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TERMO DE SECURITIZA<;:AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 

I - PARTES 

Pelo presente instrumento particular: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A., sociedade an6nima aberta, inscrita no 

CNPJ/MF sob 0 n° 02.773.54210001-22, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, neste ato representada 

na forma de seu Estatuto Social (adiante designada simplesmente como "Emissora" ou "RB 

Capital"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui~ao financeira, 

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

4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 17.343.68210001-38, 

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (adiante designada simplesmente como 

"Agente Fiduciario"). 

Adiante designados em conjunto a Emissora, 0 Agente Fiduciario e 0 Investidor que vier a 

subscrever ou adquirir 0 CRI como "Partes" e, isoladamente, como "Parte" 

Firmam 0 presente Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios (adiante designado 

simplesmente como "Termo de Securitizacao" ou "Termo"), para vincular 0 CRI da 62a Serie, da 

1a emissao da Emissora, de acordo com 0 artigo 8° da Lei n° 9.514/1997, as Instru~6es CVM nOs 

400/2003 e 414/2004 e as clausulas abaixo redigidas. 

II - CLAuSULAS 

CLAuSULA PRIMEIRA: DEFINI<;:OES 

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes defini~6es, sem prejuizo daquelas que 

forem estabelecidas no corpo do presente: 
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"Agente Fiduciario": Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

conforme qualifica~ao que consta do preambulo; 

"Agente Financeiro": Institui~ao financiadora autorizada a integrar 0 SFH; 

"Aiuste ao Valor da A Real Grandeza se comprometeu a devolver, total ou 

Cessao": parcialmente (conforme aplicavel) 0 Valor da Cessao, conforme 

o calculo estabelecido na formula prevista na Declara~ao Real 

Grandeza, caso ocorram, dentre outras, as hipoteses previstas 

no item 3.3. deste Termo; 

" Amortizacao Tern 0 significado que the e atribuido no item 3.2. deste Termo 

Extraordinaria" de Securitiza~ao; 

"CADMUT": Cadastro Nacional de Mutwirios, sistema de processamento de 

dados que concentra dados relativos aos mutuarios do SFH 

propiciando a identifica~ao de indicios de multiplicidade de 

Contratos de Financiamento; 

"CCI": Cedulas de Creditos Imobiliarios emitidas sem garantia real 

imobiliaria, com base no que dispoe 0 paragrafo 3° do artigo 18 

da Lei 10.931/04, formalizada atraves da Escritura de Emissao; 

"Cedente": NSG Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FCVS, 

inscrito no CNPJ sob 0 n° 07.142.172/0001-49; 

"CEF": Caixa Economica Federal, institui~ao administradora do FCVS, 

I 

responsavel por homologar a nova~ao dos Creditos Imobiliarios; 

I 

"Cessao de Credito" ou Instrumento Particular de Cessao de Direitos de Creditos e 

"Contrato de Cessao": Outras Aven~as, celebrado entre 0 Cedente, a Emissora e 0 

Banco Bradesco S.A. nesta data, mediante 0 qual foi transferida 
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"CETIP": 

"Condicoes 

Precedentes" : 

a titularidade plena dos Creditos Imobiliarios, decorrentes dos 

saldos residuais dos Contratos de Financiamento, incluindo 

todos os seus acessorios. 

CETIP S.A. - Baldo Organizado de Ativos e Derivativos, 

institui~ao devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil 

para a presta~ao de servi~os de custodia escritural de ativos e 

liquida~ao financeira, com sede no Municipio do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Republica do Chile, n° 230, 

11° andar, CEP 20031-170; 

Condi~oes a serem atendidas para que 0 Cedente fa~a jus ao 

recebimento do Valor da Cessao, nos termos da Clausula 2.3 do 

Contrato de Cessao; 

"Conta Centralizadora:" Conta corrente n° 05790-4, agencia n° 0262, mantida no Banco 

Itau, de titularidade da Emissora, na qual transitam os Creditos 

Imobiliarios. Todos os ativos da Conta Centralizadora integram 0 

Patrimonio Separado, nao se confundindo com 0 patrimonio da 

Emissora; 

"Contrato de Prestac:ao 

de Servicos de Agente 

Fiduciario" 

"Contrato de Prestac:ao 

de Servic:os": 

Instrumento Particular de Contrato de Presta~ao de Servi~os, 

celebrado na presente data entre a Emissora e 0 Agente 

Fiduciario, a Real Grandeza como interveniente, sendo que a 

Real Grandeza e responsavel pela remunera~ao estabelecida no 

referido contra to. 

o Instrumento Particular de Contrato de Presta~ao de Servi~os, 

cuja copia segue anexa na forma do Anexo IV da Escritura de 

Emissao, foi celebrado entre a Emissora, 0 Servicer, na 

qualidade de administrador dos Creditos Imobiliarios, tendo a 

Real Grandeza como interveniente e responsavel pela 

remunera~ao do Servicer, e que tem por objeto a administra~ao 
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dos Creditos Imobiliarios com vistas a nova<;ao; 

Instrumento Particular de Contrato de Presta<;ao de Servi<;os de 

Agente Registrador, Institui<;ao Custodiante e Agente 

Intermediador de Cedulas de Credito Imobiliario, celebrado em 

na presente data entre a Emissora e a Institui<;ao Custodiante, 

tendo a Real Grandeza como interveniente, sendo que a Real 

Grandeza e responsavel pela remunera<;ao estabelecida no 

referido contrato. 

Instrumento Particular de Venda e Compra de CVS a Termo e 

Outras Aven<;as a ser firmado entre a Emissora e 0 Investidor, 

quando da subscri<;ao e integraliza<;ao do CRI pelo Investidor, 

que regula a aquisi<;ao dos CVS que podem ser originados com a 

nova<;ao dos Creditos Imobiliarios lastro do CRI, e cujo 

pagamento devera ser destinado pela Emissora a amortiza<;ao do 

saldo devedor do CRI; 

Os contratos de financiamento imobiliario celebrados no ambito 

do SFH por Mutuarios e Agentes Financeiros, que tenham 

cobertura do FCVS, e em rela<;ao aos quais tenha havido, 

quando devida, contribui<;ao ao FCVS, cujos Creditos 

Imobiliarios serao vinculados ao CRI dessa emissao. Os Contratos 

de Financiamento estao identificados nos Anexos I e II da 

Escritura de Emissao; 

Saldos residuais, de responsabilidade do FCVS, incluindo todos 

os seus acessorios, decorrentes dos Contratos de Financiamento, 

cujo reconhecimento pelo FCVS foi acordado pelo detentor do 

credito imobiliario e pela CEF, ou que esta em discussao apos 

resposta preliminar da CEF. Ha 4 estagios para os Creditos 

Homologados, quais sejam: Creditos Homologados SM, Creditos 
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Homologados Nao Validados (RCNV); CrE!!ditos Homologados 

Valid ados (RCV) e Creditos Homologados Nao Passlveis de 

Recurso (RCNP); 

"Creditos Homologados Estagio dos Creditos Homologados no qual 0 titular do credito 

Nao Passlveis de imobiliario perdeu 0 prazo de 90 (noventa) dias para transferir 

Recurso (RCNP)": os Creditos Homologados SM para a categoria Creditos 

Homologados Validados (RCV) ou para a categoria Creditos 

Homologados Nao Validados (RCNV).lniciado este estagio de 

Creditos Homologados Nao Passlveis de Recurso (RCNP), 0 titular 

do credito imobiliario tera um prazo adicional de 12 (doze) 

meses para interpor recurso administrativo e mover referidos 

Creditos Homologados para a categoria Creditos Homologados 

Nao Validados (RCNV), sendo certo que, para tanto, sera devido 

it CEF 0 pagamento de uma multa proporcional ao tempo em 

que os Creditos Homologados fica rem na categoria Creditos 

Homologados Nao Passlveis de Recurso (RCNP); 

"Creditos Homologados Estagio dos Creditos Homologados no qual a CEF e 0 detentor do 

Nao Validados (RCNV)": credito imobiliario nao concordam quanto ao valor dos saldos 

residuais, de responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus 

acessorios, decorrentes dos Contratos de Financiamento a ser 

novado, e 0 detentor do credito imobiliario deve encaminhar it 

CEF as evidencias do valor pleiteado; 

"Creditos Homologados Estagio dos Creditos Homologados no qual a CEF informa ao 

SM": detentor do credito imobiliario 0 valor dos saldos residuais, de 

responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus acessorios, 

decorrentes dos Contratos de Financiamento. A partir de entao, 

o detentor do credito imobiliario tem 0 prazo de 90 (noventa 

dias para transferir os Creditos Homologados SM para a 

categoria Creditos Homologados Validados (RCV) ou Creditos 
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Homologados Nao Validados (RCNV); 

"Creditos Homologados Estagio dos Creditos Homologados no qual, mediante a emissao 

Validados {RCV}" do RCV, ha concordancia entre 0 detentor do credito imobiliario 

e a CEF com rela<;ao ao valor dos saldos residuais de 

responsabilidade do FCVS, incluindo todos os seus acessorios, 

decorrentes dos Contratos de Financiamento a serem novados; 

"Creditos Imobiliarios": Os Creditos Homologados, conforme data base de 01 de Janeiro 

de 2010 quando mencionados em conjunto, devidamente 

descritos e caracterizados nos Anexos I elida Escritura de 

Emissao, inclusive quanto ao estagio em que se encontra cad a 

um destes Creditos Imobiliarios. 

"CRI": o Certificado de Recebiveis Imobiliarios da Emissao encontra-se 

identificado na clausula terceira deste Termo; 

"CVM": Comissao de Valores Mobiliarios; 

"CVS": Titulos de emissao do Tesouro Nacional, registrados sob a forma 

escritural em sistema centralizado de liquida<;ao e custodia, 

resultantes da nova<;ao da divida do FCVS por meio de contrato 

firmado pela Uniao, pelo qual a Uniao assume a divida novada, 

sob novas condi<;6es de pagamento, remunera<;ao e prazo e a 

divida do FCVS e declarada extinta. Os CVS poderao ser das 

seguintes especies: CVS-A, CVS-B, CVS-C e CVS-D; 

"CVS-A": Originados a partir de dividas vencidas do FCVS de Contratos de 

Financiamento com recursos nao oriundos de FGTS. A 

remunera<;ao do CVS-A e de TR + 0,50% a.m. (6,17% a.a.); 

"CVS-B": Originados a partir de dividas vencidas do FCVS de Contratos de 
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Financiamento com recursos oriundos de FGTS. A remunerac;:ao 

do CVS-B e de TR + 0,2564% a.m. (3,12% a.a.); 

Originados a partir de dividas vincendas do FCVS de Contratos 

de Financiamento com recursos nao oriundos de FGTS. A 

remunerac;:ao do CVS-C e de TR + 0,50% a.m. (6,17% a.a.); 

Originados a partir de dividas vincendas do FCVS de Contratos 

de Financiamento com recursos oriundos de FGTS. A 

remunerac;:ao do CVS-D e de TR + 0,2564% a. m. (3,12% a.a.); 

01/01/2010; 

A Real Grandeza declarou, conforme documento anexo na forma 

do Anexo II a Ata do Cedente realizada em 03 de fevereiro de 

2010, que se compromete a devolver, total ou parcialmente 

(conforme aplicavel) 0 Valor da Cessao, conforme 0 calculo 

estabelecido em tal declarac;:ao (Ajuste ao Valor da Cessao), 

caso os Creditos Imobiliarios nao existam ou possuam, em 1° de 

janeiro de 2010, valor inferior ou estagio anterior ao informado, 

ou caso venha a ser reconhecido em sentenc;:a judicial ou 

procedimento arbitral que os Creditos Imobiliarios pertenciam a 

terceiro que nao 0 NSG FlOC, de forma que a cessao feita pelo 

NSG FlOC venha a ser considerada nula ou invalida, inclusive por 

ocasiao de falsidade, incorrec;:ao, omissao ou incompletude das 

declarac;:6es prestadas pelo NSG FlOC quando da cessao dos 

Creditos Imobiliarios para a Emissora. No entanto, tendo em 

vista que 0 investidor do CRI e a propria Real Grandeza, 0 

Ajuste ao Valor da Cessao sera realizado mediante 0 

cancelamento do saldo do CRI em montante equivalente ao que 

seria pago a titulo de Ajuste ao Valor da Cessao; 
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"Declaracao do Servicer" Declarac;:ao prestada pelo Servicer, anexa a Escritura de Emissao 

na forma do Anexo VII, na qual declara, entre outros pontos, 

que (i) os Creditos Imobiliarios existem e possuem os exatos 

termos, condic;:6es e valores estabelecidos nas CCI; (ii) os 

Documentos Comprobatorios existem e estao sob sua custodia 

na qualidade de fiel depositorio; e (iii) os procedimentos 

informados acerca do processo de novac;:ao dos Creditos 

Imobiliarios na forma do Anexo III da Escritura de Emissao sao 

verdadeiros e suficientes para permitir ao investidor uma 

tomada de decisao fundamentada a respeito da Oferta; 

"Despesas de 

Estruturacao" 

"Dia Util": 

"Documentos 

Comprobatorios": 

"Documentos da 

Operacao": 

As despesas de estruturac;:ao da Emissao serao arcadas pelo 

Investidor, conforme previsto no item 2.3.2. do Contrato de 

Cessao, e consistem nas despesas listadas no item 13.3. deste 

Termo; 

Todo aquele que nao seja sabado, domingo ou feriado nacional 

na Republica Federativa do Brasil; 

Os documentos comprobatorios da existencia dos Creditos 

Imobiliarios, apontados no MNPO - FCVS como necessarios ao 

procedimento de habilitac;:ao, analise e novac;:ao dos Creditos 

Imobiliarios, estao sob a guarda do Servicer, como responsavel 

pela guarda dos documentos, na qualidade de fiel depositario, 

conforme previsto no Contrato de Prestac;:ao de Servic;:os; 

o presente Termo, a Escritura de Emissao, 0 Contrato de 

Cessao, 0 Contrato de Compra e Venda de CVS, 0 boletim de 

subscric;:ao do CRI, 0 Contrato de Prestacao de Servicos de 

Agente Fiduciario, 0 Contrato de Prestac;:ao de Servic;:os e 0 

Contrato de Prestac;:ao de Servic;:os de Agente Registrador, 

quando referidos conjuntamente. 
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"Emissora" ou "RB RB Capital Securitizadora Residencial S.A., acima qualificada, 

Cal2ital": na qualidade de emissora da presente serie de CRI; 

"Escritura de Emissao": Escritura Particular de Emissao de Cedulas de Credito 

Imobiliario sem Garantia Reallmobiliaria sob a Forma Escritural, 

celebrado pela Emissora, a Instituic;ao Custodiante e 0 Servicer 

na presente data; 

"FCVS": Fundo de Compensac;ao de Variac;6es Salariais, criado nos 

termos da Resoluc;ao n.o 25, de 16 de junho de 1967, do 

Conselho de Administrac;ao do extinto Banco Nacional da 

Habitac;ao, cujo principal objetivo consiste na obrigac;ao de 

quitar, junto aos Agentes Financeiros, os saldos devedores 

remanescentes de Contratos de Financiamento, decorrentes da 

diferenc;a de criterios de atualizac;ao monetaria das prestac;6es 

pagas pelos Mutuarios e do respectivo saldo devedor. 

"FGTS": o Fundo de Garantia do Tempo de Servic;o (FGTS) criado na 

decada de 60 para proteger 0 trabalhador demitido sem justa 

causa; 

"Imoveis": Os imoveis adquiridos pelos Mutuarios, financiados pelos 

Contratos de Financiamento; 

"Instituicao Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

Custodiante": conforme definida acima; 

"Investidor" ou "Titular 0 Investidor detentor da propriedade do CRI da presente 

do CRI" ou "Real emissao da RB Capital sera a Real Grandeza - Fundac;ao de 

Grandeza": Previd€mcia e Assistencia Social, inscrita no CNPJ sob 0 n° 

34.269.803/0001-68; 
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"Liguida~ao a Vista": Pagamento em dinheiro realizado pelo Tesouro Nacional, apos 0 

processo de habilita<;:ao, . homologa<;:ao e pre-nova<;:ao dos 

Creditos Imobiliarios perante a CEF e a consequente defini<;:ao 

do seu valor e validade; 

"Lei noo 10.150/00": Lei n. ° 10.150, de 21 de dezembro de 2000; 

"MNPO - FCVS": Manual de Normas e Procedimentos Operacionais do FCVS; 

"Mutuarios" ou Pessoas fisicas tomadoras de financiamento imobiliario no 

"Devedores": ambito do SFH para aquisi<;:ao dos Imoveis, por meio da 

celebra<;:ao dos Contratos de Financiamento com os 

originadores; 

"Patrimonio Sel2arado": Patrimonio constituido, apos a institui<;:ao do regime fiduciario, 

pelos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI vinculadas 

ao CRI, nao se confundindo com 0 patrimonio da Emissora, 

destinado exclusivamente a liquida<;:ao do CRI a que estiver 

afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de 

administra<;:ao e de obriga<;:6es fiscais; 

"Servicer": Gestora de Recebiveis T etto Habita<;:ao Ltda., com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Marechal Floriano, n° 96, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

07.143.033/0001-30; 

"SFH": Sistema Financeiro de Habita<;:ao; 

"Termo" ou "Termo de o presente Termo de Securitiza<;:ao de Creditos Imobiliarios; 

Securitiza~ao": 

"Valor da Cessao": Valor a ser recebido pelo Cedente em razao da celebra<;:ao do 

Contrato de Cessao e de R$ 25.367.871,53 (vinte e cinco 
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milhoes, trezentos e sessenta e sete mil,oitocentos e setenta e 

um reais e cinquenta e tres centavos} na presente data. 

Apos 0 cumprimento das Condic;:oes Precedentes previstas no 

Contrato de Cessao, 0 Valor da Cessao sera pago pela Emissora 

ao Cedente mediante transferencia dos recursos a conta 

indicada pelo Cedente no Contrato de Cessao. 

CLAuSULA SEGUNDA: OBJETO E CREDITOS IMOBIUARIOS 

2.1. A RB Capital realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a vinculac;:ao dos 

Creditos Imobiliarios ao CRI da 62a Serie de sua 1 a Emissao, conforme as caracteristicas 

descritas na clausula terceira, abaixo. 

2.2. A RB Capital declara que pelo presente Termo foram vinculados ao CRI os Creditos 

Imobiliarios, representados pelas CCI de sua titularidade, com saldo devedor de R$ 

31.132.005,28 (trinta e um milhoes, cento e trinta e dois mil, cinco reais e vinte e oito 

centavos), na Data de Emissao. 

2.2.1. Os Creditos Imobiliarios vinculados pelo presente Termo encontram-se 

representados pelas CCI, emitidas pela RB Capital sob a forma escritural, na forma da Lei 

10.931/04. 

2.2.2. As CCI foram emitidas sem Garantia Real Imobiliaria e a Escritura de Emissao de 

CCI encontra-se devidamente depositada junto a Instituic;:ao Custodiante das CCI, nos 

term os do § 3° do Artigo 18 da mencionada Lei 10.931/04. 

2.2.3. Cada um dos Creditos Imobiliarios vinculados ao CRI, objeto de novac;:ao, passou ou 

passara, conforme 0 atual estagio de cada um dos Creditos Imobiliarios, por um processo 

de habilitac;:ao, homologac;:ao e pre-novac;:ao perante a CEF para definic;:ao do seu valor e 

validade, sendo posteriormente liquidados pelo Tesouro Nacional. A liquidac;:ao pelo 

Tesouro Nacional e realizada de duas formas: (i) Liquidac;:ao a Vista; e (ii) dac;:ao de CVS em 

pagamento. 
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2.2.3.1. 0 Investidor firmou, nesta data, 0 Contrato de Cessao de CVS a Termo, por 

meio do qual se comprometeu em canlter irrevogavel e irretratavel a adquirir os CVS 

de titularidade da Emissora que venham a ser originados por ocasiao da nova<;:ao dos 

Creditos Imobiliarios, pelo Pre<;:o de Aquisi<;:ao de CVS (conforme definido no Contrato 

de Cessao de CVS a Termo). 

2.2.3.2. Nos termos do Contrato de Cessao de CVS a Termo, por ocasiao da obriga<;:ao 

de aquisi<;:ao assumida pelo Investidor, a nova<;:ao dos Creditos Imobiliarios sera 

realizada em nome do proprio Investidor. Para tanto, quando 0 Servicer for solicitar 

a CEF a nova<;:ao do Credito Imobiliario, ja informara que tal nova<;:ao devera ser 

realizada no nome do Investidor. 

2.2.3.3. Fica desde ja aven<;:ado que, con forme disposto no Contrato de Venda e 

Compra de CVS, 0 valor a ser pago pelo Investidor, pel a aquisi<;:ao dos CVS, podera, a 

criterio do Investidor, (i) ser pago mediante liquida<;:ao financeira; ou (ii) ser 

compensado, nos termos do artigo 368 do Codigo Civil Brasileiro, com 0 saldo 

devedor atualizado conforme Clausula Quinta a seguir. 

2.2.3.4. 0 Servicer notificara 0 Investidor para que este pratique todos os atos 

necessarios para que a nova<;:ao de tal credito ocorra no nome do proprio Investidor, 

inclusive para efeitos do estabelecido no Artigo 3°, § 5° da Lei 10.150/00. 

2.2.3.5. Tendo em vista que a nova<;:ao dos Creditos Imobiliarios sera realizada em 

nome do Investidor apenas por uma questao operacional, e que ate 0 momenta do 

pagamento do Pre<;:o de Aquisi<;:ao de CVS tais CVS serao de titularidade da Emissora, 

o Investidor se compromete a notificar a Emissora (i) sobre qualquer notifica<;:ao que 

venha a receber da CEF ou do Tesouro Nacional, em ate 5 (cinco) Dias Uteis da data 

em que receba tal notifica<;:ao; (ii) de qualquer ato formal perante a CEF que venha a 

praticar para que a nova<;:ao seja realizada em seu nome, no prazo de ate 5 (cinco) 

Dias Uteis da data em que tenha praticado determinado ato; e (iii) sem prejuizo do 

disposto nos subitens "i" e "ii", caso venha a tomar conhecimento por meio de 

comunica<;:ao da CEF ou do Servicer, se compromete a notificar a Cedente dos 

seguintes eventos (a) data em que for assinar 0 contrato de nova<;:ao dos Creditos 
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Imobiliarios, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis da data em que tomar 

conhecimento sobre a data de assinatura; e (b) datas em que os CVS serao 

transferidos para a sua titularidade e 0 valor da parcela de Liquidac;:ao it Vista que 

sera pago, no prazo de ate 2 (dois) Dias Uteis da data em que tomar conhecimento. 

As obrigac;:6es de notificac;:ao previstas neste item 2.2.3.5. considerar-se-ao 

cumpridas caso tenham sido realizadas pelo Servicer nos mesmos prazos aqui 

previstos. 

2.2.3.6. 0 Investidor declarou, por meio do Contrato de Cessao de CVS a Termo, que 

esta ciente de que a novac;:ao ocorrera em seu nome por uma questao operacional, 

mas que os CVS que serao originados apenas serao de sua titularidade apos realizar 0 

pagamento do Prec;:o de Aquisic;:ao de CVS (conforme definido no Contrato de Cessao 

de CVS a Termo) it Emissora. Desta forma, caso 0 Investidor venha a conduzir 0 

processo de novac;:ao sem a participac;:ao da Emissora e deixe de cumprir com as 

obrigac;:6es assumidas no item 2.2.3.5. acima, pagara it Emissora uma multa no valor 

equivalente ao valor do Credito Imobiliario novado, acrescido da Remunerac;:ao e 

eventuais penalidades, de natureza nao compensatoria, e sera responsavel por arcar 

com quaisquer onus ou prejuizos que venham a incorrer it Emissora. Sem prejuizo do 

disposto neste item, na ocorrencia desta hipotese, 0 Patrimonio Separado da Emissao 

sera antecipadamente liquidado, conforme previsto no item 11.5., "e" deste Termo. 

2.2.3.6.1. Os recursos oriundos do pagamento da multa prevista no item 

2.2.3.6. acima serao utilizados pela Emissora para amortizar 0 CRI, sendo 

certo, portanto, que apos 0 pagamento desta multa, a obrigac;:ao de 

pagamento pela cessao dos CVS prevista no item 2.5. do Contrato de 

Cessao de CVS a Termo tera sido plenamente cumprida pelo Investidor. No 

entanto, ainda sera devida a penalidade prevista no item 5.2. do Contrato 

de Cessao de CVS a Termo, sem prejuizo de eventuais perdas e danos que 

venham a incorrer it Emissora, por ocasiao do descumprimento da 

obrigac;:ao do Investidor prevista no item 2.2.3.5. deste Termo. 

2.3. A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida pela RB Capital atraves da celebrac;:ao 

do Contrato de Cessao, com a posterior emissao de CCI atraves da CETIP pela Emissora. 
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2.4. Pela cessao dos Creditos Imobiliarios, a RB Capital pagara ao Cedente, apos 0 atendimento 

das Condi~6es Precedentes, 0 Pre~o de Aquisi~ao de CVS, nos term os da Clausula Segunda do 

Contrato de Cessao. 

CLAuSULA TERCEIRA: IDENTIFICA<;:AO DO CRI E FORMA DE DISTRIBUI<;:AO 

3.1. 0 CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelos Creditos Imobiliarios, 

representados pelas CCI, possui as seguintes caracteristicas: 

a) Emissao: 1 a; 

b) Serie: 62a
; 

c) Quantidade de CRI: 1 (um); 

d) Valor Global da Serie: R$ 25.352.973,89313100 (vinte e cinco milh6es, trezentos e 

cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e tres reais e oitenta e nove centavos); 

e) Valor Nominal Unitario: R$ 25.352.973,89313100 (vinte e cinco milh6es, trezentos e 

cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e tres reais e oitenta e nove centavos); 

f) Prazo Total: 203 (duzentos e tres meses); 

g) Remunera~ao: 7,4130% (sete virgula quatro um tres por cento) ao ana 

h) Reajuste: varia~ao da Taxa Referencial divulgada pelo Banco Central do Brasil (UTR") 

i) Periodicidade de Pagamento de Amortiza~ao e da Remunera~ao: pagamento em uma 

unica parcela na Data de Vencimento, sendo que 0 saldo devedor pod era ser amortizado 

antecipadamente durante 0 prazo da opera~ao conforme os Creditos Imobiliarios sejam 

novados, de acordo com 0 previsto no item 3.2. abaixo; 

j) Regime Fiduciario: Sim; 

k) Garantia Flutuante: Nao; 

I) Garantias: Regime Fiduciario e Patrimonio Separado; 

m) Sistema de Registro e Liquida~ao Financeira: CETIP; 

n) Data de Emissao: 10 de fevereiro de 2010; 

0) Local de Emissao: Sao Paulo, SP; 

p) Local de Pagamento: Sao Paulo, SP; 

q) Data de Vencimento: 10 de janeiro de 2027; 

r) Taxa de Amortiza~ao: 100% (cem por cento) na Data de Vencimento. 
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3.2. 0 CRI sera objeto de amortizac;:ao extraordinaria proporcional, na medida em que os 

Creditos Imobiliarios vinculados it presente Emissao forem objeto de novac;:ao e houver 0 

pagamento do valor novado, conforme disposto na Lei 10.150/00 (U Amortizacao 

Extraordinaria"). Conforme previsto no item 2.2.3. acima, a liquidac;:ao pelo Tesouro Nacional e 

realizada de duas formas: (i) Liquidac;:ao it Vista; e (ii) dac;:ao de CVS em pagamento. 

3.2.1. Os recursos utilizados para Amortizac;:ao Extraordinaria serao advindos da parcela 

da Liquidac;:ao it Vista, que sera paga pelo Tesouro Nacional, por conta e ordem da 

Emissora, diretamente ao Investidor, e da venda dos CVS, sendo que esta ultima sera 

realizada na forma prevista no item 2.2.3.3. e obedecerao it seguinte cascata de 

pagamentos: 

(i) Oespesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas pelo Investidor, se for 0 

caso; 

(ii) Juros do CRI, ate 0 limite dos recursos disponiveis para a Amortizac;:ao 

Extraordinaria, devidamente atualizados pela variac;:ao acumulada da TR calculados de 

forma pro-rata, desde a (i) data da Emissao, ou (ii) data da ultima Amortizac;:ao 

Extraordinaria, ate a data da efetiva Amortizac;:ao Extraordinaria dos Creditos 

Imobiliarios,; e 

(iii) Principal do CR!. 

3.2.2. Quando vier a ocorrer a novac;:ao dos Creditos Imobiliarios e 0 pagamento do valor 

novado, os juros do CRI e a atualizac;:ao pela variac;:ao acumulada da TR serao calculados 

desde a (i) data da Emissao, ou (ii) data da ultima Amortizac;:ao Extraordinaria, ate a 

data da efetiva Amortizac;:ao Extraordinaria dos Creditos Imobiliarios. 

3.2.3. Caso os recursos disponiveis para Amortizac;:ao Extraordinaria nao sejam 

suficientes para 0 pagamento da totalidade dos Juros calculados conforme 0 item (ii) do 

3.2.1 acima, os Juros remanescentes deverao ser incorporados ao saldo devedor do CR!. 

17 



aD al e e 
q;r;r Civil e Peuoa Jurldite - s.P. 

IIICJOOIME tr' 8 7 3 0 3 1 5 
e 

1 1 6 4 11 G 1 9 -03-1 0 

3.3. Conforme previsto na Declara<;ao Real Grandeza, a Real Grandeza se comprometeu a 

realizar 0 Ajuste ao Valor da Cessao, caso os Creditos Imobiliarios nao existam ou possuam, em 

1 ° de janeiro de 2010, valor ou estagio inferior ao informado, ou caso venha a ser reconhecido 

em senten<;a judicial ou procedimento arbitral que os Creditos Imobiliarios pertenciam a 

terceiro que nao 0 NSG FlOC, de forma que a cessao feita pelo NSG FlOC venha a ser 

considerada nula ou invatida, inclusive por ocasiao de falsidade, incorre<;ao, omissao ou 

incompletude das declara<;6es prestadas pelo NSG FlOC quando da cessao dos Creditos 

Imobiliarios para a Emissora. 

3.3.1. Caso ocorra a hipotese prevista no item 3.3. acima, tendo em vista que 0 

investidor do CRI e a propria Real Grandeza, 0 Ajuste ao Valor da Cessao sera 

realizado mediante 0 cancelamento do saldo do CRI em montante equivalente ao 

que seria pago a titulo de Ajuste ao Valor da Cessao e que equivale aos Creditos 

Imobiliarios que nao mais fazem parte do lastro da Emissao. 

3.3.2. Tendo em vista 0 disposto nos itens 3.3. e 3.3.1. acima, a Real Grandeza se 

compromete, desde ja, a auxiliar a RB Capital para que a compensa<;ao seja 

operacionalizada e registrada de forma correta na camara de liquida<;ao e 

custodia do CRI. 

3.4. 0 CRI sera registrado para negocia<;ao na CETIP e colocado junto ao Investidor, 

diretamente pela Emissora, na forma permitida pelo art. 9° da Instru<;ao CVM n° 414/2004. 

3.5. 0 CRI sera colocado junto ao Investidor com agio sobre 0 seu valor nominal. 0 valor 

adicional devido a coloca<;ao do CRI com agio sera utilizado pela Emissora para realizar 0 

pagamento das Despesas de Estrutura<;ao. 

3.6. Considerando que 0 CRI sera subscrito e integralizado por um unico investidor qualificado, 

em lote unico e indivisivel, a Emissora requerera a CVM a dispensa automatica de registro da 

oferta publica de distribui<;ao do CRI, nos termos do artigo 5°, inciso II, da Instru<;ao CVM n° 

400/2003. 
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3.7. Para todos os fins e efeitos desta Emissao, 0 CRI permanecera bloqueado para negocia~ao 

no secundario junto a Cetip durante todo 0 prazo da Emissao, nao sendo permitida a sua venda, 

em nenhuma hipotese, para qualquer terceiro interessado. Fica vedada, inclusive, a negocia~ao 

privada deste CRI. Caso 0 Investidor venha a realizar a venda do CRI, sera decretado um evento 

de liquida~ao antecipada do Patrimonio Separado, conforme previsto no item 11.5. "C" deste 

Termo. 

CLAuSULA QUARTA: SUBSCRI<;AO E INTEGRALlZA<;AO DO CRI 

4.1. 0 CRI sera subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, em uma (mica parcela, 

no mesmo dia da subscri~ao, de acordo com 0 pre~o unitario diario do CRI, que levara em 

considera~ao a incidencia diaria do reajuste e os juros remuneratorios incorridos desde a Data 

de Emissao ate a data de integraliza~ao do CRI, calculados pro rata die, se necessario, e 

reduzido de eventuais amortiza~6es que possam vir a ocorrer durante esse periodo. 

4.1.1. Conforme previsto no item 3.3. acima, 0 CRI sera subscrito e integralizado pelo 

Investidor com 0 agio previsto no item 3.4 acima, para que tal montante seja utilizado 

pela Emissora no pagamento das Despesas de Estrutura~ao. 

4.2. A integraliza~ao do CRI sera realizada via CETIP. 

CLAuSULA QUINTA: REMUNERA<;AO 

5.1. 0 catculo do saldo devedor unitario do CRI com reajuste sera realizado da seguinte forma: 

o Valor Nominal unitario do CRI sera atualizado monetariamente pela varia~ao mensal da TR, 

como segue: 

VNa = VN xC, onde: 

VNa = Valor Nominal unitario do CRI, atualizado pela varia~ao mensal acumulada da TR, 

calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 
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VN = Valor Nominal Unitario de emissao, ou apos incorpora<;ao de juras, atualiza<;ao ou da 

ultima amortiza<;ao, se houver, 0 que ocorrer por ultimo, calculado com 8 (oito) casas decimais, 

sem arredondamento; 

[ 
dll!] 

C = Ii (TRT!, +l)dil1 
k-l 100 

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

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

n= 

dut = 

dup = 

Numero total de TR consideradas entre a data de emissao, incorpora<;ao 

de juros ou ultima amortiza<;ao, se houver, e a data de atualiza<;ao, 

pagamento ou vencimento; 

TR referentes ao dia correspondente a Data de Emissao, divulgadas pelo 

Banco Central do Brasil entre 0 mes da Data de Emissao, ultima 

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

pagamento ou vencimento; 

Numera total de dias uteis do periodo de vigencia da TRk• 

Numera total de dias uteis entre a Data de Emissao ou a Data de 

Aniversario mensal anterior e a data de atualiza<;ao. 

Obs: A Data de Aniversario e todo dia 10 de cad a meso 

5.2. Calculo dos juras remuneratorios: 

Os Juros Remuneratorios serao calculados de acordo com a seguinte formula: 

J = 

J = VNa x (Fator de Juras -1), onde: 

Valor em reais dos juros acumulados na data de atualiza<;ao. Valor em 

reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 
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VNa= conforme definido acima; 

Fator de Juros = Fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento, calculado da seguinte forma: 

i = 

W de meses = 

dcp = 

dct = 

{ 

defl} 

[ 

. l1"mesess30 1 del 

( 
1) 360 

Falor de Juras = I +-
100 

7,4130% (sete virgula quatro um tres por cento) ao ana 

Numero de meses inteiro entre a Data de Emissao e a data do primeiro 

evento de juros ou entre 0 pagamento anterior e 0 proximo pagamento 

de juros; 

Numero de dias corridos entre a Data de Emissao, incorpora~ao ou 

ultimo pagamento e a data de atualiza~ao, pagamento ou vencimento; 

Numero de dias corridos existentes no numero de meses entre a Data de 

Emissao e 0 primeiro pagamento ou incorpora~ao, ou entre a 

incorpora~ao, ou pagamento anterior e 0 proximo pagamento de juros. 

5.3. 0 calculo da Amortiza~ao sera realizado da seguinte forma: 

AM, ~[VNax(~~)J. onde: 

AM j = Valor unitario da parcela de amortiza~ao. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

VNa = conforme definido acima; 

Taj = 100% (cem por cento). 

5.3.1. Apos 0 pagamento da totalidade do saldo devedor do CRI calculado conforme os 

itens 5.1. e 5.2., caso, apos pagas todas as despesas do Patrimonio Separado, restem 

recursos na Conta Centralizadora e/ou Creditos Imobiliarios, tais recursos e/ou Creditos 

Imobiliarios serao entregues, em sua totalidade, ao Investidor. 
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5.4. Calculo do pagamento: 

PMT; = 

AM; = 

J= 

PMTi=AMi+J 

Pagamento na Data de Vencimento, calculado com 2 (duas) casas 

decimais, sem arredondamento; 

conforme definido acima; 

conforme definido acima. 

5.5. Sempre que houver a novac;:ao dos Creditos Imobiliarios, esses recursos serao utilizados 

para 0 pagamento dos Juros calculados de forma pro rata ate a data de pagamento da 

Amortizac;:ao Extraordinaria de acordo com 0 item 5.2 acima, sendo que os recursos 

remanescentes serao direcionados para amortizac;:ao do principal de acordo com a forma de 

calculo do item 5.3. 

5.6. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer 

obrigac;:6es referentes ao CRI, ate 0 1° (primeiro) Dia Util subsequente, se 0 vencimento 

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

5.7. Caso qualquer data de vencimento que coincida com dia que nao seja um Dia UtH, os 

prazos de pagamento de quaisquer obrigac;:6es referentes ao CRI devidas no mes em questao 

serao prorrogados pelo numero de dias necessarios para assegurar que, entre 0 recebimento dos 

Creditos Imobiliarios pela RB Capital e 0 pagamento de suas obrigac;:6es referentes ao CRI, 

sempre decorra dois Dias Uteis, nao se aplicando, porem, nas hip6teses de inadimplemento ou 

mora no pagamento dos Creditos Imobiliarios. 

5.8. A prorrogac;:ao prevista nos itens 5.6 e 5.7, acima, se justifica em virtude da necessidade 

de haver um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Uteis entre 0 recebimento dos Creditos 

Imobiliarios pela RB Capital e 0 pagamento de suas obrigac;:6es referentes ao CRI. 

22 



caD ial 
tSU' Cmt e Peuoa )llri~ - &.P. 

MDJn.ME1'8730315 

, 1 6 4 11 C 1 9 -03-1 0 
CLAuSULA SEXTA: AMORTIZA<;AO ANTECIPADA E RESGATE ANTECIPADO DO CRI 

6.1. A amortiza<;:ao antecipada do CRI sera efetuada sob a supervisao do Agente Fiduciario, 

proporcionalmente ao seu valor unitario na data do evento. 

6.2. Na hipotese de amortiza<;:ao antecipada do CRI, a Emissora elaborara e disponibilizara ao 

Agente Fiduciario e a CETIP uma nova tabela de pagamentos do CRI, recalculando - se 

necessario - 0 numero e os percentuais de amortiza<;:ao das parcelas futuras, na mesma 

conformidade das altera<;:oes que tiverem sido promovidas no cronograma de amortiza<;:ao dos 

Cn?ditos Imobiliarios utilizados como lastro da Emissao. 

CLAuSULA SETIMA: OBRIGA<;OES DA EMISSORA 

7.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria 

Emissora, mediante publica<;:ao no jornal de seus atos societarios, assim como prontamente 

informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario pormeio de comunica<;:ao por escrito. 

7.1. Adicionalmente a obrigatoriedade de publica<;:ao prevista no item acima, a Emissora 

devera notificar 0 Agente Fiduciario sobre todos os fatos relevante acerca da Emissao, na 

forma prevista no item 18.1. abaixo, no prazo de 02 (dois) dias uteis contados de sua 

ocorrencia, ou em prazo diverso que seja especificamente prescrito neste Termo para 0 

evento em questao. 

7.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatorio anual, coloca-lo a disposi<;:ao do 

Investidor em sua pagina na rede mundial de computadores e envia-lo ao Agente Fiduciario ate 

o 15° (decimo quinto) dia do mes de janeiro, ratificando a vincula<;:ao dos Creditos Imobiliarios 

ao CRi. 

7.2.1. 0 referido relatorio anual devera incluir: 

a) data de emissao do CRI; 

b) saldo devedor do CRI; 
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c) valor recebido a titulo de pagamento dos Creditos Imobiliarios; 

d) dados referentes a eventual amortizac;:ao parcial do CRi. 

7.3. Tais relat6rios de gestao serao preparados e fornecidos ao Agente Fiduciario pela Emissora. 

7.4. A Emissora se responsabiliza, civil e criminalmente, pela exatidao das informac;:6es e 

declarac;:6es prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e ao titular do CRI, ressaltando 

que analisou diligentemente os Documentos da Operac;:ao, para verificac;:ao de sua legalidade, 

veracidade, ausencia de vicios, consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:6es 

disponibilizadas ao titular do CRI e ao Agente Fiduciario, declarando que os mesmos se 

encontram perfeitamente constituidos e na estrita e fiel forma e substancia descritos pela 

Emissora neste Termo. 

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

7.4.1.1. Quanto aos Creditos Imobiliarios: 

a) a Emissora agiu com diligencia na verificac;:ao da existencia, exigibilidade, certeza, 

conteudo, exatidao, veracidade, legitimidade, validade e correta formalizac;:ao dos 

Creditos Imobiliarios, nos exatos valores e nas condic;:6es enunciadas no Contrato de 

Cessao, com base na (i) Declarac;:ao da Real Grandeza; e (ii) Declarac;:ao do 

Servicer. 

b) conforme (i) Declarac;:ao da Real Grandeza; e (ii) Declarac;:ao do Servicer, a 

Emissora foi informada que os Creditos Imobiliarios encontram-se livres e 

desembarac;:ados de quaisquer onus, gravames ou restric;:6es de natureza pessoal 

e/ou real, nao sendo do conhecimento da Emissora a existencia de qualquer fato 

que impec;:a ou restrinja 0 direito da Emissora em celebrar este Termo; 

c) conforme (i) Declarac;:ao da Real Grandeza; e (ii) Declarac;:ao do Servicer, a 

Emissora nao tem conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou 

ac;:6es judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora em 
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qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Creditos Imobiliarios ou, 

ainda que indiretamente, 0 presente Termo, exceto por pela A~ao Anulatoria 

ajuizada pela Delpha Empreendimentos e Participa~6es Ltda., atual denomina~ao 

de Apya Empreendimentos e Participa~6es Ltda. em face do Servicer, em curso 

perante a 42a Vara Civel do Rio de Janeiro, sob 0 n° 2009.001.088860-0; 

d) observadas as disposi~6es do Contrato de Cessao, a Emissora passou a ser legitima 

credora dos Creditos Imobiliarios; 

e) 0 Contrato de Cessao consubstancia-se em rela~ao contratual regularmente 

constituida, valida e eficaz, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e 

valores indicados no presente Termo e seus anexos; 

f) nao tem conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou a~6es 

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

tribunal, ate a presente data, que afetem ou possam vir a afetar 0 presente 

Termo; 

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

patrimonio comum, bem como nao ha qualquer tipo de coobriga~ao por parte da 

Emissora em rela~ao aos Creditos Imobiliarios. 

7.4.1.2. Quanta a Emissao: 

a) esta Emissao, incluindo a aquisi~ao dos Creditos Imobiliarios, e legitima em todos 

as seus aspectos, observadas as disposi~6es do Contrato de Cessao; 

b) todos as documentos inerentes a esta opera~ao estao de acordo com a legisla~ao 

aplicavel. 

7.5. A Emissora obriga-se a fornecer ao titular do CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis 

contado da solicita~ao respectiva, todas as informa~6es relativas aos Creditos Imobiliarios. 
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7.5.1. Caso 0 Agente Fiduciario solicite os Documentos Comprobatorios a Emissora, esta se 

compromete a solicita-los ao Servicer no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis e encaminha-los 

ao Agente Fiduciario no 1° (primeiro) Dia Util subsequente ao recebimento de tais 

Documentos Comprobatorios que, conforme previsto no item 9.5.1. do Contrato de 

Prestac;:ao de Servic;:os, serao enviados pelo Servicer no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis do 

recebimento de solicitac;:ao da Emissora neste sentido. 

7.6. As atividades relacionadas a administrac;:ao dos Creditos Imobiliarios serao exercidas pelo 

Servicer. 

7.7. Na qualidade de administradora do Patrim6nio Separado da Emissao, constituido dos 

Creditos Imobiliarios, das CCI que os representam e demais ativos previstos neste Termo, a 

Emissora, sempre que entender necessario, a seu criterio, podera substituir durante a vigencia 

do CRI um ou mais prestadores de servic;:o envolvidos na presente Emissao, independentemente 

da anuencia do Investidor por meio de assembleia geral de titulares de CRI ou outro ato 

equivalente. 

CLAuSULA OITAVA: GARANTIAS 

B.1. Estao sendo constituidas as seguintes Garantias para a presente Emissao, as quais, em 

conjunto, cobrem a totalidade das obrigac;:6es decorrentes do CRI perante os seus respectivos 

titulares: 

(i) Regime Fiduciario; e 

(ii) Patrimonio Separado. 

CLAuSULA NONA: REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRAC;:AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/1997, a RB Capital institui, em carater irrevogavel e 

irretratavel, Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios e Garantias vinculados pelo 

presente Termo, constituindo referidos Creditos Imobiliarios lastro para a emissao do CRI. 
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9.2. Os Creditos Imobiliarios e Garantias sob Regime Fiduciario permanecerao separados e 

segregados do patrimonio comum da RB Capital, ate que se complete 0 resgate do CRI. 

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/1997, os Creditos Imobiliarios e Garantias estao 

isentos de qualquer a<;ao ou execu<;ao pelos credores da RB Capital, nao se prestando a 
constitui<;ao de garantias ou a execu<;ao por quaisquer dos credores da RB Capital, por mais 

privilegiados que sejam, e so responderao pelas obriga<;6es inerentes ao CRI, ressalvando-se, no 

entanto, eventual aplica<;ao do artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35/2001. 

9.4. A RB Capital administrara ordinariamente 0 Patrimonio Separado, promovendo as 

diligencias necessarias a manuten<;ao de sua regularidade, notadamente ados fluxos de 

pagamento das parcelas de amortiza<;ao do principal, juros e demais encargos acessorios, 

ficando com 0 Servicer a responsabilidade pela administra<;ao dos Creditos Imobiliarios. 

9.4.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III a Instru<;ao CVM n° 414/2004, a 

Emissora declara que: 

a) a custodia das CCI, em via original, sera realizada pela Institui<;ao Custodiante; 

b) a guarda e conserva<;ao dos documentos que dao origem aos Creditos Imobiliarios 

serao realizadas pelo Servicer; 

c) a arrecada<;ao, 0 controle e a cobran<;a dos Creditos Imobiliarios sao atividades que 

serao realizadas pelo Servicer, na qualidade de prestador de servi<;os contratado 

pela Emissora, conforme 0 Contrato de Presta<;ao de Servi<;os, cabendo-lhe: (i) 0 

controle da evolu<;ao do saldo devedor dos Creditos Imobiliarios; e (ii) 0 controle e 

a guarda dos recursos que transitarao pela Conta Centralizadora. 

9.5. A Emissora somente respondera por prejuizos ou insuficiencia do Patrimonio Separado em 

caso de descumprimento de disposi<;ao legal ou regulamentar, negligencia ou administra<;ao 

temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 
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CLAuSULA DECIMA: AGENTE FIDUCIARIO 

10.1. A RB Capital, neste ato, nomeia 0 Agente Fiduciario, que formalmente aceita a sua 

nomeac;:ao, para desempenhar os deveres e atribuic;:6es que the competem, sendo-lhe devida 

uma remunerac;:ao nos termos da lei e deste Termo, remunerac;:ao esta que sera paga pelo 

Investidor ou por terceiro que este venha a indicar. 

10.2. Atuando como representante do titular do CRI, 0 Agente Fiduciario declara, em 

complemento a declarac;:ao anexa ao presente na forma do "Anexo I": 

a) aceitar integral mente 0 presente Termo, em todas as suas clausulas e condic;:6es; 

b) nao se encontrar em nenhuma das situac;:6es de conflito de interesse previstas nos artigos 

9°, inciso II, e 10 da Instruc;:ao CVM n° 28/1983; 

c) sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimento legal para 0 exercicio da func;:ao que 

lhe e atribuida, conforme 0 § 3° do artigo 66 da Lei n° 6.404/1976 e 0 artigo 10 da 

Instruc;:ao CVM n° 28/1983; 

d) ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissao, para 

verificac;:ao de sua legalidade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, correc;:ao e 

suficiencia das informac;:6es disponibilizadas pela RB Capital neste Termo; e 

e) com base nos documentos e informac;:6es fornecidos pelas Partes deste Termo, reputados 

como verdadeiros pelo Agente Fiduciario, ter verificado a regularidade da constituic;:ao 

das Garantias previstas na clausula oitava, acima. 

10.3. Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

a) zelar pela protec;:ao dos direitos e interesses do titular do CRI, empregando no exercicio 

da func;:ao 0 cui dado e a diligencia que todo homem ativo e probo emprega na 

administrac;:ao dos proprios bens, acompanhando a atuac;:ao da Emissora na administrac;:ao 

do Patrimonio Separado; 
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b) exercer, na hipotese de insolvEmcia da RB Capital ou nas demais hipoteses previstas 

neste Termo, a administra~ao do Patrimonio Separado, observado 0 disposto neste 

Termo; 

c) promover, na forma prevista na clausula decima primeira, abaixo, a liquida~ao do 

Patrimonio Separado; 

d) renunciar a fun~ao, na hipotese de superveniencia de conflito de interesses ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao; 

e) conservar em boa guarda toda a escritura~ao, correspondencia, informa~ao, inclusive 

aquelas enviadas por meio magnetico, e documentos em geral relacionados ao exerdcio 

de suas fun~oes; 

f) verificar, no momenta de aceitar a fun~ao, a veracidade das informa~oes contidas neste 

Termo acerca dos Creditos Imobiliarios e Garantias; 

g) manter atualizada a rela~ao de titulares do CRI e seus endere~os mediante, inclusive, 

gestoes junto a RB Capital; 

h) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses do 

titular do CRI, bem como a realiza~ao dos Creditos Imobiliarios e Garantias afetados ao 

Patrimonio Separado, caso a Emissora nao 0 fas;a; 

i) notificar 0 Investidor, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da 

ocorrencia de eventual inadimplemento de quaisquer obrigas;oes atinentes ao presente 

Termo; 

j) acompanhar e fiscalizar a atua~ao da RB Capital na administras;ao do Patrimonio 

Separado e solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na RB 

Capital, justificando as razoes de tal medida; 
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k) calcular diariamente 0 valor unitario do CRI, disponibilizando-o ao titulares do CRI, a RB 

Capital e aos participantes do mercado, atraves de sua central de atendimento e/ou de 

seu website; 

l) verificar com 0 banco mandatario, nas datas em que devam ser liquidados, 0 integral e 

pontual pagamento dos valores devidos ao titular do CRI, conforme estipulado no 

presente Termo; e 

m) fornecer a Emissora termo de quitac;:ao, no prazo de 5 (cinco) dias apos a comprovac;:ao 

de quitac;:ao do CRI em circulac;:ao a epoca e extinc;:ao do Regime Fiduciario. 

10.4. 0 Agente Fiduciario recebera da Real Grandeza, como remunerac;:ao pelo desempenho dos 

deveres e atribuic;:oes que the competem, nos termos da lei e deste Termo, parcelas semestrais 

de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela devida no 10° Dia UtH a 

contar da data de integralizac;:ao do CRI e as demais, nos semestres subsequentes. 

10.4.1. A remunerac;:ao nao inclui as despesas com publicac;:oes em geral (exemplos: edital 

de convocac;:ao de Assembleia Geral dos titulares do CRI, ata da Assembleia Geral dos 

titulares do CRI, anuncio comunicando que 0 relatorio anual do Agente Fiduciario 

encontra-se a disposic;:ao etc.), notificac;:oes, extrac;:ao de certidoes, despesas com viagens 

e estadias, transportes e alimentac;:ao de seus agentes, contratac;:ao de especialistas, tais 

como auditoria e/ou fiscalizac;:ao, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciario, 

bem como custas e despesas cartorarias relacionadas aos termos de quitac;:ao e 

acompanhamento das garantias, necessarias ao exercicio da func;:ao do Agente Fiduciario, 

as quais serao cobertas tambem pela Real Grandeza que sera comunicada sobre tais 

despesas, previamente, por escrito. A aprovac;:ao de tais despesas por parte da Real 

Grandeza devera ocorrer em ate 2 (dois) Dias Uteis contados da comunicac;:ao pelo Agente 

Fiduciario a Real Grandeza, sendo certo que se nao houver manifestac;:ao da Real Grandeza 

dentro deste prazo, referidas despesas serao consideradas tacitamente aprovadas. 

10.4.2. Caso a Real Grandeza atrase 0 pagamento de quaisquer das remunerac;:oes 

previstas no item 10.4, acima, estara sujeita a multa moratoria de 2% (dois por cento) 

sobre 0 valor do debito, bem como a juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes, dJ 
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ficando 0 valor do debito em atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo indice de reajuste do 

CRI, adotando-se, ainda, os mesmos criterios de substituic;:ao desse indice, 0 qual incidira 

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

necessario. 

10.4.3. As parcelas de remunerac;:ao serao atualizadas, anualmente, a partir da Data de 

Emissao do CRI pela variac;:ao acumulada do In dice Geral de Prec;:os ao Mercado (UIGP-M") 

ou, na sua falta, pelo Indice de Prec;:os ao Consumidor, publicado pela Fundac;:ao do 

Instituto de Pesquisas Economicas - USP (UIPClFIPE"), a partir da data do pagamento da 

primeira parcela, ate as datas de pagamento de cada parcela subsequente, calculadas 

pro rata die. 

10.4.4. A remunerac;:ao referida no item 10.4 acima, nao inclui as despesas mencionadas 

na Clausula Decima Terceira abaixo. 

10.4.5. A remunerac;:ao definida no item 10.4, acima, sera devida mesmo apos 0 

vencimento do CRI, caso 0 Agente Fiduciario ainda esteja atuando na cobranc;:a de 

inadimplencias nao sanadas. 

10.4.6. As parcelas serao acrescidas de (i) Imposto Sobre Servic;:os de qualquer natureza 

(ISS); (ii) Programa de Integrac;:ao Social (PIS); e (iii) Contribuic;:ao para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS), excetuando-se 0 Imposto de Renda, nas aliquotas vigentes nas 

datas de cad a pagamento. 

10.5. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hipoteses de ausencia ou impedimento 

temporario, renuncia, intervenc;:ao, liquidac;:ao, falencia ou qualquer outro caso de vacancia, 

devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrencia de qualquer desses 

eventos, assembleia geral dos titulares do CRI, para que seja eleito 0 novo agente fiduciario. 

10.6. 0 Agente Fiduciario podera ser destituido: 

a) pela CVM, nos termos da legislac;:ao em vigor; 
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b) pelo voto do unico titular do CRI; 

c) por deliberac;:ao em assembleia geral, na hipotese de descumprimento dos deveres 

previstos no artigo 13 da Lei n° 9.514/1997; e 

d) nas hipoteses de descumprimento das incumbencias mencionadas no item 10.3, acima. 

10.7. 0 Agente Fiduciario eleito em substituic;:ao nos termos do item 10.6, acima, assumira 

integralmente os deveres, atribuic;:6es e responsabilidades constantes da legislac;:ao aplicavel e 

deste Termo. 

10.8. A substituic;:ao do Agente Fiduciario em carater permanente devera ser objeto de 

aditamento ao presente Termo. 

10.9. 0 titular do CRI podera nomear substituto provisorio nos casos de vacancia por meio de 

voto da maioria absoluta destes. 

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA: LlQUIDA<;AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

11.1. Caso seja verificada: (i) a insolvencia da Emissora; ou, ainda (ii) qualquer uma das 

hipoteses previstas no item 11.4, abaixo, 0 Agente Fiduciario, conforme disposto no item 10.3, 

acima, devera realizar imediatamente a administrac;:ao do Patrimonio Separado constituido 

pelos Creditos Imobiliarios e Garantias, ou promover a liquidac;:ao do Patrimonio Separado na 

hipotese em que 0 Investidor venha a deliberar sobre talliquidac;:ao. 

11.2. Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da administrac;:ao, pelo Agente Fiduciario, do 

Patrimonio Separado, devera ser convocada uma Assembleia Geral, na forma estabelecida na 

clausula decima segunda, abaixo, e na Lei n° 9.514/1997. 

11.3. 0 Investidor devera deliberar na Assembleia Geral pela liquidac;:ao do Patrimonio 

Separado, ou pela continuidade de sua administrac;:ao pelo Agente Fiduciario, fixando, neste 

caso, a remunerac;:ao deste ultimo, bem como as condic;:6es de sua viabilidade economico-

financeira. 
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11.4. Alem da hipotese de insolvencia da Emissora, a criterio do Investidor, a ocorrencia de 

qualquer um dos eventos abaixo pod era ensejar a assun~ao da administra~ao do Patrimonio 

Separado pelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao con forme itens 11.1 a 11.3, acima: 

a) pedido de recupera~ao judicial, extrajudicial ou decreta~ao de falencia da Emissora; 

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obriga<;:6es nao pecuniarias 

previstas neste Termo de responsabilidade da propria Emissora, sendo que, nessa 

hipotese, a liquida~ao do Patrimonio Separado ocorrera desde que tal inadimplemento 

ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notifica~ao formal e 

comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario; ou 

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

previstas neste Termo de responsabilidade da propria Emissora, sendo que, nessa 

hipotese, a liquida~ao do Patrimonio Separado ocorrera desde que tal inadimplemento 

ou mora perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados da notifica<;:ao formal e 

comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciario. 

11.5. Na ocorrencia dos eventos previstos nas letras abaixo, 0 Agente Fiduciario liquidara a 

emissao mediante a entrega dos Creditos Imobiliarios ao titular do CRI, independentemente da 

realiza~ao de qualquer assembleia ou consulta ao Investidor: 

a) caso na Data de Vencimento do CRI (qual seja 01/0112027) a totalidade dos Creditos 

Imobiliarios nao tenha sido novada; 

b) caso 0 Contrato de Cessao de CVS a Termo seja rescindido pelo Investidor; 

c) caso 0 CRI venha a ser negociado no mercado secundario, mesmo que tal negocia~ao 

seja realizada (i) apos a solicita~ao de novo pedido de dispensa de registro a CVM; (ii) 

apos a solicita~ao de pedido de registro da Emissao na CVM; ou (iii) privadamente; 

d) caso 0 Contra to de Presta~ao de Servi<;:os venha a ser rescindido e a Emissora e 0 

Investidor nao entrem em acordo sobre a contrata~ao de novo responsavel pela 
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administra~ao, processo de nova~ao dos Creditos Imobiliarios e guarda, como fiel 

depositario, dos Documentos Comprobatorios; 

e) caso 0 I nvestidor nao arque com suas obriga~6es de pagamento previstas no item 13.1. 

abaixo e algum dos prestadores de servi~os necessarios a manuten~ao da Emissao 

venham a rescindir tal contrato de presta~ao de servi~os, por conta do nao pagamento 

mencionado; ou 

f) ocorrencia do evento previsto no item 2.2.3.6 acima. 

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA: ASSEMBLEIA GERAL DA EMISSAO 

12.1. A assembleia geral para deliberar assuntos de interesse da Emissao e/ou do Investidor 

(UAssembleia Geral") podera ser convocada: 

a) pelo Agente Fiduciario; 

b) pela Emissora; ou 

c) pelo Investidor. 

12.2. A convoca~ao da Assembleia Geral far-se-a mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, 

com a antecedencia de 20 (vinte) dias, em um jornal de grande circula~ao, utilizado pela 

Emissora para divulga~ao de suas informa~6es societarias. 

12.3. A presidencia da assembleia geral cabera, de acordo com quem a tenha convocado, 

respectivamente: 

a) ao Diretor-Presidente ou Diretor de Rela~6es com Investidores da Emissora; ou 

b) ao Investidor. 
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12.4. Sem prejuizo do disposto no item 12.5, abaixo, a Emissora e/ou 0 Investidor poderao 

convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias 

Gerais, sempre que a presenc;:a de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberac;:ao da 

ordem do dia. 

12.5. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar ao 

Investidor as informac;:6es que the forem solicitadas. 

12.6. 0 Investidor podera constituir mandatarios para votar em seu nome, observadas as 

disposic;:6es dos §§ 1 ° e 2° do artigo 126 da Lei n° 6.404/1976. 

12.7. As deliberac;:6es tomadas pelo Investidor serao existentes, validas e eficazes perante a 

Emissora. 

12.8. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera considerada 

regularmente instalada a Assembleia Geral a que comparec;:a 0 Investidor e a Emissora. 

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA: DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

13.1. 0 Investidor estara encarregado por arcar com as despesas do Patrimonio Separado, 

incluindo, mas nao se limitando: 

a) as despesas com a gestao, cobranc;:a, realizac;:ao, administrac;:ao, custodia e liquidac;:ao do 

Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferemcia para outra companhia 

securitizadora de creditos imobiliarios, na hipotese de 0 Agente Fiduciario vir a assumir 

a sua administrac;:ao; 

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

Fiduciario, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo sucumbencia, 

incorridas para resguardar os interesses do Investidor e/ou relacionados aos Creditos 

Imobiliarios e as Garantias integrantes do Patrimonio Separado, desde que tais despesas 

visem resguardar os direitos do Investidor e sejam por este previa mente aprovadas, na 

forma do item 10.4.1. acima. Tais despesas incluem tambem os gastos com honorarios 
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advocaticios, depositos, custas e taxas judiciarias nas a~6es propostas pelo Agente 

Fiduciario e/ou pela Emissora ou contra 0 Agente Fiduciario e/ou contra a Emissora 

intentadas, no exercicio de suas fun~6es, ou ainda que the causem prejuizos ou riscos 

financeiros, enquanto representante da comunhao do Investidor, ou Emissora dos CRI, 

sendo certo que tais procedimentos somente serao reembolsaveis quando virem a 

resguardar os direitos do Investidor e deverao ser por este previa mente aprovadas, na 

forma do item 10.4.1. acima; 

b.1) Caso os gastos com honorarios advocaticios, depositos, custas e taxas 

judiciarias nas a~6es visem resguardar direitos que nao os do Investidor, estes 

serao arcados pelas respectivas Partes interessadas. 

c) as despesas com publica~6es, notifica~6es, transporte, alimenta~ao, viagens e estadias, 

necessarias ao exercicio da fun~ao de Agente Fiduciario, durante ou apos a presta~ao 

dos servi~os, mas em razao desta, desde que aprovadas previamente por escrito pelo 

Investidor; 

d) os eventuais tributos que, a partir da data de emissao do CRI, venham a ser criados e/ou 

majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, 

questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um 

incremento da tributa~ao incidente sobre 0 CRI e/ou sobre os Creditos Imobiliarios e 

Garantias; 

e) as perdas, danos, obriga~6es ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios 

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

perdas, danos, obriga~6es ou despesas forem resultantes de inadimplemento, dolo ou 

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

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

competente; 

f) despesas com atualizac;:ao e/ou monitoramento de rating, em caso de solicitac;:ao de 

realizac;:ao deste servic;:o pelo Investidor; 
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g) demais despesas previstas em lei, regulamentac;:ao aplicavel ou neste Termo; e 

h) despesas (i) com a custodia das CCI de acordo com Contrato de Prestac;:ao de Servic;:os de 

Agente Registrador; (ii) com Agente Fiduciario conforme item 10.4 acima e conforme 

Contrato de Prestac;:ao de Agente Fiduciario e; (iii) com 0 Servicer conforme Contrato de 

Prestac;:ao de Servic;:os. 

13.2. Observado 0 disposto nos item 13.1, acima, sao de responsabilidade do Investidor: 

a) eventuais despesas e taxas relativas a negociac;:ao e custodia do CRI, nao compreendidas 

na descric;:ao acima; e 

b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas. 

13.3. As despesas de estruturac;:ao da Emissao serao arcadas pelo Investidor mediante a 

integralizac;:ao do CRI com agio equivalente ao valor necessario ao pagamento da somatoria de 

tais despesas que e de R$ 679.236,00 (seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis 

reais), sendo elas ("Despesas de Estruturacao"): (i) registro das CCI e do CRI no sistema CETIP; 

(ii) honorarios de assessoria legal; (iii) implantac;:ao e registro da CCI no sistema da CETIP; (iv) 

todas as despesas, taxas e emolumentos devidos aos servic;:os notas e de registro de titulos e 

documentos necessarios a formalizac;:ao do presente Termo de Securitizac;:ao no(s) 

competente(s) Cartorio(s) de Registro de Titulos e Documentos; (v) taxas de utilizac;:ao mensal 

da Cetip e taxas por transac;:ao; (vi) a comissao de estruturac;:ao da presente Emissao devida a 
Emissora; e (vii) reembolso das despesas previa mente aprovadas pelo Investidor que incorreram 

aos prestadores de servic;:o da operac;:ao. 

13.3.1. A Emissora se compromete a devolver, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis, eventual 

saldo que reste do montante de R$ 679.236,00 (seiscentos e setenta e nove mil, 

duzentos e trinta e seis reais) citado no item 13.3. acima, apos 0 pagamento da 

totalidade das Despesas de Estruturac;:ao. 

13.4. Todas as despesas de responsabilidade de pagamento do Investidor deverao ser 

informadas a esse, pelo respectivo prestador de servic;:os, com antecedencia minima de 5 
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(cinco) Dias Uteis da data do pagamento e caso decorrentes de contrata<;6es, necessario sera 

que 0 Investidor figure como Parte ou Interveniente Anuente nos respectivos contratos de 

presta<;ao de servi<;os e que tal prazo seja especificado em cad a um destes contratos. 

13.4.1. Para os fins do cumprimento do item 13.4. acima, a Emissora se compromete a 

enviar a fatura de cobran<;a da taxa de administra<;ao do Patrimonio Separado com no 

minimo 5 (cinco) Dias Uteis de antecedencia da data de pagamento de tal taxa. 

CLAuSULA DECIMA QUARTA: TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAvEL AO INVESTIDOR 

14.1. Serao de responsabilidade do(s) investidor(es) todos os impostos diretos e indiretos 

mencionados abaixo, ressaltando que este(s) nao deve(m) considerar unicamente as 

informa<;6es contidas abaixo para fins de avaliar 0 investimento em CRI, devendo consultar seus 

proprios assessores quanto a tributa<;ao especifica que sofrera enquanto titulares de CRI: 

a) Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras estao sujeitos a 
incidencia do imposto de renda na fonte - IRF, a ser calculado com base na aplica<;ao de 

aliquotas regressivas, de acordo com 0 prazo da aplica<;ao geradora dos rendimentos 

tributaveis: (a) ate 6 meses: aliquota de 22,5%; (b) de 6 a 12 meses: aliquota de 20 %; 

(c) de 12 a 24 meses: aliquota de 17,5% e (d) mais de 24 meses: aliquota de 15%. Este 

prazo de aplica<;ao e contado da data em que 0 investidor efetuou 0 investimento, ate a 

data do resgate; 

b) 0 IRF retido, na forma descrita no sub-item acima, das pessoas juridicas nao-financeiras 

tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipa<;ao, 

gerando 0 direito a restitui<;ao ou compensac;:ao com a IRPJ apurado em cad a periodo de 

apurac;:ao. 0 rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do IRPJ e da 

CSLL; 

c) Os ganhos de capital auferidos por pessoas juridicas nao financeiras decorrentes da 

aliena<;ao de CRI estarao sujeitos a tributa<;ao do Imposto de Renda a aliquota de 15%, 

conforme previsto no artigo 2°, inciso II, da Lei n° 11.033/2004, por serem considerados 
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ganhos liquidos, 0 qual devera ser recolhido pelo vendedor do CRI, ate 0 ultimo dia do 

mes seguinte ao mes da apurac;:ao do ganho; 

d) A pessoa juridica nao financeira tambem esta sujeita a duas contribuic;:6es vinculadas ao 

financiamento da seguridade social: (i) a Contribuic;:ao ao Programa de Integrac;:ao Social 

("PIS"); e (ii) a Contribuic;:ao para Financiamento da Seguridade Social ("COFINS")_ Tanto 

o PIS quanto a COFINS incidem sobre a totalidade das receitas auferidas, inclusive sobre 

os resultados auferidos decorrentes de rendimentos auferidos com 0 CRI e sobre os 

ganhos liquidos auferidos na alienac;:ao do CRi. As aliquotas do PIS e da COFINS, assim 

como 0 montante total de tributo a pagar, iraQ variar, dependendo de 0 investidor estar 

sujeito a incidencia de PIS e COFINS de forma cumulativa ou nao-cumulativa; 

e) Com relac;:ao aos investimentos em CRI realizados por instituic;:6es financeiras, fundos de 

investimento, seguradoras, por entidades de previdencia privada fechadas, entidades de 

previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizac;:ao, corretoras e 

distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, 

ha dispensa de retenc;:ao na fonte e do pagamento em separado do imposto; 

f) Para as pessoas fisicas, a partir de 1 ° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por 

aplicac;:ao em CRI estao isentos de imposto de renda, por forc;:a do artigo 3°, inciso II, da 

Lei n° 11.033/2004; 

g) Eventual ganho de capital auferido com a alienac;:ao do CRI est a sujeito a tributac;:ao do 

Imposto de Renda a aliquota de 15%, como ganho liquido, 0 qual devera ser recolhido 

pelo vendedor do CRI, ate 0 ultimo dia do mes seguinte ao mes da apurac;:ao do ganho; 

h) Em relac;:ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que 

investirem em CRI no pais de acordo com as normas do CMN (Resoluc;:ao CMN n° 2_689, de 

26 de janeiro de 2000), os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRF a 
aliquota de 15%_ No caso de investidor domiciliado em pais com tributac;:ao favorecida 

(paraiso fiscal), serao aplicaveis as mesmas normas previstas para as pessoas juridicas 

nao-financeiras domiciliadas no BrasiL Os investidores estrangeiros pessoas fisicas 

estarao isentos do IRF com relac;:ao aos rendimentos decorrentes do CRI, conforme 0 

artigo 3°, inciso II, da Lei n° 11.033/2004; 
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i) Em rela~ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, as 

liquida~6es de opera~6es de cambio para ingresso de recursos no Pais, inclusive por meio 

de opera~6es simultaneas, a partir de 17 de mar~o de 2008, para aplica~ao no CRI, estao 

sujeitas ao Imposto sobre Opera~6es Financeiras ("IOF") a aliquota de 1,5%. A opera~ao 

de cambio para retorno de recursos para 0 exterior estara sujeita ao 10F a aliquota de 

0%; e 

j) Os investidores poderao estar sujeitos ao 10F no resgate, cessao e repactua~ao de CRI a 
aliquota de 1 % ao dia, dependendo do prazo da opera~ao, conforme tabela anexa ao 

Decreto n° 6.306/2007. De acordo com a referida tabela, os rendimentos auferidos estao 

sujeitos a incidencia regressiva do 10F nas opera~6es com prazos de ate trinta dias. 

CLAuSULA DECIMA QUINTA: PUBLICI DADE 

15.1. Os fatos e atos relevantes de interesse do Titulares do CRI, bem como as convoca~6es 

para as respectivas assembleias gerais, serao realizados mediante envio de correspondencia ao 

Titular do CRI, com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telegrafos - ECT. 

CLAuSULA DECIMA SEXTA: REGISTRO DO TERMO 

16.1. 0 presente Termo sera registrado na Institui~ao Custodiante das CCI, nos termos do 

paragrafo unico do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004. 

CLAuSULA DECIMA SETIMA: DISPOSI<;OES GERAIS 

17.1. Sempre que solicitada pelos Titular do CRI, a Emissora the dara acesso aos relatorios de 

gestao dos Creditos Imobiliarios vinculados pelo presente Termo. 

17.2. Na hipotese de qualquer disposi~ao do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou 

invalida, prevalecerao as demais disposi~6es nao afetadas por tal julgamento, comprometendo-
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se as Partes a substituir a disposis;ao afetada por outra que, na medida do possivel, produza 

efeitos semelhantes. 

17.3. A Emissora e 0 Agente Fiduciario declaram, sob as penas da lei, que verificaram e 

atestaram a legalidade e ausencia de vicios da presente operas;ao de securitizas;ao, alem da 

veracidade, consistencia, corres;ao e suficiencia das informas;oes prestadas neste Termo. 

17.4. 0 Agente Fiduciario nao sera obrigado a efetuar nenhuma verificas;ao de veracidade nas 

deliberas;oes societarias e em atos da administras;ao da Emissora ou ainda em qualquer 

documento ou registro que considere autentico e que the tenha sido encaminhado pela Emissora 

ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisoes. 

CLAuSULA DECIMA OITAVA: NOTIFICA~6ES 

18.1. Todas as notificas;oes ou comunicas;oes enviadas por qualquer das Partes signatarias a 
outra poderao ser feitas por carta registrada (sendo exigido 0 aviso de recebimento - "AR"- ou 

seu equivalente), por e-mail confirmado por escrito, ou por via cartoraria ou judicial, nos 

enderes;os indicados abaixo ou em outro que for posteriormente comunicado por escrito. 

Qualquer notificas;ao ou comunicas;ao entregue de qualquer forma que nao seja por via 

cartoraria ou judicial sera considerada recebida mediante confirmas;ao de recebimento. 

Se para a Emissora 

RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. 

At.: Flavia Palacios 

Rua Amauri, 255 - 5° andar 

Sao Paulo - SP - CEP 01448-000 

Tel: (11) 3127-2800 

Fae-simile: (11) 3127-2708 

Email: flavia.palacios@rbcapital.com_ br 

Se para 0 Agente Fiduciario 

PENTAGONO S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 
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At.: Marcelo Ribeiro 

Av. das Americas, n.o 4200 - Sala 514 - Bloco 04 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 22640-102 

Tel: (21) 3385-4565 

Fac-simile: (21) 3385-4046 

E-mail: marcelo@pentagonotrustee.com.br 

c / c: trustee@pentagonotrustee.com. br 

Website: http://www.pentagonotrustee.com.br 

CLAuSULA DECIMA NONA: CLASSIFICAC;AO DE RISCO 
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19.1. 0 CRI objeto desta Emissao poderao ser objeto de analise pela Agencia de Rating, desde 

que aprovado pelo Investidor em Assembleia e desde que os custos sejam arcados pelo proprio 

Investidor. 

CLAuSULA VIGESIMA: RISCO 

20.1. 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelo 

Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, rentabilidade, 

regulamenta<;:ao especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, quanto ao FCVS e 

ao proprio CRI. Os investidores devem ler cuidadosamente todas as informa<;:6es que estao 

descritas neste Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros 

profissionais que julgar necessario antes de tomar uma decisao de investimento: 

Fatores de Risco Relacionados ao CRI 

Direitos dos credores do Emissora: A Medida Provisoria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 

em seu artigo 76, estabelece as norm as para a afeta<;:ao ou a separa<;:ao, a qualquer titulo, de 

patrimonio de pessoa fisica ou juridica, e determina que estes nao produzem efeitos em rela<;:ao 

aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em especial quanto as garantias e 

aos privilegios que lhes sao atribuidos. Dessa forma os credores fiscais, previdenciarios ou 

trabalhistas que a Emissora eventualmente venha a ter poderao concorrer de forma privilegiada 



com 0 titular do CRI sobre 0 produto de realiza~ao dos Creditos Imobiliarios, ainda que 

integrantes do Patrimonio Separado. 

Na presente estrutura sera emitido um unico CRI cujo lastro serao os Creditos Imobiliarios, os 

quais constituem patrimonio separado do patrimonio proprio da Emissora. As Leis n. 0 9.514 e 

10.931 possibilitam que os Creditos Imobiliarios sejam segregados dos demais ativos e passivos 

da Emissora. No entanto, como se trata de uma legisla~ao recente, ainda nao ha jurisprudencia 

firmada com rela~ao ao tratamento dispensado aos demais credores da Emissora no que se 

refere a creditos trabalhistas, fiscais e previdenciarios, em fun~ao do disposto no artigo 76 da 

Medida Provisoria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ja ressalvado no paragrafo acima. 

Riscos Financeiros: Ha tres especies de risco financeiro geralmente identificadas em opera~6es 

de securitiza~ao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis descompassos entre 

as taxas de remunera~ao e/ou de atualiza~ao monetaria de ativos e passivos; (ii) risco de 

insuficiencia de garantia por acumulo de atrasos ou perdas e (iii) risco de falta de liquidez, 0 

que pode acarretar em insuficiencia de recursos para pagamento aos Investidores. 

Risco de Estrutura:_A Emissao tem 0 carater de "opera~ao estruturada", desta forma e pelas 

caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, economico e 

juridico considera um conjunto de rigores e obriga~6es de parte a parte estipuladas atraves de 

contratos publicos ou privados tendo por diretrizes a legisla~ao em vigor. No entanto, em razao 

da pouca maturidade e da falta de tradi~ao e jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro, 

no que tange a opera~6es de CRI, em situa~6es de stress, poderao haver perdas por parte dos 

investidores em razao do dispendio de tempo e recursos para eficacia do arcabou~o contratual. 

Risco Tributario: Este pode ser definido como 0 risco de perdas devido a cria~ao de tributos, 

nova interpreta~ao ou ainda de interpreta~ao diferente que venha a se consolidar sobre a 

incidencia de quaisquer tributos, obrigando 0 CRI, a Emissora ou seu titular a novos 

recolhimentos, ainda que relativo a opera~6es ja efetuadas. 

Risco Legal: Toda a estrutura de emissao e remunera~ao do CRI, em especial a vincula~ao de 

toda estrutura da Emissao aos Creditos Imobiliarios, foi realizada com base em disposi~6es 

legais vigentes atualmente; dessa forma, eventuais restri~6es de natureza legal ou regulatoria, 

que possam vir a ser editadas, podem afetar adversamente a validade da constitui~ao e da ~ 
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Emissao ou dos Creditos Imobiliarios, podendo gerar perda do capital investido pelos detentor 

do CRL 

Risco de Perda de Principal e N{io Pagamento dos Juros: Os investidores do CRI estarao sujeitos 

a perda do principal investido e ao nao pagamento dos Juras Remuneratorios, caso seja 

verificado, durante 0 pracesso de novac;:ao junto a CEF, ou por algum outra motivo que nao seja 

de responsabilidade da Emissora, que 0 valor dos Creditos Imobiliarios era menor do que 0 

esperado. Neste caso, se 0 Cedente nao recomprar ou substituir os Creditos Imobiliarios cedidos 

a Emissora, a Emissora nao dispora de outras fontes de recursos para pagamento do CRL 

Nao ha garantia de que 0 Investidor recebera 100% (cem por cento) do valor de principal, Juros 

Remuneratorios e encargos. 

Risco pela Inexistencia de Rating: A presente Emissao nao foi objeto de classificac;:ao de risco 

por agencia de rating, razao pela qual nao se tem uma analise independente do risco de credito 

assumido pelo Investidor com a aquisic;:ao do CRI, nao sendo possivel assegurar a nao ocorrencia 

de eventuais atrasos no cumprimento das obrigac;:oes pecuniarias decorrentes da Emissao, bem 

como eventuais perdas de principal e juros. 

Risco da Auditoria: As informac;:oes estatisticas constantes do Prospecto nao foram objeto de 

auditoria, nao sendo possivel garantir que os percentuais de novac;:ao e perda dos Creditos 

Imobiliarios sejam precisos. 

Demais Riscos: 0 CRI esta sujeito as variac;:oes e condic;:oes do FCVS, que e afetado 

principalmente pelas condic;:oes politicas e economicas nacionais e internacionais. 0 CRI 

tambem podera estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exogenos, tais como 

moratoria, guerras, revoluc;:oes, mudanc;:as nas regras aplicaveis aos CRI em geral, alterac;:ao na 

politica economica, decisoes judiciais, etc. 

Fatores de Risco Relacionados aos Creditos Imobiliarios 

Risco do CRI lastreado em Cn?ditos com cobertura de FCVS: Os Creditos Imobiliarios utilizados 

como lastra do CRI tem caracterlsticas especificas que devem ser atenta e cuidadosamente 

analisadas pelo Investidor. Sem prejuizo dos demais fatores de riscos descritos neste 
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documento, dadas as peculiaridades dos Creditos Imobiliarios, os Investidores estarao sujeitos a 

riscos que podem afetar 0 resultado do investimento, 0 prazo de retorno, a forma e a condi<;:ao 

de amortiza<;:ao e 0 principal investido. 

Pagamento Condicionado e Descontinuidade: Conforme mencionado no "Fator de Risco" acima, 

as fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento ao Investidor decorrem direta e/ou 

indiretamente dos pagamentos dos Creditos Imobili<-3rios pelo FCVS mediante a Liquida<;:ao a 
Vista e a entrega de CVS; e (ii) diretamente da amortiza<;:ao e/ou resgate antecipado do CRI, 

quando da conversao destes em CVS e/ou quando do vencimento do CRL 

A nova<;:ao dos Creditos Imobiliarios pode ocorrer posteriormente a data de vencimento do CRI, 

podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado do CRL Apos 0 recebimento dos 

recursos oriundos da Liquida<;:ao a Vista e da venda dos CVS por meio do Contrato de Cessao de 

CVS a Termo, caso estes nao sejam suficientes, a Emissora nao dispora de quaisquer outras 

verbas para efetuar 0 pagamento de eventuais saldos aos investidores e tal pagamento sera 

efetuado mediante a entrega dos Creditos Imobiliarios aos investidores. 

Duplicidade ou multiplicidades de contratos no CADMUT. Se por qualquer motivo restar 

configurada a duplicidade ou multiplicidade de Contratos de Financiamento registrados sob 0 

cadastro de um mesmo Mutuario na mesma localidade no CADMUT, somente sera possivel obter 

o reconhecimento da cobertura pelo FCVS do Contrato de Financiamento mais antigo deste 

Mutuario, nao sendo possivel 0 reconhecimento da cobertura pelo FCVS aos demais Contratos de 

Financiamento. Adicionalmente, na hipotese de a descoberta sobre a duplicidade ou 

multiplicidade de Contratos de Financiamento vir a ocorrer apos a nova<;:ao, os CVS recebidos, 

bem como a parcela paga em dinheiro (Liquida<;:ao a Vista) deverao ser devolvidos pelo 

Investidor ao Tesouro Nacional, na forma por este definida. 

Risco de resgate antecipado, amortizacao extraordinaria: 0 CRI podera estar sujeito, na forma 

definida no Termo de Securitiza<;:ao, a eventos de pre-pagamento e de amortiza<;:ao antecipada. 

A efetiva<;:ao destes eventos podera resultar em dificuldades de re-investimento por parte dos 

investidores a mesma taxa estabelecida como remunera<;:ao do (Rio 
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Risco de integralizacao do CRI com agio: 0 CRI sera integralizado pelo Investidor com agio, para 

pagamento das Despesas de Estruturac;:ao. Em caso da ocorrencia das hipoteses de pre

pagamento listadas no "Fator de Risco" acima, os recursos decorrentes dessa antecipac;:ao serao 

imputados pela Emissora na Amortizac;:ao Extraordinaria do CRI, hipotese em que 0 valor a ser 

recebido pelo investidor pod era nao ser suficiente para reembolsar integral mente 0 

investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou 0 pagamento do 

agio. 

Assim, nem 0 Patrimonio Separado, nem mesmo a Emissora, disporao de outras fontes de 

recursos para satisfac;:ao dos interesses do Investidor. 

Riscos relacionados ao Servicer: Tendo em vista que 0 Servicer e responsavel pela administrac;:ao 

dos Creditos Imobiliarios, tendo notoria especializac;:ao no processo de habilitac;:ao, homologac;:ao 

e novac;:ao dos Creditos Imobiliarios junto ao FCVS e junto a CEF, (i) caso 0 Servicer, por alguma 

razao, deixe de prestar os servic;:os de administrac;:ao dos Creditos Imobiliarios para a Emissora, 0 

fluxo de processamento dos Creditos Imobiliarios, com vistas a novac;:ao dos Creditos 

Imobiliarios, podera ser prejudicado; e (ii) deve-se considerar que os servic;:os contratados pela 

Emissora tambem sao prestados pelo Servicer a outros titulares de saldos residuais, de 

responsabilidade do FCVS, decorrentes de contratos de financiamento firmados no ambito do 

SFH, sendo que nao ha como assegurar a prioridade por parte do Servicer em relac;:ao aos 

procedimentos de novac;:ao dos Creditos Imobiliarios. 

Ainda, tendo em vista que 0 Servicer e responsavel pela guarda dos Documentos Comprobatorios 

dos Creditos Imobiliarios e caso venha a sofrer qualquer tipo de sinistro que danifique referida 

documentac;:ao, 0 processo de novac;:ao dos Creditos Imobiliarios podera ser prejudicado 

Fatores de Riscos Relativos ao Ambiente Macroeconomico 

Politica Economica do Governo Federal Brasileiro: A economia brasileira tem sido marcada por 

frequentes e, por vezes, significativas intervenc;:6es do Governo Federal, que modificam as 

politicas monetarias, de credito, fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil. 
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As ac;:6es do Governo Federal para controlar a inflac;:ao e efetuar outras politicas envolveram, no 

passado, controle de salarios e prec;:o, desvalorizac;:ao da moeda, controles no fluxo de capital e 

determinados limites sobre as mercadorias e servic;:os importados, dentre outras. Nao temos 

controle sobre quais medidas ou politicas que 0 Governo Federal podera adotar no futuro e nao 

podemos preve-las. Os negocios, resultados operacionais e financeiros e nosso fluxo de caixa 

podem ser adversamente afetados em razao de mudanc;:as na politica publica federal, estadual 

elou municipal, e por fatores como: 

variac;:ao nas taxas de cambio; 

controle de cambio; 

indices de inflac;:ao; 

flutuac;:6es nas taxas de juros; 

falta de liquidez nos mercados domestico, financeiro e de capitais; 

racionamento de energia eletrica; 

instabilidade de prec;:os; 

politica fiscal e regime tributario; e 

medidas de cunho politico, social e economico que ocorram ou possam afetar 0 Pais. 

Adicionalmente, 0 Presidente da Republica tem poder consideravel para determinar as politicas 

governamentais e atos relativos a economia brasileira e, consequentemente, afetar as 

operac;:6es e desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto a 
implementac;:ao de mudanc;:as por parte do Governo Federal nas politicas ou normas que venham 

a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza economica no Brasil 

e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliarios brasileiro, sendo assim, tais 

incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderao prejudicar as nossas 

atividades e resultados operacionais, e por consequencia, 0 desempenho financeiro do CRI. 

Efeitos do Politico Anti-Inflocionario: Historicamente, 0 Brasil teve altos indices de inflac;:ao. A 

inflac;:ao e as medidas do Governo Federal para combate-la, combinadas com a especulac;:ao de 

futuras politicas de controle inflacionario, contribuiram para a incerteza economica e 

aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal 

para controle da inflac;:ao frequentemente tem incluido a manutenc;:ao de politica monetaria 

restritiva com altas taxas de juros, restringindo, assim, a disponibilidade de credito e reduzindo 
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o crescimento economico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na 

taxa de juros, interven~ao no mercado de cambio e a~6es para ajustar ou fixar 0 valor do Real, 

podem ter um efeito material desfavoravel sobre a economia brasileira e sobre os ativos que 

lastreiam esta Emissao. 

Caso 0 Brasil venha a vivenciar uma significativa infla~ao no futuro, e possivel que os Contratos 

nao sejam capazes de acompanhar estes efeitos da infla~ao. Como 0 repagamento dos 

Investidores esta baseado na realiza~ao destes ativos, isto pode alterar 0 retorno previsto pelos 

Investidores. 

Instabilidade da taxa de dimbio e desvalorizacao do Real: A moeda brasileira tem 

historicamente sofrido frequentes desvaloriza~6es. No passado, 0 Governo Federal implementou 

diversos planos economicos e fez uso de diferentes politicas cambiais, incluindo desvaloriza~6es 

repentinas, pequenas desvaloriza~6es peri6dicas (durante as quais a frequencia dos ajustes 

variou de diaria a mensal), sistemas de cambio flutuante, controles cambiais e dois mercados 

de cambio. As desvaloriza~6es cambiais em period os de tempo mais recentes resultaram em 

flutua~6es significativas nas taxas de cambio do Real frente ao D6lar em outras moedas. Nao e 

possivel assegurar que a taxa de cambio entre 0 Real e 0 D6lar ira permanecer nos niveis atuais. 

As deprecia~6es do Real frente ao D6lar tambem podem criar press6es inflacionarias adicionais 

no Brasil que podem afetar negativamente a liquidez dos Devedores e a qualidade da Carteira. 

Efeitos da Elevacao Subita da Taxa de Juros: 0 mesmo podemos dizer sobre 0 impacto da 

varia~ao das taxas de juros, junto aos principais agentes do mercado, com efeito desfavoravel 

junto aos Investidores e aos Devedores dos ativos Lastra. 

Efeitos da Retracao no Nivel da Atividade Economica: As opera~6es de arrendamento mercantil 

apresentam historicamente uma correla~ao direta com 0 desempenho da economia nacional. 

Eventual retra~ao no nivel de atividade da economia brasileira, ocasionada seja por crises 

internas ou crises externas, podem acarretar eleva~ao no patamar de inadimplemento de 

pessoas fisicas e juridicas inclusive aos Devedores dos Contratos. 
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Uma eventual reduc;:ao do volume de investimentos estrangeiros no Pais poderc~ ter impacto no 

balanc;:o de pagamentos, 0 que podera fon;ar 0 Governo Federal a ter maior necessidade de 

captac;:6es de recursos, tanto no mercado domestico quanto no mercado internacional, a taxas 

de juros mais elevadas. Igualmente eventual elevac;:ao significativa nos indices de inflac;:ao 

brasileiros e eventual desacelerac;:ao da economia americana podem trazer impacto negativo 

para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas 

com emprestimos ja obtidos e custos de novas captac;:6es de recursos por empresas brasileiras. 

Riscos ReLativos ao Ambiente Macroeconomico InternacionaL: 0 valor de mercado dos titulos e 

valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras e influenciado pela percepc;:ao de risco 

do Brasil e de outras economias emergentes e a deteriorac;:ao dessa percepc;:ao pod era ter um 

efeito negativo na economia nacional. 

Acontecimentos adversos na economia e as condic;:6es de mercado em outros paises de mercados 

emergentes, especialmente da America Latina, poderao influenciar 0 mercado em relac;:ao aos 

titulos e valores mobiliarios emitidos por companhias brasileiras. Ainda que as condic;:6es 

economicas nesses paises possam diferir consideravelmente das condic;:6es economicas no Brasil, 

as reac;:6es dos Investidores aos acontecimentos nesses outros paises podem ter um efeito 

adverso no valor de mercado dos titulos e valores mobiliarios de emissores brasileiros. 

Alem disso, em consequencia da globalizac;:ao, nao apenas problemas com paises emergentes 

afetam 0 desempenho economico e financeiro do pais como tambem a economia de paises 

desenvolvidos, como os Estados Unidos da America, interferem consideravelmente no mercado 

brasileiro. 

Assim, em consequencia dos problemas economicos em varios paises de mercados desenvolvidos 

em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliaria nos Estados Unidos da America em 

2008), os Investidores estao mais cautelosos na realizac;:ao de seus investimentos, 0 que causa 

uma retrac;:ao dos investimentos. Essas crises podem produzir uma evasao de investimentos 

estrangeiros no Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos 

para captac;:ao de recursos, tanto nacional como estrangeiro, impedindo 0 acesso ao mercado de 

capitais internacionais. Desta forma, e importante ressaltar que eventuais crises nos mercados $) 
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internacionais podem afetar 0 mercado de capitais brasileiro e ocasionar e uma redu~ao ou 

falta de liquidez para 0 CRI da presente emissao. 

CLAuSULA VIGESIMA PRIMEIRA: FORO 

22.1. Fica eleito 0 Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir quaisquer 

duvidas oriundas deste instrumento, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

o presente Termo e firmado em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presen~a de 2 (duas) 

testemunhas. 

(restante da pagina deixado intencionalmente em branco) 
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ANEXO I - DECLARAC;:OES DO AGENTE FIDUCIARIO CONFORME PREVISTO NO ITEM 15 DO 

ANEXO III DA INSTRUC;:AO CVM N° 41412004 E NO ARTIGO 12, INCISO IX, DA INSTRUC;:AO CVM 

N° 28/1983 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui~ao financeira, 

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

4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 17.343.68210001-38, 

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de 

agente fiduciario da oferta publica de distribui~ao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 

62a Serie da 1a emissao ("Emissao"), da RB Capital Securitizadora Residencial S.A., CNPJ/MF n° 

02.773.54210001-22 (UEmissora"), nos termos das Instru~6es CVM nOs 400/2003 e 414/2004, 

declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora: (i) a 

legalidade e ausencia de vicios da opera~ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a 

veracidade, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~6es prestadas pela Emissora no 

Termo de Securitiza~ao de Creditos Imobiliarios da Emissao; e (ii) a regularidade da constitui~ao 

das garantias da Emissao, observando a manuten~ao de sua suficiencia e exequibilidade, nos 

termos do artigo 12, inciso IX, da Instru~ao CVM n° 28/1983. 

Rio de Janeiro, 0: ~fe~:iro de 2010. 

S.A. ~~BUID~TUL~~OBILIARIOS 
Agente Fiduciario 

Nome: 

Cargo: 

Nome: 

Cargo: 
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