ao em que 

suas pretens6es nao forem acolhidas, a responsabilidade final pelo custo do processo, inclusive 

honorarios advocatkios de sucumbencia. 

20.2.6. As Partes elegem o foro da cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, com exclusao 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para os fins exclusives de (i) exigir judicialmente 

o pagamento de valores lfquidos e certos que possam ser cobrados pela via de execus;ao judicial 

independentemente de urn previa proce~so de conhecimento; (ii) assegurar a instituis;ao da 

arbitragem; e (iii) obter medidas urgentes para protes;ao ou salvaguarda de direitos previamente a 

instauras;ao do Tribunal Arbitral, sem qu~ isso seja considerado como renuncia a arbitragem. 

Qualquer medida concedida pelo Poder J~diciario devera ser prontamente notificada a ICC pela 

parte que requereu tal medida. 0 Tribunal: Arbitral, uma vez constitufdo, podera rever, manter ou 

revogar as medidas concedidas pelo Poder Judiciario. 

20.2.7. As Partes comprometem-se a nao divulgar (e a nao permitir a divulgas;ao de) quaisquer 

informas;6es de que tomem conhecimento e quaisquer documentos apresentados na arbitragem, 

que nao sejam, de outra forma, de domfnio publico, quaisquer provas e materiais produzidos na 

arbitragem e quaisquer decis6es proferidas na arbitragem, salvo se e na medida em que (i) o dever 

de divulgar essas informas;6es decorrer da lei; (ii) a revelas;ao dessas informas;6es for requerida por 

uma autoridade governamental ou determinada pelo Poder Judiciario; (iii) essas informas;6es 
' 

tornarem-se publicas por qualquer outro meio nao relacionado a revelas;ao pelas Partes ou por suas 

Afiliadas; ou (iv) a divulgas;ao dessas informas;6es for necessaria para que uma das Partes recorra ao 

Poder Judiciario nas hip6teses previstas na lei no 9.307/96. Toda e qualquer controversia 

relacionada a obrigas;ao de confidencialidade sera dirimida pelo Tribunal Arbitral de forma final e 

vinculante. 

20.2.8. Em nenhuma hip6tese a Emissora (ou sua Parte Relacionada) sera obrigada a atuar 

conjuntamente no mesmo polo com o Devedor (ou sua Parte Relacionada) no ambito de uma 

Disputa. 

20.2.9. As Partes se vinculam expressamente a presente clausula compromiss6ria para todos os fins 

de direito. 

20.2.10. 0 procedimento arbitral deve ser mantido em sigilo e seus elementos (incluindo os 

argumentos das partes da arbitragem, provas produzidas, relat6rios, outras declaras;6es de 

terceiros, bern como todos os documentos ou informas;6es enviados ou trocados no decurso do 

processo arbitral) s6 serao divulgados ao Tribunal Arbitral, as partes da arbitragem, seus advogados 

e qualquer pessoa necessaria ao processo arbitral, exceto se a divulgas;ao for considerada 

necessaria para o cumprimento das obrigas;oes imposta pela Lei aplicavel ou por qualquer 
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Autoridade Governamental com jurisdi~ao sobre partes da arbitragem ou seus respectivos neg6cios 

ou ativos. 

Este Termo de Securitiza~ao e firmado em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presen~a de 2 (duas) 

testemunhas. 

Sao Paulo, 01 de fevereiro de 2019. 

(0 restante da pdgina foi deixado intencionalmente em branco.) 

( 
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Pagina de assinaturas 1/2 do Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios - Certificados de Recebfveis 

lmobiliarios da 1938 e 1948 Serle da 1 a Emissao da R6 Capital Companhia de Sec~ritiza~ao. 

Cargo: , 

(l0: f;;(;. /Ia- I z~~ 

PANHIA DE SECURITIZA~AO 

Emissora 

Cargo: 

~G:cJJ.300. ~~ ·-f 

Cff: 3G r · rS2 7-t. 63g~3c; Cff.· f37-. 0tS. V01- ~ro 
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Pagina de assinaturas 2/2 do Termo de Securitizac;:ao de Creditos lmobiliarios - Certificados de Recebfveis 

lmobiliaricis da 193a e 194a Serie da 1 a Emissao da RB Capital Companhia de Securitizac;:ao. 

Nome: 

Cargo: 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

RG: 

CPF/MF: 

DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Agente Fidudcirio 

~--

Nome: 

RG: 
CPF/MF: 

Marcia Lopes dos Santos Teixeira 
RG: 46.894.863-6 

CPF: 369.268.408-81 

ian da Sliva \lalencio 
RG: .589-3 {SSP/SP) 

CPF: 289.130.288-59 
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ANEXO I- TABELA DE AMORTIZAc;.Ao E JUROS REMUNERAT6RIOS DOS CRI 

• CRI SENIORES 

lmml~ ..: . :.. . - 110 ~fm} 
(J) 

@II ~ c!I:!J:ici'0 t:.'1imri(b 

1 20/02/2019 SIM 0,0000% 

2 22/03/2019 SIM 0,0000% 

3 18/04/2019 SIM 0,0000% 

4 21/0512019 SIM 0,0000% 

5 21/06/2019 SIM 0,0000% 

6 18/07/2019 SIM 0,0000% 

7 20/08/2019 SIM 0,0000% 

8 19/09/2019 SIM 0,0000% 

9 18/10/2019 SIM 0,0000% 

10 21/11/2019 SIM 0,0000% 

11 19/12/2019 SIM 0,0000% 

12 21/01/2020 SIM 0,0000% 

13 20/02/2020 SIM 0,0000% 

14 19/03/2020 SIM 0,0000% 

15 22/04/2020 SIM 0,0000% 

16 21/05/2020 SIM 0,0000% 

17 19/06/2020 SIM 0,0000% 

18 20/07/2020 SIM 0,0000% 

19 20/08/2020 SIM 0,0000% 

20 21/09/2020 SIM 0,0000% 

21 21/10/2020 SIM 0,0000% 

22 20/11/2020 SIM 0,0000% 

23 18/12/2020 SIM 0,0000% 

24 21/01/2021 SIM 0,0000% 

25 22/0212021 SIM 0,0000% 

26 18/03/2021 SIM 0,0000% 

27 22/04/2021 SIM 0,0000% 

28 20/05/2021 SIM 0,0000% 

29 21/06/2021 SIM 0,0000% 

30 20/07/2021 SIM 0,0000% 

31 19/08/2021 SIM 0,0000% 

32 21/09/2021 SIM 0,0000% 

33 21/10/2021 SIM 0,0000% f 
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34 22111/2021 SIM 0,0000% 

35 20/12/2021 SIM 0,0000% 

36 20/01/2022 SIM 0,0000% 

37 18/02/2022 SIM 0,2892% 

38 21/0312022 SIM 0,2900% 

39 22/04/2022 SIM 0,2908% 

40 19/05/2022 SIM 0,2917% 

41 21/06/2022 SIM 0,2925% 

42 20/07/2022 SIM 0,2934% 

43 18/08/2022 SIM 0,2943% 

44 21/0912022 SIM 0,2951% 

45 21/10/2022 SIM 0,2960% 

46 22111/2022 SIM 0,2969% 

47 20/1212022 SIM 0,2978% 

48 19/01/2023 SIM 0,2987% 

49 22/02/2023 SIM 0,3834% 

50 20/0312023 SIM 0,3849% 

51 24/0412023 SIM 0,3864% 

52 19/05/2023 SIM 0,3879% 

53 21/06/2023 SIM 0,3894% 

54 20/07/2023 SIM 0,3909% 

55 18/08/2023 SIM 0,3925% 

56 21/09/2023 SIM 0,3940% 

57 20/10/2023 SIM 0,3956% 

58 22/11/2023 SIM 0,3971% 

59 20/1212023 SIM 0,3987% 

60 19/01/2024 SIM 0,4003% 

61 22/02/2024 SIM 0,5014% 

62 20/03/2024 SIM 0,5039% 

63 18/04/2024 SIM 0,5065% 

64 21/05/2024 SIM 0,5090% 

65 20/06/2024 SIM 0,5117% 

66 18/07/2024 SIM 0,5143% 

67 20/08/2024 SIM 0,5169% 

68 19/0912024 SIM 0,5196% 

69 18/10/2024 SIM 0,5223% 

70 21/11/2024 SIM 0,5251% 

71 19/12/2024 SIM 0,5279% 



72 21/01/2025 

73 20/02/2025 

74 24/03/2025 

75 2210412025 

76 21/05/2025 

77 20/06/2025 

78 18/07/2025 

79 20/08/2025 

80 18/09/2025 

81 20/1012025 

82 20/11/2025 

83 18/1212025 

84 21/01/2026 

85 23/02/2026 

86 19/03/2026 

87 22/04/2026 

88 21/0512026 

89 19/06/2026 

90 20/07/2026 

91 20/08/2026 

92 21/09/2026 

93 21/10/2026 

94 20/11/2026 

95 18/12/2026 

96 21/0112027 

97 22/0212027 

98 18/03/2027 

99 20/04/2027 

100 20/05/2027 

101 18/06/2027 

102 20/0712027 

103 19/08/2027 

104 21/0912027 

105 21/10/2027 

106 22/11/2027 

107 20/12/2027 

108 20/01/2028 

109 18/0212028 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

0,5307% 

0,6529% 

0,6572% 

0,6616% 

0,6660% 

0,6704% 

0,6750% 

0,6795% 

0,6842% 

0,6889% 

0,6937% 

0,6985% 

0,7035% 

0,8545% 

0,8618% 

0,8693% 

0,8769% 

0,8847% 

0,8926% 

0,9006% 

0,9088% 

0,9171% 

0,9256% 

0,9343% 

0,9431% 

1 '1351% 

1,1482% 

1,1615% 

1,1751% 

1,1891% 

1,2034% 

1,2181% 

1,2331% 

1,2485% 

1,2643% 

1,2805% 

1,2971% 

1,5522% 

( 
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110 20/03/2028 SIM 1,5766% 

111 24/04/2028 SIM 1,6019% 

112 19/05/2028 SIM 1,6280% 

113 21/06/2028 SIM 1,6549% 

114 20/07/2028 SIM 1,6828% 

115 18/08/2028 SIM 1,7116% 

116 21/09/2028 SIM 1,7414% 

117 20/10/2028 SIM 1,7722% 

118 22/11/2028 SIM 1,8042% 

119 20/12/2028 SIM 1,8374% 

120 19/01/2029 SIM 1,8718% 

121 22/02/2029 SIM 2,2357% 

122 20/03/2029 SIM 2,2868% 

123 19/04/2029 SIM 2,3403% 

124 21/05/2029 SIM 2,3964% 

125 20/06/2029 SIM 2,4552% 

126 19/07/2029 SIM 2,5170% 

127 20/08/2029 SIM 2,5820% 

128 21/09/2029 SIM 2,6505% 

129 19/10/2029 SIM 2,7226% 

130 22/11/2029 SIM 2,7988% 

131 20/12/2029 SIM 2,8794% 

132 21/01/2030 SIM 2,9648% 

133 20/02/2030 SIM 8,3333% 

134 22/03/2030 SIM 9,0909% 

135 18/04/2030 SIM 10,0000% 

136 21/05/2030 SIM 11,1111% 

137 21/06/2030 SIM 12,5000% 

138 18/07/2030 SIM 14,2857% 

139 20/08/2030 SIM 16,6667% 

140 19/09/2030 SIM 20,0000% 

141 18/10/2030 SIM 25,0000% 

142 21/11/2030 SIM 33,3333% 

143 19/12/2030 SIM 50,0000% 

144 21/01/2031 SIM 100,0000% 



'. 

• CRI SUBORDINADOS 

.) ·uml~ ~~~· . • ·H,~~ 
1;,, C!ID <!@~ ,~~: 

1 20/02/2019 SIM 0,0000% 

2 22/03/2019 SIM 0,0000% 

3 18/0412019 SIM 0,0000% 

4 21/05/2019 SIM 0,0000% 

5 21/06/2019 SIM 0,0000% 

6 18/07/2019 SIM 0,0000% 

7 20/08/2019 SIM 0,0000% 

8 19/09/2019 SIM 0,0000% 

9 18/1012019 SIM 0,0000% 

10 21111/2019 SIM 0,0000% 

11 19/12/2019 SIM 0,0000% 

12 21/01/2020 SIM 0,0000% 

13 20/02/2020 SIM 0,0000% 

14 19/03/2020 SIM 0,0000% 

15 22/04/2020 SIM 0,0000% 

16 21/05/2020 SIM 0,0000% 

17 19/0612020 SIM 0,0000% 

18 20/0712020 SIM 0,0000% 

19 20/08/2020 SIM 0,0000% 

20 21/09/2020 SIM 0,0000% 

21 21/10/2020 SIM 0,0000% 

22 20/11/2020 SIM 0,0000% 

23 18/12/2020 SIM 0,0000% 

24 21/01/2021 SIM 0,0000% 

25 22/02/2021 SIM 0,0000% 

26 18/03/2021 SIM 0,0000% 

27 22/04/2021 SIM 0,0000% 

28 20/0512021 SIM 0,0000% 

29 21/06/2021 SIM 0,0000% 

30 20/07/2021 SIM 0,0000% 

31 19/08/2021 SIM 0,0000% 

32 21/09/2021 SIM 0,0000% 

33 21/1012021 SIM 0,0000% 

34 22/11/2021 SIM 0,0000% 

J 
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35 20/12/2021 SIM 0,0000% 

36 20/01/2022 SIM 0,0000% 

37 18/02/2022 SIM 0,2892% 

38 21/03/2022 SIM 0,2900% 

39 22/04/2022 SIM 0,2908% 

40 19/05/2022 SIM 0,2917% 

41 21/06/2022 SIM 0,2925% 

42 20/07/2022 SIM 0,2934% 

43 18/08/2022 SIM 0,2943% 

44 21/09/2022 SIM 0,2951% 

45 21/10/2022 SIM 0,2960% 

46 22/11/2022 SIM 0,2969% 

47 20/12/2022 SIM 0,2978% 

48 19/01/2023 SIM 0,2987% 

49 22/02/2023 SIM 0,3834% 

50 20/03/2023 SIM 0,3849% 

51 24/04/2023 SIM 0,3864% 

52 19/05/2023 SIM 0,3879% 

53 21/06/2023 SIM 0,3894% 

54 20/07/2023 SIM 0,3909% 

55 18/08/2023 SIM 0,3925% 

56 21/09/2023 SIM 0,3940% 

57 20/10/2023 SIM 0,3956% 

58 22/11/2023 SIM 0,3971% 

59 20/12/2023 SIM 0,3987% 

60 19/01/2024 SIM 0,4003% 

61 22/02/2024 SIM 0,5014% 

62 20/03/2024 SIM 0,5039% 

63 18/04/2024 SIM 0,5065% 

64 21/05/2024 SIM 0,5090% 

65 20/06/2024 SIM 0,5117% 

66 18/07/2024 SIM 0,5143% 

67 20/08/2024 SIM 0,5169% 

68 19/09/2024 SIM 0,5196% 

69 18/10/2024 SIM 0,5223% 

70 21/11/2024 SIM 0,5251% 

71 19/12/2024 SIM 0,5279% 

72 21/01/2025 SIM 0,5307% 

f 
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73 20/0212025 

74 24/03/2025 

75 22/04/2025 

76 21/05/2025 

77 20/06/2025 

78 18/07/2025 

79 20/08/2025 

80 18/09/2025 

81 20/10/2025 

82 20/11/2025 

83 18/12/2025 

84 21/01/2026 

85 23/02/2026 

86 19/03/2026 

87 22/04/2026 

88 21/05/2026 

89 19/06/2026 

90 20/07/2026 

91 20/08/2026 

92 21/09/2026 

93 21/10/2026 

94 20/11/2026 

95 18/12/2026 

96 21/01/2027 

97 22102/2027 

98 18/03/2027 

99 20/04/2027 

100 20/05/2027 

101 18/06/2027 

102 20/07/2027 

103 19/08/2027 

104 21/09/2027 

105 21/10/2027 

106 22/11/2027 

107 20/12/2027 

108 20/01/2028 

109 18/02/2028 

110 20/03/2028 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

0,6529% 

0,6572% 

0,6616% 

0,6660% 

0,6704% 

0,6750% 

0,6795% 

0,6842% 

0,6889% 

0,6937% 

0,6985% 

0,7035% 

0,8545% 

0,8618% 

0,8693% 

0,8769% 

0,8847% 

0,8926% 

0,9006% 

0,9088% 

0,9171% 

0,9256% 

0,9343% 

0,9431% 

1,1351% 

1,1482% 

1 '1615% 

1,1751% 

1,1891% 

1,2034% 

1,2181% 

1,2331% 

1,2485% 

1,2643% 

1,2805% 

1,2971% 

1,5522% 

1,5766% 
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111 24/04/2028 SIM 1,6019% 

112 19/05/2028 SIM 1,6280% 

113 21/06/2028 SIM 1,6549% 

114 20/07/2028 SIM 1,6828% 

115 18/08/2028 SIM 1,7116% 

116 21/09/2028 SIM 1,7414% 

117 20/10/2028 SIM 1,7722% 

118 22/11/2028 SIM 1,8042% 

119 20/12/2028 SIM 1,8374% 

120 19/01/2029 SIM 1,8718% 

121 22/02/2029 SIM 2,2357% 

122 20/03/2029 SIM 2,2868% 

123 19/04/2029 SIM 2,3403% 

124 21/05/2029 SIM 2,3964% 

125 20/06/2029 SIM 2,4552% 

126 19/07/2029 SIM 2,5170% 

127 20/08/2029 SIM 2,5820% 

128 21/09/2029 SIM 2,6505% 

129 19/10/2029 SIM 2,7226% 

130 22/11/2029 SIM 2,7988% 

131 20/12/2029 SIM 2,8794% 

132 21/01/2030 SIM 2,9648% 

133 20/02/2030 SIM 8,3333% 

134 22/03/2030 SIM 9,0909% 

135 18/04/2030 SIM 10,0000% 

136 21/05/2030 SIM 11,1111% 

137 21/06/2030 SIM 12,5000% 

138 18/07/2030 SIM 14,2857% 

139 20/08/2030 SIM 16,6667% 

140 19/09/2030 SIM 20,0000% 

141 18/10/2030 SIM 25,0000% 

142 21/11/2030 SIM 33,3333% 

143 19/12/2030 SIM 50,0000% 

144 21/01/2031 SIM 100,0000% 
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ANEXO II - IDENTIFICAc;:Ao DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

CCI004 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO N • 004 I LOCALE DATA DE EMISSAO: 3010112019. 

SERlE I BROOKF 03 I NUMERO 1 oo4 I TIPO DE CCI 1 Fracionaria 

1. EMISSORA I CREDORA 

RAZAO SOCIAL: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;:AO 

CNPJIMF: 02.773.54210001-22 

ENDEREc;:o: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, parte- Itaim Bibi, CEP 04538-132, Sao Paulo- SP 

2. INSTITUic;:AO CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

CNPJIMF: 22.610.50010001-88 

ENDEREc;:o: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, 2° andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, 

Sao Paulo - SP 

3.DEVEDOR 

RAZAO SOCIAL: EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 

CNPJIMF: 21.085.863/0001-89 

ENDEREc;:O: Praia de Botafogo, no 228, sala 907, Parte, Botafogo, Rio de Janeiro- RJ 

4. TITULO 

lnstrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de lm6vel e Outras Aven~as, firmado em 14 de 

setembro de 2018, por meio do qual o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- Fll BTG PACTUAL CORPORATE 

OFFICE FUND, inscrita no CNPJIMF sob n° 21.085.86310001-89 se comprometeu a vender e o Devedor se 

comprometeu a comprar o im6vel identificado no item 8 abaixo. 

5. VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 130.000.000,00 (cento de trinta milhoes de reais), em 30 de janeiro de 

2019, correspondente a 44,07% (quarenta e quatro inteiros e sete centesimos por cento) dos Creditos 

lmobiliarios Eldorado. 

6. CONDic;:OES DE EMISSAO 

6.1. DATA E LOCAL DE EMISSAO 30 de janeiro de 2019, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo. 

6.2. VALOR DO PRINCIPAL R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhoes de reais), em 30 de 

janeiro de 2019. 

6.3. DATA DE PAGAMENTO INICIAL 18 de fevereiro de 2019 

6.4. DATA DE VENCIMENTO FINAL 17 de janeiro de 2031 

6.5. MULTA MORATORIA: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em atraso. 

6.6. JUROS DE MORA: 1% (urn por cento) ao mes, calculados dia a dia, alem de 

corre~ao monetaria pelo IGP-MIFGV. 

6.7. PERIODIC I DADE DE PAGAMENTO DO 108 (cento e oito) parcelas mensais, vencendo-se a primeira 

VALOR PRINCIPAL: no dia 16 de fevereiro de 2022, e as demais nas datas de 

pagamento constantes do item 9 abaixo. 
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6.8. PERIODICIDADE DE JUROS: Mensa!, nas datas de pagamento constantes do item 9 abaixo. 

6.9. LOCAL DE PAGAMENTO: Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 

6.10. JUROS REMUNERATORIOS: Sobre o saldo da Parcela Securitiza~ao Eldorado 1 atualizado 

monetariamente incidira juros remunerat6rios a uma taxa fixa 

de 8,0922% (oito inteiros e novecentos e vinte e dois decimos 

de milesimos por cento) ao ano, com base em urn anode 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, desde a data de 

cessao dos Creditos lmobiliarios Eldorado ate a data do efetivo 

pagamento dos juros, nos termos da alinea "a" do item 1.2. 

do Anexo 3.6.1. do Compromisso de Venda e Compra 

Eldorado. 

7. GARANTIAS 

Nao ha. 

8. IDENTIFICA<;AO DO JMOVEL 

A fra~ao ideal de 51% (cinquenta e urn por cento) das unidades autonomas de no 11, 21, 31, 41, 51, 71, 81, 

181, 191,201,211, 221,231,241, 251, 261,271,281,291, 301, 311,321, e cobertura do edificio Eldorado 

Business Tower, do Centro Empresarial Rebou~as, localizado na Avenida das Na~6es Unidas no 8.501, no 45° 

Subdistrito, Pinheiros, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo que comp6em o im6vel objeto da matricula 

n° 118.281, 118.282, ·118.283, 118.284, 118.285, 118.287, 118.288, 118.298, 118.299, 118.300, 118.301, 

118.302, 118.303, 118.304, 118.305, 118.306, 118.307, 118.308, 118.309, 118.310, 118.311, 118.312 e 118.313 

(tanto as unidades comerciais quanto as vagas de garagem), do 10° Oficial de Registros de lm6veis de Sao 

Paulo. 

9. DATAS DE PAGAMENTO 

Percentual de 
Datas de 

# Pagamento-
Pagamento 

Juras do Periodo 

1 18/02/2019 100% 

2 20/03/2019 100% 

3 16/04/2019 100% 

4 17/05/2019 100% 

5 18/06/2019 100% 

6 16/07/2019 100% 

7 16/08/2019 100% 

8 17/09/2019 100% 

9 16/10/2019 100% 

Percentual de 

Amortizac;:ao Sabre a 

Parcela Securitizac;:ao 

Eldorado 1 na Data de 

Cessao 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

Saldo Devedor da 

Parcela 

Securitizac;:ao 

Eldorado 1 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 

R$ 130.000.000,00 
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10 19/11/2019 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

11 17/12/2019 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

12 17/01/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

13 18/02/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

14 17/03/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

15 17/04/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

16 19/05/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

17 17/06/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

18 16/07/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

19 18/08/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

20 17/09/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

21 19/10/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

22 18/11/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

23 16/12/2020 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

24 19/01/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

25 18/0212021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

26 16/03/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

27 19/04/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

28 18/05/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

29 17/06/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

30 16/07/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

31 17/08/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

32 17/0912021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

33 19/10/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

34 18/11/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

35 16/12/2021 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

36 18/01/2022 100% 0,0000% R$ 130.000.000,00 

37 16/02/2022 100% 0,2892% R$ 129.624.097,40 

38 17/0312022 100% 0,2892% R$ 129.248.194,80 

39 19/04/2022 100% 0,2892% R$ 128.872.292,20 

40 17/05/2022 100% 0,2892% R$ 128.496.389,60 

41 17/06/2022 100% 0,2892% R$ 128.120.487,00 

42 18/07/2022 100% 0,2892% R$ 127.744.584,41 

43 16/08/2022 100% 0,2892% R$ 127.368.681,81 

44 19/09/2022 100% 0,2892% R$ 126.992.779,21 

45 19/10/2022 100% 0,2892% R$ 126.616.876,61 

46 18/11/2022 100% 0,2892% R$ 126.240.974,01 

47 16/12/2022 100% 0,2892% R$ 125.865.071,41 



48 17/01/2023 100% 

49 16/02/2023 100% 

50 16/03/2023 100% 

51 19/04/2023 100% 

52 17/0512023 100% 

53 19/06/2023 100% 

54 18/07/2023 100% 

55 16/08/2023 100% 

56 19/09/2023 100% 

57 18/10/2023 100% 

58 20/1112023 100% 

59 18/12/2023 100% 

60 17/0112024 100% 

61 20/02/2024 100% 

62 18/03/2024 100% 

63 16/04/2024 100% 

64 17/05/2024 100% 

65 18/0612024 100% 

66 16/07/2024 100% 

67 16/08/2024 100% 

68 17/09/2024 100% 

69 16/10/2024 100% 

70 19/11/2024 100% 

71 17/12/2024 100% 

72 17/01/2025 100% 

73 18/02/2025 100% 

74 20/03/2025 100% 

75 16/04/2025 100% 

76 19/05/2025 100% 

77 17/06/2025 100% 

78 16/07/2025 100% 

79 18/08/2025 100% 

80 16/09/2025 100% 

81 16/10/2025 100% 

82 18/11/2025 100% 

83 16/12/2025 100% 

84 19/01/2026 100% 

85 19/02/2026 100% 

0,2892% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,3701% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,4617% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 
-

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,5651% 

0,6816% 

R$ 125.489.168,81 

R$ 125.007.988,76 

R$ 124.526.808,71 

R$ 124.045.628,65 

R$ 123.564.448,60 

R$ 123.083.268,55 

R$ 122.602.088,49 

R$ 122.120.908,44 

R$ 121.639.728,39 

R$ 121.158.548,33 

R$ 120.677.368,28 

R$ 120.196.188,23 

R$ 119.715.008,18 

R$ 119.114.770,11 

R$ 118.514.532,04 

R$ 117.914.293,97 

R$ 117.314.055,91 

R$ 116.713.817,84 

R$ 116.113.579,77 

R$ 115.513.341,71 

R$ 114.913.103,64 

R$ 114.312.865,57 

R$ 113.712.627,50 

R$ 113.112.389,44 

R$ 112.512.151,37 

R$ 111.777.529,12 

R$ 111 .042. 906,88 

R$ 110.308.284,63 

R$ 109.573.662,38 

R$ 108.839.040,13 

R$ 108.104.417,89 

R$ 107.369.795,64 

R$ 106.635.173,39 

R$ 105.900.551,14 

R$ 105.165.928,90 

R$ 104.431.306,65 

R$ 103.696.684,40 

R$ 102.810.641,93 
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86 17/0312026 100% 0,6816% R$ 101.924.599,46 

87 17/04/2026 100% 0,6816% R$ 101.038.557,00 

88 19/05/2026 100% 0,6816% R$ 100.152.514,53 

89 17/06/2026 100% 0,6816% R$ 99.266.472,06 

90 16/07/2026 100% 0,6816% R$ 98.380.429,59 

91 18/08/2026 100% 0,6816% R$ 97.494.387,12 

92 17/09/2026 100% 0,6816% R$ 96.608.344,66 

93 19/10/2026 100% 0,6816% R$ 95.722.302,19 

94 18/11/2026 100% 0,6816% R$ 94.836.259,72 

95 16/12/2026 100% 0,6816% R$ 93.950.217,25 

96 19/01/2027 100% 0,6816% R$ 93.064.174,79 

97 18/02/2027 100% 0,8126% R$ 92.007.784,83 

98 16/03/2027 100% 0,8126% R$ 90.951.394,88 

99 16/04/2027 100% 0,8126% R$ 89.895.004,92 

100 18/05/2027 100% 0,8126% R$ 88.838.614,97 

101 16/06/2027 100% 0,8126% R$ 87.782.225,01 

102 16/07/2027 100% 0,8126% R$ 86.725.835,06 

103 17/0812027 100% 0,8126% R$ 85.669.445,11 

104 17/09/2027 100% 0,8126% R$ 84.613.055,15 

105 19/10/2027 100% 0,8126% R$ 83.556.665,20 

106 18/11/2027 100% 0,8126% R$ 82.500.275,24 

107 16/1212027 100% 0,8126% R$ 81.443.885,29 

108 18/0112028 100% 0,8126% R$ 80.387.495,34 

109 16/0212028 100% 0,9598% R$ 79.139.739,20 

110 16/03/2028 100% 0,9598% R$ 77.891.983,07 

111 19/0412028 100% 0,9598% R$ 76.644.226,94 

112 17/05/2028 100% 0,9598% R$ 75.396.470,81 

113 19/06/2028 100% 0,9598% R$ 74.148.714,68 

114 18/07/2028 100% 0,9598% R$ 72.900.958,55 

115 16/08/2028 100% 0,9598% R$ 71.653.202,42 

116 19/09/2028 100% 0,9598% R$ 70.405.446,28 

117 18/10/2028 100% 0,9598% R$ 69.157.690,15 

118 20/11/2028 100% 0,9598% R$ 67.909.934,02 

119 18/12/2028 100% 0,9598% R$ 66.662.177,89 

120 17/0112029 100% 0,9598% R$ 65.414.421,76 

121 20/02/2029 100% 1 '1250% R$ 63.951.968,35 

122 16/03/2029 100% 1 '1250% R$ 62.489.514,94 

123 17/04/2029 100% 1 '1250% R$ 61.027.061,53 
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124 17/05/2029 100% 1 '1250% R$ 59.564.608,12 

125 18/06/2029 100% 1,1250% R$ 58.102.154,70 

126 17/07/2029 100% 1 '1250% R$ 56.639.701,29 

127 16/08/2029 100% 1 '1250% R$ 55.177.247,88 

128 19/0912029 100% 1,1250% R$ 53.714.794,47 

129 17/10/2029 100% 1 '1250% R$ 52.252.341,06 

130 20/11/2029 100% 1 '1250% R$ 50.789.887,65 

131 18/12/2029 100% 1 '1250% R$ 49.327.434,24 

132 17/01/2030 100% 1 '1250% R$ 47.864.980,83 

133 18/0212030 100% 3,0683% R$ 43.876.232,43 

134 20/0312030 100% 3,0683% R$ 39.887.484,02 

135 16/0412030 100% 3,0683% R$ 35.898.735,62 

136 17/05/2030 100% 3,0683% R$ 31.909.987,22 

137 18/06/2030 100% 3,0683% R$ 27.921.238,82 

138 16/07/2030 100% 3,0683% R$ 23.932.490,41 

139 16/08/2030 100% 3,0683% R$ 19.943.742,01 

140 17/09/2030 100% 3,0683% R$ 15.954.993,61 

141 16/10/2030 100% 3,0683% R$ 11.966.245,21 

142 19/11/2030 100% 3,0683% R$ 7.977.496,80 

143 17/12/2030 100% 3,0683% R$ 3.988.748,40 

144 17/01/2031 100% 3,0683% -R$ 0,00 

' 



ANEXO Ill- OUTRAS EMISSOES COM A ATUA~AO DO AGENTE FIDUCIARIO 

· Vol. to tar da- - -- --Taxa de- Data de t5ata de- ------ -- - - -
Opera~ao . _ Qntd. . . _ . Garantias Status 

em1ssao JUros em1ssao venc1mento 

1 a Emissao I 119a 

Serie 
R$ 29.913.000 29913 7,6345% 19/08/2016 17/03/2027 AF Quotas; 

Regime 

Fiduciario; 

Adimplente 

------- --------~----~~-~--~--------- ~-~---~---~~--~--7-----~--------------- -------- -------------- - '"' ---- '"-----~- ------- '"-- ----

R$ 501.489.000 501489 CDI + 97% 
1 a Emissao I 11 a 

Serie 

8,17% 

r3/12/2017 

p7!10/2015 
I 
I 
I 

13/12/2023 

07/01/2029 

Fian~a; 

AF lm6vel; 

Regime 

Fiduciario; 

Adimplente 

Adimplente 

--1 aEmissKoTfi¥~~---~------~--~-~------~~-~--~-~-~--~----------~-------- -~-- -----------------------

RS 22.461.000 22461 8,21% 13/11/2015 13/0512028 Fian~a; Adimplente 
Serie 

----------------~-- --------~- --- ------------~-
1 a Emissao I 127a 

Serie 
R$ 31.021.000 31021 7,8861% 17/04/2016 

1 a Emissao I 12• 

sene R$ 204.024.000 204024 4,76% 

1"E:m1ss~o -~- 171- a --- ------~--------- ----------- "'" - ----CDI + 

R$ 58.200.000 58200 
Serie 3,9% 

13/1212017 

10/11/2017 

17/07/2026 

12112/2024 

11/12/2024 

AF lm6vel; 

AF Quotas; 

CF 

Recebiveis; 

Regime 

Fiduciario; 

Seguro; 

Fian~a; 

AF lm6vel; 

Regime 

Fiduciario; 

Fundo de 

Reserva; 

Fundo de 

Despesas; 

Fian~a; 

AF Quotas; 

CF 

Recebiveis; 

18/11/2032 AFim6vel; 

Adimplente 

Adimplente 

Adimplente 

Adimplente 
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.. , 

sene 

-1·"r1Tli55ao l174a 

sene 

-1 a Emiss~o·- j" -1-758-

Serie 

1 a Emissao I 176a 

sene 

18 Emissao 1 sa 
Serie 

1 a Emissao I 6a 

Serie 

1.3% 

AF Quotas; 

Regime 

Fiducii~rio; 

CF Direitos 

Credit6rios; 
·~-=-:----~~-· --··- -----,--~"~"·-~~~---------· ---~--····-· 

CDI + 
R$ 185.000.000 185000 

1.3% 

R$ 75.000.000 75000 6,50% 

R$ 75.000.000 75000 6,50% 

21/09/2017 18/11 /2032 AF lm6vel; 

AF Quotas; 

Regime 

Fiduch~rio; 

CF Direitos 

Credit6rios; 

21/09/2017 17/11/2026 AFim6vel; 

21/09/2017 17/1112026 

AF Quotas; 

Regime 

Fiducii~rio; 

CF Direitos 

Credit6rios; 

AF lm6vel; 

AF Quotas; 

Regime 

Fiduciario; 

CF Direitos 

Credit6rios; 

Adimplente 

Adimplente 

Adimplente 

--~-----. --------·----·-------.--· ·-·---- ·-· ..... -

5,16% 14/02/2018 

R$ 294.500.000 294500 103% CDI 20/04/2016 

R$ 738.814.000 738814 96% CDI 27/04/2017 

14/05/2028 AF lm6vel; 

CF 

Recebiveis; 

26/04/2019 Aval; 

19/04/2023 

Penhor; 

Regime 

Fiduciario; 

Fianc;:a; 

A val; 

Adimplente 

Adimplente 

Adimplente 
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1 a Emissao I 7a 

Serle 
R$ 230.877.000 230877 4,73% 

I 

I 
I 
27/04/2017 
I 

17/04/2024 

Regime 

Fiduciario;. 

Fian~a; 

A val; 

Regime 

Fiduciario; 

Adimplente 



. ' 
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ANEXO IV- DECLARA<;AO DA EMISSORA PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO Ill DA INSTRU<;AO CVM N° 414 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, soCiedade an6nima, com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria L;ima, no 4.440, 11° andar, parte - Itaim Bibi, CEP 04538-

132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.5421000,1-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto 

Social ("Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 

193a e 194a Series de sua 1a Emissao ("CRI" e "Einissao", respectivamente), que serao objeto de oferta 

publica de distribui~ao, nos termos da lnstru~ao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, 

em que a RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., 

institui~ao financeira, inscrita no CNPJ/MF sob on~ 89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 11° andar, parte- Itaim Bibi, CEP 04538-

132, atua como institui~ao intermediaria lider ("Coordenador Lider") e em que a V6RTX DISTRIBUIDORA 

DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 2.277, 2° andar, conjunto 202, CEP 01452-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), 

declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador Lider e o Agente 

Fiduciario, a legalidade e ausencia de vicios da opera~ao, alem de ter agido com diligencia para verificar a 

veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~oes prestadas pela Emissora no Termo .de 

Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Nome: 

Cargo: 

Sao Paulo, 01 de fevereiro de 2019. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Emissora 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO V- DECLARAc;OES DO AGENTE FIDUCIARIO PREVISTAS NO ITEM 15 DO ANEXO Ill DA INSTRUc;AO 

CVM W 414/2004 E DA INSTRUc;AO CVM N° 583/16 

V6RTX DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao financeira com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.277, 2° andar, conjunto 

202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de 

seu Contrato Social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de agente fiduciario da oferta publica de 

distribui~ao dos Certificados de Recebfveis lmobiliarios da 193a e 194a Series da 1a Emissao ("CRI" e 

"Emissao", respectivamente) da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAc;Ao, sociedade anonima, com 

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, 

parte - Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.773.54210001-22 ("Emissora"); nos 

termos da lnstru~ao CVM no 476, de 16 de janei~o de 2009, conforme alterada, em que a RB CAPITAL 
I 

INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E iVALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao financeira, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, parte - Itaim Bibi, CEP 04538-132, atua como 

institui~ao intermediaria lfder ("Coordenador Uder"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, 

em conjunto com a Emissora eo Coordenador Uder, a legalidade e ausencia de vfcios da opera~ao, alem de 

ter agido com diligencia para verificar a veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~oes 

prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Nome: 

Cargo: 

Sao Paulo, 01 de fevereiro de 2019. 

,.Fiavio ScarpcHi Souza 
CPF: 293.224.5D8·?7 

DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Fiducidrio 

Marclo Lopes dos Santos Teixeira 
RG: 46.894.863-6 

CPF: 369.268.408-81 
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ANEXO VI - DECLARA<;AO DO COORDENADOR LJDER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO Ill DA INSTRU<;AO 

CVM N° 414/2004 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TJTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao 

financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11° andar, parte- Itaim Bibi, CEP 04538-132, neste 

ato representada na forma de seu Contrato Social ("Coordenador Uder") na qualidade de institui~ao 

intermediaria lider da oferta publica de distribui~ao dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 193a e 

194a Series da 1a Emissao ("Emissao") daRB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade anonima, 

com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao: Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o 

andar, parte- Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), 

nos termos da lnstru~ao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, declara, para todos os 

fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e ausencia de vicios da opera~ao, 

alE~m de ter agido com diligencia para assegurar. a veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das 

informa~6es prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Nome: 

Cargo: 

Sao Paulo, 01 de fevereiro de 2019. 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDO:RA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS L TDA. 

Coordenador Lider 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO VII - DECLARA~AO DA INSTITUI~AO CUSTQDIANTE DA CCI NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO 

ARTIGO 23 DA LEI N° 10.931/2004 

V6RTX DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., institui~ao financeira com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.277, 2° andar, conjunto 

202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de 

seu Contrato Social ("lnstituicao Custodiante"), na qualidade de institui~ao custodiante do lnstrumento 

Particular de Emissao de Cedula de Creditos lmobiliarios sem Garantia Real lmobiliaria Sob a Forma 

Escritural, celebrado entre a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA~AO, sociedade anonima, com sede 

na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o andar, parte -

Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.54210001-22, na qualidade de emissora 

("Emissora"), a lnstitui~ao Custodiante, e o EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 21.067.825/0001-01, na qualidade de interveniente anuente ("Escritura de Emissao"), 

por meio da qual foi emitida a Cedula de Credito lmobiliario Serie "BROOKF 03" n° 004 ("CCI"), DECLARA, 

para os fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei no 10.931/2004, que lhe foi entregue para custodia a 

Escritura de Emissao e que a CCI se encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebiveis 

lmobiliarios da 193a e 194a Series da 1a Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) da Emissora, sendo 

que os CRI foram lastreados pela CCI por meio do Termo de Securitiza~ao de Creditos lmobiliarios da 

Emissao, firmado entre a Emissora e lnstitui~ao Custodiante, na qualidade de agente fiduciario ("Termo de 

Securitizacao"), tendo sido instituido o regime fiduciario pela Emissora, no Termo de Securitiza~ao, sabre a 

CCI e os creditos imobiliarios que ela representa, nos termos da Lei n° 9.514/97, regime fiduciario que ora 

e registrado nesta lnstitui~ao Custodiante, que dedara, ainda, que o Termo de Securitiza~ao e a Escritura 

de Emissao, por meio da qual a CCI foi emitida, encontram-se registrado e custodiada nesta lnstitui~ao 

Custodiante, respectivamente, nos termos do artigo 18, § 4° e paragrafo unico do artigo 23, da Lei n° 

10.931/04. 
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