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TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 171' SERIE DA 1' EMISSAO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, 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" ou "Securitizadora"); 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade limitada, corn 

sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, 

conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, neste ato 

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

Quando referidos em conjunto, a Emissora e o Agente Fiduciario sera° denominados "Partes" e, 

individualmente, "Parte". 

Celebram o presente "Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 171a Serie da la 

Emisscio de Certificados de Recebiveis Imobilidrios da RB Capital Companhia de Securitizacao" 

("Termo" ou "Termo de Securitizacao"), que preve a emissao de Certificados de Recebiveis 

Imobiliarios pela Emissora ("CRI"), nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

conforme alterada ("Lei 9.514"), e da Instrucao n° 414, da Comissao de Valores Mobiliarios 

("CVM"), de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("Instrucao CVM 414"), o qual sera 

regido pelas clausulas a seguir: 

CLAUSULA I - DAS DEFINIOES, PRAZO E AUTORIZACAO 

1.1. 	Definicoes: Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e express6es em 

nao definidas neste Termo, terao o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino incluira o 

feminino e o singular incluira o plural. 

"Agente Escriturador dos CRI": 	0 !tau Corretora de Valores S.A.; 

"Agente Fiduciario": 	 A VORTX DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES 
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MOBILIARIOS LTDA., acima qualificada; 

"Alienacao 	Fiduciaria 	de A alienacao fiduciaria de quotas das Sociedades 

Quotas": 

	

	 Desenvolvedoras, por meio da celebracao de cada urn dos 

Contratos de Alienacao Fiduciaria de Quotas; 

"Alphaville" ou "Devedora": A ALPHAVILLE URBANISMO S.A., sociedade por acoes, corn 

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

Avenida das Naceies Unidas, n° 8.501, 30  andar, CEP 05425-

070, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.446.918/0001-69; 

     

"Amortizacao 	Antecipada A amortizacao antecipada facultativa das Debentures, nos 

Facultativa das Debentures": 	termos da Escritura de Emissao de Debentures, e 

consequentemente dos CRI; 

"Amortizacao 	Extraordinaria A amortizacao extraordinaria compulsoria dos CRI, nos 

Compulsoria dos CRI": 	 termos do item 7.1. deste Termo de Securitizacao; 

"Amortizacao 	Extraordinaria A amortizacao extraordinaria compulsoria das Debentures, 

Compulsoria das Debentures": 	nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, e 

consequentemente dos CRI; 

"Amortizacao Programada dos A amortizacao programada dos CRI nos termos deste Termo 

CRI": 	 de Securitizacao; 

"Anexos": Os anexos ao presente Termo de Securitizacao, cujos 

termos sao parte integrante e complementar deste Termo 

de Securitizacao, para todos os fins e efeitos de direito; 

   

"AplicacOes Financeiras 

Permitidas": 

certificados de deposito bancario emitidos pelas 

instituicoes financeiras Banco Bradesco S.A., Banco do 

Brasil S.A., Itaa Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) 

S.A. ou Caixa Econornica Federal, corn liquidez diaria; ou 

operacoes compromissadas corn lastro em debentures, 

de emissao das instituicoes financeiras Banco Bradesco 

S.A., Banco do Brasil S.A., Itaa Unibanco S.A., Banco 
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Santander (Brasil) S.A. ou Caixa Economica Federal, corn 

liquidez diaria, sendo certo que tais aplicacoes deverao ser 

resgatadas de maneira que estejam imediatamente 

disponiveis na Conta Centralizadora e/ou na Conta 

Arrecadadora; 

"Assembleia Geral" ou 

"Assembleia": 

A assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na forma 

da Clausula XII deste Termo de Securitizacao; 

   

A B3 S.A. - Brasil, Bolsa, BaIca°, instituicao devidamente 

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestacao de 

services de depositaria de ativos escriturais e liquidacao 

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

Sao Paulo, na Praca Antonio Prado, n° 48, 7° andar, CEP 

01010-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.346.601/0001-

25; 

"BACEN": 	 0 Banco Central do Brasil; 

"Banco Liquidante": 0 !tau Unibanco S.A., responsavel para operacionalizar o 

pagamento e a liquidacao de quaisquer valores devidos 

pela Emissora aos Titulares de CRI, executados por meio da 

B3, conforme o caso, nos termos do item 4.5., abaixo; 

   

"Boletins de Subscricao": 	Os boletins de subscricao por meio do qual os Investidores 

subscreverao CRI; 

"Brasil" ou "Pais": 	 A Republica Federativa do Brasil; 

"CC I": 
	

As cedulas de credit° imobiliario representativas dos 

Creditos Imobiliarios, emitidas pela Cedente nos termos da 

Escritura de Emissao de CCI; 

"Cessao Fiduciaria de 	 A cessao fiduciaria de recebiveis oriundos da 

Recebiveis": 	 comercializacao de totes ou unidades autonomas de 

determinados empreendimentos imobiliarios desenvolvidos 
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pelas Sociedades Desenvolvedoras, sob a forma de 

loteamento, nos termos da Lei n° 6.766 de 19 de dezembro 

de 1979, conforme alterada, Cu, sob a forma de 

incorporacao imobiliaria, nos termos da Lei n° 4.591, de 16 

de dezembro de 1964, conforme alterada constituida por 

meio da celebracao dos respectivos Contratos de Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis; 

"Cedente": ALPHA OPERAcOES E PARTICIPAcOES S.A. (atual 

denominacao da CMN SOLUTIONS A061 PARTICIPAcOES 

S.A.), sociedade por acoes corn sede na Cidade de sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida das Nacoes Unidas, 

n° 8.501, 3° andar, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 27.317.532/0001-03; 

O CETIP21 - Titulos e Valores Mobiliarios, ambiente de 

negociacao secundaria de titulos e valores mobiliarios, 

administrado e operacionalizado pela B3; 

"CETI P21": 

    

0 Conselho Monetario Nacional; 

"CNPJ/MF": 	 0 Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 

Fazenda; 

"Codigo Civil": 	 A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 

alterada; 

"CodiRo de Processo Civil": 	A Lei n° 13.105, de 16 de marco de 2015, conforme 

alterada; 

"COFINS": 	 A Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social; 

"Conta Arrecadadora": 	 A conta de titularidade da Cessionaria, mantida junto ao 

Banco Bradesco S.A., agenda n° 3381-2, conta n° 5.365-1, 

na qual serao depositados, a partir do cumprimento das 

condicOes suspensivas constantes do Contrato de Cessao 
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Fiduciaria de Recebiveis, os Recebiveis; 

"Conta Centralizadora": A conta corrente do Patrimonio Separado de titularidade da 

Emissora mantida junto ao Itau Unibanco S.A., sob o n° 

12215-9, na agenda 0910, na qual sera° depositados os 

Creditos Innobiliarios referentes as Debentures; 

   

"Contrato de Alienac5o Fiduciaria Os "Instrumentos Particulares de Aliena coo Fiducidria de 

de Quotas": 

	

	 Quotas em Garantia e Outras Avencas", celebrados em 19 

de dezembro de 2017, entre as respectivas Fiduciantes, 

Sociedades Desenvolvedoras, a Emissora e a Alphaville; 

"Contrato de Cessao": 0 "Instrumento Particular de Cesstio de Creditos 

ImobiliOrios e Outras Avencas", celebrado em 19 de 

dezembro de 2017, entre a Cedente, a Alphaville e a 

Emissora; 

   

"Contratos de Cess5o Fiduciaria Os "Instrumentos Particulares de Cessoo Fiducidria de 

de Recebiveis": 	 Recebiveis em Garantia e Outras Avencas", celebrados em 

19 de dezembro de 2017, entre as respectivas Sociedades 

Desenvolvedoras, a Emissora e a Alphaville; 

"Contrato de Distribuic5o": 	0 "Contrato de Coordenacclo, Colocacao e Distribuiccio 

PUblica, corn Esforcos Restritos, sob o Regime de Melhores 

Esforcos, de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 

171° Serie da 1° Emisscio da RB Capital Companhia de 

Securitizactio", celebrado em 03 de novembro de 2017 

entre a Emissora e o Coordenador Lider; 

"Coordenador Lider": 	 0 BANCO BRADESCO BBI S.A., instituic5o financeira, corn 

estabelecimento na Cidade de Sao Paulo, Estado de S5o 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3064, 10° 

andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 06.271.464/0103-43; 

"Creditos do Patrimonio 	A composicao do Patrimonio Separado representada (i) 
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Separado": pelos Creditos Imobiliarios; e 	pelas respectivas 

garantias e bens ou direitos decorrentes dos Creditos 

Imobiliarios; 

Significa os creditos imobiliarios cedidos pela Cedente 

Emissora por meio do Contrato de Cessao, oriundos do 

pagamento, nos termos da Escritura de Emissao de 

Debentures, do Valor Nominal Unitario, ou saldo do Valor 

Nominal Unitario, conforme o caso, acrescido de 

remuneracao, atualizacao monetaria, quando houver, 

conforme estabelecidas na Escritura de Emissao de 

Debentures e no Aditamento Escritura de Emissao das 

Debentures, correspondente as debentures efetivamente 

subscritas e integralizadas pela Cedente, bem como todos e 

quaisquer outros direitos e encargos devidos por forca das 

Debentures, incluindo a totalidade dos respectivos 

acessorios, tais como encargos moratorios, multas, 

penalidades, indenizacoes, despesas, custas, honorarios e 

demais encargos contratuais e legais previstos na Escritura 

de Emissao de Debentures e no Aditamento Escritura de 

Emissao das Debentures; 

Para fins de quorum, a totalidade dos CRI em circulacao no 

mercado, excluidos aqueles que a Emissora ou a Devedora 

possuir ou que sejam de propriedade de seus respectivos 

controladores ou de qualquer de suas respectivas 

controladas ou coligadas, dos fundos de investimento 

administrados por sociedades integrantes do grupo 

economic° da Emissora ou da Devedora ou que tenham suas 

carteiras geridas por sociedades integrantes do grupo 

economic° da Emissora ou da Devedora, bem como dos 

respectivos diretores, conselheiros e respectivos conjuges 

ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais 

ate o segundo grau das pessoas acima mencionadas; 

"Creditos Imobiliarios": 

"CRI em Circulacao": 

"CRI": 	 Sao os CRI da 171a Serie da 1a Emissao da Emissora, emitidos 
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pela Emissora corn lastro nos Creditos Imobiliarios, por meio 

da formalizacao deste Termo, nos termos dos artigos 6° a 8° 

da Lei n° 9.514/1997; 

"CSLL": 	 A Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido; 

"Custodiante": A VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., acima qualificada, na qualidade de 

instituicao Custodiante da CCI; 

   

"CVM": 	 A Comissao de Valores Mobiliarios; 

"Data de Integralizacao": 	A data em que ira ocorrer a integralizacao dos CRI pelos 

subscritores; 

"Data de Emissao": 	 A data de emissao dos CRI, qual seja, 10 de novembro de 

2017; 

"Data de Vencimento": 	 A data de vencimento efetiva dos CRI, qual seja, 11 de 

dezembro de 2024; 

"Decreto 6.306": 	 0 Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme 

alterado; 

"Debentures": 	 As 58.200 (cinquenta e oito mil e duzentas) debentures, 

nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, a ser 

convolada em garantia real, da 1a  (primeira) serie, 

emitidas por meio da Escritura de Emissao de Debentures, 

cujos recursos liquidos captados sera° destinados, 

diretamente pela Alphaville ou por meio de sociedades de 

prop6sito especifico controladas pela Alphaville, para 

futuros empreendimentos imobiliarios desenvolvidos pela 

Alphaville ou por sociedades de prop6sito especifico por ela 

controladas, nos termos da Escritura de Emissao de 

Debentures; 

9 



"Despesas": 	 Todas e quaisquer despesas descritas na Clausula XIV deste 

Termo de Securitizacao; 

"Dia Otil" ou "Dias Oteis": 	Qua[quer dia que nao seja sabado, domingo ou feriado 

declarado nacional; 

"Documentos da Operacao": 	Quando mencionados em conj unto, a Escritura de Emissao 

de Debentures, a Escritura de Emissao de CCI, os Contratos 

de Alienacao Fiduciaria de Quotas, os Contratos de Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis, o Contrato de Distribuicao, os 

Boletins de Subscricao das Debentures e os Boletins de 

Subscricao dos CRI, este Termo de Securitizacao, e os 

respectivos aditamentos e outros instrumentos que 

integrem a presente operacao e que venham a ser 

celebrados; 

"Emissao": 	 A presente emissao dos CRI da 171a Serie da 1a Emissao da 

Emissora; 

"Emissora" ou "Securitizadora": A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, conforme 

qualificada no preambuto deste Termo de Securitizacao; 

"Escritura de Emissao de CCI": 	0 "Instrumento Particular de Emisseio de Cedulas de Credit° 

Imobilidrio, Sem Garantia Real, sob a Forma Escritural e 

Outras Avencas", celebrado em 19 de dezembro de 2017, 

entre a Cedente e a Instituicao Custodiante, pelo qual foi 

emitida a CCI; 

"Escritura 	de 	Emissao 	de 0 "Instrumento Particular de Escritura da 4° Emisseio de 

Debentures": 	 Debentures Simples, Nei() Conversiveis em Aceies, da Especie 

Quirografaria, a Ser Convolada em Garantia Real, em 2 

(duas) Series, para Colocaceio Privada, da Alphaville 

Urbanismo S.A.", firmado pela Alphaville, pela Cedente e 

pela Emissora em 01 de novembro de 2017; 

"Fiduciantes": 	 A Alphaville e a ALPHAVILLE EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIARIOS S.A., sociedade por acOes, corn sede na 

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

NacOes Unidas, n° 8.501, 30  andar, CEP 05425-070, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 10.529.756/0001-86; 

"Garantias": 	 A Alienacao Fiduciaria de Quotas e a Cessao Fiduciaria de 

Recebiveis; 

"HipOteses 	de 	Vencimento As hipoteses em que a divida prevista na Escritura de 

Antecipado": 

	

	 Emissao de Debentures podera ser considerada 

antecipadamente vencida, as quais estao devidamente 

descritas na Escritura de Emissao de Debentures, o que 

acarretara o Resgate Antecipado dos CRI; 

o indice Geral de Preps, calculado e divulgado pela 

Fundacao Getulio Vargas; 

A Instrucao da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada; 

A Instrucao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada; 

A instrucao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, 

conforme alterada; 

A Instrucao CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, 

conforme alterada; 

A Instrucao CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, 

conforme alterada; 

"IGP-M/FGV": 

"Instrucao CVM 400": 

"Instrucao CVM 414": 

"Instrucao CVM n° 476": 

"Instrucao CVM 539": 

"Instrucao CVM 583": 

"Investidores" ou "Titulares de Os investidores que sejam titulares de CRI; 

CRI": 

"10F/Cambio": 	 0 Imposto sobre Operacoes Financeiras de Cambio; 
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"10F/Titulos": 	 0 Impost° sobre OperacOes Financeiras corn Titulos e 

Valores Mobiliarios; 

"IPCA/IBGE": o indice Nacional de Preps ao Consumidor Amplo, 

calculado e divulgado pelo Institut° Brasileiro de Geografia 

e Estatistica; 

   

"IRPJ": 	 0 Impost° de Renda da Pessoa Juridica; 

"IRRF": 	 0 Impost° de Renda Retido na Fonte; 

"Lei das Sociedades por Acoes" A Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

ou "Lei n° 6.404": 	 alterada; 

A Lei n° 6.766, de 19 de setembro de 1979, conforme 

alterada, que dispoe sobre o parcelamento do solo urbano 

e dá outras providencias; 

A Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme 

alterada; 

A Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme 

alterada, que disp6e sobre a arbitragem; 

A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada; 

A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme 

alterada, que dispoe, inter alia, sobre o patrim6nio de 

afetacao de incorporacoes imobiliarias, Letra de Credit° 

Imobiliario, Cedula de Credit° Imobiliario e Cedula de 

Credit° Bancario; 

0 Modulo de Distribuicao de Ativos, ambiente de 

distribuicao primaria de titulos e valores mobiliarios, 

"Lei n° 6.766": 

"Lei n° 8.981": 

"Lei n° 9.307": 

"Lei n° 9.514": 

"Lei n° 10.931": 
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administrado e operacionalizado pela B3; 

"Montante Minimo": 	 0 valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhOes de 

reais), correspondente ao montante minim° da Oferta; 

"NTN-B": A media das taxas internas de retorno do Tesouro IPCA+ 

corn juros semestrais (nova denominacao da Nota do 

Tesouro Nacional, Serie B - NTN-B), corn vencimento em 

2022, divulgada pela ANBIMA ern sua pagina na Internet 

(www.anbima.com.br), apuradas nos 3 (tres) dias Cateis 

imediatamente anteriores a data de realizacao do 

Procedimento de Bookbuilding; 

   

"Oferta": 	 A distribuicao publica dos CRI sob o regime de melhores 

esforcos, nos termos da Instrucao da CVM 476; 

0 patrimonio constituido, apos a instituicao do Regime 

Fiduciario, pelas Garantias, pela Conta Centralizadora, 

pela Conta Arrecadadora e pelos Creditos Imobiliarios 

representados pela CCI, patrimonio este que nao se 

confunde corn o patrimonio comum da Emissora. 0 

Patrimonio Separado destina-se exclusivamente a 

liquidacao dos CRI a que esta afetado, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administracao e 

obrigacaes fiscais; 

"Patrimonio Separado": 

"PIS": 	 A Contribuicao ao Programa de Integracao Social; 

"Preco de Integralizacao": 0 prey) de integralizacao dos CRI no ambito da Emissao, 

correspondente ao Valor Nominal Unitario acrescido da 

Remuneracao, calculada pro rata temporis por Dias Oteis, 

a partir da Data de Integralizacao ate a efetiva 

integralizacao dos CRI, de acordo corn o presente Termo de 

Securitizacao; 

   

"Procedimento de 	 0 procedimento de coleta de intencoes de investimento 
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Bookbuildine: 	 dos CRI, pela instituicao intermediaria lider da Oferta 

Restrita dos CRI; 

Os recebiveis cedidos fiduciariamente a Emissora, de 

titularidade das Sociedades Desenvolvedoras, nos termos 

de cada urn dos Contratos de Cessao Fiduciaria de 

Recebiveis; 

0 regime fiduciario instituido pela Emissora, na forma do 

artigo 90  da Lei n° 9.514/97, sobre os Creditos Imobiliarios, 

representados pela CCI, as Garantias, a Conta 

Centralizadora e a Conta Arrecadadora. Os creditos e 

recursos submetidos ao Regime Fiduciario passarao a 

constituir o Patrimonio Separado; 

A remuneracao dos CRI, composta pela atualizacao 

monetaria e pelos juros remuneratorios, conforme definida 

no item 6.2. deste Termo; 

"Recebiveis": 

"Regime Fiduciario": 

"Remuneracao": 

"Resgate 	Antecipado 	das 0 resgate antecipado das Debentures, e consequentemente 

Debentures": 

	

	 a amortizacao extraordinaria ou resgate antecipado dos 

CRI, conforme o caso; 

"Resgate Antecipado dos CRI": 	0 resgate antecipado dos CRI, nos termos do item 7.1. 

deste Termo de Securitizacao; 

"Sociedades Desenvolvedoras": 	Quando denominadas em conjunto, as seguintes 

sociedades: 	(a) 	Alphaville 	Pernambuco 	02 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no CNPJ/MF 

sob 	o n° 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville 

Dourados Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta 

Redonda Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 16.874.472/0001-03; (d) Terras 

Alphaville Vitoria da Conquista Empreendimentos 

Imobiliarios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 
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n° 15.315.407/0001-85; 	(e) 	Alphaville 	Sergipe 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 08.051.343/0001-97; (f) Alphaville Bauru SPE 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda., inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 14.363.728/0001-92; (g) Alphaville Sao Jose dos 

Campos Empreendinnentos Imobiliarios Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°07.530.085/0001-69; e (h) M.M.V 

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

10.144.948/0001-68; 

"Taxa DI" ou "Taxa DI-Over": As taxas medias diarias dos Depositos Interfinanceiros - DI 

de urn dia, "over extra grupo", expressa na forma 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 

Dias Oteis, calculada e divulgada pela B3 (Segmento CETIP 

UTVM), no informativo diario disponivel ern sua pagina na 

Internet (www.cetip.com. br); 

     

"Termo" 	ou 	"Termo 	de 0 presente Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios 

Securitizacao": 

	

	 da 171a Serie da 1a Emissao de Certificados de Recebiveis 

Imobiliarios da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO; 

"Valor da Cessao": 0 valor a ser pago pela Emissora a Alphaville, por conta e 

ordem da Cedente, pela cessao dos Creditos Imobiliarios, 

nos termos do item 2.2. do Contrato de Cessao; 

   

"Valor Nominal Unitario": 	Na Data de Emissao, o valor correspondente a R$ 1.000,00 

(mil reais); e 

"Valor Total da Emissao": Na Data de Emissao, o valor correspondente a R$ 

58.200.000,00 (cinquenta e oito milhoes e duzentos mil 

reais). 

   

1.2. 	Prazos: Todos os prazos aqui estipulados serao contados em dias corridos, exceto se 

expressamente indicado de modo diverso. Na hip6tese de qualquer data aqui prevista nao ser Dia 

Otil, havera prorrogacao para o primeiro Dia Otil subsequente, sem qualquer penalidade. 
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1.3. Aprovacao da Emissao: A Emissao regulada por este Termo de Securitizacao é realizada 

corn base no Estatuto Social da Emissora, conforme alterado e consolidado por Assembleia Geral 

Extraordinaria da Emissora. 

CLAUSULA II - DOS REGISTROS E DECLARAcOES 

	

2.1. 	Custodiante: Este Termo e eventuais aditamentos sera° registrados junto a Custodiante, 

que assinara a declaracao constante do Anexo VI ao presente instrumento. 

	

2.2. 	Obieto da Oferta: Os CRI serao objeto da Oferta. 

	

2.3. 	Declaraceies: Sao apresentadas, nos Anexos III, IV, V e VI ao presente Termo, as 

declaracoes emitidas pela Emissora, pelo Agente Fiduciario e pela Instituicao Custodiante. 

	

2.4. 	Deposito: Os CRI sera.° depositados pela Emissora: 

para distribuicao no mercado primario por meio do MDA, administrado e 

operacionalizado pela B3 sendo a liquidacao financeira dos CRI realizada por meio da 

B3; e 

para negociacao no mercado secundario por meio do CETIP21, administrado e 

operacionalizado pela B3, sendo a distribuicao e as negociaceies liquidadas 

financeiramente e a custodia eletronica dos CRI realizada por meio da B3. 

CLAUSULA III - DAS CARACTERiSTICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

Creditos Imobiliarios 

3.1. 	Vinculacao dos Creditos Imobiliarios: Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em carater 

irrevogavel e irretratavel, a totalidade dos Creditos Imobiliarios cedidos a Emissora nos termos do 

Contrato de Cessao, e representados pela CCI, nos termos da Escritura de Emissao, aos CRI objeto 

desta Emissao, cujas caracteristicas sao descritas na Clausula IV, abaixo. Os Creditos Imobiliarios 

vinculados ao presente Termo de Securitizacao e representados pela CCI que estao vinculados, 

bem como as suas caracteristicas especificas, estao descritos no Anexo I do presente Termo de 

Securitizacao. 
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3.2. 	Cessao dos Creditos Imobiliarios: Os Creditos Imobiliarios decorrem das Debentures, as 

quais foram cedidos a Emissora, nos termos do Contrato de Cessao. 

	

3.3. 	Segregacao dos Creditos Imobiliarios: Os Creditos Imobiliarios, representados pela CCI 

emitida pela Cedente, sao segregados do restante do patrimonio da Emissora mediante instituicao 

de Regime Fiduciario, na forma prevista pela Clausula IX abaixo. 

3.4. Manutencao no Patrimonio Separado: Ate a quitacao integral de todas e quaisquer 

obrigacoes assumidas no ambito do presente Termo de Securitizacao a Emissora obriga-se a 

manter os Creditos Imobiliarios vinculados aos CRI agrupados em Patrimonio Separado, constituido 

especialmente para esta finalidade, nos termos da Clausula IX abaixo. 

Aquisicao dos Creditos Imobiliarios 

	

3.5. 	PaRamento do Valor da Cessao: Os Creditos Imobiliarios serao adquiridos pela Emissora a 

partir da implementacao das condicoes precedentes descritas no Contrato de Cessao, mediante o 

pagamento do Valor da Cessao, conforme previsto no Contrato de Cessao. 

	

3.6. 	Titularidade dos Creditos Imobiliarios: A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida 

pela Emissora por meio da celebracao do Contrato de Cessao e mediante a transferencia da CCI 

por meio da 83. 

CLAUSULA IV - DAS CARACTERiSTICAS DOS CRI E DA OFERTA 

	

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

Imobiliarios, possuem as seguintes caracteristicas: 

CRI 
Emissao: la; 

Serie: 171a; 

Quantidade de CRI: 58.200 (cinquenta e oito mil e duzentos); 

Valor Global da Serie: R$58.200.000,00 (cinquenta e alto milhoes e duzentos mil reais); 

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

Prazo da Emissao: 2.588 (dais mil e quinhentos e oitenta e alto) dias corridos contados da Data 
de Emissao; 
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Atualizacao Monetaria: Nato aplicavel; 

Juros Remuneratorios: A partir da Data de Integralizacao, sobre o valor nominal unitario dos 
CRI ou seu saldo, conforme o caso, incidirao juros remuneratorios correspondentes a variac,a0o 
acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de spread de 3,90% (tres inteiros e noventa 
centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias ateis; 

Periodicidade de Pagamento de Amortizacao: trimestral, a partir de junho de 2018; 

Periodicidade de Pagamento de Juros Remunerat6rios: mensal, a partir de janeiro de 2018; 

Periodo de Carencia: Os CRI terao urn period° de carencia para a data do primeiro 
pagamento de Amortizacao de 214 (duzentos e quatorze) dias corridos entre a Data de Emissao e 
12 de junho de 2018 ("Periodo de Carencia"); 

Regime Fiduciario: Sim; 

Ambiente de Deposita Distribuicao, Negociacao e Liquidacao Financeira: 83; 

Data de Emissao: 10 de novembro de 2017; 

Local de Emissao: sao Paulo - SP; 

Data de Vencimento Final: 11 de dezembro de 2024; 

Taxa de Amortizacao: Variavel, de acordo corn a tabela de amortizacao constante do Anexo 
II do Termo de Securitizacao, 

Garantia flutuante: Nao; e 

Garantias: a Alienacao Fiduciaria de Quotas e a Cessao Fiduciaria de Recebiveis. 

Distribuicao 

4.2. Oferta: Nos termos da Instrucao CVM 476, a oferta dos CRI esti automaticamente 

dispensada de registro perante a CVM, sendo, desta forma, dispensada a elaboracao de prospecto 

de distribuicao publica dos CRI. A Oferta sera registrada perante a Associacao Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitals ("ANBIMA"), nos termos do artigo 1°, paragrafo 

10, do "COG/Igo ANBIMA de Regulacao e Melhores Proticas para as Ofertas Publicas de Distribuicao 

e Aquisiccio de Valores Mobiliarios" ("Codigo ANBIMA"), no prazo de ate 15 (quinze) dias contados 

da data do encerramento da Oferta, exclusivamente para fins de informacao ao banco de dados 

da ANBIMA, e das normas estabelecidas na Diretriz anexa a Deliberacao n° 5, de 30 de julho de 

2015, expedida pelo Conselho de Regulacao e Melhores Praticas da ANBIMA. 

4.2.1. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais, conforme definidos na 

Instrucao CVM 539. 
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4.2.2. Os CRI sera() depositados para distribuicao primaria e negociacao secundaria na B3 e 

cotocados junto ao investidor peto Coordenador Lider, nos termos do Contrato de 

Distribuicao. 

4.2.3. Os CRI serao subscritos e integratizados a vista petos investidores, peto Prep de 

Integratizacao, devendo os investidores por ocasiao da subscricao fornecer, por escrito, 

dectaracao nos moldes constantes do Botetim de Subscricao, atestando que estao cientes 

de que a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM e que os CRI ofertados estao sujeitos as 

restricoes de negociacao previstas na Instrucao, CVM 476. 

4.2.4. Em atendimento ao que disprie a Instrucao CVM 476, os CRI desta Emissao sera() 

ofertados a, no maxima, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais e poderao ser 

subscritos ou adquiridos por, no maxima, 50 (cinquenta) investidores profissionais. 

4.2.5. Em conformidade corn o artigo 7°-A da Instrucao CVM 476, o inicio da oferta foi 

informado peto Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis contados da 

primeira procura a potenciais investidores, nos termos do Contrato de Distribuicao. 

4.2.6. A distribuicao publica do CRI sera encerrada quando da subscricao da totatidade do 

CRI, ou a exclusivo criteria da Emissora, observado o Montante MInimo, o que ocorrer 

primeiro, nos termos do Contrato de Distribuicao. 

4.2.7. Em conformidade corn o artigo 8° da Instrucao CVM 476, o encerramento da oferta 

devera ser informado peto Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contado do 

seu encerramento, devendo referida comunicacao ser encaminhada por interrnedio da 

pagina da CVM na rede mundial de computadores, exceto de outra forma vier a ser 

definido peta CVM, e conter as informacoes indicadas no Anexo I da Instrucao CVM n° 

476/09. 

4.2.8. Caso a oferta prblica dos CRI nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data 

de seu inicio, na forma dos artigos 7-A e 8° da Instrucao CVM 476, o Coordenador Lider 

devera reatizar a comunicacao prevista no subitem 4.2.8., acima, corn os dados disponiveis 

a epoca, complementando-a semestratmente, ate o seu encerramento. 

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

regulamentados de vatores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de 
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cada subscricao ou aquisicao dos CRI pelo investidor. 

4.2.10. Os CRI somente poderao ser negociados entre investidores qualificados, a menos 

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

do artigo 21 da Lei n° 6.385/76, conforme alterada e da Instrucao CVM 400 e apresente 

prospecto da oferta a CVM, nos termos da regulamentacao aplicavel. 

4.2.11. A Oferta Restrita podera ser concluida mesmo em caso de distribuicao parcial dos 

CRI, desde que, haja colocacao de um montante rranimo de R$ 45.000.000,00 (quarenta e 

cinco milhaes de reais), sendo que os CRI que nao forem colocados no ambito da Oferta 

Restrita, ao termino do respectivo prazo, deverao ser cancelados pela Emissora. Uma vez 

atingido o Montante Minimo, a Emissora, de comum acordo corn o Coordenador Lider, 

assim que a Oferta Restrita for encerrada, devera reduzir o valor total da Emissao ate o 

montante efetivamente subscrito e integralizado pelos investidores no ambito da Oferta 

Restrita. 

4.2.12. Caso a Oferta Restrita seja concluida parcialmente, sem que sejam subscritos CRI 

equivalentes ao valor total da Emissao dos CRI, observado o Montante Minim°, este Termo 

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

quantidade dos CRI efetivamente subscritos e integralizados pelos Investidores, 

independentemente de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI. 

Destinacao de Recursos 

4.3. 	Destinacao dos Recursos: Os recursos obtidos corn a subscricao dos CRI sera° utilizados 

exclusivamente pela Emissora para: (i) pagamento a Cedente do Valor de Cessao; e (ii) 

pagamento de custos relacionados corn a Emissao e de Despesas (abaixo definidas). 

4.4. Os recursos liquidos captados sera° destinados, diretamente pela Devedora ou por meio de 

sociedades de prop6sito especifico controladas pela Devedora, para o financiamento imobiliario 

das obras dos empreendimentos imobiliarios desenvolvidos pela Emissora ou por sociedades de 

propOsito especifico por eta controladas, conforme descritos no Anexo I a Escritura de Emissao de 

Debentures ("Empreendimentos Alvo"). A destinacao dos referidos recursos sera comprovada pela 

Devedora na forma do Anexo IV da Escritura de Emissao de Debentures mediante o envio de 

relatOrio de verificacao ou documentos equivalentes ao Agente Fiduciario dos CRI, anualmente, 
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podendo este solicitar a Devedora quaisquer esclarecimentos e/ou documentos que se facam 

necessarios para a comprovacao da utilizacao dos referidos recursos. 

	

4.5. 	Caso, apos o Procedimento de Bookbuilding, seja verificado que a Oferta Restrita dos CRI 

sera distribuida parcialmente, e consequentemente, a Emissao das Debentures ocorrera em 

nnontante inferior ao Valor Total da Emissao, para fazer frente a destinacao de recursos, a 

Devedora pretende obter os recursos faltantes para a finalizacao das obras dos Empreendimentos 

Alvo por meio da obtencao de financiamentos imobiliarios diretamente corn instituicOes 

financeiras e de credito ou por meio de outras operacOes no Mercado de Capitals Brasileiro. 

	

4.6. 	Forma: Os CRI serao emitidos sob a forma nominativa e escritural. Serao reconhecidos 

como comprovante de titularidade o extrato de posicao de cust6dia expedido pela B3, em nome 

do respectivo titular dos CRI, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3. 

Adicionalmente, sera reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI, o extrato em nome 

dos Titulares dos CRI emitido pelo Agente Escriturador dos CRI, corn base nas informacoes 

prestadas pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na B3. 

Banco Liquidante 

4.7. 0 Banco Liquidante sera contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a 

liquidacao de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRI, executados por meio 

da 83, conforme o caso, nos termos da clausula 2.4., acima. 

CLAUSULA V - DA SUBSCRICAO E INTEGRALIZA00 DOS CRI 

	

5.1. 	Integralizacao dos CRI: Os CRI serao subscritos no mercado primario e integralizados pelo 

Preco de Integralizacao calculado conforme clausula sexta abaixo, o qual sera pago a vista em 

moeda corrente nacional, por intermedio dos procedimentos estabelecidos pela B3: (i) nos termos 

do respectivo Boletim de Subscricao; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora 

conforme item 4.3., acima. 

CLAUSULA VI - DO CALCULO DO SALDO DEVEDOR, REMUNERA00 E AMORTIZAcA0 

PROGRAMADA DOS CRI 

	

6.1. 	Atualizacao Monetaria dos CRI: 0 Valor Nominal Unitario dos CRI nao sera corrigido 

monetariamente. 
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6.2. Remuneracao dos CRI: Os CRI farao jus a uma remuneracao mensal, a partir da Data de 

Integralizacao, nas datas constantes do Anexo II ao presente Termo de Securitizacao, apurada de 

acordo corn o item 6.2.1., abaixo. 

6.2.1. A partir da Data de Integralizacao, sobre o Valor Nominal Unitario das CRI ou seu 

saldo, conforme o caso, incidirao juros remuneratorios correspondentes a variacao 

acumulada da Taxa DI, acrescido exponencialmente do spread de 3,90% (tres inteiros e 

noventa centesimos por cento) a.a. ("Acrescimo sobre a Taxa DI", sendo a Taxa DI e o Acrescimo 

sobre a Taxa DI referidos em conjunto como "Remuneracao dos CRI"),  conforme apurada no 

Procedimento de Bookbuilding. A Remuneracao dos CRI sera calculada de acordo corn a 

seguinte formula: 

J = VNe x [(FatorDI * Fator Juros) - 1] 

Onde: 

J: 	Valor da Remuneracao dos CRI, devida ao final de cada Periodo de Capitalizacao, 

calculado corn 8 (oito) casas decimals sem arredondamento; 

VNe: Valor Nominal Unitario dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, calculado corn 8 

(oito) casas decimals, sem arredondamento; 

Fa tor DI: 	Produtorio das Taxas DI desde Data de Integralizacao ou da Data de 

Pagamento dos CRI imediatamente anterior, inclusive, ate a data de calculo, exclusive, 

calculado corn 8 (oito) casas decimais, corn arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Fator DI = n(i (p x TD1k )) 
k=1 

onde: 

n: 	NC.rmero total de Taxas DI consideradas para a Remuneracao dos CRI; 

k: 	numero de ordem das Taxas DI, variando de 1 (urn) ate n; 

P: 	100,00% (cem por cento); 

Troll,: Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada corn 8 (oito) casas decimais corn 

arredondamento, da seguinte forma: 

DI,, 
TDIk = ( 100 + 1  

1/252 

— 1 
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onde: 

D/k: 	Taxa DI de ordem k divulgada pela 83 - Segmento Cetip UTVM, desde 4 (quatro) 

Dias Ike's anteriores a Data de Integralizacao, ou 4 (quatro) Dias uteis anteriores a Data 

de Pagamento dos CRI imediatamente anterior, inclusive, ate 4 (quatro) Dias Oteis 

anteriores a data de calculo, exclusive. 

Fator Juros: Fator de juros, calculado corn 9 (nove) casas decimals corn arredondamento, 

apurado de acordo corn a formula: 

Fator Juros = (Acrescimo sobre a Taxa DI + 1.)DP/252  

Onde: 

DP: E o numero de Dias Oteis entre a Data Integralizacao ou Data de Pagamento dos CRI 

imediatamente anterior e a data de calculo, sendo "DP" urn flamer° inteiro; 

Observacoes: 

0 fator resultante da expressao (1 + TDIk) é considerado corn 16 (dezesseis) casas 

decimals, sem arredondamento. 

Efetua-se o produtorio dos fatores diarios (1 + TDIk), sendo que a cada fator diario 

acumulado, trunca-se o resultado corn 16 (dezesseis) casas decimals, aplicando-se o 

proximo fator diario, e assim por diante ate o altimo considerado. 

A Taxa DI devera ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgado 

pela entidade responsavel pelo seu calculo. 

Para fins de calculo da Remuneracao define-se "Period° de Capitalizacao", como o 

interval° de tempo que se inicia na Data de Integralizacao, no caso do primeiro Period° de 

Capitalizacao, ou nas datas de pagamento da remuneracao imediatamente anteriores da 

respectiva serie, indicadas na tabela constante do Anexo II ao presente Termo de 

Securitizacao ("Datas de Pagamento"), no caso dos demais Periodos de Capitalizacao, e 

termina nas Datas de Pagamento imediatamente subsequentes, indicadas na tabela 

constante do Anexo II do Termo de Securitizacao. 

23 



6.2.1.1. No caso de indisponibilidade temporaria da Taxa DI pela B3 - Segmento 

Cetip UTVM na data de vencimento de quaisquer obrigacOes pecuniarias decorrentes 

deste Termo de Securitizacao, sera utilizada, em sua substituicao, para apuracao de 

"TDIk", a ultima Taxa DI divulgada oficialmente, ate a data do calculo, nao sendo 

devidas compensacoes entre a Devedora e a Emissora, quando da divulgacao 

posterior da Taxa DI que seria aplicavel. 

6.2.1.2. Na hipotese de extincao, limitacao, ausencia de apuracao e/ou divulgacao 

por mais de 10 (dez) dias corridos consecutivos apos a data esperada para sua 

apuracao e/ou divulgacao, ou impossibilidade legal de aplicacao da Taxa DI aos CRI, 

ou determinacao judicial proibindo tat aplicacao, a Emissora clever& no prazo 

maximo de 5 (cinco) Dias Oteis a contar, conforme o caso: (i) do 10  (primeiro) Dia 

Otil apos a extincao da Taxa DI; (ii) do 10  (primeiro) Dia (kit apos o period° de 10 

(dez) dias consecutivos em que a Taxa DI nao tenha sido apurada e/ou divulgada; ou 

(iii) do 10  (primeiro) Dia Otil apos a existencia de impossibilidade legal ou de 

determinacao judicial proibindo a aplicacao da Taxa DI, convocar assembleia geral 

dos titulares dos CRI, bem como a Devedora e a Emissora, nos termos e nos prazos 

estipulados neste Termo de Securitizacao, para a deliberacao pelos Titulares de 

CRI, de comum acordo corn a Devedora, observada a regulamentacao aplicavel, do 

novo parametro a ser utilizado para fins de calculo da Remuneracao dos CRI que 

sera aplicado ("Taxa Substitutiva"). Ate a deliberacao do novo parametro a ser 

utilizado para fins de calculo da Remuneracao dos CRI, sera utilizada a ultima Taxa 

DI para o calculo. 

6.2.1.3. Caso nao haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora e os 

Titulares de CRI representando 50% (cinquenta por cento) mais 1 (urn) dos CRI em 

Circulacao (conforme abaixo definido), em qualquer convocacao, ou nao haja 

quorum para deliberacao, ou a Devedora nao compareca a referida assembleia geral 

dos titulares dos CRI, a Devedora devera realizar o Resgate Antecipado dos CRI, nos 

termos de notificacao descrita neste Termo de Securitizacao. Nesta alternativa, 

para calculo da Remuneracao dos CRI corn relacao aos CRI a serem resgatadas, sera 

utilizado para a apuracao da Remuneracao dos CRI a ultima Taxa DI divulgada 

oficialmente, observadas ainda as demais disposiciies previstas neste Termo de 

Securitizacao para fins de calculo da Remuneracao dos CRI. 
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6.2.1.4. Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realizacao da assembleia 

geral dos titulares dos CRI, ressalvada a hipotese de extincao ou inaplicabilidade por 

disposicao legal ou determinacao judicial, referida assembleia geral dos titulares 

dos CRI nao sera realizada e a Taxa DI, a partir de sua divulgacao, passara a ser 

novamente utilizada para o calculo de quaisquer obrigagoes previstas neste Termo 

de Securitizacao, sendo certo que, ate a data de divulgacao da Taxa DI, a (Alma 

Taxa DI divulgada sera utilizada para o calculo de quaisquer obrigacOes previstas 

neste Termo de Securitizacao. 

6.3. 	Pagamento dos CRI: Fara() jus aos pagamentos mensais, a partir da Data de Integralizacao, 

nas datas constantes do Anexo II ao presente Termo de Securitizacao, relativos aos CRI aqueles 

que sejam titulares de CRI ao final do Dia (Ail imediatamente anterior a cada uma das Datas de 

Pagamento. Ressalvadas as hipoteses de Resgate Antecipado dos CRI e Amortizacao Extraordinaria 

CompulsOria dos CRI descritas abaixo, e as Hipoteses de Vencimento Antecipado descritas na 

Escritura de Emissao de Debentures, quando aplicaveis, nos termos previstos neste Termo de 

Securitizacao, o Valor Nominal Unitario dos CRI, ou seu saldo, conforme o caso, sera amortizado 

nas datas constantes na tabela constante do Anexo II ao presente Termo de Securitizacao, de 

acordo corn a seguinte formula: 

Amortizacao: 

AMi = (VN, x Tai) 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortizacao, calculado corn 8 (oito) casas 

decimals, sem arredondamento; 

VNe = conforme definido acima; 

Tai = i-esima taxa de amortizacao informada corn 4 (quatro) casas decimais, conforme 

Anexo II ao presente Termo de Securitizacao. 

6.3.1. 0 pagamento efetivo da Remuneracao dos CRI sera feito em parcelas consecutivas, 

sendo o primeiro pagamento em 11 de janeiro de 2018, e as demais em cada uma das 

Datas de Pagamento estabelecidas no Anexo II ao presente Termo de Securitizacao. 
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6.3.2. As parcelas de amortizacao, bem como a Remuneracao dos CRI, serao pagas nas 

respectivas Datas de Pagamento indicadas no Anexo II a este Termo de Securitizacao e de 

acordo corn a formula a seguir: 

PMTi = AMi + J , onde: 

PMTi = Pagamento referente ao mes I, calculado corn 8 (oito) casas decimals, sem 

arredondamento; 

AMi = conforme definido na clausula 6.3., acima; 

J = conforme definido na clausula 6.2.1, acima. 

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

de quaisquer obrigagoes referentes aos CRI, ate o 10  (primeiro) Dia Otil subsequente, se o 

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

serem pagos. 

CLAUSULA VII - DA AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA COMPULSORIA E RESGATE ANTECIPADO 

DOS CRI 

7.1. Amortizacao Extraordinaria Compulsoria e Resgate Antecipado dos CRI: A Emissora devera 

promover a amortizacao extraordinaria parcial dos CRI limitada a 98% (noventa e oito por cento) 

do Valor Nominal Unitario ou o resgate antecipado total dos CRI, conforme o caso, acrescidos, 

caso sejam devidos, dos demais encargos moratorios, multas, penalidades e encargos contratuais 

e legais previstos na Escritura de Emissao de Debentures ou na legislacao aplicavel, calculados, 

apurados ou incorridos, conforme o caso, ate a respectiva data da amortizacao extraordinaria ou 

resgate antecipado dos CRI, nas Hipoteses de Vencimento Antecipado das Debentures, de 

Amortizacao Extraordinaria Compulsoria das Debentures, de Amortizacao Antecipada Facultativa 

das Debentures, ou, ainda, do Resgate Antecipado das Debentures. Os recursos recebidos pela 

Emissora, no respectivo mes de arrecadacao dos Creditos Imobiliarios, em decorrencia desses 

eventos, serao utilizados pela Emissora para a amortizacao extraordinaria ou resgate antecipado 

dos CRI no proximo mes, na proxima data de pagamento dos CRI prevista na Tabela Vigente, 

alcancando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitario na 

data do evento, observada a Cascata de Pagamentos, devendo a Emissora comunicar tais eventos 

ao Agente Fiduciario e a B3 corn ate 3 (trees) Dias Oteis de antecedencia. 
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7.1.1. A amortizacao extraordinaria dos CRI sera efetuada proporcionalmente ao seu Valor 

Nominal Unitario, conforme o caso, e, nos casos em que tat amortizacao extraordinaria 

seja superior a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal, conforme o 

caso, ocasionara automaticamente o Resgate Antecipado dos CRI, em qualquer caso 

devendo ser considerada a atualizacao e as condicaes de remuneracao previstas na 

Clausula VI deste Termo de Securitizacao e a Cascata de Pagamentos. 

7.1.2. A amortizacao extraordinaria dos CRI, devera ocorrer nas Datas de Pagamento, 

conforme Anexo II do presente Termo de Securitizacao, cujo valor devera ser apurado pela 

Emissora. 

7.2. Comunicacao a 63: A Emissora devera comunicar a B3 da realizacao de Amortizacao 

Extraordinaria Compulsoria dos CRI ou do Resgate Antecipado dos CRI, cam, no minim°, 3 (tres) 

Dias Oteis de antecedencia da data estipulada para o pagamento da amortizacao extraordinaria 

ou do resgate antecipado, conforme o caso. 0 pagamento dos CRI amortizados ou resgatados sera 

feito por meio dos procedimentos adotados pela 63, para as CRI custodiados eletronicamente na 

133 e, nas demais hipoteses, por meio do Banco Liquidante. 

CLAUSULA VIII - DAS GARANTIAS E ORDEM DE PAGAMENTOS 

	

8.1. 	Garantia Flutuante: Nao serao constituidas garantias especificas, reais ou pessoais, sobre 

as CRI, exceto pelo disposto no item 8.2 abaixo. Os CRI nao contarao corn garantia flutuante da 

Emissora, razao pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimonio, que nao 

componha o Patrimonio Separado, nao sera utilizado para satisfazer as obrigacoes assumidas no 

ambito do presente Termo de Securitizacao. 

	

8.2. 	Garantias: Os CRI contarao corn as seguintes garantias: (i) Alienacao Fiduciaria de Quotas; 

e (ii) Cessao Fiduciaria de Recebiveis. 

8.3. Cascata de Pagamentos: Os CRI deverao obedecer a seguinte ordem de prioridade nos 

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

cumprimento do item anterior ("Cascata de Pagamentos"): 

Despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas; 

Juros Remuneratorios dos CRI; e 
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C) 	Amortizacao dos CRI, conforme tabela vigente, e encargos moratorios eventualmente 

incorridos, nos termos do item 18.3., abaixo. 

CLAUSULA IX - DO REGIME FIDUCIARIO E DA ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. 	Regime Fiduciario: Nos termos previstos pela Lei n° 9.514, sera instituido regime fiduciario 

sobre os Creditos Imobiliarios e sobre as garantias a eles vinculadas, bem como sobre quaisquer 

valores depositados na Conta Centralizadora e na Conta Arrecadadora. 

9.2. 	Separacao Patrimonial: Os Creditos do Patrimonio Separado, sujeitos ao Regime Fiduciario 

ora instituido, sao destacados do patrimonio da Emissora e passam a constituir patrimonio 

distinto, que nao se confunde corn o da Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento 

dos CRI e das demais obrigacOes relativas ao Patrimonio Separado, e manter-se-ão apartados do 

patrim6nio da Emissora ate que se complete o resgate de todos os CRI a que estejam afetados, 

nos termos do artigo 11, da Lei n° 9.514. 

9.2.1. 0 Patrimonio Separado sera composto pelos Creditos do Patrimonio Separado. 

9.2.2. Exceto nos casos previstos em legislacao especifica, em nenhuma hipotese os 

titulares de CRI terao o direito de haverem seus creditos contra o patrimonio da Emissora, 

sendo sua realizacao limitada a liquidacao dos Creditos do PatrimOnio Separado. 

9.2.3. A insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado nao dara causa a declaracao de sua 

quebra, cabendo, nessa hipotese, a Emissora convocar Assembleia Geral para deliberar 

sobre as normas de administracao ou liquidacao do Patrimonio Separado. 

9.3. 	Responsabilidade do Patrimonio Separado: Os Creditos do Patrimonio Separado: (i) 

responderao apenas pelas obrigacoes inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de 

administracao do Patrimonio Separado e respectivos custos e obrigacOes fiscais, conforme 

previsto neste Termo de Securitizacao; (ii) estao isentos de qualquer acao ou execucao de outros 

credores da Emissora que nao sejam os titulares de CRI; e (iii) nao sao passiveis de constituicao 

de outras garantias ou excussao, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto 

neste Termo de Securitizacao. 
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9.4. 	Aplicacoes Financeiras Permitidas: Todos os recursos oriundos dos Creditos do Patrim6nio 

Separado que estejam depositados em contas correntes de titularidade da Emissora poderao ser 

aplicados nas Aplicacaes Financeiras Permitidas. 

9.5. Administracao do Patrimonio Separado: Observado o disposto nesta Clausula IX, a 

Emissora, em conformidade com a Lei n° 9.514: (i) administrara o Patrimonio Separado instituido 

para os fins desta Emissao; (ii) promovera as dilig8ncias necessarias a manutencao de sua 

regularidade; (iii) mantera o registro contabil independentemente do restante de seu patrimOnio; 

e (iv) elaborara e publicara as respectivas demonstracoes financeiras. 

9.5.1. A Emissora somente respondera pelos prejuizos que causar por culpa, dolo, 

descumprimento de disposicao legal Cu regulamentar, ou administracao temeraria ou, 

ainda, por desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 

9.5.2. Observado o quanto previsto no Contrato de Cessao, a Emissora fara jus ao 

recebimento de uma taxa de administracao, calculada pro rata die se necessario ("Taxa 

de Administracao"). 

9.5.3. Nos termos do Contrato de Cessao, a Taxa de Adnninistracao sera custeada pela 

Devedora, e sera paga mensalmente. 

9.5.4. A Taxa de Administracao continuara sendo devida, mesmo apos o vencimento dos 

CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos titulares de CRI, remuneracao 

esta que sera devida proporcionalmente aos meses de atuacao da Emissora. Caso a 

Devedora nao realize o pagamento da Taxa de Administracao, ou ainda, os recursos do 

PatrimOnio Separado, nao sejam suficientes para o pagamento da Taxa de Administracao, 

os Titulares dos CRI arcarao corn a Taxa de Administracao, ressalvado seu direito de em 

urn segundo momento se reembolsarem corn o(s) devedor(es) dos Creditos Imobiliarios 

apos a realizacao do Patrimonio Separado. 

9.5.5. A Taxa de Administracao sera acrescida dos valores dos tributos que incidem sobre a 

prestacao desses servicos (pagamento corn gross up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; e (iii) 

COFINS, excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte pagadora, bem 

como outros tributos que venham a incidir sobre a Taxa de Administracao, sendo certo que 

serao acrescidos aos pagamentos valores adicionais, de modo que a Emissora receba os 
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mesmos valores que seriam recebidos caso nenhum dos impostos elencados neste item 

fosse incidente. 

9.5.6. Observado que todas as despesas relacionadas aos CRI e a Oferta Restrita sera° de 

responsabilidade da Alphaville, o Patrimonio Separado ressarcira a Emissora das despesas 

incorridas corn relacao ao exercicio de suas funcoes, quais sejam, notificacaes, extracao 

de certidoes, contratacao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizacao, 

assessoria legal, publicacOes em geral, transportes, alimentacao, viagens e estadias, 

voltadas a protecao dos direitos e interesses dos titulares de CRI ou para realizar os 

Creditos Imobiliarios. 0 ressarcimento a que se refere esta clausula sera efetuado em ate 

5 (cinco) Dias Oteis apos a efetivacao da despesa em questao. 

CLAUSULA X - DAS DECLARACOES E OBRIGACOES DA EMISSORA 

10.1. Declaracaes da Emissora: Sem prejuizo das demais declaracOes expressamente previstas na 

regulamentacao aplicavel, neste Termo de Securitizacao, nos demais Documentos da Operacao, a 

Emissora, neste ato declara e garante que: 

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

sociedade por acijes corn registro de companhia aberta perante a CVM de acordo coal 

as leis brasileiras; 

esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizacoes necessarias 

celebracao deste Termo de Securitizacao, a Emissao e ao cumprimento de suas 

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

estatutarios necessarios para tanto; 

os representantes legais que assinam este Termo de Securitizacao e os demais 

documentos que amparam a Emissao tern poderes estatutarios ou delegados para 

assumir, em seu nome, as obrigagoes ora estabelecidas e, sendo mandatarios, 

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em 

pleno vigor; 

nao ha qualquer ligacao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impeca o Agente 

Fiduciario ou a Emissora de exercer plenamente suas fungi-5es; 
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este Termo de Securitizacao constitui uma obrigacao legal, valida e vinculativa da 

Emissora, exequivel de acordo corn os seus termos e condicoes; 

exceto conforme informado em seu formulario de referenda, nao ha qualquer acao 

judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquerito ou outro tipo de 

investigacao governamental que possa afetar a capacidade da Emissora de cumprir 

corn as obrigacOes assumidas neste Termo de Securitizacao e nos demais Documentos 

da Opera*); 

é e sera responsavel pela existencia dos Creditos Imobiliarios nos exatos valores e 

nas condicoes descritas nos respectivos Contratos de Cessao; 

é e sera legitima e unica titular do lastro dos CRI; 

o lastro dos CRI encontra-se livre e desembaracado de quaisquer Onus, gravames ou 

restricoes de natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do conhecimento da 

Emissora a existencia de qualquer fato que impeca ou restrinja o direito da Emissora 

de celebrar este Termo de Securitizacao; 

nao omitiu nenhum acontecimento relevante, de qualquer natureza, que seja de seu 

conhecimento e que possa resultar em uma mudanca adversa relevante e/ou 

alteracao relevante de suas atividades; 

nao pratica crime contra o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 7.492, de 

16 de junho de 1986, e lavagem de dinheiro, nos termos da Lei 9.613, de 3 de marco 

de 1998; e 

a Emissora, suas controladas e suas controladoras atuam em conformidade e se 

comprometem a cumprir, na realizacao de suas atividades, as disposicoes das Leis 

Anticorrupcao. 

10.2. Obrigacaes Adicionais da Emissora: Sem prejuizo das demais obrigacaes assumidas neste 

Termo de Securitizacao, a Emissora obriga-se, adicionalmente, a: 

(i) 	administrar o Patrimonio Separado, mantendo para o mesmo registro contabil 

proprio e independente de suas demonstracoes financeiras; 
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informar todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora 

diretamente ao Agente Fiduciario, por meio de comunicacao por escrito, bem como 

aos participantes do mercado, conforme aplicavel, observadas as regras da CVM; 

fornecer ao Agente Fiduciario os seguintes documentos e informacOes, sempre que 

solicitado: 

dentro de 5 (cinco) Dias ljteis, copias de todos as seus demonstrativos 

financeiros e contabeis, auditados ou nao, inclusive dos demonstrativos do 

Patrimonio Separado, assim como de todas as informacoes periOdicas e 

eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos all previstos, relatorios, 

comunicados ou demais documentos que devam ser entregues a CVM, na data 

ern que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio, aquela autarquia; 

dentro de 5 (cinco) Dias Oteis, copias de todos as documentos e informacoes, 

inclusive financeiras e contabeis, fornecidos pela Cedente, nos termos da 

legislacao vigente; 

dentro de 5 (cinco) Dias Oteis, qualquer informacao ou copia de quaisquer 

documentos que the sejam razoavelmente solicitados, permitindo que o Agente 

Fiduciario, por meio de seus representantes legalmente constituidos e 

previamente indicados, tenham acesso aos seus Livros e registros contabeis, 

bem como aos respectivos registros e relatorios de gestao e posicao financeira 

referentes ao Patrimonio Separado; 

dentro de 5 (cinco) Dias lkeis da data ern que forem publicados, copias dos 

avisos de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniOes do conselho de 

administracao e da diretoria da Emissora que, de alguma forma, envolvam o 

interesse dos titulares de CRI; e 

cOpia de qualquer notificacao judicial, extrajudicial ou administrativa recebida 

pela Emissora, que guarde relacao ou possa impactar de alguma forma esse CRI, 

ern ate 3 (tres) Dias Oteis contados da data de seu recebimento ou prazo 

inferior se assim exigido pelas circunstancias. 
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submeter, na forma da lei, suas contas e demonstracties contabeis, inclusive aquelas 

relacionadas ao Patrimonio Separado, a exame por empresa de auditoria; 

providenciar a retencao e o recolhimento dos tributos incidentes sobre as quantias 

pagas aos Titulares de CRI, na forma da lei e demais disposicOes aplicaveis; 

manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta na CVM; 

manter contratada, durante a vigencia deste Termo de Securitizacao, instituicao 

financeira habilitada para a prestacao do servico de banco liquidante; 

nao realizar negocios ou operacOes (a) alheios ao objeto social definido em seu 

estatuto social; (b) que nao estejam expressamente previstos e autorizados em seu 

estatuto social; ou (c) que nao tenham sido previamente autorizados corn a estrita 

observancia dos procedimentos estabelecidos em seu estatuto social, sem prejuizo 

do cumprimento das demais disposicOes estatutarias, legais e regulamentares 

aplicaveis; 

nao praticar qualquer ato em desacordo corn seu estatuto social, corn este Termo de 

Securitizacao ou corn os demais Documentos da Operacao, em especial os que 

possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento 

das obrigacoes assumidas neste Termo de Securitizacao; 

comunicar, em ate 3 (tres) Dias Oteis, ao Agente Fiduciario, por meio de notificacao, 

a ocorrencia de quaisquer eventos ou situagoes que possam, no juizo razoavel do 

homem ativo e probo, colocar em risco o exercicio, pela Emissora, de seus direitos, 

garantias e prerrogativas, vinculados aos bens e direitos integrantes do Patrimonio 

Separado e que possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses 

da comunhao dos titulares de CRI conforme disposto no presente Termo de 

Securitizacao; 

nao pagar dividendos corn os recursos vinculados ao Patrimonio Separado; 

manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contratacao de prestador 

de servico especializado, a fim de atender as exigencias contabeis impostas pela CVM 

as companhias abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo corn os 
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Principios Fundamentals da Contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente Fiduciario 

o acesso irrestrito aos Livros e demais registros contabeis da Emissora; 

(xiii) manter: 

validos e regulares todos os alvaras, licencas, autorizacOes ou aprovacOes 

necessarias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer 

pagamento necessario para tanto; 

seus livros contabeis e societarios regularmente abertos e registrados na Junta 

Comercial de sua respectiva sede social, na forma exigida pela Lei das 

Sociedades por AcOes, pela legislacao tributaria e pelas demais normas 

regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem; 

em dia o pagamento de todos os tributos devidos as Fazendas Federal, Estadual 

ou Municipal; e 

atualizados os registros de titularidade referentes aos CRI que eventualmente 

nao estejam vinculados aos sistemas administrados pela B3; 

(xiv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou 

por meio de seus agentes, servico de atendimento aos titulares de CRI; 

(xv) fornecer aos titulares dos CRI e/ou ao Agente Fiduciario, no prazo de 5 (cinco) Dias 

Oteis contados do recebimento da solicitacao respectiva, informacaes relativas aos 

Creditos Imobiliarios; 

(xvi) caso entenda necessario, a seu exclusivo criteria substituir durante a vigencia dos 

CRI um ou mais prestadores de servico envolvidos na presente Emissao, exceto 

Agente Fiduciario e a Emissora, exceto se por anuencia dos investidores por meio de 

Assembleia Geral ou outro ato equivalente, desde que nao prejudique no pagamento 

da remuneracao do CRI, por outro prestador devidamente habilitado para tanto, a 

qualquer momento; 

(xvii) informar e enviar organograma, todos os dados financeiros e atos societarios 

necessarios a realizacao do relatorio anual, conforme Instrucao CVM n° 583/16, que 
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venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente 

encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo 

para disponibilizacao na CVM; 0 referido organograma de grupo societario da 

Emissora devera conter, inclusive, os controladores, as controladas, o controle 

comum, as coligadas e integrantes do bloco de controle, no encerramento de cada 

exercicio social; 

calcular diariamente, em conjunto corn o Agente Fiduciario, o valor unitario dos 

CRI; 

informar ao Agente Fiduciario a ocorrencia de qualquer evento de liquidacao do 

Patrimonio Separado e das Hipoteses de Vencimento Antecipado, na mesma data de 

sua ciencia; 

fornecer ao Agente Fiduciario relatorio gestao nos prazos indicados na Clausula 12.6 

abaixo; 

contratar instituicao financeira habilitada para a prestacao dos servicos de 

escriturador e liquidante dos CRI; 

fazer constar, nos contratos celebrados corn os auditores independentes, que o 

Patrimonio Separado nao respondera pelo pagamento de quaisquer verbas devidas 

nos termos de tais contratos, exceto nas hipoteses em que tais verbas sejam 

consideradas como Despesas do Patrimonio Separado. 

10.3. ObriRacOes Legais: Sem prejuizo das demais obrigagoes legais da Emissora, é obrigatoria: 

a elaboracao de balanco refletindo a situacao do Patrimonio Separado; 

relatorio de descricao das despesas incorridas no respectivo periodo; e 

relatorio de custos referentes a defesa dos direitos, garantias e prerrogativas dos 

titulares de CRI, inclusive a titulo de reembolso ao Agente Fiduciario. 

10.4. Responsabilidade da Emissora: A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informacOes 

e declaracaes ora prestadas ao Agente Fiduciario e aos participantes do mercado de capitais, 
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incluindo, sem limitacao, os Titulares de CRI, ressaltando que analisou diligentemente os 

documentos relacionados corn os CRI, tendo contratado assessor legal para a elaboracao de 

opiniao legal para verificacao de sua legalidade, legitimidade, existencia, exigibilidade, validade, 

veracidade, ausencia de vicios, consistencia e correcao das informacoes disponibilizadas aos 

investidores e ao Agente Fiduciario, declarando que os mesmos encontram-se perfeitamente 

constituidos e na estrita e fiel forma e substancia descritos pela Emissora neste Termo de 

Securitizacao e nos demais Documentos da Operacao. 

10.5. Notificacao pela Emissora: A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os 

Titulares de CRI e o Agente Fiduciario caso quaisquer das declaracoes aqui prestadas tornem-se 

total ou parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

10.6. Acesso aos Relatorios: Sempre que solicitado pelos Titulares dos CRI, o Agente Fiduciario 

lhes dara acesso aos relatorios de gestao dos Creditos Imobiliarios. 0 Agente Fiduciario recebera 

os relatorios de gestao dos Creditos Imobiliarios da Emissora, conforme o caso, mensalmente, ate 

o 5° (quinto) Dia Otil de cada mes, referentes ao mes imediatamente anterior. 

10.6.1. 0 referido relatorio mensal devera incluir: 

data de emissao dos CRI; 

data de vencimento final dos CRI; 

saldo devedor dos CRI; 

valor unitario dos CRI 

criterio de reajuste dos CRI; 

valor pago aos titulares de CRI no mes; 

valor recebido dos Devedores; 

saldo da Conta Centralizadora e da Conta Arrecadadora e sua movimentacao no 

mes; e 
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(i) 	rot das garantias prestadas a Emissao. 

CLAUSULA XI - DAS DECLARACOES E OBRIGACOES DO AGENTE FIDUCIARIO 

11.1. Agente Fiduciario: A Emissora nomeia o Agente Fiduciario da Emissao, que formalmente 

aceita a nomeacao para, nos termos da tel e do presente Termo de Securitizacao, representar os 

interesses da comunhao dos Titulares dos CRI. 

11.2. DeclaracOes do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario declara que: 

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

atribuici5es previstas na legislacao especifica e neste Termo de Securitizacao; 

aceita integralmente este Termo de Securitizacao, todas suas clausulas e condicoes; 

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

suas obriga95es aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios 

necessarios para tanto; 

a celebracao deste Termo de Securitizacao e o cumprimento de suas obrigacoes aqui 

previstas nao infringem qualquer obrigacao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario; 

sob as penas da lei, nao tern qualquer impedimento legal, para exercer a funcao que the 

é conferida, conforme S 30  do artigo 66 da Lei das Sociedades por Acaes; 

nao se encontra em nenhuma das situagoes de conflito de interesse previstas no artigo 6° 

da Instrucao CVM n° 583/16; 

nao tern qualquer ligacao corn a Emissora que o impeca de exercer suas funcoes; 

ter verificado a legalidade e ausencia de vicios da operacao, alem da veracidade, 

consistencia, correcao e suficiencia das informacoes disponibilizadas pela Emissora no presente 

Termo; e 

assegura e assegurara, nos termos do paragrafo 1° do artigo 6 da Instrucao CVM n° 

583/16, tratamento equitativo a todos os titulares dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios de 
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eventuais emissoes de Certificados de Recebiveis Imobiliarios realizadas pela Emissora em que 

venha atuar na qualidade de agente fiduciario. 

11.2.1. 'Mem do relacionamento decorrente: (i) da presente Oferta ; e (ii) do eventual 

relacionamento comercial no curso normal dos negocios, o Agente Fiduciario nao mantem 

relacionamento com a Emissora ou outras sociedades de seu grupo econornico que o 

impeca de atuar na funcao de agente fiduciario da presente Emissao. As outras emissaes 

de titulos e valores mobiliarios que o Agente Fiduciario atua nesta funcao para a 

Emissora, encontram-se descritas e caracterizadas no Anexo VIII deste Termo. 

	

11.3. 	Inicio das FuncOes: 0 Agente Fiduciario exercera suas funcaes a partir da data de 

assinatura deste Termo de Securitizacao, devendo permanecer no exercicio de suas funcoes ate 

que todas as obrigacOes decorrentes da Emissao tenham sido efetivamente liquidadas ou ate sua 

efetiva substituicao. 

	

11.4. 	ObrigacOes do Agente Fiduciario: Sao obrigacoes do Agente Fiduciario: 

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

CRI; 

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

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

administracao de seus proprios bens; 

renunciar a funcao, na hipotese da superveniencia de conflito de interesses ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocacao da assembleia para 

deliberar sobre a sua substituicao; 

conservar em boa guarda toda a documentacao relativa ao exercicio de suas funcOes; 

verificar, no momento de aceitar a funcao, a veracidade das informacoes relativas as 

Alienacoes Fiduciarias de Imoveis e a consistencia das demais informacaes contidas no presente 

Termo de Securitizacao, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omiss6es, falhas ou 

defeitos de que tenha conhecimento; 
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diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitizacao e seus eventuais 

aditamentos sejam registrados na Instituicao Custodiante, adotando, no caso de omissao da 

Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei; 

acompanhar a prestacao das informacoes periodicas pela Emissora, alertando os titulares 

dos CRI, no relatorio anual, sobre inconsistencias ou omissOes de que tenha conhecimento; 

acompanhar a atuacao da Emissora na administracao do Patrimonio Separado por meio 

das informacOes divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

opinar sobre a suficiencia das informacOes prestadas nas propostas de modificacaes das 

condicoes dos CRI; 

verificar a regularidade da constituicao das garantias, bem como o valor dos bens dados 

em garantia, conforme o caso, observando a manutencao de sua suficiencia e exequibilidade nos 

termos das disposicoes estabelecidas neste Termo de Securitizacao; 

examinar a proposta de substituicao de bens dados em garantia, manifestando a sua 

opiniao a respeito do assunto de forma justificada; 

intimar, conforme o caso, a Emissora e a Cedente a reforcar a garantia dada, na hipotese 

de sua deterioracao ou depreciacao; 

solicitar, quando julgar necessario para o fiel desempenho de suas funcOes, certid6es 

atualizadas dos distribuidores &els, das Varas de Fazenda PUblica, cartorios de protesto, Varas 

do Trabalho, Procuradoria da Fazenda PubLica, onde se localiza a sede do estabelecimento 

principal da Cedente; 

solicitar, quando considerar necessario, auditoria externa na Emissora ou no Patrimonio 

Separado; 

convocar, quando necessario, a assembleia de titulares do CRI, atraves de anCincio 

publicado, pelo menos por tres vezes, nos orgaos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas 

publicacoes; 
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comparecer a assembleia de titulares do CRI a fim de prestar as informacOes que the 

forem solicitadas; 

manter atualizada a relacao dos titulares dos CRI e seus enderecos; 

fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizacao, 

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

observada a hipotese prevista no item 13.1., abaixo, comunicar aos titulares dos CRI 

qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigagoes financeiras assumidas neste Termo de 

Securitizacao, incluindo obrigaceies relativas as Alienacoes Fiduciarias de Imoveis e as clausulas 

contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares do CRI e que estabelecem condicOes 

que nao devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequencias para os titulares do 

CRI e as providencias que pretende tomar a respeito do assunto, no prazo de 07 (sete) Dia Otil a 

contar da sua ciencia; 

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 

titulares dos CRI, bem como a realizacao dos Creditos Imobiliarios vinculados ao Patrimonio 

Separado, incluindo a execucao das Alienacoes Fiduciarias de Imoveis, caso a Emissora nao faca; 

exercer, na hipotese de insolvencia em relacao as obrigacoes da Emissora contraidas em 

razao desta Emissao, a administracao do Patrimonio Separado, observado o disposto neste Termo 

de Securitizacao; 

promover, na forma prevista neste Termo de Securitizacao, a liquidacao do Patrimonio 

Separado; 

informar a Devedora e a Emissora o recebimento de quaisquer oficios emitidos pela CVM 

ou demais orgaos reguladores, inclusive a eventual solicitacao do envio da comprovacao da 

destinacao de recursos das Debentures, em ate 1 (urn) Dia Otil contado do recebimento do 

respectivo oficio; e 

elaborar anualmente relatorio anual e divulgar em sua pagina na rede mundial de 

computadores, em ate 04 (quatro) meses apos o encerramento do exercicio social da Emissora, o 

qual devera conter, no minimo: (a) cumprimento pela Emissora das suas obrigacoes de prestacao 

de informacoes periodicas, indicando as inconsistencias ou omissoes de que tenha conhecimento; 
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(b) alteracOes estatutarias ocorridas no exercicio social corn efeitos relevantes para as titulares 

do CRI; (c) comentarios sobre indicadores econornicos, financeiros e de estrutura de capital da 

Emissora relacionadas as clausulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares do 

CRI e que estabelecem condicoes que n5o devem ser descumpridas pela Emissora; (d) quantidade 

de CRI emitidos, quantidade de CRI em Circulacao e saldo cancetado no periodo; (e) resgate, 

amortizacao, repactuacao e pagamento da Remuneracao dos CRI realizados no periodo; (f) 

destinacao de recursos captados por meio desta Emissao, conforme informacoes prestadas pela 

Emissora; (g) relacao dos bens e valores entregues a sua administracao, quando houver; (h) 

cumprimento de outras obrigagOes assumidas pela Emissora no Termo de Securitizacao; (i) 

existencia de outras emissoes de CRI, pirblicas ou privadas, feitas pela Emissora, par sociedade 

coligada, controtada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha 

atuado coma agente fiduciario no periodo, bem coma as seguintes dados sabre tais emissOes: (1) 

denominacao da companhia ofertante; (2) valor da emiss5o; (3) quantidade de valores mobiliarios 

emitidos; (4) especie e garantias envotvidas; (5) prazo de vencimento e taxa de juros; e (6) 

inadimplemento financeiro no periodo; e (1) declaracao sabre a nao existencia de situacao de 

conflito de interesses que impeca a continuar exercendo a func5o de Agente fiduciario. 

11.4.1. A Emissora obriga-se a, no que the for apticavel, tomar todas as providencias 

necessarias de forma que o Agente Fiduciario possa cumprir suas obrigagOes acima, 

quando aplicavel. 

11.4.2. No caso de inadimplemento de quaisquer condicoes da Emiss5o, o Agente 

Fiduciario devera usar de toda e qualquer medida prevista em tel ou neste Termo de 

Securitizacao para proteger direitos ou defender interesses dos titulares dos CRI, nos 

termos do artigo 12 da Instrucao CVM n° 583/16. 

11.5. 	Remuneracao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, coma 

remuneracao peto desempenho dos deveres e atribuicoes que the competem, nos termos da tel e 

deste Termo de Securitizacao parcelas anuais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), sendo que 

o primeiro pagamento ocorrera ate o 50  (quinto) Dia Otil contado da data de integratizacao dos 

CRI e as demais nas mesmas datas dos anos subsequentes. 

11.5.1. 	Observado o disposto na clausula 9.5.6., acima, a remunerac5o n5o inclui as 

despesas que sejam consideradas necessarias ao exercicio da funcao do Agente 

Fiduciario, quais sejam, publicacOes em gerat (exemplos: edital de convocacao de 

Assembleia Gerat dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Gerat dos Titulares dos CRI, 
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anuncio comunicando que o relatorio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposicao 

etc.), notificacoes, extracao de certidoes, despesas corn viagens e estadias, transportes 

e alimentacao de seus agentes, contratacao de especialistas, tais como auditoria e/ou 

fiscalizacao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, bem como custas e 

despesas cartorarias relacionadas aos termos de quitacao, necessarias ao exercicio da 

funcao do Agente Fiduciario, as quais sera() cobertas pelo Patrimonio Separado, 

observando-se que a Emissora sera, sempre que possivel, comunicada sobre tais despesas 

previamente, por escrito. 

	

11.5.2. 	Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remuneracoes 

previstas no item 13.4., acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% (dois por cento) 

sobre o valor do debito, bem como a juros moratorios de 1% (urn por cento) ao mes, 

ficando o valor do debit° em atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo indice de reajuste 

dos CRI, adotando-se, ainda, os mesmos criterios de substituicao desse indice, o qual 

incidira desde a data de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rota die, 

se necessario. 

	

11.5.3. 	As parcelas de remuneracao serao atualizadas, anualmente, a partir da Data 

de Emissao pela variacao acumulada do IPCA/IBGE, adotando-se, ainda, os mesmos 

criterios de substituicao desse indice, conforme previsto neste Termo de Securitizacao. 

	

11.5.4. 	A remuneracao definida acima, sera devida mesmo apos o vencimento dos 

CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranca de inadimplencias nao 

sanadas. 

	

11.5.5. 	As parcelas encontram-se acrescidas de (i) Impost° Sobre Servicos de 

qualquer natureza (ISS); (ii) Programa de Integracao Social (PIS); (iii) Contribuicao para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e (iv) quaisquer outros impostos que 

venham a incidir sobre a remuneracao do Agente Fiduciario, excetuando-se o Impost° de 

Renda, nas aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

1.5.6. No caso de inadimplemento ou de reestruturacao das condicaes da oferta apOs a 

emissao, serao devidas, adicionalmente, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por 

hora-homem de trabalho dedicado a (i) execucao das garantias, (ii) comparecimento em 

reuni6es formais ou conferencias telefonicas; (iii) implementacao das consequentes 

decisOes tomadas em tais eventos, pagas, mensalmente, 10 (dez) dias apos comprovacao 
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da entrega, pelo Agente Fiduciario de "relatorio mensal de horas". Entende-se por 

reestruturacao das condiceies da oferta os eventos relacionados a (A) alteracao (i) dos 

prazos de pagamento e remuneracao, (ii) das condicaes relacionadas ao vencimento 

antecipado, e (iii) outras condicoes previstas nos documentos da Operacao, bem como 

validacao (B) de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos 

da operacao. Os eventos relacionados a amortizacao nao sao considerados reestruturacao. 

11.6. Despesas do Agente Fiduciario: Observado o disposto na clausula 9.5.6., acima, o 

Patrimonio Separado ressarcira o Agente Fiduciario de todas as despesas corn cartorios, 

publicacoes, notificacOes, fotocopias, digitalizaceies, envio de documentos, despesas corn 

conference calls, contatos telefonicos, extracao de certidOes, despesas de transportes, 

alimentacao, viagens e estadias por ele incorridas, contratacao de especialistas, tais como 

auditoria e/ou fiscalizacao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, desde que 

tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRI ou 

para realizar seus creditos. 0 ressarcimento a que se refere esta clausula sera efetuado em ate 10 

(dez) Dias Oteis apos a entrega a Emissora de copia dos documentos comprobatorios das despesas 

efetivamente incorridas. 

11.6.1. 0 Agente Fiduciario fica desde já ciente e concorda corn o risco de nao ter tais 

despesas reembolsadas caso nao tenham sido previamente aprovadas e realizadas em 

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

relacoes comerciais do genero, e (ii) a funcao fiduciaria que [he é inerente. 

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

hipOteses de impedimento, renimcia, intervencao ou liquidacao extrajudicial, devendo ser 

substituido no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da ocorrencia de qualquer desses eventos, 

mediante deliberacao em sede de Assembleia Geral, para que seja eleito o novo Agente 

Fiduciario. 

11.7.1. A Assembleia Geral sera convocada pelo Agente Fiduciario a ser substituido, 

podendo tambern ser convocada pelos titulares de CRI que representem 10% (dez por 

cento), no minim, dos CRI em Circulacao. Se a convocacao nao ocorrer ate 15 (quinze) 

dias antes do termo final do prazo referido no item acima, cabera a Emissora efetua-la. 

Em casos excepcionais, a CVM podera proceder a convocacao da Assembleia Geral para 

escolha do novo agente fiduciario ou nomear substituto provisorio. 
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11.7.2. A substituicao do Agente Fiduciario deve ser encaminhada a CVM, no prazo de 7 

(sete) Dias lheis contados do registro do aditamento ao presente Termo de Securitiza(ao 

junto a Instituicao Custodiante. 

11.7.3. 0 Agente Fiduciario podera, ainda, ser destituido, mediante a imediata 

contratacao de seu substituto a qualquer tempo, pelo voto favoravel de titulares de CRI 

que representem, no minim°, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI em 

Circulacao, reunidos em Assembleia Geral. 

11.7.4. 0 Agente Fiduciario eleito em substituick assumira integralmente os deveres, 

atribuicoes e responsabilidades constantes da legislacao aplicavel e deste Termo de 

Securitizacao. 

11.7.5. A substituicao do Agente Fiduciario em carater permanente deve ser objeto de 

aditamento ao presente Termo de Securitizacao 

11.8. Despesas em Caso de Inadimplemento da Emissora: Todas as despesas corn 

procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciario venha a incorrer 

para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI, em caso de inadimplemento da Emissora, 

deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e adiantadas por estes. Tais despesas a 

serem adiantadas pelos titulares dos CRI incluem tambern os gastos corn honorarios advocaticios, 

dep6sitos, custas e taxas judiciarias nas acaes propostas pelo Agente Fiduciario ou decorrente de 

acaes contra ele intentadas no exercicio de sua funcao, ou ainda que the causem prejuizos ou 

riscos financeiros, enquanto representante dos titulares dos CRI. As eventuais despesas, depositos 

e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em acoes judiciais sera° igualmente suportadas 

pelos titulares dos CRI, bem como a remuneracao e as despesas reembolsaveis do Agente 

Fiduciario na hipotese da Emissora permanecer em atraso corn relacao ao pagamento dos CRI por 

urn period° superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos titulares 

dos CRI para cobertura do risco da sucumbencia. 

11.9. 	Outras Despesas: As despesas que forem consideradas como de responsabilidade da 

Emissora que venham a ser honradas pelo Patrimonio Separado continuarao como de 

responsabilidade destas e deverao ser ressarcidas, podendo ser cobradas pelos titulares dos CRI 

judicial ou extrajudicialmente. 
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11.10. Responsabilidade do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario responde perante os titulares 

de CRI pelos prejuizos que lhes causar por culpa ou dolo, no exercicio de suas funcOes, conforme 

decisao transitada em julgado, da qual nao caibam mais recursos. 

11.11. Assuncao de Veracidade: Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o 

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

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

adulteracao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela elaboracao de documentos 

societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigacao legal e regulamentar da Emissora 

elabora-Los, nos termos da legislacao aplicavel. 

11.11.1. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo 

acerca de qualquer fato da Emissao que seja de competencia de definicao pelos titulares 

de CRI, comprometendo-se a tao-somente agir em conformidade corn as instrucoes que 

the forem transmitidas pelos titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao 

possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos juridicos 

decorrentes do estrito cumprimento das orientacoes dos titulares de CRI a ele 

transmitidas conforme definidas pelos mesmos e reproduzidas perante a Emissora, 

independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorr8ncia 

disto aos titulares de CRI. A atuacao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da 

Instrucao CVM n° 583/16, conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei das 

Sociedades por Acoes, estando este isento, sob qualquer responsabilidade adicional que 

nao tenha decorrido da legislacao aplicavel. 

11.12. Validade dos Atos do Agente Fiduciario: Os atos ou manifestacoes por parte do Agente 

Fiduciario, que criarem responsabilidade para os titulares dos CRI ou exonerarem terceiros de 

obrigacOes para corn eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigacOes 

assumidas neste instrumento, somente sera° validos quando previamente assim deliberado pelos 

Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral, salvo em relacao aos atos ou manifestacOes por 

parte do Agente Fiduciario que, por exigencia legal ou regulamentar, devem ser praticadas 

independente de aprovacao dos titulares dos CRI. 

CLAUSULA XII - DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI 

12.1. Assembleia Geral: Os Titulares dos CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em 

assembleia, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos Titulares dos CRI. 
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12.2. Competencia de Convocacao: A Assembleia Geral dos titulares dos CRI podera ser 

convocada: 

pelo Agente Fiduciario; 

pela Emissora; 

C) 	pela CVM; ou 

d) 	por Titulares dos CRI que representem, no minim, 10% (dez por cento) dos CRI em 

Circulacao. 

12.3. Forma de Convocacao: A convocacao da Assembleia Geral far-se-a mediante edital 

publicado por 3 (tres) vezes, corn a antecedencia de 20 (vinte) dias, ou no prazo minim° 

permitido pela lei, em um jornal de grande circulacao, observado o item 15., abaixo, utilizado 

pela Emissora para divulgacao de suas informacaes societarias, sendo que se instalara, em 

primeira convocacao, corn a presenca dos titulares que representem, pelo menos, 2/3 (dois 

tercos) dos CRI em Circulacao, em segunda convocacao, corn qualquer namero, sendo valida as 

deliberacoes tomadas de acordo corn o disposto no item 12.8., infra. 

12.4. Presidencia da Assembleia Geral: A presidencia da Assembleia Geral caber& de acordo 

corn quem a tenha convocado, respectivamente ao Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI 

presentes, ou seu representante, no caso de haver somente pessoas juridicas. 

12.5. Participacao de Terceiros na Assembleia Geral: Sem prejuizo do disposto no item 12.6 

abaixo, a Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderao convocar representantes da Emissora, ou 

quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presenca de qualquer 

dessas pessoas for relevante para a deliberacao da ordem do dia. 

12.6. Participacao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as 

Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informacoes que the forem solicitadas, 

sendo certo que deve agir conforme instrucao dos Titulares dos CRI nas decis6es relativas a 

administracao, caso necessario. 

12.7. Direito de Voto: A cada CRI em Circulacao correspondera urn voto, sendo admitida a 

constituicao de mandatarios, observadas as disposicOes dos paragrafos primeiro e segundo do 

Artigo 126 da Lei n° 6.404. 
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12.7.1. Tendo em vista que somente os CRI em Circulacao terao direito a voto, fica 

estabelecido que o valor dos CRI que nao sejam CRI em Circulacao sera deduzido do valor 

total dos creditos para fim de verificacao de quoruns de instalacao e deliberacao, 

ressalvado a esses Titular de CRI, contudo, o direito de serem convocados e de 

comparecerem a quaisquer Assembleias Gerais. 

12.8. Deliberacoes da Assembleia Geral: As deliberacOes das Assembleias Gerais serao tomadas 

por Titulares dos CRI que representem no minim° 51% (cinquenta e urn por cento) dos CRI em 

Circulacao presentes na Assembleia Geral, observados os quoruns estabelecidos neste Termo de 

Securitizacao, sera° consideradas existentes, validas e eficazes perante a Emissora, bem como 

obrigarao a Emissora e a todos as Titulares dos CRI. 

12.8.1. As alteracoes relativas (i) as datas de amortizacao dos CRI, (ii) ao prazo de 

vencimento dos CRI, (iii) as Hipoteses de Vencimento Antecipado previstas na Escritura de 

Emissao de Debentures, e (iv) as Garantias (exceto para as hipoteses de reforco de 

garantia previstas nos Contratos de Cessao Fiduciaria de Recebiveis e nos Contratos de 

Alienacao Fiduciaria de Quotas), deverao ser aprovadas, seja em primeira convocacao da 

Assembleia Geral ou em qualquer convocacao subsequente, por Titulares dos CRI que 

representem no minimo 2/3 (dais ter-cos) dos CRI em Circulacao. 

12.8.1.1. As deliberacaes relativas a (i) nao declaracao de vencimento antecipado 

das Debentures, conforme previsto na Escritura de Emissao de Debentures; (ii) 

despesas da Emissora, nao previstas neste Termo; (iii) novas normas de 

administracao do Patrimonio Separado ou opcao pela liquidacao deste; (iv) 

substituicao do Agente Fiduciario, salvo nas hipoteses expressamente previstas no 

presente instrumento; e (v) escolha da entidade que substituira a Emissora deverao 

ser aprovadas, seja em primeira convocacao da Assembleia Geral ou em qualquer 

convocacao subsequente, por Titulares dos CRI que representem no minima 51% 

(cinquenta e urn por cento) dos CRI em Circulacao 

12.8.2. As alteracoes relativas a (i) remuneracao e amortizacao dos CRI; e (ii) direito de 

voto dos titulares dos CRI e alteracoes de quoruns da Assembleia Geral dos Titulares dos 

CRI, deverao ser aprovadas, seja em primeira convocacao da Assembleia Geral ou em 

qualquer convocacao subsequente, por Titulares dos CRI que representem a totalidade dos 

CRI em Circulacao. 
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12.8.3. As Debentures que nao tenham sido integralizadas ate o encerramento da Oferta 

dos CRI deverao ser canceladas pela Alphaville e o aditamento a Escritura de Emissao de 

Debentures devera ser por eta providenciado, em ate 30 (trinta) dias contados do 

encerramento da referida oferta, sem que seja necessaria a aprovacao das alteracoes 

mencionadas neste item 12.8.3. pela Assembleia Geral. 

12.9. ReRularidade da Assembleia Geral: Independentemente das formalidades previstas na tel e 

neste Termo de Securitizacao, sera considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que 

comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuizo das disposicOes relacionadas corn os quOruns 

de deliberacao estabelecidos neste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA XIII - DA LIQUIDACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. Assembleia Geral para Liquidacao do Patrimonio Separado: A ocorrencia de qualquer urn 

dos seguintes eventos de liquidacao do Patrimonio Separado podera ensejar a assuncao imediata e 

transitoria da administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, sendo certo que, 

nesta hipotese, o Agente Fiduciario devera convocar em ate 2 (dois) Dias lilteis a contar de sua 

ciencia, uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administracao e/ou eventual 

liquidacao, total ou parcial, do Patrimonio Separado: 

pedido ou requerimento de recuperacao judicial ou extrajudicial pela Emissora, 

independentemente de aprovacao do piano de recuperacao por seus credores ou 

deferimento do processamento da recuperacao ou de sua concessao pelo juiz 

competente; 

pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente 

elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

decretacao de falencia ou apresentacao de pedido de autofalencia pela Emissora; 

nao observancia pela Emissora dos deveres e das obrigacaes previstos nos 

instrumentos celebrados corn os prestadores de servico da Emissao, tais como Agente 

Fiduciario, Banco Liquidante, Custodiante e Escriturador, desde que, comunicada 

para sanar ou justificar o descumprimento, nao o faca nos prazos previstos no 

respectivo instrumento aplicavel; 
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inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigagoes nao pecuniarias 

previstas neste Termo de Securitizacao, sendo que, nesta hipotese, a liquidacao do 

Patrimonio Separado podera ocorrer desde que tat inadimplemento perdure por mais 

de 30 (trinta) dias, contados da notificacao formal e comprovadamente realizada 

pelo Agente Fiduciario a Emissora; e 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigagoes pecuniarias 

previstas neste Termo de Securitizacao que dure por mais de 02 (dois) Dias Oteis, 

caso haja recursos suficientes no Patrimonio Separado e desde que exclusivamente a 

eta imputado. 

13.2. Forma de Convocacao: A Assembleia Geral mencionada no item 13.1., acima, instalar-se-a, 

em primeira convocacao, corn a presenca de Titulares de CRI que representem, no minim, 2/3 

(dois tercos) dos CRI em Circulacao e, em segunda convocacao, corn qualquer numero. 

13.2.1. Caso a Assembleia Geral a que se refere o item 13.2 acima nao seja instalada, o 

Agente Fiduciario devera liquidar o Patrimonio Separado. 

13.3. Forma de Administracao do Patrimonio Separado: A Assembleia Geral convocada para 

deliberar sobre qualquer evento de liquidacao do Patrimonio Separado decidira, por 2/3 (dois 

tercos) dos votos dos titulares dos CRI em Circulacao, sobre a forma de administracao e/ou 

eventual liquidacao, total ou parcial, do Patrimonio Separado. 

13.4. Publicacaes do Edital: A Assembleia Geral prevista no item 13.1., acima, devera ser 

realizada no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de publicacao do edital relativo a primeira 

convocacao, sendo que a segunda convocacao da Assembleia Geral podera ser realizada em 

conjunto corn a primeira convocacao. Ambas as publicacoes previstas nesta clausula sera() 

realizadas na forma prevista pela Clausula XII, acima. 

13.5. Materias de Deliberacao: Em referida Assembleia Geral, os titulares de CRI deverao 

deliberar: (i) pela liquidacao, total ou parcial, do Patrimonio Separado, hipotese na qual devera 

ser nomeado o liquidante e as formas de liquidacao; ou (ii) pela nao liquidacao do Patrim6nio 

Separado, hip6tese na qual devera ser deliberada a administracao do Patrimonio Separado por 

nova securitizadora, fixando as condicaes e termos para sua administracao, bem como sua 
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respectiva remuneracao. 0 liquidante sera a Emissora caso esta nao tenha sido destituida da 

administracao do Patrimonio Separado. 

13.6. Forma de Liquidacao: A liquidacao do Patrimonio Separado sera realizada mediante 

transferencia, em dacao em pagamento, dos Creditos Imobiliarios do Patrimonio Separado e 

respectivas Garantias aos titulares de CRI, para fins de extincao de toda e qualquer obrigacao da 

Emissora decorrente dos CRI. 

13.6.1. Nao obstante, nas hipoteses acima de liquidacao do Patrimonio Separado, uma vez 

destituida a Emissora, cabera ao Agente Fiduciario ou a referida instituicao administradora 

(i) administrar os Creditos do Patrimonio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais 

e extrajudiciais para a realizacao dos Creditos Imobiliarios, bem como de suas respectivas 

garantias, caso aplicavel, (iii) ratear os recursos obtidos entre os titulares de CRI na 

proporcao de CRI detidos, observado o disposto neste Termo de Securitizacao e de acordo 

corn a Cascata de Pagamentos, e (iv) transferir os creditos oriundos dos Creditos 

Imobiliarios e garantias eventualmente nao realizados aos titulares de CRI, na proporcao 

de CRI detidos. 

13.7. Realizacao dos Direitos dos Titulares dos CRI: A reatizacao dos direitos dos titulares de CRI 

estara limitada aos Creditos do Patrimonio Separado, nos termos do paragrafo 3° do artigo 11 da 

Lei n° 9.514, nao havendo qualquer outra garantia prestada por terceiros ou pela prOpria 

Emissora. 

CLAUSULA XIV - DAS DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

14.1. Despesas do Patrimonio Separado: Serao de responsabilidade da Emissora, corn recursos do 

Patrimonio Separado, em adicao aos pagamentos de Amortizacao Programada dos CRI, 

Remuneracao e demais pagamentos previstos neste Termo ("Despesas"): 

as despesas corn a gestao, realizacao e administracao do Patrimonio Separado e na 

hip6tese de liquidacao do Patrimonio Separado, incluindo, sem limitacao, o 

pagamento da Taxa de Administracao; 

as despesas corn prestadores de servicos contratados para a Emissao, tais como 

instituicao custodiante e registrador da CCI, empresa de arquivo/guarda de 
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documentos; Securitizadora, servicer, agente escriturador, banco liquidante, 

camaras de liquidacao onde os CRI estejam registrados para negociacao; 

os honorarios, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, auditores ou 

fiscais relacionados corn procedimentos tegais incorridos para resguardar os 

interesses dos titulares de CRI e realizacao dos Creditos do Patrimonio Separado; 

as eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumb8ncia em 

acOes judiciais ajuizadas corn a finalidade de resguardar os interesses dos titulares 

de CRI e a realizacao dos Creditos do Patrimonio Separado; 

honorarios e demais verbas e despesas ao Agente Fiduciario, bem como demais 

prestadores de servicos eventualmente contratados em razao do exercicio de suas 

funcoes nos termos deste Termo de Securitizacao; 

despesas corn 63 ou qualquer outra Camara de custodia e liquidacao onde a CCI e os 

CRI venham a ser registrados, bem como as despesas relacionadas ao registro da 

oferta dos CRI na ANBIMA, nos termos do art. 10  do Codigo ANBIMA de Regulacao e 

Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de Distribuicao e Aquisicao de Valores 

Mobiliarios; 

remuneracao e todas as verbas devidas as instituicaes financeiras onde se encontrem 

abertas as contas correntes integrantes do Patrimonio Separado; 

despesas corn registros e movimentacao perante a CVM, 63, Juntas Comerciais e 

Cartorios de Registro de Titutos e Documentos, conforme o caso, da documentacao 

societaria da Emissora relacionada aos CRI, a este Termo de Securitizacao e aos 

demais Documentos da Operacao, bem como de eventuais aditamentos aos mesmos; 

despesas corn a publicacao de atos societarios da Emissora e necessarias a realizacao 

de Assembleias Gerais, na forma da regulamentacao aplicavel; 

honorarios de advogados fixados em juizo, custas e despesas correlatas (incluindo 

verbas de sucumbencia) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario na 

defesa de eventuais processos administrativos, arbitrais e/ou judiciais propostos 

contra o Patrimeinio Separado; 
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honorarios e despesas incorridas na contratacao de servicos para procedimentos 

extraordinarios especificamente previstos nos Documentos da Operacao e que sejam 

atribuidos a Emissora; 

quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por tel a 

Emissora e/ou ao Patrimonio Separado e que possam afetar adversamente o 

cumprimento, pela Emissora, de suas obrigacaes assumidas neste Termo de 

Securitizacao; 

os custos e despesas relativas a execucao e a excussao das Garantias e a retificacao 

do registro da CCI e dos CRI na B3, quando necessario; e 

quaisquer outros honorarios, custos e despesas previstos neste Termo de 

Securitizacao. 

14.1.1. Caso nao haja recursos suficientes no Patrimonio Separado para o pagamento das 

Despesas do Patrimonio Separado, devera a Alphaville arcar corn as despesas corn recursos 

proprios, ern ate 3 (tres) Dias Oteis contados do comunicado que the foi encaminhado pela 

Emissora ou pelo Agente Fiduciario nesse sentido, sendo certo que os pagamentos da 

Remuneracao e da Amortizacao Programada dos CRI nao sera° considerados para os fins 

deste item. Ainda, na hipotese da Alphaville nao aportar os recursos necessarios para o 

pagamento de tais despesas, em ate 3 (tres) Dias (Reis contados do comunicado que the 

foi encaminhado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciario, referidos custos deverao ser 

suportados pelos Titulares dos CRI, na proporcao dos CRI titulados por cada urn deles. 

14.1.2. Independentemente de qualquer outra disposicao deste Termo de Securitizacao, 

em caso de insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado, e nao recomposicao pela 

Devedora, a Emissora devera convocar Assembleia Geral para deliberar sobre o aporte de 

recursos pelos titulares dos CRI para arcar corn as Despesas e/ou sobre a liquidacao do 

respectivo Patrimonio Separado, observando os procedimentos do artigo 14 da Lei n° 

9.514, devendo respeitar o estabelecido na Clausula XIII, acima. 

14.2. Despesas corn Tributos: Constituirao despesas de responsabilidade dos titulares de CRI, 

que nao incidem no Patrimonio Separado, os tributos previstos na Clausula XVI, abaixo. 
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14.3. Despesas na Hipotese de Vencimento Antecipado: Em caso de vencimento antecipado as 

Despesas serao suportadas pelo Patrimonio Separado e, caso nao seja suficiente, pelos titulares 

do CRI. Em ultima instancia, as Despesas que eventualmente nao tenham sido saldadas na forma 

deste item sera° acrescidas a divida dos Creditos Imobiliarios e gozarao das mesmas garantias dos 

CRI, preferindo a estes na ordem de pagamento. 

CLAUSULA XV - DAS COMUNICAOES E PUBLICIDADE 

15.1. Comunicacaes: Todas e quaisquer notificacOes, solicitacOes, autorizacoes e pedidos nos 

termos deste Termo de Securitizacao deverao ser feitos por escrito (ou por fax ou por mensagem 

eletronica - email) e sera° considerados validos (a) conforme comprovados atraves de recibo 

assinado pelo destinatario, da entrega da notificacao judicial ou extrajudicial ou, no caso de 

envio por fac-simile ou entrega de correspondencia, atraves do relatorio de transmissao ou 

comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por mensagem eletronica (e-mail), desde que 

o remetente receba confirmacao do recebimento do e-mail. Deverao ser enderecados da seguinte 

forma: 

Para a Emissora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 11° andar, Itaim Bibi, Sao Paulo, SP 

CEP 04538-132 

At.: Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2700 

E-mail: servicing@rbcapital.com  

Para o Agente Fiduciario 

VORTX DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

At.: Sr. Flavio Scarpelli e Sra. Eugenia Queiroga 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, 2° andar, Jardim Paulistano 

sao Paulo-SP 

Telefone: (11) 3030-7177 

E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com  

15.1.1. A mudanca, por uma Parte, de seus dados devera ser por ela comunicada por 

escrito a outra Parte. 
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15.2. Publicacoes: Todos os atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer forma, 

vier-em a envolver interesses dos titulares de CRI deverao ser veiculados, na forma de aviso, no 

jornal de grande circulacao geralmente utilizado pela Emissora para publicacao de seus atos 

societarios, devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciario da realizacao de qualquer publicacao 

em ate 5 (cinco) dias antes da sua ocorrencia. 

15.3. Divulgacao aos Titulares dos CRI: A Emissora podera deixar de realizar as publicacaes 

acima previstas se notificar todos os titulares de CRI e o Agente Fiduciario, obtendo deles 

declaracao de ciencia dos atos e decisOes. 0 disposto neste item nao inclui "atos e fatos 

relevantes", que deverao ser divulgados na forma prevista na Instrucao da CVM n° 358, de 3 de 

janeiro de 2002, conforme alterada. 

15.4. Demais Informacoes Periodicas: As demais informacOes periodicas da Emissora sera° 

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, atraves do sistema da CVM 

de envio de InformacOes Peri6dicas e Eventuais - IPE, ou de outras formas exigidas pela legislacao 

aplicavel. 

CLAUSULA XVI - DO TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

16.1. Tratamento Tributario: Sera° de responsabilidade dos Titulares dos CRI todos os tributos 

diretos e indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar 

unicamente as informacoes contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo 

consultar seus proprios consultores quanto a tributacao especifica que sofrerao enquanto 

Titulares dos CRI: 

Impost° de Renda 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a 

certificados de recebiveis imobiliarios é o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

A partir de 10  de janeiro de 2005, a tributacao de rendimentos destes titulos foi alterada, sendo 

estabelecidas aliquotas diversas em razao do tempo de aplicacao dos recursos. Assim, os 

rendimentos dos certificados dos recebiveis imobiliarios sera() tributados pelo IRRF as aliquotas de 

(i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de ate 180 dias; (ii) 20% quando os 

investimentos forem realizados corn prazo de 181 dias ate 360 dias; (iii) 17,5% quando os 
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investimentos forem realizados corn prazo de 361 dias ate 720 dias; e (iv) 15% quando os 

investimentos forem realizados corn prazo superior a 721 dias. 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua 

qualificacao como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, 

instituicao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizacao, corretora 

de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade 

de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

A remuneracao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, excetuando-se o ganho de 

capital na alienacao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas a partir de 1° de janeiro 

2005, fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaracao 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 tributacao de ganhos de capital. De acordo corn a posicao da Receita Federal do 

Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, paragrafo Crnico, da Instrucao Normativa RFB n° 1.585, de 31 

de agosto de 2015, tal isencao abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienacao ou cessao 

dos CRI. 

Os investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto nao é compensavel. As 

entidades imunes estao dispensadas da retencao do imposto na fonte desde que declarem sua 

condicao a fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se a tributacao pelo IRRF 

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

1997, em seu artigo 12, paragrafo 1°, estabelece que a imunidade nao abrange os rendimentos 

auferidos em aplicacOes financeiras, de renda fixa ou de renda variavel. Este dispositivo legal 

esta suspenso por forca de acao direta de inconstitucionalidade movida pela Confederacao 

Nacional da Saude. 

O IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real 

é considerado antecipacao, gerando o direito a compensacao corn o IRPJ apurado ern cada 

period° de apuracao. 

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

recursos das provisoes, reservas tecnicas e fundos de planos de beneficios de entidade de 

previdencia complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada 
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Individual - FAPI, bem como de seguro de vida corn clausula de cobertura por sobrevivencia, 

havera dispensa de retencao do imposto de renda incidente na fonte ou pago ern separado. 

Tambern, na hipOtese de aplicacao financeira em certificados de recebiveis imobiliarios realizada 

por instituicoes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia 

complementar abertas (corn recursos nao derivados das provisoes, reservas tecnicas e fundos), 

sociedades de capitalizacao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e 

sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retencao na fonte e do pagamento do 

imposto. 

Nas operacoes corn certificados de recebiveis imobiliarios registrados para negociacao na 

BMEtFBOVESPA, a retencao do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por 

pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada 

por meio do proprio sistema. 

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras que nao 

possuirem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas 

contas pela Emissora, cabendo as instituiceies financeiras titulares das referidas contas a retencao 

do e o recolhimento do IRRF. 

A retencao 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 Otil subsequente ao 

decendio de ocorrencia do referido pagamento. 

Em relacao aos investidores residentes, domiciliados ou corn sede no exterior, aplica-se, como 

regra geral, o mesmo tratamento cabivel em relacao aos rendimentos e ganhos percebidos pelos 

residentes no Pais. Por sua vez, ha urn regime especial de tributacao aplicavel aos rendimentos e 

ganhos auferidos pelos investidores nao residentes cujos recursos adentrarem o pals de acordo 

corn as normas do Conselho Monetario Nacional. Nesta hipotese, 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, como a BMELFBOVESPA, sao isentos de 

tributacao. Em relacao aos investimentos oriundos de paises que nao tributem a renda ou que a 

tributem por aliquota inferior a 20%, em qualquer situacao ha incidencia do imposto de renda a 

aliquota de 25%. 

Impost° sobre Operacoes Financeiras ("10F") 
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Ainda, corn relacao aos investidores nao-residentes, o Regulamento do IOF determina que o 

ingresso de recursos estrangeiros para aplicacao nos mercados financeiro e de capitais, na forma 

regulamentada pelo Conselho Monetario Nacional a aliquota do I0F/Cambio sera igual a 0% (zero 

por cento). Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel 

extrafiscal, as aliquotas poderao ser alteradas de forma automatica via Decreto do Poder 

Executivo. 

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que se aplica a aliquota "zero" do 

10F/Titulos ou Valores Mobiliarios, cujo fato gerador sera a aquisicao, cessao, resgate, 

repactuacao ou pagamento para liquidacao de titulos e valores mobiliarios. 

Contribuicao ao Programa de Integracao Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social 

- COFINS  

A contribuicao ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 

juridicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, 

independentemente do tipo de atividade exercida e da classificacao contabil adotada para tais 

receitas. 

No tocante a contribuicao ao PIS e a COFINS, é importante mencionar que a remuneracao 

conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios aos 

investidores pessoas juridicas constitui receita financeira. Para as empresas sujeitas ao regime 

cumulativo (aplicavel via de regra para empresas do lucro real), a alteracao recente promovida 

pelo Decreto n° 8.426/2015 revogou o regime de aliquota zero anteriormente vigente e elevou as 

aliquotas para 0,65% (PIS) e 4% (COFINS) sobre receitas financeiras auferidas a partir de 10  de 

julho de 2015. 

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, porem, tais receitas 

financeiras nao estao sujeitas a contribuicao ao PIS e a COFINS, em razao da revogacao do 

paragrafo 10  do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 pela Lei n° 11.941/09, decorrente da anterior 

declaracao de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenario do Supremo Tribunal 

Federal - STF. 

importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como atividade principal a 

exploracao de operacOes financeiras, como, por exemplo, as instituicOes financeiras e entidades 
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assemelhadas, a remuneracao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de 

recebiveis imobiliarios é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas juridicas, estando, portanto, sujeita 

tributacao pela contribuic5o ao PIS e pela COFINS, na forma da legislac5o aplicavel a pessoa 

juridica que a auferir. 

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas n5o ha qualquer incidencia dos 

referidos tributos. 

CLAUSULA XVII - DOS FATORES DE RISCO 

17.1. Fatores de Risco: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser 

observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credit°, mercado, 

rentabilidade, regulamentacaso especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, 

quanto a Alphaville e aos proprios CRI objeto desta Emiss5o. 0 potencial investidor deve ler 

cuidadosamente todas as informacoes que estao descritas neste Termo de Securitizacao, bem 

como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessario 

antes de tomar uma decisao de investimento: 

RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACROECONOMICO 

0 Governo Federal exerceu e continua exercendo influencia significativa sobre a economia 

brasileira. Essa influencia, bem como as condicoes politicas e econ8micas brasileiras, 

poderiam ou podem afetar adversamente as atividades da Emissora ou da Devedora, e, 

portanto, o desempenho financeiro dos CRI. 

0 Governo Federal intervem con, frequencia na economia brasileira e, ocasionalmente, faz 

mudancas significativas nas politicas, regulamentos e normas monetarias, fiscais, crediticias e 

tarifarias. As medidas do Governo Federal para controlar a inflack e implementar outras 

politicas e regulamentos já envolveram, entre outras medidas, controles de prep e de salario, 

aumentos ou diminuicao nas taxas de juros, mudancas nas politicas fiscais, desvalorizacoes de 

moeda, controles cambiais e restricOes a remessa para o exterior, limites sobre importacties, 

racionamento de energia e aumento no prep de combustiveis, alteracOes de aliquotas e da 

legislacao tributaria, entre outras medidas. Nao temos controle sobre quais medidas ou politicas o 

Governo Federal podera adotar no futuro, e n5o podemos preve-Las. Os negocios, a situac5o 

financeira, os resultados e o fluxo de caixa da Emissora, da Devedora e/ou da Garantidora podem 
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ser adversamente afetados por mudancas nas politicas ou regulamentacao que envolvem ou 

afetam certos fatores, tais como: 

instabilidade econornica e social; 

instabilidade da moeda brasileira; 

inflacao; 

eventos diplornaticos adversos; 

expansao ou contracao da economia brasileira, de acordo corn as taxas de crescimento do P18; e 

outros acontecimentos politicos, diplornaticos, sociais e econornicos que venham a ocorrer no 

Brasil ou que o afetem. 

A implementacao de mudancas por parte do Governo Federal nas politicas ou normas que venham 

a afetar esses ou outros fatores no futuro, pode contribuir para a incerteza economica no Brasil e 

para aumentar a volatilidade dos mercado brasileiro de valores mobiliarios e dos valores 

mobiliarios emitidos no exterior por companhias brasileiras. Sendo assim, tais incertezas e outros 

acontecimentos futuros na economia brasileira poderao prejudicar as atividades e os resultados 

da Emissora, da Devedora, podendo inclusive afetar adversamente o desempenho financeiro e/ou 

a negociacao dos CRI. 

A inflactio e os esforcos do Governo Federal de combate a inflaceio podem contribuir 

significativamente para a incerteza economica no Brasil, podendo prejudicar as atividades 

da Emissora, da Devedora e/ou da Garantidora, e, portanto, o desempenho financeiro e/ou 

a negociactio dos CRI. 

No passado, o Brasil registrou indices de inflacao extremamente altos. A inflacao e algumas 

medidas tomadas pelo Governo Federal no intuito de controla-la, combinada corn a especulacao 

sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo 

sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza economica existente no Brasil e para o 

aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliarios brasileiro. De modo a controlar a 

inflacao e exercer influencia sobre outros aspectos da economia, o Governo Federal vem 

aumentando as taxas de juros e intervindo no mercado de cambio e agindo para ajustar ou fixar o 

valor do Real, sendo que essas medidas poderao desencadear urn efeito material desfavoravel 

sobre a economia brasileira, a Emissora, a Devedora e a Garantidora, podendo impactar 

negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressoes inflacionarias podem levar a medidas 

de intervencao do Governo Federal sobre a economia, incluindo a implementacao de politicas 

governamentais, que podem ter urn efeito adverso nos negocios, condicao financeira e resultados 
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da Emissora, da Devedora e da Garantidora. A instabilidade cambial pode prejudicar a economia 

brasileira, bem como os negocios da Emissora, da Devedora e da Garantidora, resultando em 

impacto negativo no desempenho financeiro e no preco de mercado dos CRI Em decorrencia de 

diversas press6es, a moeda brasileira tem sofrido desvalorizacoes recorrentes corn relacao ao 

DOlar e outras moedas fortes ao longo das tAtimas quatro acacias. Durante todo esse period°, o 

Governo Federal implementou diversos pianos economicos e utilizou diversas politicas cambiais, 

incluindo desvalorizacaes repentinas, minidesvalorizacoes periodicas (durante as quais a 

frequencia dos ajustes variou de diaria a mensal), sistemas de mercado de cambio flutuante, 

controles cambiais e mercado de cambio duplo. De tempos em tempos, houve flutuacaes 

significativas da taxa de cambio entre o Real e o Mar e outras moedas. Nao se pode garantir que 

o Real nao sofrera depreciacao ou nao sera desvalorizado em relacao ao Mar novamente e 

frente a outras moedas. Nao se pode assegurar que a desvalorizacao ou a valorizacao do Real 

frente ao Mar e outras moedas nao tera urn efeito adverso nas atividades da Emissora e da 

Devedora. As depreciacoes do Real frente ao &gar tambern podem criar pressoes inflacionarias 

adicionais no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e, 

consequentemente, impactar de forma negativa sua capacidade de pagamento dos Creditos 

Imobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de pagamento dos CRI. 

Acontecimentos e a percepcao de riscos em outros paises, sobretudo em 'Daises de economia 

emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preco de mercado dos valores mobiliarios 

brasileiros, inclusive da negociacao dos CRI, e causar um impacto negativo nos resultados e 

condicaes financeira da Emissora e/ou da Devedora. 0 valor de mercado de valores mobiliarios de 

emissao de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condicOes 

econornicas e de mercado de outros paises, inclusive 'Daises da America Latina e paises de 

economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. A reacao dos investidores aos acontecimentos 

nesses outros 'Daises pode causar urn efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores 

mobiliarios de companhias brasileiras, inclusive dos CRI. Crises em outros paises de economia 

emergente, incluindo os da America Latina, tern afetado adversamente a disponibilidade e os 

outros custos de credit() para empresas brasileiras no mercado externo, a saida significativa de 

recursos do pals e a diminuicao na quantidade de moeda estrangeira investida no pals, podendo, 

ainda, reduzir a qualidade de credit° dos potenciais tomadoras de recursos atraves da emissao de 

CRI e ainda reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliarios das companhias 

brasileiras, o que poderia prejudicar o preco de mercado dos CRI. 

Efeitos da retractio no nivel da atividade economica podem afetar adversamente a 

capacidade do Garantidora e da Devedora de realizar o pagamento dos Creditos 
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Imobiliarios, afetando, por consequencia, a capacidade da Emissora de realizar os 

pagamentos dos CRI 

As operacoes de financiamento imobiliario apresentam historicamente uma correlacao direta corn 

o desempenho da economia nacional. Eventual retracao no nivel de atividade da economia 

brasileira, ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar elevacao no 

patamar de inadimplemento de pessoas fisicas e juridicas, incluindo a Devedora e, 

consequentemente, a sua capacidade de pagamento dos Creditos Imobiliarios e demais valores 

devidos, conforme previsto no Termo de Securitizacao. Uma eventual reducao do volume de 

investimentos estrangeiros no Pais podera ter impacto no balanco de pagamentos, o que podera 

for-car o Governo Federal a ter major necessidade de captacaes de recursos, tanto no mercado 

domestic° quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, 

eventual elevacao significativa nos indices de inflacao brasileiros e eventual desaceleracao da 

economia americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar as 

patamares de taxas de juros, elevando despesas corn emprestimos já obtidos e custos de novas 

captacoes de recursos por empresas brasileiras. 

Alteracoes na politica monetaria e nas taxas de juros podem prejudicar os negocios da 

Devedora e sua capacidade de pagamento dos Creditos Imobiliarios, afetando, por 

consequencia, a capacidade da Emissora de realizar as pagamentos dos CRI 

0 Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da politica monetaria e define a 

taxa de juros brasileira. A politica monetaria brasileira possui como funcao controlar a oferta de 

moeda no pais e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas vezes, influenciada por fatores 

externos ao controle do Governo Federal, tais como as movimentos dos mercados de capitais 

internacionais e as politicas monetarias dos !Daises desenvolvidos, principalmente dos Estados 

Unidos. Historicamente, a politica monetaria brasileira tern sido instavel, havendo grande 

variacao nas taxas definidas. Em caso de novas elevacoes das taxas de juros ou nao reducao, a 

economia podera agravar a recessao, já que, corn a alta das taxas de juros basicas, o custo do 

capital se eleva e os investimentos se retraem, o que pode causar aumento da recessao, afetando 

adversamente a producao de bens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda dos 

trabalhadores e, consequentemente, as negocios da Garantidora e da Devedora e sua capacidade 

de pagamento dos Creditos Imobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de 

pagamento dos CRI. Alern disso, em caso de reducao das taxas de juros, podera ocorrer elevacao 

da inflacao, reduzindo as investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da 

economia, bem como trazendo efeitos adversos ao pals, podendo, inclusive, afetar as atividades 
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da Devedora e sua capacidade de pagamento dos Creditos Imobiliarios e, consequentemente, a 

capacidade da Emissora de pagamento dos CRI. 

ReducOo de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Emissora, 

e/ou a Devedora 

Uma reducao do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no balanco de 

pagamentos, o que pode forcar o Governo Federal a ter major necessidade de captacties de 

recursos, tanto no mercado domestic° quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais 

elevadas. Igualmente, eventual elevacao significativa nos indices de inflacao brasileiros e as 

atuais desaceleracoes das economias europeias, americana e chinesa podem trazer impacto 

negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando 

despesas corn emprestimos já obtidos e custos de novas captacties de recursos por empresas 

brasileiras, incluindo a Devedora e/ou a Emissora, gerando impacto negativo nas mesmas, o que 

podera acarretar em dificuldades de pagamento dos Creditos Imobiliarios e dos CRI, 

respectivamente. 

A instabilidade politica pode afetar adversamente a liquidez dos CRI no mercado secund6rio 

A instabilidade politica pode afetar adversamente as negocios da Devedora seus respectivos 

resultados e operacOes. 0 ambiente politico brasileiro tern influenciado historicamente, e 

continua influenciando o desempenho da economia do pals. A crise politica afetou e continuara 

afetando a confianca dos investidores e a populacao em geral, o que resultou na desaceleracao da 

economia e aumento da volatilidade dos titulos emitidos por empresas brasileiras. 0 pals passou 

recentemente pelo processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. 0 novo 

governo tern enfrentado o desafio de reverter a crise politica econornica do pals, alem de aprovar 

as reformas sociais necessarias a urn ambiente economic° mais estavel. A incapacidade do atual 

governo em reverter a crise politica e economica do pals, e de aprovar as reformas sociais, pode 

produzir efeitos sobre a economia brasileira e podera ter urn efeito adverso sobre as resultados 

operacionais e a condicao financeira da Devedora. As investigacOes da "Operacao Lava Jato" e da 

"Operacao Zelotes" atualmente em curso podem afetar negativamente o crescimento da 

economia brasileira e podem ter um efeito negativo nos negocios da Devedora e da Garantidora. 

Os mercados brasileiros vem registando uma major volatilidade devido as incertezas decorrentes 

de tais investigaceies conduzidas pela Policia Federal, pela Procuradoria Geral da Republica e 

outras autoridades. 0 desenvolvimento desses casos pode afetar adversamente a confiabilidade 
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do investidor em empresas privadas e estatais, podendo influenciar na sua decisao de 

investimento e, portanto, afetando a liquidez dos CRI no mercado secundario. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO SETOR DE SECURITIZACAO IMOBILIARIA 

Recente desenvolvimento da securitizaceio imobiliOria pode gerar riscos judiciais aos 

Investidores dos CRI 

A securitizacao de creditos imobiliarios é uma operacao recente no mercado de capitals 

brasileiro. A Lei n.° 9.514/97, que criou os certificados de recebiveis imobiliarios, foi editada em 

1997. Entretanto, so houve urn volume major de emiss6es de certificados de recebiveis 

imobiliarios nos ultimos 10 anos. Atom disso, a securitizacao é uma operacao mais complexa que 

outras emissoes de valores mobiliarios, já que envolve estruturas juridicas de segregacao dos 

riscos da Emissora e da Devedora. 

Dessa forma, por se tratar de urn mercado recente no Brasil, corn aproximadamente 19 anos de 

existencia no Pais, o mesmo ainda nao se encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer 

situacOes em que ainda nao existam regras que o direcione, gerando assim urn risco aos 

investidores, uma vez que o Poder Judiciario podera, ao analisar a Emissao e interpretar as 

normas que regem o assunto, proferir decisOes desfavoraveis aos interesses dos Investidores. 

Ademais, em situagoes adversas envolvendo as CRI, podera haver perdas por parte dos Titulares 

de CRI em razao do dispendio de tempo e recursos para execucao judicial desses direitos. 

New existe jurisprudencia firmada acerca da securitizacao, o que pode acarretar perdas por 

parte dos Investidores dos CRI. 

Toda a arquitetura do model° financeiro, economic° e juridic° acerca da securitizacao considera 

um conjunto de direitos e obrigagoes de parte a parte estipuladas atraves de contratos publicos 

ou privados tendo por diretrizes a legislacao em vigor. Em razao da pouca maturidade e da falta 

de tradicao e jurisprudencia no mercado de capitals brasileiro em relacao a estruturas de 

securitizacao, em situagoes adversas podera haver perdas por parte dos Titulares dos CRI em 

raz5o do dispendio de tempo e recursos para execucao judicial desses direitos. 

A interpretacao do Medida Provisoria no 2.158-35 

63 



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

estabelecam a afetacao ou a separacao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou 

juridica nao produzem efeitos corn relacao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou 

trabalhista, em especial quanto as garantias e aos privilegios que thes sao atribuidos". Ademais, 

em seu paragrafo ünico, eta prey& que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos aui 

referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espolio ou sua massa falida, 

inclusive os que tenham sido objeto de separacao ou afetacao". Por forca da norma acima citada, 

os Creditos Imobiliarios e os recursos dele decorrentes, inclusive as Garantias, ainda que objeto 

do Patrimonio Separado, poderao ser alcancados por credores fiscais, trabalhistas e 

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

pessoas fisicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo economic° da Emissora, tendo em vista 

as normas de responsabilidade solidaria e subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

economic° existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerao as detentores destes creditos 

corn os Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realizacao dos Creditos 

Imobiliarios, em caso de falencia. Nesta hipotese, é possivel que Creditos Imobiliarios nao 

venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI apos o pagamento daqueles credores. 

A Emissora é dependente de manutencao de seu registro como cornpanhia aberta 

A Emissora tern por objeto atuar como securitizadora de creditos imobiliarios por meio da emissao 

de certificados de recebiveis imobiliarios, nos termos da Lei n.° 9.514/97. Para tanto, depende da 

manutencao de seu registro de companhia aberta junto a CVM e das respectivas autorizaceies 

societarias. Caso a Emissora nao atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relacao as 

companhias abertas, sua autorizacao podera ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as 

suas emissOes de certificados de recebiveis imobiliarios, incluindo a emissao dos CRI. 

Os Creditos Imobiliarios constituiroo Patrimonio Separado, de modo que o atraso ou a falta 

do recebimento destes pela Emissora, assim como a insolvencia da Emissora, poder6 afetar 

negativamente a capacidade de pagamento das obrigagoes decorrentes dos CRI 

A Emissora é uma companhia securitizadora de creditos imobiliarios, tendo como objeto social a 

aquisicao e securitizacao de creditos imobiliarios por meio da emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios, cujos patrimonios sao administrados separadamente. 0 PatrimOnio 

Separado tern como unica fonte de recursos as Creditos Imobiliarios. Desta forma, qualquer atraso 

ou falta de recebimento destes pela Emissora podera afetar negativamente a capacidade da 

Emissora de honrar as obrigacaes decorrentes dos CRI. 
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Na hip6tese da Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera assumir 

temporariamente a administracao do Patrimonio Separado, inclusive a propriedade fiduciaria da 

Fracao Ideal do Imovel Garantia dada em garantia das Obrigagoes Garantidas. Em assembleia, os 

Titulares dos CRI poderao deliberar sobre as novas normas de administracao do PatrimOnio 

Separado ou optar pela liquidacao deste, que podera ser insuficiente para guitar as obrigagOes da 

Emissora perante os titulares dos CRI. 

Os eventos de falencia, recuperactio judicial ou extrajudicial da Emissora, podem afetar a 

capacidade da Emissora de pagamento das obrigacoes decorrentes dos CR1 

Ao longo do prazo de duracao dos CRI, a Emissora podera estar sujeita a eventos de falencia, 

recuperacao judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingencias da Emissora, em 

especial as fiscais, previdenciarias e trabalhistas, poderao afetar tais Creditos Imobiliarios, 

principalmente em razao da falta de jurisprudencia em nosso pats sobre a plena eficacia da 

afetacao de patrimonio. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A EMISSORA 

Crescimento da Emissora e seu capital 

0 capital atual da Emissora podera nao ser suficiente para suas futuras exigencias operacionais e 

manutencao do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de 

financiamento externas. Nao se pode assegurar que havera disponibilidade de capital no momenta 

em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condicoes desta captacao poderiam afetar o 

desempenho da Emissora. 

Os incentivos fiscais para aquisicao de CR1 

A partir de 2009, parcela relevante da nossa receita advem da venda de Certificados de 

Recebiveis 'mob'liarios a pessoas fisicas, que sao atraidos, em grande parte, pela isencao de 

Impost° de Renda concedida pela Lei 12.024/2009, que pode sofrer alteracoes. Caso tat incentivo 

viesse a deixar de existir, a demanda de pessoas fisicas par CRIs provavelmente diminuiria, ou 

estas passariam a exigir uma remuneracao superior, de forma que o ganho advindo da receita de 

intermediacao nas operacoes corn tat public° de investidores poderia ser reduzido. 
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A importemcia de uma equipe qualificada 

A perda de membros da nossa equipe operacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal 

qualificado, pode ter efeito adverse relevante sobre as nossas atividades, situacao financeira e 

resultados operacionais. Os ganhos da Emissora provem basicamente da securitizacao de 

recebiveis, que necessita de uma equipe especializada, para originacao, estruturacao, 

distribuicao e gestao, corn vasto conhecimento tecnico, operacional e mercadologice dos 

produtos da Emissora. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a 

incapacidade de atrair neves talentos poderia afetar a nossa capacidade de geracao de resultado. 

Rispo relacionado ao con trolador, direto ou indireto, ou grupo de con trole da Emissora 

Atualmente, a Emissora é controlada diretamente pela empresa RB Capital Empreendimentos 

S.A., que por sua vez é controlada pelo Grupo Orix, por meio de sua subsidiaria ORIX Brasil 

Investimentos e Participacoes Ltda., que tern os poderes para eleger as membros do Censelho de 

Administracao, dentre outros atos, que podem afetar o desempenho da Emissora e sua politica de 

distribuicao de rendimentos. Desta forma, o interesse do acionista controlador, ou de seus 

eventuais sucessores, pode vir a afetar a Emissora e suas atividades. 

Risco relacionado a fomecedores da Emissora 

A Emissora contrata prestadores de services independentes para execucao de diversas atividades 

tendo ern vista o cumprimento de seu objeto, tais como assessores juridicos, agente fiduciario, 

servicer, auditoria de creditos, agenda classificadora de risco, banco escriturador, dentre outros. 

Em relacao a tais contratacoes, caso: (a) ocorra alteracao relevante da tabela de precos; e/ou (b) 

tais fornecedores passem por dificuldades administrativas e/ou financeiras que possam leva-Los a 

recuperacao judicial ou falencia, tais situacijes podem representar riscos a Emissora, na medida 

em que a substituicao de tais prestadores de services pode nao ser imediata, demandando tempo 

para analise, negociacao e contratacao de neves prestadores de services. 

Riscos relacionados aos setores da economia nos qua is a Emissora atue 

Politica Monetaria 

As taxas de juros constituem urn dos principais instrumentos de manutencao da politica monetaria 

do Governo Federal. Historicamente, esta politica apresenta instabilidade, refletida na grande 
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variacao das taxas praticadas. A politica monetaria age diretamente sobre o controle de oferta de 

moeda no Pais, e muitas vezes é influenciada por fatores externos ao controle do Governo 

Federal, tais como os movimentos do mercado de capitals internacional e as politicas monetarias 

dos paises desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Em caso de elevacao acentuada das 

taxas de juros, a economia poderia entrar em recessao, uma vez que com a alta das taxas de 

juros basicas, o custo do capital aumentaria, os investimentos iriam se retrair e assim, via de 

regra, o desemprego, e consequentemente os indices de inadimplencia aumentariam. Da mesma 

forma, uma politica monetaria mais restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de 

Longo prazo afeta diretamente o mercado de securitizacao e, em geral, o mercado de capitals, 

dado que os investidores tern a opcao de alocacao de seus recursos em titulos do governo que 

possuem alta liquidez e baixo risco de credit° dado a caracteristica de "risk-free" de tais papeis, 

o que desestimula os mesmos investidores a alocar parcela de seus portfolios em valores 

mobiliarios de credit° privado, como os CRIs. 

Ambiente Macroecon&nico Internacional 

0 valor dos titulos e valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras no mercado é 

influenciado pela percepcao do investidor estrangeiro do risco da economia do Brasil e de outros 

paises emergentes. A deterioracao desta percepcao pode ter urn efeito negativo na economia 

nacional. Acontecimentos infaustos na economia e as condicoes de mercado em outros 

emergentes, especialmente da America Latina, podem influenciar o mercado em relacao aos 

titulos e valores mobiliarios emitidos no Brasil. As reacoes dos investidores aos acontecimentos 

nestes outros 'Daises podem tambern ter urn efeito adverso no valor de mercado de titulos e 

valores mobiliarios nacional. Alem disso, como efeito colateral da globalizacao, nao apenas os 

problemas corn !Daises emergentes afetam o desempenho economico e financeiro do pals, como 

tambem o da economia de paises desenvolvidos, como os EUA e 'Daises da Uniao Europeia (EU), e 

interferem de forma consideravel no mercado brasileiro. Assim, em decorrencia dos problemas 

econOrnicos de varios paises que vem afetando mercados emergentes em anos recentes, os 

investidores estao mais cautelosos e prudentes ao examinar seus investimentos, o que 

naturalmente causa retracao de investimentos. Estas crises podem produzir uma evasao de 

&tares norte- americanos do Brasil, fazendo corn que as companhias brasileiras enfrentem custos 

mais altos para captacao de recursos, tanto em ambito nacional quanto no exterior, o que 

dificultaria o acesso ao mercado de capitals internacional. Assim, vale ressaltar que a liquidez dos 

CRIs emitidos pela Companhia pode ser afetada por crises nos mercados internacionais, dado que 

isso pode gerar urn movimento de aversao a risco, fazendo corn os que investidores busquem 
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alternativas mais liquidas e de curto prazo para a alocacao de seus recursos quando do advento 

de uma crise financeira internacional. 

A regulacdo dos setores em que a Emissora atue 

Regulamentacdo do mercado de CRls 

A atividade que desenvolvemos esta sujeita a regulamentacao da CVM no que tange a ofertas 

pUblicas de Certificados de Recebiveis Imobiliarios. Eventuais alteracOes na regulamentacao em 

vigor poderiam acarretar urn aumento de custo nas operacaes de securitizacao e 

consequentemente limitar o crescimento e/ou reduzir a competitividade dos produtos da 

Emissora. 

Regulamentacdo dos setores de construed° civil e incorporacdo imobilidria 

Aproximadamente 20% (vinte por cento) da receita da Emissora provem da securitizacao de 

recebiveis imobiliarios residenciais adquiridos diretamente de companhias incorporadoras 

imobiliarias. Alteracties regulamentares no setor da construcao civil e de incorporacao imobiliaria 

afetam diretamente a oferta de recebiveis por parte dessas empresas, e estas poderiam reduzir o 

escopo de atuacao da Emissora, principalmente no que tange a compra de carteiras de recebiveis 

residenciais para a emissao de CRI. 

Atuacdo Negligente e Insuficiencia de Patrimonio da Emissora 

Nos termos do artigo 90  da Lei n.° 9.514, foi instituido regime fiduciario sobre as Creditos 

Imobiliarios, a fim de lastrear a emissao dos CRI, corn a consequente constituicao do PatrimOnio 

Separado. 0 patrimonio proprio da Emissora nao sera responsavel pelos pagamentos devidos aos 

titulares de CRI, exceto na hipotese de descumprimento, pela Emissora, de disposicao legal ou 

regulamentar, por negligencia ou administracao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do 

Patrimonio Separado, conforme o paragrafo Cinico do artigo 12, da Lei 9.514. Nestas 

circunstancias, a Emissora sera responsavel pelas perdas ocasionadas aos titulares de CRI, sendo 

que nao ha qualquer garantia de que a Emissora tera patrimonio suficiente para guitar suas 

obrigagoes perante as Titulares de CRI, o que podera ocasionar perdas aos Titulares de CRI. 0 

patrimonio liquid° da Emissora, de R$17.217.000,00, em 31 de dezembro de 2016, é inferior ao 

Valor Total da Oferta, e nao ha garantias de que a Emissora dispora de recursos ou bens 
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suficientes para efetuar pagamentos decorrentes da responsabilidade acima indicada, conforme 

previsto no artigo 12, da Lei 9.514. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CRI E A OFERTA 

Risco de liquidez dos Creditos Imobiliarios 

0 Patrimeinio Separado podera passar por urn period() de falta de liquidez na hipotese de 

descasamento entre o recebimento dos Creditos Imobiliarios em relacao aos pagamentos 

derivados dos CRI. 

Risco de credit° 

0 Patrimeinio Separado esta exposto ao risco de credit° decorrente do nao recebimento dos 

Creditos Imobiliarios que lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada podera importar a 

insolvencia do Patrimonio Separado. 

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade 

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou 

indiretamente dos pagamentos dos Creditos Imobiliarios previstos no Termo de Securitizacao. Os 

recebimentos de tais pagamentos ou liquidacao podem ocorrer posteriormente as datas previstas 

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

caixa esperado dos CRI. Apos o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de 

esgotados todos os meios legais cabiveis para a cobranca judicial ou extrajudicial dos Creditos 

Imobiliarios, caso o valor recebido nao seja suficiente para saldar as CRI, a Emissora nao dispora 

de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos 

Investidores. 

Adicionalmente, a realizacao de amortizacoes e/ou resgate podera resultar em dificuldades de 

reinvestimentos por parte do Investidor a mesma taxa estabelecida como remuneracao dos CRI. 

Risco do Quorum de Deliberacao em Assembleia Geral de Titulares dos CRI 

As deliberaceies a serem tomadas em assembleias gerais de Titulares dos CRI sac) aprovadas por 

quoruns qualificados em relacao ao CRI. Os Investidores que detenham pequena quantidade de 
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CRI, apesar de discordarem de alguma deliberacao a ser votada em assembleia geral de Titulares 

dos CRI, podem ter que aceitar as decisoes tomadas pelos detentores da maioria qualificada dos 

CRI. Como nao ha mecanismos de venda compulsoria no caso de dissidencia do Titular do CRI em 

determinadas materias submetidas a deliberacao em assembleia geral, os Investidores poderao 

ser prejudicados em decorrencia de deliberacOes tomadas em desacordo corn os seus interesses. 

Baixa Liquidez no Mercado Secundario 

0 mercado secundario de certificados de recebiveis imobiliarios no Brasil apresenta baixa liquidez 

e nao ha nenhuma garantia de que existira, no futuro, urn mercado para negociacao dos CRI que 

permita sua alienacao pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo 

desinvestimento. 0 Investidor que adquirir os CRI podera encontrar dificuldades para negocia-los 

no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o 

prazo da Emissao. 

Riscos relacionados a Tributacao dos CRI 

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas fisicas residentes no pais Titulares de CRI estao 

isentos de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaracao de ajuste anual de pessoas 

fisicas. Porem, tat tratamento tributario tern o intuito de fomentar o mercado de CRI e pode ser 

alterado ao Longo do tempo. Eventuais alteracoes na legislacao tributaria, eliminando tat isencao, 

criando ou elevando aliquotas do imposto de renda incidente sobre as CRI, ou ainda a criacao de 

novos tributos aplicaveis aos CRI, poderao afetar negativamente o rendimento liquid° dos CRI 

esperado pelos Investidores. 

Risco da ocorrencia de eventos que possam ensejar o inadimplemento ou determinar a 

antecipacao dos pagamentos 

A ocorrencia de qualquer evento de amortizacao extraordinaria, vencimento antecipado ou 

recompra dos Creditos Imobiliarios, bem como de amortizacao extraordinaria ou resgate 

antecipado dos CRI, acarretara o pre-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, 

podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido pelos investidores a mesma taxa 

estabelecida para os CRI. 

Risco em Funcao do Dispensa de Registro 
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A oferta dos CRI, distribuida nos termos da Instrucao CVM 476, esti automaticamente dispensada 

de registro perante a CVM, de forma que as informacoes prestadas pela Emissora e pelo 

Coordenador Lider nao foram objeto de analise pela referida autarquia federal. 

Distribuicao Parcial 

A Oferta dos CRI podera ser concluida mesmo em caso de distribuicao parcial dos CRI. Dessa 

forma, caso apenas parte dos CRI sejam distribuidos, o investidor que adquirir os CRI podera 

encontrar dificuldades para negocia-Los no mercado secundario, devendo estar preparado para 

manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissao. 

Riscos Relativos a Realizacao de Auditoria Juridica 

Foi elaborado relatorio de auditoria juridica por assessor legal especializado contratado, de forma 

independente, corn conclusao satisfatoria para realizacao da Operacao, contudo, discussoes e/ou 

questionamentos administrativos ou judiciais envolvendo a Devedora, as Sociedades 

Desenvolvedoras e/ou suas atividades, bem como os Empreendimentos Alvo, se desfavoraveis, 

podem trazer impactos adversos a Devedora. 

0 risco de credit° do Devedora pode afetar adversamente os CRI 

A capacidade do Patrimonio Separado de suportar as obrigacoes decorrentes da emissao dos CRI 

depende do adimplemento dos Creditos Imobiliarios, bem como da capacidade de Devedora 

cumprir corn obrigagoes no ambito dos Documentos da Operacao, inclusive obrigacoes de 

pagamento ou resolucao da cessao dos Creditos Imobiliarios. 

Eventual inadimplemento dessas obrigagOes pela Devedora podera afetar negativamente o fluxo 

de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimonio Separado de suportar suas obrigagoes, 

conforme estabelecidas neste Termo de Securitizacao. 

FATORES DE RISCO RELACIONADOS AOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

Risco Referente a Gestao e Administracao dos Recebiveis pela Alphaville e Ausencia de 

Auditoria dos Recebiveis 

A gestao e administracao dos Recebiveis sera realizada pela Alphaville Servicos Imobiliarios Ltda., 
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sociedade limitada, corn sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida das 

NagOes Unidas, n° 8501, 4° andar, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.919.125/0001-

27 ("Servicer"), nos termos do Contrato de Cessao Fiduciaria de Recebiveis, ate que tenham sido 

realizados todos os procedimentos operacionais necessarios para que a Emissora possa realizar a 

gestao e administracao plena dos Recebiveis a Emissora, ou terceiro por eta indicado, inclusive a 

outorga de todos os poderes necessarios, de modo que a Emissora nao possuira qualquer controle 

ou ingerencia na gestao dos Recebiveis ate que tais condiceies sejam verificadas. 

Em relacao aos Recebiveis cedidos fiduciariamente, cumpre informar que nao foi realizada 

auditoria juridica e financeira dos respectivos contratos de venda e compra para a verificacao da 

devida formalizacao, completude e regularidade dos referidos contratos, em razao do que, dentre 

outros motivos, a Cessao Fiduciaria de Recebiveis é celebrada corn condicao suspensiva. 

Risco referente a Condicao Suspensiva da Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

A Cessao Fiduciaria dos Recebiveis oriundos do pagamento da comercializacao dos totes dos 

Empreendimentos foi constituida sob a condicao suspensiva da (i) liberacao dos Recebiveis de 

garantia outorgada pelas respectivas fiduciantes a determinados credores ("Divida"), mediante a 

apresentacao de termo de liberacao de garantia celebrado pelo respectivo credor da Divida; (ii) 

apresentacao de termo de anuencia a Cessao Fiduciaria de Recebiveis assinado pelo Terreneiro 

dos respectivos Empreendimentos, conforme o caso; e (iii) registro na junta comercial 

competente das aprovaceies societarias de cada uma das fiduciantes aprovando a Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis. 

Risco referente a Condicao Suspensiva da Alienacao Fiduciaria de Quotas 

A Alienacao Fiduciaria de Quotas de cada uma das Sociedades Desenvolvedoras foi constituida sob 

a condicao suspensiva do registro na junta comercial competente das aprovacoes societarias de 

cada uma das fiduciantes aprovando a Alienacao Fiduciaria de Quotas. 

Risco referente a Condicao Resolutiva das Garantias 

As Garantias foram firmadas sob condicao resolutiva relacionada a eventual distribuicao parcial 

dos CRI. Dessa forma, caso apenas parte dos CRI sejam distribuidos, determinados Contratos de 

Cessao Fiduciaria de Recebiveis e Contratos de Alienacao Fiduciaria de Quotas sera° resolvidos de 

pleno direito. 
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Risco referente a gesttio e administracik dos Creditos Imobiiiários pela Alphaville 

A gestao, administracao e cobranca dos Recebiveis sera realizada pela Devedora, mediante a 

contratacao do Servicer. 0 Servicer, inicialmente contratado, sera a Alphaville Servicos 

Imobiliarios Ltda., uma empresa do grupo economico da Devedora e da Cedente dos Creditos 

I mobi liarios. 

Riscos Relacionados a Insuficiencia das Garantias 

Nao ha como assegurar que, na eventualidade de execucao das Garantias, o produto resultante 

dessa execKao sera suficiente para viabilizar a amortizacao integral dos CRI. Caso isso aconteca, 

os Titulares dos CRI poderao ser prejudicados. 

Riscos decorrentes do Setor Imobiliário 

A inclUstria de construcao civil e incorporacao imobiliaria é ciclica e significativamente 

influenciada por mudancas nas condicoes economicas gerais e locals, tais como: 

(1) niveis de emprego; 

crescimento populacional; 

confianca do consumidor e estabilidade dos niveis de renda; 

disponibilidade de financiamento para aquisicao de areas de terrenos residenciais; 

disponibilidade de emprestimos para construcao e aquisicao de imOveis; 

disponibilidade de propriedades para locacao e venda; e 

condicaes de revenda no mercado imobiliario. 

Ainda, o valor de mercado de terrenos nao incorporados, totes a construir e unidades disponiveis 

em estoque podera flutuar significativamente como resultado das mudancas nas condicOes 

econ6micas e no mercado imobiliario. Assim, caso ocorram mudancas adversas significativas nas 

condicOes economicas ou do mercado imobiliario, a Alphaville, suas controladas e as fiduciantes 

poderao encontrar dificuldades em honrar suas obrigacoes. Ademais, a continuacao ou o 

agravamento das condicoes economicas atuais do Brasil podem ter efeito negativo nos negocios 

da Alphaville e das fiduciantes. 
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O CRI nao assegura aos seus titulares qualquer direito sobre os imoveis vinculados aos 

Empreendimentos, nem mesmo o direito de rete-los em caso de qualquer inadimplemento das 

obrigacoes decorrentes dos CRI por parte da Emissora. 

Esclarecemos que a Emissora é uma companhia securitizadora, constituida nos termos da Lei 

9.514, de 20 de novembro de 1997, corn objeto exclusivo de aquisicao de creditos imobiliarios 

para posterior securitizacao destes por meio da emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios 

(CRI) e posterior colocacao, inclusive por terceiros contratados, dos CRI junto aos mercados 

financeiro e de capitals. Desta forma, seus clientes sac os investidores que adquirem os CRI 

emitidos. Portanto, nao vislumbramos riscos relacionados aos clientes da Emissora. 

Risco de Fun gibilidade 

Caso os recursos decorrentes dos Recebiveis nao sejam depositados diretamente na Conta 

Arrecadadora, as Sociedades Desenvolvedoras estarao obrigadas a transferir quaisquer recursos 

recebidos em outras contas para a Conta Arrecadadora, sendo que qualquer falha ou atraso por 

parte das Sociedades Desenvolvedoras em efetuar essa transferencia podera prejudicar o 

pagamento dos CRI. 

Risco referente a Constituictio das Garantias após o Pagamento do Valor de Cesstio 

0 pagamento do Valor de Cessao sera realizado mediante a apresentacao do protocol° de registro 

dos Contratos de Cessao Fiduciaria de Recebiveis e dos Contratos de Alienacao Fiduciaria de 

Quotas nos cartorios de registro de titulos e documentos competentes, desta forma, as Garantias 

somente estarao devidamente constituidas apos o pagamento do Valor de Cessao a Devedora, por 

conta e ordem da Cedente. 

Risco referente aos Registros Periodicos dos Termos de Cesstio Fiduciaria 

Sempre que forem realizadas vendas do Estoque, conforme definido nos Contratos de Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis, bem como a revenda de Bens Imoveis, definidos nos Contratos de Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis, atualmente incluidos nos Recebiveis, mediante a celebracao de novos 

contratos de comercializacao dos respectivos totes, as respectivas Sociedades Desenvolvedoras 

deverao acrescentar tais recebiveis a Cessao Fiduciaria de Recebiveis vigente, mediante a 

formalizacao de "Termo de Cessao Fiducidria" especifico. 
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Os "Termos de Cessdo Fiducidria" deverao ser registrados pelas Sociedades Desenvolvedoras, 

sempre que formalizados, nos cartorios de registro de titulos e documentos competentes, 

periodicamente, desta forma, a plena constituicao da cessao fiduciaria de tais recebiveis 

dependera do registro de cada uma destes termos, para que tais garantias possam ser exigidas em 

beneficio dos pagamentos dos CRI. 

Risco decorrente da Apuracao das Razoes Minimas de Garantias 

0 calculo das razOes minimas de garantias, previstas em cada urn dos Contratos de Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis e dos Contratos de Alienacao Fiduciaria de Quotas, nao serao calculadas 

corn base em laudo de avaliacao ou laudo contabil realizado por terceiro independente. 

Risco do protocolo dos atos societarios que autorizam a Emissao dos CRI 

0 pagamento do Valor de Cessao esta condicionado ao protocolo dos atos societarios a ser 

realizados pelas Sociedades Desenvolvedoras, pela Cedente e pelas Fiduciantes, caso tais atos nao 

sejam devidamente arquivados nas juntas comerciais competentes, a devida formalizacao da 

cessao dos Creditos Imobiliarios e sua vinculacao aos CRI, bem como a devida formalizacao das 

Garantias, poderao vir a ser discutidas judicialmente. 

CLAUSULA XVIII - DAS DISPOSIOES GERAIS 

18.1. Relatorio de Gestao: Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, o Agente Fiduciario 

lhes dara acesso aos relatorios de gestao dos Creditos lrnobiliários vinculados ao presente Termo 

de Securitizacao. 

18.2. FreyaLeticia das Disposicoes do Termo de Securitizacao: Na hipotese de qualquer 

disposicao do presente Termo de Securitizacao ser julgada ilegal, ineficaz ou invalida, 

prevalecerao as demais disposicOes nao afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes 

a substituirem a disposicao afetada por outra que, na medida do possivel, produza efeitos 

semelhantes. 

18.3. Mora: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida 

aos titulares de CRI, cujo montante encontre-se depositado na Conta Centralizadora, para tanto, 

e nao sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis apos o efetivo recebimento dos Creditos 

Imobiliarios, os debitos em atraso vencidos e nao pagos pela Ennissora devidamente acrescidos da 
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remuneracao respectiva, ficarao, desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo 

pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou 

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

juros moratorios a razao de 1% (urn por cento) ao mes. 

CLAUSULA XIX - DA ARBITRAGEM 

19.1. Resolucao Amigavel de Conflito: Quaisquer litigios ou controversias decorrentes de ou 

relativos a este instrumento deverao ser notificados pela Parte a outra Parte e essa envidara seus 

melhores esforcos para dirimi-Los de modo amigavel por meio de negociaceies diretas mantidas de 

boa-fe, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da notificacao 

aqui mencionada. 

19.2. Arbitragem: Todas as questOes relativas a interpretacao e ao descumprimento das 

disposicoes previstas neste instrumento sera° submetidas a arbitragem, de acordo corn as regras 

de arbitragem para decisao definitiva do Centro de Arbitragem e Mediacao da Camara de 

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

camara eleita. 

19.2.1. A sentenca arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral podera ser levada a 

qualquer tribunal competente para determinar a sua execucao. 

19.2.2. Caso as regras procedimentais da CA-CCBC sejam silentes acerca de qualquer 

aspecto procedimental, tais regras sera° suplementadas pelas disposicOes da Lei n° 9.307 

de 23 de setembro de 1996. 

19.2.3. 0 Tribunal Arbitral sera formado por 3 (tres) arbitros, sendo urn nomeado pela 

Parte que der inicio ao procedimento arbitral, o outro pela respectiva contraparte e o 

terceiro pelos dois arbitros indicados por ambas as partes. 

19.2.4. Na hipotese de os arbitros indicados pelas Partes nao chegarem a urn consenso 

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

segundo arbitro, o terceiro arbitro sera indicado pela camara eleita, no prazo maxim° de 

10 (dez) dias a contar da data em que se verificar o impasse. 
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19.2.5. A arbitragem sera realizada no Municipio de Sao Paulo, Estado de S5o Paulo, Brasil, 

em portugues, e o procedimento, assim como os documentos e as informacOes levados a 

arbitragem, estar5o sujeitos ao sigilo. A sentenca arbitral sera considerada final e 

definitiva, obrigando as Partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso. N5o 

obstante, cada uma das Partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciario corn o 

objetivo de (a) assegurar a instituicao da arbitragem, (b) obter medidas de natureza 

execut6ria e/ou cautelares de protec5o de direitos previamente a instituic5o da 

arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido nao sera considerado como 

ato de renuncia a arbitragem como o Crnico meio de soluck de conflitos escolhido pelas 

Partes, e (c) executar qualquer decis5o do Tribunal Arbitral, inclusive, mas n5o 

exclusivamente, da sentenca arbitral. 

19.2.6. A Parte vencida na arbitragem arcara corn todas as despesas do juizo arbitral. 

19.2.7. Na hipotese de as Partes recorrerem ao Poder Judiciario, unicamente nas hipoteses 

previstas no item 19.2.5, acima, nos termos da legislac5o em vigor, o Foro da Comarca de 

S5o Paulo, Estado de Sao Paulo, sera o unico competente para conhecer e dirimir 

quaisquer questoes ou litigios, corn renimcia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 4 

(quatro) vias de igual forma e teor, na presenca de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo - SP, 19 de dezembro de 2017 

(restante da pagina deixada embranco propositalmente) 
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' rdo ammo Cotrea 
45055.306.74,-7.0784t5PTP 

Nome: 

Emissora 
r. 



ANEXO I 

DESCRIcA0 DOS CREDITOS IMOBILIARIOS DAS DEBENTURES 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO LOCAL E DATA DE EMISSAO: Sao 

Paulo - SP, 19 DE DEZEMBRO DE 

2017 

SERIE UNICA 
NOMER 

0 
01 TIPO DE CCI 

INTEGRA 

L 

EMISSOR 

RAZAO SOCIAL: ALPHA OPERAcOES E PARTICIPAcOES S.A. (atual denominacao da CMN 

SOLUTIONS A061 PARTICIPAcOES S.A.) 

CNPJ: 27.317.532/0001-03 

ENDEREcO: Avenida das Naceies Unidas, n° 8.501 

COMPLEMENTO 30 andar CIDADE Sao 

Paulo 

UF SP CEP 05425-

070 

INSTITUIcA0 CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88 

ENDEREcO: Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2277 

COMPLEMENTO conjunto 

202 

CIDADE Sao 

Paulo 

UF SP CEP 01452- 

000 

"Instrumento Particular de Escritura da 4° Emissao de Debentures Simples, Nao Conversiveis em 

Aciies, com Garantia Real, em 2 (duas) Series, para Colocaceio Privada, da Alphaville Urbanismo 

S.A.", firmado em 01 de novembro de 2017. 

DEVEDOR 

RAZAO SOCIAL: ALPHAVILLE URBANISMO S.A. 

CNPJ: 00.446.918/0001-69 

ENDEREcO: Avenida das NacOes Unidas, n° 8.501 

COMPLEMENT 

0 

30  andar CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 05425- 

070 
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VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 58.200.000,00 (cinquenta e oito milhOes e duzentos mil 

reais), representativo de 58.200 (cinquenta e oito mil e duzentas) debentures da 4' Emissao de 

Debentures Simples, Nao Conversiveis em AcOes, corn Garantia Real, em 1 (uma) Serie, para 

Colocacao Privada, da Alphaville Urbanismo S.A. 

IDENTIFICACAO DO IMOVEL 

Projeto 
• 

"... , 	, • - 

artorio 
: 	. 

K240-2- 
ALPHAVILLE Jundiai 

JUNDIA1 
K240-2- 

ALPHAVILLE Jundiai 
JUNDIA1 
K240-2- 

ALPHAVILLE Jundiai 
JUNDIAi 
M250-1-
TERRAS 

ALPHAVILLE 
MIRASSOL 	Mirassol 
M980-1- 
TERRAS 	Senador 

ALPHAVILLE Canedo 
GOIAS 1 E 2 

M980-1- 
TERRAS 	Senador 

ALPHAVILLE Canedo 
GOIAS 1 E 2 

M990-1- 
ALPHAVILLE Palmas 

PALMAS 1 E 2 
M990-1- 

ALPHAVILLE Palmas 
PALMAS 1 E 2 

KF00-1- 
TERRAS 
ALPHA 

GRAVATAi III Gravatai 
KG90-1- 

ALPHAVILLE Uberlan 
UBERLANDIA 2 	dia 

KH06-1- 
ALPHAVILLE Aracatu 

ARAcATUBA 2 	ba 
TERRAS 	Caruaru 

SP 2° Oficio de Registro de Imoveis 
da Comarca de Jundiai 	

146.431 

2° Oficio de Registro de Imoveis 
da Connarca de Jundiai 	

147.489 

2° Oficio de Registro de Imoveis 
da Comarca de Jundiai 	

147.490 

49.283 
Oficio de Registro de Imoveis de 

SP 	 Mirassol 

Registro de Imoveis, Titulos e 
Documentos e Civil das Pessoas 

Juridicas 	
28.898 

Registro de Imoveis, Titulos e 
Documentos e Civil das Pessoas 

Juridicas 	
28.899 

TO Serventia de Registro de Imoveis 
130.946 

TO Serventia de Registro de Imoveis 
132.376 

Registro de Imoveis Antonio 
	60.282 

RS 	Vicente Polito 

M 	1° Servico Registral de Imoveis 
de Uberlandia 	 185.599 

Registro de Imoveis de 	90.346 
SP 	 Aracatuba 

PE 1° Cartorio Nivaldo Freitas Vidal 	37079 

SP 

SP 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 
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, 	ALPHA 
CARUARU 
KNO6-1-

ALPHAVILLE 
I 	CEARA 3 	Esebio CE 
CIDADE ALPHA 

	

CEARA 	
Eusebio CE 

I CIDADE ALPHA 

	

CEARA 
	Eusebio I CE 

CIDADE ALPHA Senador G 

	

GOIAS 	Canedo 0 

1CIDADE ALPHA Senador G 

	

I GOIAS 	Canedo 0 

CIDADE ALPHA Senador G 

	

GOIAS 
	

Canedo 0 
• 

CIDADE ALPHA Senador G 

	

GOIAS 
	

Canedo 0 

Jaboata 
PERNAMBUCO o dos 

, 	3 E 4 
	

Guarara ' 
pes PE 

Cidade ' 

	

BRASILIA 
	

Ocident DF 
at 

Cidade 

	

BRASILIA 
	

Ocident DF 
at 	' 

Cidade 

	

BRASILIA 	Ocident DF 
at 

Cidade 

	

BRASILIA 	Ocident DF 
at, 

Cidade 

	

BRASILIA 	Ocident DF 
at 

Cidade 

	

BRASILIA 	Ocident DF 
at 

Cidade 

	

I BRASILIA 	Ocident DF 
at 

Registro de Imoveis, Titulos e 
Documentos e Civil das Pessoas 

Juridicas 
Registro de Imoveis, Titulos e 

Documentos e Civil das Pessoas 
Juridicas 

Registro de Imoveis, Titulos e 
Documentos e Civil das Pessoas 

Juridicas 
Registro de Imoveis, Titulos e 

Documentos e Civil das Pessoas 
Juridicas 

1° Servico Notorial - Jaboatao 
dos Guararapes 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de 'move's da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
1 Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Cartorio Facundo Eusebio - 2° 
Oficio 	 4.920 

Cart6rio Facundo Eusebio - 2° 	11.605 	1,72% 
Oficio 

Cartorio Facundo Eusebio - 2° 	 , 

...., Oficio 	 1- 11.606 	1,72% I 
- 

33.067 

1,72% 

1,72% 

33.068 	1,72% 

28.898 , 	1,72% 

28.899 	1,72% 

1.173 	1,72% 

53395 

1.172 

1,72% 

1,72% 

1.174 

5.007 

11.995 

11.996 

5.008 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 
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Registro de Imoveis de 1a 	 , , ! 	 Cidade 	 ! 
Circunscricao / Cartorio do 

BRASILIA 	Ocident ! DF 
Res.2: Registro de Imoveis da 

— 	

! 
al 	, 	 ! 

Comarca de Cidade Ocidental 	11.997 	1,72% 
,  

Registro de Imoveis de 1a 
Cidade 
Ocident DF 

at 

Cidade 
Ocident DF 

at 	I 

BRASILIA 

BRASILIA 

BRASILIA 

BRASILIA 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphavi Ile 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 

Circunscricao / Cartorio do 
Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 	11.998 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 	162.876 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 	167.570 

Registro de Imoveis de 1a 
Circunscricao / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 	167.571 

Registro de Imoveis de la 
Circunscrick / Cartorio do 

Res.2: Registro de Imoveis da 
Comarca de Cidade Ocidental 	176.423 

2° Oficial de Registro de Imoveis 
Jundiai ! SP ! 	

Comarca de Jundiai - SP 

Jundiai ! SP 
2° Oficial de Registro de Imoveis 

Comarca de Jundiai - SP 	148.854 
! 	Oficial de Registro de Imoveis 

 
L!2° 	 1 	 ' 

Jundiai , SP : 
Comarca de Jundiai - SP 	148.855 ! 	1,72% 

Jundiai 
2° Oficial de Registro de Imoveis 

' SP 
Comarca de Jundiai - SP 	148.856 

Jundiai ! SP ! 
! 2° Oficil de Registro de Imoveis 

Comarca de Jundiai - SP 

Jundiai 	
12° Oficial de Registro de Imoveis ! 

I SP 	
Comarca de Jundiai - SP 	1 148.859 .• 

! 	! 2-° Oficial de Registro de Imoveis ! 
Jundiai SP 	

Comarca de Jundiai - SP 	148.860 
! 2° Oficial de Registro de Imoveisi 

148.861 
	

1,72% 

Cidade 
BRASILIA 	Ocident 

at 

; 	 Cidade 
! 	BRASILIA 	j  Ocident 

al 

Cidade 
BRASILIA 	Ocident DF 

at 

Cidade 
Ocident 

at 

Cidade 
Ocident 

at 

! Jundiai SP 2° Oficial de Registro de Imoveis 

DF 

DF 

DF 

DF 

Comarca de Jundiai - SP 

148.852 

148.853 

	

11.999 ! 	1,72% 

	

12.000 	1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

148.857 I 	1,72% 
1 

1,72% 

1,72% 

Jundiai ! SP 1 
Comarca de Jundiai - SP Jundiai 

Alphaville 	, 	2° Oficial de Registro de Imoveis 
Jundiai ! SP 

Jundiai 	 Comarca de Jundiai - SP 	i 148.862 
-1 Alphaville 	Jundiai ! SP 2° Oficial de Registro de Imoveisi 148.863 

1,72% 

1,72% 
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Jundiai SP 

Jundiai SP 

Uberlan M 
dia 
	

G 

Itu SP 

42.810 

9.299 

SE 

Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

Alphaville 
Jundiai 

UBERLANDIA 

Alphaville Itu 

Alphaville 
Jacuhy 
	

Serra 
Alphaville 
	

Camaca 
Litoral Norte 
	

ri 
Alphaville 

Nova 
Esplanada 
Alphaville 

' Ribeirao Preto Ribeirao 
Dutra 	Preto 

Comercial 

Comarca de Jundiai - SP 

20 Oficial de Registro de Imoveis 
Comarca de Jundiai - SP 	148.864 

2° Oficial de Registro de Imoveis 
Comarca de Jundiai - SP 

10 Servico Registral de Imoveis 
de Uberlandia 

Oficial de Registro de Imoveis 
Comarca de Itu - SP 

Cart6rio do 10  Oficio 2a  Zona - 
ES 	 Serra-ES 

BA 
10 Oficio de Registro de Imoveis 

de Camacari 
I Oficial de Registro de Imoveis e 

SP Anexos Comarca de Votorantim - 
SP 

2° Registro de Imoveis de 
Ribeirao Preto 

Votoran 
tim 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

1,72% 

Alphaville 
Ribeirao Preto Ribeirao 

Dutra 	Preto 
Residencial 

Terras Alpha 
Gravatai 

Gravatai 

2° Registro de Imoveis de 
Ribeirao Preto 

Registro de Imoveis da Comarca 
de Gravatai 

Cartorio de Registro de Imoveis 
da Comarca de Barra dos 

Coqueiros - SE 

Cart6rio de Registro de Imoveis 
SE 	da Comarca de Barra dos 

Coqueiros - SE 
6.647 
	

1,72% 

Terras Alpha 
Sergipe 

Terras Alpha 
Sergipe 

Barra 
dos 

Coqueir 
OS 

Barra 
dos 

Coqueir 
OS 

6. CONDOES DE EMISSAO 

6.1. DATA E LOCAL DE EMISSAO 10 de novembro de 2017, Sao Paulo - SP 

6.2. PRAZO TOTAL 2.586 (dois mil e quinhentos e oitenta e seis) 

dias corridos contados da data de emissao, 

vencendo em 09 de dezembro de 2024 

R$ 58.200.000,00 6.3. VALOR DO PRINCIPAL 

6.4. ATUALIZACAO MONETARIA Nao ha. 

6.5. JUROS A partir da Data de Integralizacao, sobre o Valor 

Nominal Unitario das Debentures ou seu saldo, 

conforme o caso, incidirao juros remuneratorios 

correspondentes a variacao acumulada da Taxa DI, 

acrescido exponencialmente do spread de 3,90% 
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(tres inteiros e noventa centesimos por cento) a.a. 

("Acrescimo sobre a Taxa DI", sendo a Taxa DI e o 

Acrescimo sobre a Taxa DI referidos em conjunto 

como "Remuneracao das Debentures"), conforme 

apurada no Procedimento de Bookbuilding. 

6.6. PERIODICIDADE DE CAPITALIZAcA0 

(JUROS 	E 	AMORTIZAcA0 	DE 

PRINCIPAL) 

Mensal 

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO Sao Paulo - SP. 

6.8. ENCARGOS multa moratoria nao compensatoria a taxa 

efetiva de 2,00% (dois por cento), calculada sobre as 

quantias em atraso reajustadas; e 

juros moratorios a taxa efetiva de 1,00% (urn por 

cento) ao mes, calculados dia a dia. 

7. GARANTIAS Conforme descritas e definidas na Escritura de 

Emissao de Debentures, a Alienacao Fiduciaria de 

Quotas e a Cessao Fiduciaria de Recebiveis. 
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AN EXO II 

DATAS DE PAGAMENTO DE REMUNERACAO E AMORTIZACAO PROGRAMADA DOS CRI 

Datas de 
Pagamento 	Amortizacao (% do Saldo Devedor)  Data de Atualizacao 

12/dez/17 

11/ja n/18 	 11/ja n/18 
14/fev/18 	 14/fev/18 	

Periodo  
de 

12/ma r/18 	 12/ma r/18 carencia 
11/a br/18 	 11/a br/18 	, 
11/ma1/18 	 11/ma1/18 
12/jun/18 	 12/jun/18 	 0,2173% 
11/jul/18 	 11/jul/18 	 NAO 
10/ago/18 	 10/ago/18 	 NAO 
13/set/18 	 13/set/18 	 0,4047% 
10/out/18 	 10/out/18 	 NAO 
13/nov/18 	 13/nov/18 	 NAO 
12/dez/18 	 12/dez/18 	 0,6165% 
11/ja n/19 	 11/jan/19 	 NAO 

12/fev/19 	 12/fev/19 	 NAO 

14/ma r/19 	 14/ma r/19 	 0,7606% 
10/a br/19 	 10/a br/19 	 NAO 

13/mai/19 	 13/mai/19 	 NAO 

12/jun/19 	 12/jun/19 	 0,9638% 
10/jul/19 	 10/jul/19 	 NAO 

12/ago/19 	 12/ago/19 	 NAO 

11/set/19 	 11/set/19 	 1,1390% 
10/out/19 	 10/out/19 	 NAO 

12/nov/19 	 12/nov/19 	 NAO 

11/dez/19 	 11/dez/19 	 1,2009% 
13/ja n/20 	 13/ja n/20 	 NAO 

12/fev/20 	 12/fev/20 	 NAO 

11/ma r/20 	 11/ma r/20 	 1,6141% 
13/a br/20 	 13/a br/20 	 NAO 

13/ma i/20 	 13/mai/20 	 NAO 

10/ju n/20 	 10/ju n/20 	 1,9632% 
10/jul/20 	 10/jul/20 	 NAO 

12/ago/20 	 12/ago/20 	 NAO 

11/set/20 	 11/set/20 	 2,4592% 
13/out/20 	 13/out/20 	 NAO 

12/nov/20 	 12/nov/20 	 NAO 

10/dez/20 	 10/dez/20 	 2,7225% 
13/ja n/21 	 13/jan/21 	 NAO 

10/fev/21 	 10/fev/21 	 NAO 

10/ma r/21 	 10/ma 021 	 3,2241% 
13/a br/21 	 13/a br/21 	 NAO 

12/ma i/21 	 12/ma I/21 	 NAO 
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11/jun/21 	 11/jun/21 	 3,7301% 

12/jul/21 	 12/jul/21 	 NAO 

11/ago/21 	 11/ago/21 	 NAO 

13/set/21 	 13/set/21 	 4,2282% 

13/out/21 	 13/out/21 	 NAO 

11/nov/21 	 11/nov/21 	 NAO 

10/dez/21 	 10/dez/21 	 4,9617% 

12/jan/22 	 12/jan/22 	 NAO 

10/fev/22 	 10/fev/22 	 NAO 

11/mar/22 	 11/mar/22 	 5,4650% 

12/abr/22 	 12/abr/22 	 NAO 

11/mai/22 	 11/mai/22 	 NAO 

10/jun/22 	 10/jun/22 	 6,1383% 

12/jul/22 	 12/jul/22 	 NAO 

10/ago/22 	 10/ago/22 	 NAO 

13/set/22 	 13/set/22 	 7,0258% 

13/out/22 	 13/out/22 	 NAO 

11/nov/22 	 11/nov/22 	 NAO 

12/dez/22 	 12/dez/22 	 7,9398% 

11/jan/23 	 11/jan/23 	 NAO 

10/fev/23 	 10/fev/23 	 NAO 

10/mar/23 	 10/mar/23 	 9,5577% 

13/a br/23 	 13/abr/23 	 NAO 

11/mai/23 	 11/mai/23 	 NAO 

13/jun/23 	 13/jun/23 	 11,3464% 

12/jul/23 	 12/jul/23 	 NAO 

10/ago/23 	 10/ago/23 	 NAO 

13/set/23 	 13/set/23 	 13,6221% 

11/out/23 	 11/out/23 	 NAO 

13/nov/23 	 13/nov/23 	 NAO 

12/dez/23 	 12/dez/23 	 17,1761% 

11/jan/24 	 11/jan/24 	 NAO 

14/fev/24 	 14/fev/24 	 NAO 

12/mar/24 	 12/mar/24 	 22,4203% 

10/abr/24 	 10/abr/24 	 NAO 

13/mai/24 	 13/mai/24 	 NAO 

12/jun/24 	 12/jun/24 	 30,3114% 

10/jul/24 	 10/jul/24 	 NAO 

12/ago/24 	 12/ago/24 	 NAO 

11/set/24 	 11/set/24 	 46,4415% 

10/out/24 	 10/out/24 	 NAO 

12/nov/24 	 12/nov/24 	 NAO 

11/dez/24 	 11/dez/24 	 100,0000% 
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ANEXO III 

DECLARACAO DA EMISSORA 

A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, corn registro de companhia aberta perante a 

Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM"), corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, 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"), para 

fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrucao CVM n° 414, de 30 de 

dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de emissora de certificados de recebiveis 

imobiliarios da 171a  serie da l a  emissao da Emissora ("Emissao"),  DECLARA, para todos os fins e 

efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciario e as respectivos assessores legais 

contratados no ambito da Emissao, a legalidade e aus8ncia de vicios da Emissao, alem de ter 

agido corn diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das 

informacoes prestadas no termo de securitizacao de creditos imobiliarios que regula a Emissao. 

As palavras e expresseies iniciadas em tetra maiuscula que nao sejam definidas nesta Declaracao 

terao o significado previsto no Termo de Securitizacao. 

Sao Paulo - SP, 19 de dezembro de 2017. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Nome: 

Cargo: 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO IV 

DECLARACAO DO AGENTE FIDUCIARIO 

A VoRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade empresaria 

limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 202, CEP 01452-00, neste 

ato representada na forma de seu contrato social ("Agente Fiduciario"), para fins de atendimento 

ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrucao CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada, na qualidade de agente fiduciario do Patrimonio Separado constituido em 

ambito da emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da 171 a  serie da l a  emissao da RB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, corn registro de companhia aberta perante a Comissao 

de Valores Mobiliarios ("CVM"), corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.773.542/0001-22 ("Emissora" e "Emissao"),  DECLARA, para todos os fins e efeitos, que 

verificou, em conj unto corn a Emissora e os respectivos assessores legais contratados no ambito 

da Emissao, a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem de ter agido corn diligencia para 

verificar a veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das informacoes prestadas no termo 

de securitizacao de creditos imobiliarios da Emissao. 

As palavras e expressoes iniciadas em tetra maioscula que nao sejam definidas nesta Declaracao 

terao o significado previsto no Termo de Securitizacao. 

Sao Paulo - SP, 19 de dezembro de 2017. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO V 

DECLARACAO DO CUSTODIANTE DA CCI 

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade empresaria 

limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 202, CEP 01452-00,neste ato 

representada na forma do seu Estatuto Social, doravante designada apenas "Custodiante", por 

seu representante legal abaixo assinado, na qualidade de custodiante, da Escritura de Emissao de 

CCI; DECLARA a Emissora, para os fins do artigo 23 da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, 

conforme alterada ("Lei 10.931"), que the foi entregue a esta instituicao custodiante para 

custodia, vias originais da Escritura de Emissao de CCI, por meio da qual foi emitida a Cedula de 

Credito Imobiliario ("CCI"), sendo que a CCI se encontram devidamente vinculada aos Certificados 

de Recebiveis Imobiliarios da 171a Serie da la Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) da 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, CEP 04538-132, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), sendo que os CRI foram 

lastreados, parcialmente, pela CCI por meio do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios 

da Emissao, firmado entre a Emissora e a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., acima qualificada ("Termo de Securitizacao") e, tendo sido instituido, 

conforme disposto no Termo de Securitizacao, o regime fiduciario pela Emissora, no Termo de 

Securitizacao, sobre a CCI e os creditos que ela representa, nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, conforme alterada. 

Sao Paulo - SP, 19 de dezembro de 2017. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO VI 

DECLARACAO DA INSTITUICAO CUSTODIANTE PARA FINS DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 23 DA 

LEI N° 10.931/04 

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade empresaria 

limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 2277, conjunto 202, CEP 01452-00 

("Instituicao Custodiante"), DECLARA, para os fins do paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 

10.931/2004, que nesta data procedeu ao registro do REGIME FIDUCIARIO instituido pela RB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, CEP 04538-132, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), nos termos do Termo de 

Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 171 a  Serie da 1 a  Emissao da RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZACAO, firmado entre a Emissora e a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., acima qualificada ("Termo de Securitizacao"), bem como a custOdia do 

Termo de Securitizacao. 

sao Paulo - SP, 19 de dezembro de 2017. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Nome: 

Cargo: 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO VII 

DECLARACAO DO COORDENADOR LIDER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUcA0 CVM 

N° 414/2004 

BANCO BRADESCO BBI S.A., instituicao financeira, corn estabelecimento na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.064, 100  andar, Jardim Paulistano, 

CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.271.464/0103-43, neste ato representado na 

forma de seu Estatuto Social ("Coordenador Lider") da oferta publica de distribuicao dos 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 171a Serie da la Emissao ("Emissao") da RB CAPITAL 

COMPANHIA DE SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° andar, CEP 04538-132, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), nos termos da lnstrucao CVM n° 476, de 16 

de janeiro de 2009, conforme alterada, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, ern 

conj unto corn a Emissora e os assessores legais contratados, a legalidade e ausencia de vicios da 

operacao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correcao e 

suficiencia das informacoes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos 

Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo - SP, 19 de dezembro de 2017. 

BANCO BRADESCO BBI S.A. 

Coordenador Lider 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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AN EXO VIII 

Outras Emiss6es 

Nos termos da instrucao CVM N° 583 de 20 de dezembro de 2016, em seu Artigo 6°, Paragrafo 2°, o 

Agente Fiduciario identificou que presta servicos de agente fiduciario nas seguintes emissaes: 

Certificados de Recebiveis do Agronegocio da 5a  Serie da 1a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$294.500.000,00 

Taxa de Juros 103%CDI 

Quantidade 294.500 

Data de Emissao 20 de abril de 2016 

Data de Vencimento 26 de abril de 2019 

Garantias Nao ha 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.8 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 6a  e 7a Series da 1 a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$969.691.000,00 

Taxa de Juros 6a Serie: 

Taxa de Juros 7a Serie: 

96% CDI 

IPCA + 4,7258% a.a 

Quantidade: 969.691 

Data de Emissao 27 de abril de 2017 

Data de Vencimento 6a 

Data de Vencimento 7a  

19 de abril de 2023 

17 de abril. de 2024 

Garantias N/A 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 
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Amortizacao Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 119a  Serie da r Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$29.913.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 7,6345% 

Quantidade 29.913 

Data de Emissao 17 de agosto de 2016 

Data de Vencimento 17 de marco de 2027 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Quotas 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 121a Serie da 1' Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$34.700.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 8,17%aa 

Quantidade 34.700 

Data de Emissao 07 de outubro de 2015 

Data de Vencimento 07 de Janeiro de 2029 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Bern 'mew& 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 125 	Serie da 1a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$22.461.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 8,2100% 
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Quantidade 22.461 

Data de Emissao 13 de novembro de 2015 

Data de Vencimento 13 de maio de 2028 

Garantias 

Fianca 

Alienacao Fiduciaria de Quotas 

Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Seguros do Empreendimento 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 127a Serie da 1a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$31.021.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 7,8861%aa 

Quantidade 31.021 

Data de Emissao 17 de abril de 2016 

Data de Vencimento 17 de julho de 2026 

Garantias 

Alienacao Fiduciaria 

Fianca Bancaria 

Fundo de Despesa 

Fundo de Reserva Aluguel 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 165a Serie da 1a Emissao da da RB Capital 

Companhia Securitizadora 
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Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissao R$198.848.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 1,80% aa 

Quantidade 198.848 

Data de Emissao 6 de agosto de 2017 

Data de Vencimento 6 de novembro de 2027 

Garantias AF de imovel 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 173a Serie da 1a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$185.000.000,00 

Taxa de Juros 100% CDI + 1,30% a.a 

Quantidade 185.000 

Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 18 de novembro de 2032 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 174a Serie da 1a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$185.000.000,00 

Taxa de Juros 100% CDI + 1,30% a.a 

Quantidade 185.000 
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Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 18 de novembro de 2032 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 175a Serie da 1 a  Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$75.000.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 6,5% a.a 

Quantidade 75.000 

Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 17 de novembro de 2026 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Creditorios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 176a Serie da 1a Emissao 

da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da 

Emissao R$75.000.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 6,5% a.a 

Quantidade 75.000 

Data de Emissao 21 de setembro de 2017 

Data de Vencimento 17 de novembro de 2026 

Garantias AF Imovel, AF Cotas, CF Direitos Credit6rios 

Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Amortizacao Nos termos da Clausula 6.1 do Termo de Securitizacao 

Enquadramento Adimplente 
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