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PRIMEIRO ADITAJ.\ENTO AQ T ERMO DE SECURITIZAy\0 PE CltEDTTOS IM081LiftRIOS Df.: 165~ SERlE DA 1 ~ 
EMISsAO DE CERTIFICAOO~ DE R£CEBhiEIS IMOBILIAA OS, DA RB CAPITAL COMP.u.IHJA DE SECUFtlnZA\AO 

PARTES 

Pela presente iMtrumento particular, as. partes. 

RB CAPITAL (O.MPAI'fHIA DE SECU~ITJ1A~. compa11h1a aberta, com sede na C1dade de Sao Paulo. 
Estado de sao Paulo, na Rua Amaur•. nc 2.55, sc at'u:far. Parre. Jard&m .Paulls.tano. CEP 01·~48-000, 
inscrlla no CNPJ IMF sob o n° 02.773 .54110001-22. neste ato representada na forma de seu 
Estah.1to Social, doravante denominada simplcsmcme '"Emiss.ora": a 

V6RTX DIISTRIBUIOOAA DE TITULOS E VALOilES Mo61LIARJOS. LTDA. , ~s.titutCao fmanc~tra CM'I s.ede n~ 
cidade de Sao Paulo. Es.tado de Sdo Pa11lo. na Avenicta Bri11ade1w F'Lrta Luna, 2.277, 2· ~11da1. 
conjul'\to 202. Edaficio PLaza lq,ua tef'HI JtuOtn• Pat~lh.L.ano , CfP 014'52 000, tnscnta no CNPJIMF sob o 
nfl 22.610.500/0001 88: ("A< enLe Fiduci~rio, s 1\dQ a Emissora e o Aiente Fiduciario sao 
doravante deno.minados, Qua11do em conjunto. como '"Partes" e. ;nd1vidual e 1nd1sr:mtamem.e, 
como ·• Par teo"~: 

(OtfSIOERJ.MDO Q.UE 

(1) A. ern•~~o e a d1stribtlict1o dos CertifKados de Recebivels. lmoblUar~os da 165.~ 
s.§rie da 1" Emissao da Em ssora ~ Em~s.s.ao- ~ -gy·. respectivai'J'Iente) Joram 
aproY'<1das em rcuniao do COtl~ho de aaministracao da Emtssora , rea.lazada em 
17 de ju ho de 2017, cuja ata fOl devidamente arquiv.,da na. JUCESP em 17 de 
julhode 2017, sob on~ 347.589/17·0: 

(fi), A Emlss.o·a e o Agente Fiductano celebraram o Tfumo de Securitizacdo d~ 
Creditos lmobWdrios da •65° Serle da 1a Emissao de Certificados de Re-cebive1~ 
' rnoblt•o' io5 do RB Capital Companhio de Sec.w1n~ao , em 17 de agosto de l017 
f TCfmo de SecL._tittiZ~II;ao"), o qual disdpllna a emts.sao dos, C.Rt; 

(iii) A diu&Jta 18.7 do Termo de Securitiza~ao C~Stilbelece que o Termo de 
Secur jtizac;ao pode s.er aditado. s.em a necess.1dade de aprovac;:ao dos titularcs dos 
cR•. na hl,potese dco till adit~rnento setr decorrente- da ncccsstdade de renew o 
rc-sultado (.n~l do Procedimento de Bookbutldlng r-.o T~rmo de Secu,itlzacao: 

(iv) As Partes altet~ram a descricao do procedlmcnto de d1stnbui~ao da Oferta Nao 
lnstitucional e da Ofe,ta lns.tttuc1onat: 

tv) Em 2(1 de setembro de 2017 fol rcalizado p: OCedlm~nto de coleta de inten~6es de 
invest;mento cooduztdo peto Coordeflador Udec , nos tcrmos dos. p~rcigrafos 1a e 
2° do artlgo 23 e do art;go 44 da lnstrucilo CVM 400, por melo do qual o 
Coordenador Lidetr vetificou: (a) a demanda do mercado petos. CRI, bern como (b) 
definiu os Juros Remuneratorlos nnais aplk':ave•s aos CRI~ e 

, 



(vii) As. partes, de comLrm acordo. decidem, aiooa, altcrar: (i1)' a reda~ao relaUva a 
Garantta da opeta~o. de moc!lo a e-.x.pl~cW!u" que- .& alie-fl~l!.o flduc1arm nii!.O se 
er!.;;ollt r'{l collStit\l ida e o respectivo pra.zo para "SI.la OOfl!Stitui~o, assi m t:omo 
red.a~s a e'a <:orrelatas; (b) redac6es em decorrenc:~a de eJ<.i~encias formuladas 
pela Com\~o d~ Valcw es Mob~L~ar os: (c) redac6es Q\le fleC~?SSitetn de ~t\.lal i:la~Jo 

em vl1 tudQ de all~ta~o~s. reali~adas. nos IMtlur aentos d or'igern: e (d~ r~eda~Q.es. 
que con'lenham ertos nao materiais. 

Ne~e sentido. resolvem as Pan~s celGobra.r o pres~nte -Prtmelro Ad1tamc:mto ao Tenno de 
ScrcurUrza~CO df!' Crf'drto~ jmobWarros de P6.5° Serre da t(l fmis5do de Cert;ficados df! Recebhteis 
1mobilfarios da RB Capital Compcmhto de Sect" r tzcx(Jo" (~>Prlmeim"Cl Aditame11to ao T~r-mo cleo 
Securltiz.acao··,, coofonne as diwsulas e COrld ~oes abatxo d sc•ltas. 

(LMJ:S.UI.A PRIMeiRll.: 0EFIHI~OE1i E AUTOJtiZAf;lii:S 

1. 1. Definjc,;6es. Os lermos utilizados ern tetra maius.cula qu~ nao tlvcrem 
ex,pressamente dcfln·idos neste ad~tartlento ao Terr'no de Sec~.rritiza«;a1J terao o slgn;t;c:ado a elcs 
atrlbuidos. no Termo de Secuntizac:ao, exceto se de o.utra forma defimdos neste ad1tam~nto ao 
iernw de Se<:uritizat;ao. 

1 • 1 , 1 , Exceto se expressamente ~ndlca&:J, : i i ~ palavra$ e expre~6e~ em 
mait1scuta$. nao deflnid~ J'le'Ste aditamento ao Tenno de Securit1zac;ao, terao o sts,niflc~~do aqui 
definido; e Hi~ a masculino fncluiril o fern1•>r1no eo srr-..gular •nch.!ir-a o plural. 

Cu\US.ULA SEGUN!DA: REGI~RO DESTE AOtiA.MEltfTO AO TERtli.O DE SEOJRITIZA~O 

2. 1. Ra•stro: 0 pres.ente aditamenlo ao Termo de Sec:unt]za<t;~.O ~era r'eg,istrado na 
lnsmui<;:ao Cus.todiante da CCl, ~o-s teHnos do parag.-a(o unico do arti~ 2J da Lel10.9J1. 

(I.AtJSlJLA TERCE IRA: AL TERA4;tiE~ AO TEF.tMO 0~ SEC:UFI JTr~~O 

3. 1 • ~lt,eracOE's: Tendo em vls~a os a]r)stes. l')i!r descrl~ao eo procedimento de 
di~tribui~ao dB! Ofena Nao lnstrlucmn~t e da Oferta lnstitociooaC e a finalizae;:~o do Procedimet'r'I.O 
de Boolt.bllilcHng, e de outras ml)::fificac0e5 que pretencfem lr\troou:?.:lr, set~o alteratfas: 

€i) as Claust~la-s 1.4.12 e l. 4.1S do Termo de Secuntiza~ao, para reflet•r atlet-~aes. 
rro procedimento da Oferta ans lnvestLclor@S NAo lnstitucionai~ e da Oferta 
l11s.Utuc1ooat: 

~ii) a Clausula 12.7 do Termo de securitizat;ao. ,para alterae;:ao do quorum qi.JI]Ufrcado 
das As$eomblela Gen111s.. collSignando qum ~tas dependerao cle apro~·a~ao dos 
Titulares de CRI que r(1presenrem 2'3 jdois. tercos~ - 1 (um~ do~ CRI em 
Ci rculac:do. para as m~terrias previstas. ern referida C ltw~;ula ~ 
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(iii) as dehnic:6es de "Proced1mento de 8ook.bulldlng·, Ville• Totdl eta En'll$'!>ii0~, 
"'Allella~ao r1dUC1ar'1ll dos lmovels"', ··contrato de Cessao". ucontrato ac 
Distr ilxJic;:ao'' e '"'Escritura lrnovel": 

(ht) ilS Clausul(t~; H~) ll. iter~s "c"', · d" e "h" do Termo de Secunt z~ao; {b) 3.1. I? 3.4, 
e cc t '5. 2. •• 5. 3. e 5A. do T et mo de Secur t i2a~;d.o; 

(v) a red~ao dos fatores de risco mtltulados: ta J A pcrtici~oo de Pessoos 
VinctJlodos no Procedimento de Bookburlding e na O{tHta pijde h~' um ete•to 
adverso oo de{#ni{M do taxo Jurol de Joros Re-munerator;os e- pode tambem 
ocosiomlr t-{eitos ney-athro5 sobre a liquidez dos CRJ no me1cado secunddrlo": (bl 
'"Risco da noo {orrootlzat;tto da AllerM~do FUJucidrio do fmover·: (c] "0 rrsco de 
cred#lo do LocaMric e c inadimpMnda dos Crtfditos tmobitiarios ou do Contrato 
de CesSQO pode afetar adversamente os CRt'~ (d ~ ·•o Vafor da Cessuo r:Jepf!ude do 
imptementa<;ao de condt'~()l!S preCedf!'ntes. ('~tabelecida:s no Contrat.o de Cessac, 
que pOdem ni!o s-e w~ri(icor" ; e ~ e) ··..1.usenct'a de histor;co de ot1vidades e 
,.,otrim6n;o pelo Cedence": 

tvi) a reda<;ao da tabefa constnntc do Ane:.:o I ao Terr·mo de Securitizac;:ao: e 

~vii) a defirn;aa de Penodo de ReservaM, 

3.2. 0 Termo de SccurltiZi!l~~o pt)$s,a a v1iorar com a recJac;:ao constante do Anexo A 
deste aditamento ao Tcrmo de Securitizac;:ao~ 

(LAUSULA QUAATA: RATIF'CA~O 

4.1. R.at1flc.a ~o: Ficam ratirlcad~ rtodas as demaLs clausularS, caracteristic:as ou 
condic;6es comtantes do Termo oc St...-.curit14< 'ao e nao ("Xpressamentc al tcradas por es(e 
adltarnento ao Termo de Se<:um!za(:ao, permanece'lldO valida e ern pleno V1S0~, p dSSQilCIO 0 

Termo de SecuriUzacao a 'o'lgorar com a reda(:ao do~ A deste aditamento ao Termo de 
Socunt•z"~ao. 

5.1. Reglstro: Este ad1tamento e as obrigac;oes nc1e as~mn1da} u~m canHe' irrevogav-el 
e 1rretratavel, cbnii'anco as partes por sl e seu~ s~rcessores. a quatquer titulo. ao ~eu lntegtal 
CLJmprjmento. 

0 presente adltamento e firmado em l (lrCs) viaS, de i%U~l teor e forma, na presenca de 2 
(duas~ testemunhas. 

Sao Paulo. 28 de s.eternbro de 1G17 

{0 reslallte desto paglna {oj dei'Jfado intendonalmeme em bt011Co] 
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TEJtMO Df SECURmu.y\0 DE ( ftEDITOS IMOBILIARIOS DA 165• SEAlE DA 1• EMI~AO DE C:tATif iCA.DOS DE 

flECiEBIVEIS tMOBIUAII.IOS DARB CAPITAL COMPAtH11A 0~ SECURmU~o 

PARTES 

Pelo pU!'Soei1le ii'IStt1.!mento particular. as partes 

1. RB CAPIT4!. COMPANHII\ DE: SECURrTJZA~AO, c::omptll'lhia aberta, com sede na Cidade de S-ao 
P<u.tlo, ~stao:o de Sao Paulo, na Rua Amauri. n° 255 . so andar. Pan.c. Jara m Paullstano. CEP 
01448·000, ins.crila "o CNPJIMF s.ob o n11 02.773.542/000l-2'2, neste ate representada 1"\a forma 
dt.? s.etJ IEstatuto Social. doravante denominada simp esmente ''Emassora'": e-

2. VOtmc Dr5111.18UI DORA OF. TITIJ OS E VAl-ORES M.oB.ILfJI,R. OS L Tf)A., ins tatulcao ( mance1 r a com 
sede na cidade de sao Paulo. Estado de sao Paulo, na AVf"Pldi\ Brtetl<fPiro arta l lffi.lll, "? 277. zu 
Mdlllr, conjun'l.o 202, Eclifl( io Pl~7a lsuatemt. Jard m Pituhs.tano, CEP 01452 ooo. mscrita no C P J/Mf 
sob o nu 22.610.50010001-88 Ia Emassora t!' o Ag.enlf! f tdt.IC1a1 10 So;JO dorava01.e d~nomm.;dos, 
QUando em conJunto, como "Panes"'~. u1d tvlOIUil e rncli'stmtamente. como .. Parte" I: 

celebram o presente Termo de Securi~iz.ac;.6o de Creditos lmobillar os f'Termo dl? 
Sccuritlzildo"l. para Vli"'CUlar os Creditos lmobilifuios. repres.entados pela CCI. ~os Certar c::tldos 
de Recebfveis lmooiliarios da 1 6 sa Sf!rlc da 11 Em•ss.\o da Emis,-sora. nos termos do arti ~o a:~ da 
ler n• 9.514, de 20 de novembro de 1997. c:onfonne alterada t 'Lcl 9.514r). conforme aHerada, 
da lns,tru~ao da Com~ss.ao di! Valo..,.es Mob•ll~dos (''C.VN"~ n"' 400, de 29 de dczembro de £003, 
conforme alterarla f'IMtrucao C'l//1.' 400 .. ). da lnnruc;:ao da CVM no 414, oo 30 cl"' c.tc.rz~bro de 
2004. cooforme a•terada fln~rut;ao CVM 414 I e da~ dcm3is. dtSpQSir;oes 1esa1s, aplicaveis t!' 

clilusulas abahco red;gidas. 

CLAUSULA PRtME1RA: DSFII'ol l\0~ 

1.1. Defini,aes. Para os fins deste Te1 rno de Secutitlzacao. adotam-se as segu1ntcs 
definifiocs, scm plreju;zo d~quelas que forem es.tabetecidas. no corpo do p~ente; 

· ,\gencia de Cla~l ftcac;~o de 
Rjsco : 

·Escnturado.r": 

FITCH RATINGS 8R4SIL l TDA •• aqoocia de CldS.Sific::atao de riKO 
com s.ede na Cldade do Rio de Janeiro. estado do Rio de 
Janeiro, na Prat;a XV de Novembro. nn 20, sala 401 B. CEP 
'20.010-010. inscnta no CNPJIMF soo on. 0 01 .811.37!)10001-
33; 

IT AU CORRETORA DE VALORES S.A •• ln.stilUi~O financeira, com 
sede lld C1dade de sao Pau,o, fstado de Sao Paulo. r:r~ 
Avenida Briga.deiro Far'a Lun~• . n< 3.500, 3 .. andar A (Par le), 
11'1$Crita no CNPJ /MF sob on"' 61. 194. 35.310001·64: 

VORTX DtSTRIBtJIDORA DE T.TULOS. E V ll.tORES Moi.1LIARIOS l TDA, , 

.. , / 

























































































































































ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA 



DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA 

A VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., instituição financeira com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 

2° andar, conjunto 202, Edifício Plaza lguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88 ("CUSTODIANTE"), na qualidade de custodiante do 

"Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário integral, 

sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritura[" ("ESCRITURA DE EMISSÃO"), por meio do 

qual foi emitida a Cédula de Crédito Imobiliário no 1 ("CCI"), DECLARA, para os fins do 

parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 1 O. 931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada 

("Lei 10.931 ")que lhe foi entregue para custódia 1 (uma) via da Escritura de Emissão e que, 

conforme o "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 165• Série da 1 a Emissão de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização", 

celebrado em 17 de agosto de 2017, entre a Emissora e este Custodiante, na qualidade de 

agente fiduciário ("TERMO DE SECURITIZAÇÃO"), a CCI se encontra devidamente vinculada aos 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165• série da 1 a emissão ("CRI" e "EMISSÃO", 

respectivamente) da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, Jardim 

Paulistano, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.773.542/0001-22, neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social ("EMISSORA"), tendo sido, conforme o Termo 

de Securitização, instituído o regime fiduciário pela Emissora, no Termo de Securitização, 

sobre a CCI e os créditos imobiliários que elas representam, nos termos da Lei no 9. 514, de 

20 de novembro de 1997, conforme alterada. Ainda, declara, que a Escritura de Emissão, 

por meio da qual a CCI foi emitida encontra-se custodiada neste Custodiante, nos termos do 

artigo 18, § 4°, da Lei 1 O. 931 e o Termo de Securitização registrado, na forma do parágrafo 

único do Artigo 23 da Lei 1 O. 931. 

São Paulo, 1° de setembro de 201 

Nom~:( 
Carg~ 

Vá. ~X DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E V ALO 
I 

Gleyson dos Santos 
CPF: 077 .467.308-76 

_) 
.___~~-·~í1o Pereira 

CPF: 536.217.199-20 
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RB CAPITAL 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LfDER 

A RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amawri, n. 0 255, 5° andar, Parte, 
inscrita no CNPJ/MF sol;> o n. 0 89.960.090/0001-76, neste ato representada na forma de seu 
contrato social, na qualidade de instituiçã<;> intermediária líder, declara, nos termos do 
parágrafo 1° do artigo 56 da Instrução da CVM n° 400, de 29 de <;lezembro de 2003, conforme 
alterada, e do item 15 do Anexo III da Instrução da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme alterada, e em relação à distribuição pública de certificados de recebíveis 
imobiliário da 165• série da 1 a (primeira) emissão da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
("CRI", "Oferta" e "Emissora", respectivamente) que: (i) tomou todas as cautelas e agiu com 
elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência OLJ omissão, para 
assegurar que (a) as informações fornecidas pela Emissora são verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a 
respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de 
distribuição no âmbito da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da 
atualização do registro da Emissora que integram o prospecto preliminar, e que vierem a 
integrar o prospecto definitivo da Oferta, são e serão, suficientes, conforme o caso, 
permitindo aos Investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, sendo 
certo que a decisão final de investir cabe exclusivamente a cada um dos Investidores; (ii) o 
prospecto preliminar da Oferta contém, e o prospecto definitivo da Oferta conterá, todas as 
informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores, dos CRI, da 
Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes às suas 
atividades e quaisquer outras informações relevantes no âmbito da Oferta; (iii) o prospecto 
preliminar da Oferta foi, e o prospecto definitivo da Oferta será, elaborado de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 e a Instrução CVM 
414; e (iv) verificou com diligência a legalidade e ausência de vícios da operação, além da 
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no 
prospecto da Oferta e no ''Termo de Securitizaçõo de Créditos Imobiliários da 165a Série da 1° 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de 
Securitização", o qual disciplina a emissão dos CRI. 

São Paulo, 17 de agosto de 2017 

RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILI 'RIOS LTDA. 

Nome: 
Cargo: Cargo: 
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RB CAPITAL - Se: c~ J r! t::.:c.~ 0r~; 

DECLARAÇÃO DA EMISSORA 

A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, securitizadora de direitos creditórios, com registro de companhia aberta 

perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, Jardim Paulistano, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

02.773.542/0001-22, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários CVM sob o no 18406, neste ato representada na 

forma de seu estatuto social, na qualidade de emissora de certificados de recebíveis imobiliários da 165• série 

da 1• emissão ("Emissora" e "CRI", respectivamente), objeto de distribuição pública com registro na CVM 

("Oferta"), DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada, e do item 15 do Anexo III da Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, 

e em relação à distribuição pública de certificados de recebíveis imobiliário da 165• série da 1• (primeira) emissão 

da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO ("Oferta", "CRI", "Emissão" e "Emissora", respectivamente) que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por 

ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta, tendo verificado a legalidade e a ausência 

de vícios na Oferta e na emissão dos CRI; 

(ii) o prospecto preliminar da Oferta contém, e o prospecto definitivo da Oferta conterá, as informações 

relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores, dos CRI , da Emissora e de suas atividades, 

respectiva situação econômico-financeira, riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 

informações relevantes, sendo tais informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para 

permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da Oferta, do arquivamento do 

prospecto preliminar da Oferta e do prospecto definitivo da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao f 
mercado durante a Oferta, respectivamente, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes para permitir aos Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) o prospecto preliminar da Oferta foi, e o prospecto definitivo da Oferta será, elaborado de acordo com 

as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 e a Instrução CVM 414; e 
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RB CAPITAL 
s:..:~·ur·!t ' :Zí3dor J 

verificou com diligência a legalidade e ausência de vícios da operação , além da veracidade, 

consistência , correção e suficiência das informações prestadas no prospecto da Oferta e no "Termo de 

Securitização de Créditos Imobiliários da 165a Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização", o qual disciplina a Emissão. 

São Paulo , 17 de agosto de 2017 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Emissora 

DANIEL MONTEiRO C 
RG: ~E MAGALHAE~ELHO 
CPF/Me:"'3;;~~1(SS?~P) . .400-77 

Nome: 
Cargo: FIA\J iA fA\I'IL io.S ~tf"Y\&o !'V\fA '&i lume. 

12.-C.1 : t;o . cu t . \ Of - 1- {~sI') S P) 

C('f : oçz. . 1-l'(l . z...v -~1 
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DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 

2° andar, conjunto 202, Edifício Plaza lguatemi , Jardim Paulistano, CEP no 01452-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 22 .610.500/0001-88 (doravante denominada simplesmente 

"Agente Fiduciário" ), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da 165a Série da 1 a emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) , da RB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Amauri , no 255, 5° andar, Parte, Jardim Paulistano, CEP 01448-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), em que a RB CAPITAL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Amauri, no 255, se andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o 

no 89.960.090/0001-76, a tua como instituição intermediária líder da oferta ("Coordenador 

Líder" e "Oferta", respectivamente) , DECLARA, para todos os fins e efeitos, que, nos termos 

do item 15 do Anexo III da Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme 

alterada, e da Instrução da CVM no 583 , de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada 

("lnstrucão CVM 583"), que: 

(i) verificou, em conjunto com a Emissora, o Coordenador Líder da distribuição pública 

dos CRI e os respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a 

legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para 

assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações 

prestadas pela Emissora no prospecto da Oferta e no "Termo de Securitização de 

Créditos Imobiliários da 165° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização"; e 

(ii) não se encontra em nenhuma das situações de conflitos descritas no artigo se da 

Instrução CVM 583, e que (a) não presta assessoria de qualquer nat 

sua coligada, controlada , controladora, ou sociedade integrante 



(b) não é coligada à Emissora ou sua controlada ou controladora, di reta ou indireta; 

(c) não é coligada ou controlada por do Coordenador Líder; (c) não é credora , por 

qualquer título, da Emissora ou de sociedade por ele controlada; (d) seus 

controladores, pessoas a eles vinculadas ou administradores não tenham interesse 

na Emissora, que seja conflitante com o exercício, pela instituição, das suas 

atribuições como agente fiduciário; (e) seu capital votante não pertença, na 

proporção de 10% (dez por cento) ou mais, à Emissora, a seu administrador ou sócio; 

e (f) não se encontra, de qualquer outro modo, em situação de conflito de interesses 

para exercer suas funções no âmbito da Emissão, no que se refere à Emissora e 

também à REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, no 1.312, Tatuapé, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.047.087/0001 -39 ("Locatária"), representante de 

mais de 20% (vinte por cento) dos créditos imobiliários que lastreiam os o CRI; e (iii) 

foi devidamente constituída e autorizada a funcionar como uma distribuidora de 

títulos e valores mobiliários, por meio do Ofício 20304/2014-BCV /DEORF /GRSP2, 

expedido pelo Banco Central do Brasil em 23 de dezembro de 2013; (iv) está 

registrada como administrador fiduciário desde 8 de janeiro de 2016 perante a CVM 

e, portanto, legitimada a prestar serviços de agente fiduciário, nos termos do art. 4° 

da Instrução CVM 583, conforme ficha cadastral abaixo: 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

CNPJ :22.610.500/0001.88 

Denominação. VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULO$ E VALORES 
Comercial . MOBILIARIOS LTDA. 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.277, 2º ANDAR, 
Endereço :CONJUNTO 202, EDIFÍCIO PLAZA IGUATEMI- JARDIM 

Cidade 

UF 

CEP 

DDD 

FAX 

TEL 

PAULISTANO 

:SÃO PAULO 

:SP 

: 01452-000 

:11 

:3030-7177 

:3030-7177 {\ 



DIRETOR 

Data de 
Registro 

Situação 

Website 

Categoria 

: EDILBERTO PEREIRA 

: 08/01/2016 

:EM FUNCIONAMENTO NORMAL 

: www.vortxbr.com 

:Administrador Fiduciário 

São Pau o, 1 o de setembro de 29 

Cartgo: 

__-/ 
Gleyson dos Santos 
CPF: 077.467.308-76 

/ 

,/ 
/ 

Edilberto Pereira 
CPF: 536.217.199-20 














