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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 165• SÉRIE DA 1 a EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes 

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 n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 

doravante denominada simplesmente "Emissora"; e 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., instituição financeira com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, no 221, conjunto 93, Pinheiros, CEP 

05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88 (a Emissora e o Agente Fiduciário são 

doravante denominados, quando em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como 

"Parte"); 

celebram o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo de Securitizacão"), para 

vincular os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários 

da 165a Série da 1a Emissão da Emissora, nos termos do artigo 8° da Lei no 9.514, de 20 de novembro 

de 1997, conforme alterada ("Lei 9.514"), conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários ("CVM") no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("lnstrucão CYM 400"), da 

Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("lnstrucão CVM 414") e das 

demais disposições legais aplicáveis e cláusulas abaixo redigidas. 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DEFINIÇÕES 

1.1. Definicões. Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem 

prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente: 
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"Agência de Classificacão de 

Risco": 

"Agente Fiduciário": 

"ANBIMA": 

"Alienacão Fiduciária do 

Imóvel": 

"Anexos": 

"Anúncio de Encerramento": 

"Anúncio de Início": 

FITCH RATINGS BRASIL LTDA., agência de classificação de risco 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 

Janeiro, na Praça XV de Novembro, no 20, sala 401 B, CEP 

20.010-01 O, inscrita no CNPJ I MF sob o no 01.813.375/0001-

33; 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, no 221, 

conjunto 93, Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 

FINANCEIRO E DE CAPITAIS- ANBIMA, pessoa jurídica de direito 

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

Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 230, 13° 

andar, inscrita no CNPJ/MF sob o no 34.271.171 /0001-77; 

A garantia constituída no âmbito do "Instrumento 

Particular de Alienação Fiduciário de Imóvel em Garantia 

e outras Avenças", a ser celebrado entre a NorthWest e a 

Emissora, nos termos dos artigos 22 e seguintes da Lei 

9.514, conforme definido no Contrato de Cessão, por meio 

do qual foi outorgada pela NorthWest, em favor da 

Emissora, a alienação fiduciária em garantia da nua 

propriedade do Imóvel; 

Os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos termos 

são parte integrante e complementar deste Termo de 

Securitização, para todos os fins e efeitos de direito; 

O anúncio de encerramento da Oferta a ser divulgado pela 

Emissora e pelo Coordenador Líder na página da rede 

mundial de computadores da Emissora, do Coordenador 

Líder, da CVM e da B3, informando os termos e condições 

da Oferta, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da 

Instrução CVM 400; 

O anúncio de início da Oferta a ser divulgado pela Emissora 

e pelo Coordenador Líder na página da rede mundial de 
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"Assembleia Geral": 

"Aviso ao Mercado": 

"Aviso de Recebimento": 

"B3": 

"Banco Liquidante": 

"Boletim de Subscricão": 

"Brasil" ou "País": -- --

"CCI": 

computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM 

e da B3, informando os termos e condições da Oferta, nos 

termos do artigo 52 e do artigo 54-A da Instrução CVM 400; 

A Assembleia Geral de titulares de CRI, na forma da Cláusula 

Décima Segunda deste Termo de Securitização; 

O aviso ao mercado a ser divulgado na página da rede 

mundial de computadores da Emissora, do Coordenador 

Líder, da CVM, da B3, informando os termos e condições da 

Oferta, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400; 

O comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, relativo ao recebimento de 

quaisquer notificações, com a assinatura da pessoa que 

recebeu e a data da entrega do documento, que possui 

validade jurídica para a comprovação do recebimento do 

objeto postal ao qual se vincula; 

Significa a B3 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO, sociedade por 

ações com registro de emissor de valores mobiliários, com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça 

Antônio Prado, 48, T andar, Centro, CEP 01010-901, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.346.601/0001-25. 

ITAú UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na 

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre Olavo 

Setúbal, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNP J I MF sob o no 60.701. 190/0001-04; 

O boletim de subscrição por meio do qual os Investidores 

subscreverão os CRI; 

A República Federativa do Brasil; 

Câmara de Comércio Brasil - Canadá; 

A Cédula de Crédito Imobiliário integral, emitida pelo 

Cedente para representação dos Créditos Imobiliários, 
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"Cedente": 

"CETIP21 ": 

"CMN": 

"CNPJ/MF": 

"Código ANBIMA": 

encontra-se descrita no Anexo VI ao presente Termo de 

Securitização; 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NORTHWEST INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS EM SAÚDE FUNDI- FII, constituído sob a forma de 

condomínio fechado, regido pelas disposições contidas em 

seu regulamento, devidamente registrado no 8° Oficial de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 

de São Paulo - SP, em 27 de maio de 2016, sob o no 

1.407.562, pela Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, pela 

Instrução da CVM n° 472, de 31 de outubro de 2008, e pelas 

demais disposições legais e regulamentares que lhe forem 

aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o no 23.781.211/0001-

04, e devidamente constituído perante a CVM, nos termos 

do Ofício no 2.366/2015/CVM/SIN/GIE, administrado por RIO 

BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela 

CVM a administrar fundos de investimento e carteiras de 

valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório no 6.044, 

de 12 de julho de 2000, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, no 222, bloco 

B, 3° andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 72.600.026/0001-81. 

CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e 

operacionalizado pela B3- Segmento Cetip UTVM; 

O Conselho Monetário Nacional; 

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda; 

O "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as 

Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores 

Mobiliários", datado de 13 de junho de 2016, em vigor desde 

1 de agosto de 2016; 

"Código ANBIMA de Atividades O "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as 
Conveni adas": Atividades Conveniadas", datado de 11 de março de 2015, 

vigente desde 1 o de abril de 2015; 
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"COFINS": 

"Compromisso de Subscricão": 

A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; 

O "Compromisso de Subscrição e lntegralização de CRI", a 
ser celebrado entre RB Capital Empreendimentos, a Emissora 

e a Northwest, por meio do qual a RB Capital 

Empreendimentos se comprometerá, em caráter irrevogável 

e irretratável, a subscrever e integralizar os CRI, caso, após 

a realização do Procedimento de Bookbuilding, não tenha 

sido subscrita e integralizada, pelos Investidores, uma 

quantidade de CRI em valor equivalente ao montante total 

da Oferta pós Procedimento de Bookbuilding. 

Ocorrida essa hipótese, a RB Capital Empreendimentos 

deverá subscrever e integralizar CRI em quantidade 

correspondente à diferença entre o Valor Total da Emissão e 

o valor dos CRI efetivamente subscritos por Investidores após 

a realização do Procedimento de Bookbuilding. 

"Compromisso de Venda e O "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e 
Compra": Compra e Venda do Imóvel e Outras Avenças", celebrado em 

19 de julho de 2016, pelo qual a Vendedora se comprometeu 

a alienar e a NorthWest e o Cedente se comprometeram a 

adquirir, respectivamente, a nua propriedade e o usufruto 

do Imóvel, no qual atualmente encontra-se em operação o 

denominado "Hospital Santa Helena"; 

Nos termos do referido contrato, a alienação do Imóvel foi 

estruturada de forma a estabelecer que o Cedente adquirirá 

o usufruto e a NorthWest adquirirá a nua-propriedade do 

imóvel, observado que: 

(i) A NorthWest já desembolsou, em favor da 

Vendedora, a totalidade da contrapartida 

devida tanto em razão da aquisição da nua 

propriedade, e quitou com todas as suas 

obrigações decorrentes do Compromisso de 

Compra e Venda, nos termos do Termo de 

Quitação; 
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(ii) O Cedente já desembolsou, em favor da 

Vendedora, a totalidade da contrapartida 

devida tanto em razão da aquisição do Usufruto, 

e quitou com todas as suas obrigações 

decorrentes do Compromisso de Compra e 

Venda, nos termos do Termo de Quitação; 

Na mesma data foi celebrado o "Instrumento Particular de 

Contrato Atípico de Locação de Bens Imóveis e Outras 

Avenças", entre o Cedente, na qualidade de locador e titular 

dos direitos de promissário comprador dos usufruto do 

Imóvel, e a Locatária, na qualidade de locatária, com 

interveniência da NorthWest, na qualidade de interveniente 

anuente e titular dos direitos de promissária compradora da 

nua propriedade do Imóvel, em 19 de julho de 2016, por meio 

do qual o Cedente locou o Imóvel à Locatária, pelo prazo 

inicial de 25 (vinte e cinco) anos, a contar de 24 de outubro 

de 2016, com a possibilidade de renovação por mais 3 (três) 

períodos adicionais de 25 (vinte e cinco) anos cada. 

Nesse sentido, como Condição Precedente Geral, a Escritura 

Imóvel foi lavrada, em 15 de agosto de 2017, e protocolada 

no 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na 

mesma data, sob o n° 377.855, com o fim de formalizar a 

transferência do Imóvel em favor da NorthWest e do 

Cedente, de forma que a NorthWest receba a Nua 

Propriedade e o Cedente o Usufruto do Imóvel. 

Por fim, a Locatária, mediante aposição de seu "de acordo" 

ao final da Notificação de Cessão declarar-se-á ciente e 

anuirá com a cessão dos Créditos Imobiliários; 

"Condicões Precedentes - Valor As condições precedentes para o pagamento do Valor da 
da Cessão": 

"Conta Centralizadora": 

Cessão pela Emissora, as quais deverão ser implementadas 

e/ou renunciadas nos termos da cláusula 2.3 e 2.3.3 do 

Contrato de Cessão; 

A conta corrente de titularidade da Emissora mantida junto 

ao ITAÚ UNIBANCO S.A. (n. 341), sob o n° 05164-8, agência 

091 O, na qual serão depositados os recursos decorrentes da 
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"Contrato de Cessão": 

"Contrato de Distribuicão": 

"Contrato de Locacão": 

"Convênio CYM-ANBIMA": 

"Coordenador Líder": 

"Créditos Imobiliários": 

integralização dos CRI e demais recursos relativos aos 

Créditos Imobiliários; 

O "Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos 

Imobiliários", celebrado em 17 de agosto de 2017, entre o 

Cedente e a Emissora, com a interveniência anuência da 

Northwest; 

O "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165° Série da 1 a 

Emissão da RB Capital Companhia de Securitização", 

celebrado em 17 de agosto de 2017, entre a Emissora e o 

Coordenador Líder; 

O "Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de 

Bens Imóveis e Outras Avenças", celebrado entre a Cedente, 

na qualidade de locador e titular dos direitos de promissário 

comprador do usufruto do Imóvel, e a Locatária, na qualidade 

de locatária, com interveniência da NorthWest, na qualidade 

de interveniente anuente e titular dos direitos de promissária 

compradora da nua propriedade do Imóvel, e da Santa Luzia, 

em 19 de julho de 2016, por meio do qual o Cedente locou o 

Imóvel à Locatária, pelo prazo inicial de 25 (vinte e cinco) anos, 

a contar de 24 de outubro de 2016, com a possibilidade de 

renovação por mais 03 (três) períodos adicionais de 25 (vinte e 

cinco) anos cada; 

O Convênio CVM/ ANBIMA de Procedimento Simplificado para o 

Registro de Ofertas Públicas, regulado pela Instrução CVM 471, 

celebrado entre a CVM e a ANBIMA em 20 de agosto de 2008, 

conforme alterado; 

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, 5° andar, Parte, inscrito no 

CNPJ/MF sob o no 89.960.090/0001-76; 

Os direitos creditórios representados pela CCI, 

correspondentes: (i) à totalidade dos Créditos Imobiliários 

i 
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"Créditos Imobiliários Totais": 

"CRI": 

Totais existentes, devidos e/ ou relativos ao Período da 

Operação; e (ii) a 100% (cem por cento) dos demais 

componentes dos Créditos Imobiliários Totais, conforme 

mencionados no item (ii) da definição de Créditos 

Imobiliários Totais abaixo, existentes, devidos e/ ou relativos 

ao Período da Operação, observado que, com relação à 

indenização a ser paga pela Locatária à Cedente nas 

hipóteses de rescisão antecipada do Contrato de Locação, a 

CCI representa, adicionalmente, 100% (cem por cento) do 

valor devido conforme previsto no próprio Contrato de 

Locação, independentemente do período compreendido, 

desde a data de assinatura do Contrato de Cessão até a 

quitação das Obrigações Garantidas, sendo certo que o valor 

que exceder ao montante total das Obrigações Garantidas será 

devolvido ao Cedente, na forma estabelecida no Contrato de 

Cessão; 

Os créditos imobiliários, decorrentes do Contrato de 

Locação, correspondentes (i) às parcelas da locação do 

Imóvel devidos pela Locatária, e (ii) a todos e quaisquer 

outros valores, presentes e futuros, principais e acessórios, 

devidos pela Locatária por força do Contrato de Locação, 

incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como 

atualização monetária, juros remuneratórios, encargos 

moratórias, multas, penalidades, indenizações, valores 

devidos por rescisão ou extinção antecipada do Contrato de 

Locação, seguros, despesas, custas, honorários, garantias e 
demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato 

de Locação, observados os termos e condições previstos no 

Contrato de Cessão; 

Os certificados de recebíveis imobiliários da 165a Série da 1 a 

emissão da Emissora; 

"CRI em Circulacão" para fins de Todo(s) o(s) CRI subscritos e integralizados, excluídos 

quórum: aqueles mantidos em tesouraria pela Emissora e os de 

titularidade de empresas por ela controladas; 

"CSLL": A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

. .;z,:;· 
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"Custodiante": 

"CVM": 

"Data de Aniversário": 

"Data de Emissão": 

"Data de Emissão da CCI": 

A VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., 

instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araújo, no 221, 

conjunto 93, Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 22.610.500/0001-88; 

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS- CVM; 

A data de incidência de atualização monetária sobre o saldo 

devedor do Valor Nominal Unitário dos CRI, qual seja todo 

dia 06 do mês de novembro de cada ano, conforme Anexo I 

ao presente Termo de Securitização; 

A data de emissão dos CRI é 6 de agosto de 2017; 

A data de emissão da CCI é 31 de julho de 2017; 

"Data de Início do Prazo É o dia 24 de outubro de 2016, conforme previsto no Termo 
Locatício": 

"Data de lntegralizacão": 

"Data de Vencimento Final": 

"DDA": 

"Deliberacão CVM 476": 

"Dias Úteis": 

de Quitação; 

A(s) data(s) em que os CRI serão subscritos e integralizados 

A data de vencimento efetiva dos CRI, qual seja, 6 de 

novembro de 2027; 

O sistema de distribuição de ativos operacionalizado e 

administrado pela B3; 

A Deliberação CVM no 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Significa, para fins de cálculo, todo dia que não seja 

sábado, domingo ou feriado declarado nacional na 

República Federativa do Brasil. Para fins de pagamento, (i) 

se através da B3 - Segmento Cetip UTVM todo dia que não 

seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional na 

República Federativa do Brasil, (ii) se através da B3 -

Segmento BM&FBovespa, todo dia que não seja sábado, 

domingo ou que, por qualquer motivo, não houver 

expediente na B3 - Segmento BM&FBovespa; 
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"Direcionamento da Oferta": 

"Escritura Imóvel": 

"Escriturador": 

"Emissão": 

"Emissora": 

"Garantia": 

"IPCA": 

A distribuição pública dos CRI deverá ser direcionada a (i) 

Investidores Institucionais; ou (ii) Investidores Não 

Institucionais, observado o seguinte direcionamento da 

distribuição: (a) até 90% (noventa por cento) de Investidores 

Institucionais; e (b) até 10% (dez por cento) de Investidores 

Não Institucionais. 

Na hipótese de não ser atingido o montante originalmente 

previsto para o Direcionamento da Oferta destinado (i) aos 

Investidores Institucionais, os CRI restantes serão 

direcionados para os Investidores Não Institucionais; e (ii) 

aos Investidores Não Institucionais, os CRI restantes serão 

direcionados para os Investidores Institucionais. 

"Escritura Pública de Compra e Venda da Nua Propriedade 

com Constituição de Usufruto a Título Oneroso", lavrada 

em 15 de agosto de 2017 e protocolada no 2° Ofício de 

Registro de Imóveis do Distrito Federal, na mesma data, sob 

o no 377.855, com o fim de formalizar a transferência do 

Imóvel em favor da NorthWest e do Cedente, de forma que 

a NorthWest receba a nua propriedade e o Cedente o 

usufruto do Imóvel; 

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 3° andar A (Parte), 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.194.353/0001-64; 

A presente emissão dos CRI; 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, qualificada no 

preâmbulo; 

A Alienação Fiduciária do Imóvel; 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 

calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística; 
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"Imóvel" ou "Hospital Santa O imóvel objeto da matrícula no 2. 913, do Cartório do 2° 
Helena": 

"lnstrucão CVM 358": 

"lnstrucão CYM 400": 

"lnstrucão CVM 414": 

"lnstrucão CVM 471 ": 

"lnstrucão CYM 539": 

"lnstrucão CVM 541 ": 

"lnstrucão CVM 583": 

"Investidor ou Investidores": 

"Investidor Institucional": 

"Investidor Não Institucional": 

Ofício de Registro de Imóveis de Brasília- DF, imóvel no qual 

atualmente encontra-se em operação o denominado 

"Hospital Santa Helena"; 

A Instrução da CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, 

conforme alterada; 

A Instrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada; 

A Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada; 

Instrução da CVM 471 Instrução CVM no 471, de 08 de agosto 

de 2008, conforme alterada; 

A Instrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, 

conforme alterada; 

A Instrução da CVM n° 541, de 20 de dezembro de 2013, 

conforme alterada; 

A Instrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, 

conforme alterada; 

Significam os Investidores Institucionais e os Investidores 

Não Institucionais, quando referidos em conjunto; 

Significam os Investidores Qualificados, observado que, 

caso os Investidores Qualificados optem por se submeter ao 

regime previsto para os Investidores Não Institucionais, 

serão qualificados como Investidores Não Institucionais; 

Significa (i) o investidor que não possa ser classificado como 

Investidor Qualificado, que apresente ordem de 

investimento entre R$1.000,00 e R$1.000.000,00; ou (ii) o 

Investidor Qualificado que opte por se submeter ao regime 

previsto para os Investidores Não Institucionais, inclusive 

quanto à não participação no Procedimento de 
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"Investidor Qualificado": 

"IOF /Câmbio": 

"IOF /Títulos": 

"IRRF": 

"IRPJ": 

"Lei 4.591 ": 

"Lei 9.514": 

"Lei 10.931 ": 

"Lei de Arbitragem": 

Bookbui/ding e que tenha realizado Pedido de Reserva 

durante o Período de Reserva; 

Os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 

9°-B e 9° C da Instrução CVM 539; 

O Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio; 

O Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e 
Valores Mobiliários; 

O Imposto de Renda Retido na Fonte; 

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; 

A Lei no 4. 591, de 16 de dezembro de 1964, conforme 

alterada; 

A Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada; 

A Lei n° 1 O. 931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada; 

A Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme 

alterada; 

"Lei das Sociedades por Acões": A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada; 

"Locatária": 

"MDA": 

"Northwest": 

A REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., sociedade empresária, com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Francisco Marengo, n° 1.312, Tatuapé, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 06.047.087 /0001-39; 

Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e 
operacionalizado pela 83- Segmento Cetip UTVM 

NORTHWEST INTERNATIONAL 11 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM 

SAúDE S.A., sociedade anónima fechada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira 
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"Oferta": 

"Obrigacões Garantidas": 

"Opcão de Lote Adicional": 

"Opcão de Lote Suplementar": 

"Participantes Especiais": 

Ferraz, n° 250, conjunto 402, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.201.243/0001-90; 

A oferta pública dos CRI, realizada nos termos da Instrução 

CVM 400 e da Instrução CVM 414, a qual (i) é destinada aos 

Investidores; (ii) será intermediada pelo Coordenador 

Líder; e (iii) dependerá de registro perante a CVM, da 

divulgação do Anúncio de Início e da disponibilização do 

prospecto definitivo de distribuição dos CRI ao público 

investidor; 

Em conjunto, (i) o pagamento dos Créditos Imobiliários, o 

que inclui a totalidade das obrigações, presentes e futuras, 

principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser 

assumidas pela Locatária, em decorrência do Contrato de 

Locação e suas posteriores alterações; (ii) todas as 

obrigações pecuniárias previstas no Contrato de Cessão e 

nos demais Documentos da Operação, e suas posteriores 

alterações, atribuídas ao Cedente e/ ou à NorthWest, 

inclusive as derivadas de deveres de indenização, tal como 

àqueles decorrentes da ocorrência de qualquer Evento de 

lndenização; e (iii) as obrigações não pecuniárias 

estabelecidas nos itens 5.1.1., 5.5 e 5.6 do Contrato de 

Cessão. 

Significa a opção do Coordenador Líder, após consulta e 

concordância prévia da Emissora e da NorthWest, para 

aumentar a quantidade de CRI originalmente ofertada em 

até 20% (vinte por cento), isto é, em até 39.769 (trinta e 

nove mil, setecentos e sessenta e nove) CRI, nos termos e 

conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 

2°, da Instrução CVM 400; 

Não haverá outorga de Opção de Lote Suplementar previsto 

no artigo 24 da Instrução CVM 400; 

Significam as outras instituições integrantes do sistema de 

distribuição, habilitadas e autorizadas pela CVM para 

participar da distribuição de títulos e valores mobiliários, 

nos termos da legislação em vigor, convidadas pelo 
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"Pessoas Vinculadas": 

"Período da Operacão": 

Coordenador Líder para participar do processo de 

distribuição dos CRI, nos termos do Contrato de 

Distribuição e de cada Termo de Adesão a ser celebrado 

com cada Participante Especial; 

São considerados como pessoas vinculadas os investidores 

que sejam: (i) controladores e/ou administradores da 

Emissora, do Coordenador Líder, da Emissora, da Cedente, 

da Northwest, da Locatária de seus controladores e/ ou de 

suas controladas, bem como seus respectivos cônjuges ou 

companheiros, seus ascendentes, descendentes e 

colaterais até o 2° (segundo) grau; (ii) controladores e/ ou 

administradores das Instituições Participantes da Oferta; 

(iii) empregados, operadores e demais prepostos das 

Instituições Participantes da Oferta e/ ou da Emissora que 

desempenhem atividades de intermediação ou de suporte 

operacional, diretamente envolvidos na Oferta; (iv) 

agentes autônomos que prestem serviços às Instituições 

Participantes da Oferta e/ou à Emissora; (v) demais 

profissionais que mantenham, com a Emissora e I ou com as 

Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação 

de serviços diretamente relacionados à atividade de 

intermediação ou de suporte operacional no âmbito da 

Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta 

e! ou pela Emissora; (vii) sociedades controladas, di reta ou 

indiretamente por pessoas vinculadas às Instituições 

Participantes da Oferta e/ ou à Emissora desde que 

diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou 

companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos 

itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento 

cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo 

se geridos discricionariamente por terceiros não 

vinculados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e 

do artigo 1°, inciso VI da Instrução CVM 505, conforme 

aplicável. 

Significa o período de 120 (cento e vinte) meses que se 

inicia em novembro de 2017; 
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"Período de Reserva": 

"PIS": 

"Prazo Máximo de Colocacão": 

"Preco de lntegralizacão": 

"Primeira Parcela": 

Significa o período para realização de reservas dos CRI 

pelos Investidores, conforme datas estabelecidas no 

"Cronograma de Etapas da Oferta" a ser previsto nos 

Prospectos da Oferta. 

A Contribuição ao Programa de Integração Social; 

O prazo máximo de colocação dos CRI será de até 6 (seis) 

meses contados a partir da data da divulgação do Anúncio 

de Início da Oferta, observado do cronograma estimado nos 

prospectos da Oferta; 

O Valor Nominal Unitário para os CRI na Data de Emissão, 

acrescido da Atualização Monetária e dos Juros 

Remuneratórios, calculados de forma cumulativa, pro rata 

temporis, desde a Data de Emissão até a Data de 

lntegralização; 

É a diferença entre o Valor de Cessão e a Segunda Parcela, 

conforme definida, e será devida, nos termos da Cláusula 

2.2.2. do Contrato de Cessão, e será paga: 

(1) após a implementação das Condições Precedentes Gerais 

(ou sua renúncia pela Emissora, na forma prevista no Contrato 

de Cessão); e (2) em até 1 (um) Dia Útil da data da Data de 

Integral ização; 

".;_P.;_;ro:...:c=e:...=dc:..:im-'--'-=e:._:_nt=o:___ _____ -=d-=-e O procedimento de coleta de intenções de investimento 

Bookbuildinq": conduzido pelo Coordenador Líder, nos termos dos 

parágrafos 1 o e 2° do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução 

CVM 400, por meio do qual o Coordenador Líder verificará 

a demanda do mercado pelos CRI, bem como definirá os 

Juros Remuneratórios aplicável aos CRI, sendo certo que tal 

Procedimento de Bookbuilding será realizado apenas para 

os Investidores Institucionais que realizarem suas intenções 

de investimento no âmbito da Oferta Institucional; 

"RB Capital Empreendimentos RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações, 

S.A.": inscrita no CNPJ/MF sob no 20.502.525/0001-32, com sede 

na Rua Amauri, no 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP 
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"Recompra Facultativa": 

"Regime Fiduciário": 

"Regulamento da CCBC": 

"Resolucão 4.373": 

"Taxa de Administracão": 

01448-000. 

A opção de o Cedente realizar, por livre iniciativa e 

independentemente de aprovação por parte da Emissora ou 

dos titulares dos CRI, a recompra facultativa da totalidade 

ou parcela dos Créditos Imobiliários, após 26 (vinte e seis) 

meses contados da Data de Emissão, mediante prévia 

notificação por escrito à Emissora e ao Agente Fiduciário, 

com, no mínimo 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data 

de recompra, e pagamento do valor de Recompra 

Facultativa, sendo certo que a Emissora estará obrigada a 

utilizar os recursos advindos da Recompra Facultativa na 

amortização antecipada de parte dos CRI ou no resgate 

antecipado da totalidade dos CRI, nos termos do Contrato de 

Cessão. 

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os 

Créditos Imobiliários representados pela CCI, sobre a 

Garantia, bem como todos e quaisquer direitos, garantias, 

privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes 

aos Créditos Imobiliários, tais como multas, juros, 

penalidades, indenizações e demais acessórios 

eventualmente devidos, originados dos Créditos 

Imobiliários, da Garantia e da Conta Centralizadora, na 

forma do artigo 9° da Lei 9.514; 

Significa o "Regulamento do Centro de Arbitragem e 

Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá", 

aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da CCBC 

realizada em 1° de setembro de 2011, em vigor a partir de 

1 o de janeiro de 2012; 

Significa a Resolução do CMN no 4.373, editada pelo 

Conselho Monetário Nacional em 29 de setembro de 2014; 

Significa a taxa mensal que a Emissora fará jus, pela 
administração do Patrimônio Separado, no valor de RS 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), líquida de todos e 
quaisquer tributos, atualizada anualmente pelo IPCA. 
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"Segunda Parcela": 

"Taxa Máxima": 

"Termo de Adesão": 

"Termo de Quitacão": 

"Termo de Securitizacão": 

"Titulares de CRI": 

"Tribunal Arbitral": 

"Valor da Cessão": 

R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), devida no Dia Útil 

subsequente à data em que for implementada a Condição 

Precedente- Segunda Parcela; 

Os Juros Remuneratórios dos CRI, incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário desde a Data de Emissão, serão 
equivalentes a uma taxa percentual a ser definida no 
Procedimento de Bookbuilding correspondente à média 
aritmética das taxas das notas do Tesouro IPCA + Com Juros 
Semestrais, com vencimento em 2022, apuradas no 3° 
(terceiro), 4° (quarto) e 5° (quinto) Dias Úteis anteriores à 
data de realização do Procedimento de Bookbuilding, 

acrescida exponencialmente de remuneração máxima de 
1,80% (um inteiro e oitenta décimos por cento) ao ano; 

Significa cada "Termo de Adesão de Instituição Participante 

ao Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, 

de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165° série da 

1 a Emissão da RB Capital Companhia de Securitização", a 
serem celebrados entre o Coordenador Líder e cada 

Participante Especial; 

O termo de quitação do pagamento da compra do Imóvel, 
devido no âmbito do Compromisso de Venda e Compra e da 
Escritura Imóvel, assinado em 2 de dezembro de 2016, pela 
Vendedora; 

O presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 

da 165a (centésima quinquagésima quinta) Série da 1 a 

(primeira) Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da Emissora; 

Os titulares dos CRI, em conjunto; 

O tribunal arbitral instaurado nos termos da Cláusula 20.3 

deste Termo de Securitização; 

A importância que a Emissora pagará ao Cedente pela 

aquisição dos Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula 

2.2 do Contrato de Cessão; 

19 



"...!.V..::::a_,_,lo::..:.r __ __,d::.::a"------'-'-Re:=:..c:::..:o::..:m..:..:=p.:...::::ra O valor necessário para o exercício da opção de Recompra 

Facultativa": Facultativa, a ser apurado na forma descrita na cláusula 

4.2.1 do Contrato de Cessão; 

"Valor Nominal Unitário": Na Data de Emissão, correspondente a RS 1.000,00 (mil 

reais), na Data de Emissão; 

"Valor Mínimo de Subscricão por O valor equivalente a 1 (um) CRI, no mínimo, ou seja RS 

Investidor"_;_ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão; 

"Valor Total da Emissão": 

"Vendedora" ou "JM02": 

Na Data da Emissão, o valor correspondente a 

RS 198.848.000,00 (cento e noventa e oito milhões, 

oitocentos e quarenta e oito mil reais), observado que o 

valor total originalmente ofertado poderá ser aumentado 

em até 20% (vinte por cento) mediante o exercício total ou 

parcial da Opção de Lote Adicional isto é, em até 39.769 

(trinta e nove mil, setecentos e sessenta e nove) CRI, 

equivalentes à RS 39.769.000,00 (trinta e nove milhões, 

setecentos e sessenta e nove mil reais); 

A Santa Luzia 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atual 

denominação da JM02 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. ), sociedade limitada, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, na SGA/SUL s/n°, Quadra 914, Lotes 64-A, 

CEP 70.390-140, inscrita no CNP J sob o no 22.055.459/0001-

25, subsidiária da Locatária. 

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não 

definidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino incluirá o feminino e o 

singular incluirá o plural. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

2.1. Vinculacão: A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação 

da CCI aos CRI da 165a Série de sua 1 a Emissão, conforme as características descritas na Cláusula 

Terceira, abaixo. 

2.1.1. Nos termos do artigo 287 do Código Civil, a cessão dos Créditos Imobiliários 

representados pela CCI compreende: (i) o direito de recebimento da totalidade dos Créditos 

Imobiliários; e (ii) a cessão de todos e quaisquer direitos, garantias, privilégios, preferências, 

prerrogativas, reajuste monetário e ações de cunho inerentes (1) ao Contrato de Locação, tais como, 

mas a tanto sem se limitar, a 100% (cem por cento) da indenização a ser paga pela Locatária ao Cedente 

nas hipóteses de rescisão antecipada do Contrato de Locação, juros, penalidades, e demais acessórios 

eventualmente devidos, até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas; e (2) à venda do Imóvel 

para a Locatária em razão de eventual exercício de seu direito de preferência, cujo preço deverá ser 

transferido pela NorthWest e I ou pelo Cedente para a Emissora, em 2 (dois) Dias Úteis de seu 

pagamento pela Locatária, para fins de liquidação dos CRI, limitado ao seu saldo devedor. 

2.2. Lastro dos CRI: A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, 

os Créditos Imobiliários, com valor nominal total de RS 290.529.000,00 (duzentos e noventa milhões, 

quinhentos e vinte e nove mil reais), em 31 de julho de 2017, cuja titularidade foi obtida pela Emissora 

por meio da celebração do Contrato de Cessão. 

2.3. Origem dos Créditos Imobiliários: A CCI, representativa dos Créditos Imobiliários, foi emitida 

pelo Cedente, sob a forma escritural, nos termos da Lei 10.931 e da respectiva escritura de emissão. 

2. 3.1. A Emissora será a única e exclusiva responsável pela administração e cobrança da 

totalidade dos Créditos Imobiliários. 

2. 3.2. A escritura de emissão, encontra-se devidamente custodiada junto ao Custodiante, nos 

termos do§ 4° do artigo 18 da Lei 10.931. 

2.4. Valor da Cessão: Pela aquisição da CCI, a Emissora pagará ao Cedente o Valor da Cessão, na 

forma e condições do Contrato de Cessão. 



2.5. Características dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, 

contam com as seguintes características: 

a) Emitente da CCI: Cedente; 

b) Locadora: Cedente 

c) Locatário: Locatária; 

d) Valor Nominal: R$ 290.529.000,00 (duzentos e noventa milhões, quinhentos e vinte e 

nove mil reais), em 31 de julho de 2017; 

e) Correção Monetária: Os Créditos Imobiliários serão reajustados anualmente de acordo 

com a variação acumulada do IPCA, corrigidos nos termos da Cláusula 6.1 do Contrato 

de Locação; 

f) Cartório de Registro de Imóveis: 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília - Distrito 

Federal; 

g) Imóvel a que esteja vinculado e matrículas: O imóvel objeto da matrícula no 2. 913, do 

2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília - Distrito Federal, no qual atualmente 

encontra-se em operação o denominado "Hospital Santa Helena"; 

h) Situação do registro: o Imóvel está devidamente formalizados e registrados nas 

respectivas matrículas; 

i) Assentamento do ato pelo qual o crédito foi cedido: Nos termos do Contrato de Cessão, 

o referido Contrato de Cessão deverá será registrado nos competentes cartórios. 

j) Habite-se: o Imóvel possui habite-se, expedido pelo órgão administrativo competente; 

e 

k) Regime de Incorporação imobiliária (Lei 4.591): Não aplicável 

CLÁUSULA TERCEIRA: IDENTIFICAÇÃO DOS CRI, PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING E FORMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

3.1. Características dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos 

Imobiliários, possuem as seguintes características: 

a) Emissão: 1a; 

b) Série: 165a; 
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c) Quantidade de CRI: 198.848 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e oito) 

CRI, observado eventual exercício da Opção de Lote Adicional; 

d) Valor Global da Série: RS 198.848.000,00 (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e 

quarenta e oito mil reais), na Data de Emissão, observado o eventual exercício da Opção 

de Lote Adicional; 

e) Valor Nominal Unitário: RS 1.000,00, na Data de Emissão; 

f) Prazo Total: 3.744 (três mil, setecentos e quarenta e quatro) dias corridos; 

g) Atualização Monetária: de acordo com a variação anual acumulada do IPCA, calculada 

conforme o disposto na Cláusula Quinta, abaixo; 

h) Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios dos CRI, incidentes sobre o Valor 

Nominal Unitário desde a Data de Emissão, serão equivalentes a uma taxa percentual a 

ser definida no Procedimento de Bookbuilding correspondente à média aritmética das 

taxas das notas do Tesouro IPCA + Com Juros Semestrais, com vencimento em 2022, 

apuradas no 3° (terceiro), 4° (quarto) e 5° (quinto) Dias Úteis anteriores à data de 

realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 

remuneração máxima de 1,80% (um inteiro e oitenta décimos por cento) ao ano, com 

base em um ano de 360 dias, na forma indicada na cláusula 5.2., abaixo; 

i) Periodicidade de Pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios: mensalmente, de 

acordo com a tabela de amortização dos CRI, constante do Anexo I a este Termo de 

Securitização, observado que o primeiro pagamento ocorrerá em 06 de dezembro de 

2017 e, até sua realização, serão incorporados juros ao saldo devedor dos CRI; 

j) 

k) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

Regime Fiduciário: Sim; 

Garantia Flutuante: Não; 

Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: B3 - Segmento 

Cetip UTVM e B3 -Segmento BM&FBovespa; 

Código ISIN: BRRBRACRI4G2; 

Data de Emissão: 6 de agosto de 2017; 

Local de Emissão: São Paulo - SP; 

Data de Vencimento Final: 6 de novembro de 2027; 

Curva de Amortização: variável, de acordo com a tabela de amortização dos CRI, / 
/ , 
{ ! 

constante do Anexo I a este Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento em 06 j/ 
de dezembro de 2017; ! 

r) Classificação de Risco: A Emissão dos CRI foi submetida à apreciação da Agência d~ 
Classificação de Risco. A classificação de risco da Emissão deverá exi.stir durante toda a 
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vigência dos CRI, devendo tal classificação de risco ser objeto de revisão a cada período 

de 3 (três) meses, nos termos do artigo r, parágrafo r, da Instrução CVM 414, devendo 

os respectivos relatórios ser colocados, pela Emissora, à disposição do Agente Fiduciário 

e dos titulares de CRI, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu 

recebimento. 

s) Coobrigação da Emissora: não há. 

3.2. Distribuicão, Negociacão e Custódia Eletrônica: Os CRI serão depositados para distribuição, 

negociação e custódia eletrônica na B3- Segmento Cetip UTVM e/ou pela B3- Segmento BM&FBovespa, 

conforme o caso, e distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do parágrafo 2° do artigo 3° da Instrução 

CVM 400. 

3.2.1. Os CRI serão depositados, nos termos do artigo 3° da Instrução CVM 541: 

(i) para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA e do DDA, administrados 

e operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e 

(ii) para negociação no mercado secundário (mercados organizados), por meio do CETIP21 

e do PUMA, administrados e operacionalizados pela B3, sendo a liquidação financeira 

dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3. 

3.2.2. Os CRI serão emitidos na forma nominativa e escritural. Para todos os fins de direito, a 

titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato em nome do Investidor emitido pela B3 - Segmento 

Cetip UTVM e/ou pela B3- Segmento BM&FBovespa, conforme o caso. Adicionalmente, serão admitidos 

os extratos expedidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela Cetip UTVM e/ou 

BM&FBovespa, conforme o caso. 

3.3. Coleta de lntencões de Investimento: O Procedimento de Bookbuilding será realizado pelo 

Coordenador Líder nos termos do artigo 23, parágrafos 1° e 2°, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, 

sem fixação de lotes mínimos ou máximos. O Coordenador Líder verificará, no Procedimento de 

Bookbuilding: (i) a taxa de Juros Remuneratórios dos CRI, e (ii) a demanda pelos CRI. 
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3.3.1. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, poderá ser aceita a participação de 

Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, até o percentual de 100% 

(cem por cento) de participação em relação ao volume da Oferta, observada a exceção constante da 

Cláusula 3.3.4., abaixo. 

3.3.2. A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será admitida mediante apresentação 

de (i) Pedido de Reserva, no caso dos Investidores Não Institucionais, observado o limite máximo de R$ 

1.000.000,00, ao Coordenador Líder e Participantes Especiais, sendo certo que tais investidores não 

participarão da formação dos Juros Remuneratórios dos CRI; e (ii) por meio do envio de ordens de 

investimento, no âmbito do Procedimento de Bookbuilding, ou de Pedidos de Reserva, no caso dos 

Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. 

3.3.3. Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de 

identificação de divergência relevante entre as informações constantes dos prospectos da Oferta que 

alterem substancialmente o risco assumido pelo Investidor, ou a sua decisão de investimento, nos 

termos do parágrafo 4° do artigo 45 da Instrução CVM 400. 

3.3.4. Caso seja verificado, pelo Coordenador Líder, excesso de demanda superior a 1/3 dos 

CRI originalmente ofertados (sem considerar os CRI emitidos em decorrência do exercício, total ou 

parcial, da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação de CRI perante Investidores 

Institucionais ou Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento 

e os Pedidos de Reserva, conforme o caso, apresentados por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas 

automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, exceto as ordens 

encaminhadas pelo formador de mercado eventualmente contratado para a Oferta, nos termos do 

parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM 400, conforme informações divulgadas no Prospecto 

Preliminar. 

3.3.5. A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, poderá (a) 

resultar em má-formação ou descaracterização do processo de formação do Valor Nominal Unitário, 

(b) o investimento nos CRI por investidores institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, pode resultar 

em baixa liquidez dos CRI no mercado secundário. 

3.4. Oferta Pública: Os CRI serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores esforços 

de colocação, com a intermediação do Coordenador Líder, e serão depositados para distribuição, 
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negociação e custódia eletrônica na B3 - Segmento Cetip UTVM e/ ou na B3 - Segmento BM&FBovespa, 

conforme o caso. 

3.4.1. Não haverá preferência para subscrição dos CRI pelos atuais acionistas da Emissora e não 

será constituído fundo de sustentação de liquidez para os CRI. 

3.4.2. Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá 

realizar a distribuição pública dos CRI conforme plano de distribuição acordado com a Emissora, o qual 

será adotado em consonância com o disposto no parágrafo 3° do artigo 33 da Instrução CVM 400. O 

Coordenador Líder organizará um Procedimento de Bookbuilding, nos termos dos parágrafos 1 o e 2° do 

artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, para definição da taxa de Juros Remuneratórios e da 

demanda dos CRI juntamente aos Investidores. 

3.4. 3. Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder deverá 

realizar a distribuição pública dos CRI, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos 

investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos seus clientes 

e (iii) que os representantes de venda do Coordenador Líder da Oferta e Instituições Participantes 

(abaixo definidas) recebam previamente o exemplar dos Prospectos, para leitura obrigatória, de forma 

que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder da Oferta; 

3.4.4. As reservas das Pessoas Vinculadas serão realizadas (i) serão realizadas por meio do 

recebimento de Pedidos de Reserva irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto quanto à 

suspensão e ao cancelamento da Oferta e quanto à alteração ou modificação das circunstâncias e 

revogação da Oferta, no caso dos Investidores Não Institucionais; e (ii) por meio de envio de ordens, 

no âmbito do Procedimento de Bookbuiding, no caso dos Investidores Institucionais. 

3.4.4.1. Os Investidores Institucionais, inclusive os considerados Pessoas 

Vinculadas, e observado o tratamento a eles destinado em caso de excesso de demanda, nos termos 

do inciso (vi i) da Cláusula 5.13., do Contrato de Distribuição, participarão da Oferta por meio do 

Procedimento de Bookbuilding e suas ordens de investimento e/ ou Pedidos de Reserva, conforme 

caso, serão dadas na data de encerramento do Procedimento de Bookbuilding. 
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3.4.5. Os CRI serão distribuídos aos Investidores durante Prazo Máximo de Colocação, e serão 

subscritos conforme condições previstas para a subscrição e integralização previstas neste Termo de 

Securitização. A liquidação dos CRI ocorrerá em data a ser divulgada pelo Coordenador Líder da Oferta. 

3.4.6. O processo de distribuição dos CRI poderá contar, a exclusivo critério do Coordenador 

Líder, com a adesão de instituições participantes, que poderão ser remuneradas diretamente pela 

Emissora, às expensas da NorthWest ou do Cedente, e estarão sujeitas às mesmas obrigações e 

responsabilidades do Coordenador Líder previstas no Contrato de Distribuição, inclusive no que se 

refere às disposições regulamentares e legislação em vigor. 

3.4. 7. O Coordenador Líder realizará a distribuição pública da totalidade dos CRI após: (i) o 

depósito para distribuição e negociação dos CRI no ambiente da B3- Segmento Cetip UTVM e/ou da B3 

-Segmento BM&FBovespa; (ii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) a divulgação do Anúncio 

de Início; e (iv) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos Investidores. Após a integral colocação 

dos CRI, será divulgado o Anúncio de Encerramento. 

3.4.8. Para fins da Oferta, serão consideradas "Pessoas Vinculadas" quaisquer das seguintes 

pessoas: (i) controladores e/ ou administradores da Emissora, do Coordenador Líder, da Emissora, da 

Cedente, da Northwest, da Locatária de seus controladores e/ ou de suas controladas, bem como seus 

respectivos cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2° (segundo) 

grau; (ii) controladores e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) 

empregados, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ ou da Emissora 

que desempenhem atividades de intermediação ou de suporte operacional, diretamente envolvidos na 

Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ ou à 

Emissora; (v) demais profissionais que mantenham, com a Emissora e/ ou com as Instituições 

Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de 

intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ ou pela Emissora; (vi i) sociedades 

controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta 

e! ou à Emissora desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos 

menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja 

maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não 

vinculados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1°, inciso VI da Instrução CVM 

505, conforme aplicável. 
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3.4.9. Caso não haja pagamento pontual junto ao Coordenador Líder ou a Instituição 

Participante onde a ordem de investimento do Investidor tenha sido realizada, a referida ordem de 

investimento poderá ser cancelada ou realocada a outros Investidores, nas mesmas condições definidas 

no encerramento do Procedimento de Bookbuilding e a critério discricionário do Coordenador Líder, 

em até 7 (sete) Dias Úteis da data prevista para a devida subscrição e integralização dos CRI. 

3.4.10.0 Coordenador Líder, ao firmar o Contrato de Distribuição, recomendou formalmente à 

Emissora que, a seu exclusivo critério, considere e decida sobre a necessidade de contratação de 

instituição para desenvolvimento de atividade de formador de mercado para os CRI, com o objetivo de 

(i) realizar operações destinadas a fomentar a liquidez dos CRI e (ii) proporcionar um preço de 

referência para a negociação dos CRI no mercado secundário. Neste caso, os custos relativos à 

contratação de formador de mercado serão arcados pela NorthWest ou pelo Cedente; e 

3.4.11.A utilização de qualquer texto publicitário para oferta, anúncio ou promoção da 

distribuição, por qualquer forma ou meio veiculados, inclusive audiovisual, dependerá de prévia 

aprovação da CVM e somente poderá ser feita após a apresentação do Prospecto Preliminar à CVM, nos 

termos do artigo 50 da Instrução CVM 400. 

• Oferta aos Investidores Não Institucionais 

3.4.12.0 montante equivalente a 10% (dez por cento) dos CRI será destinado à colocação pública 

prioritária junto aos Investidores Não Institucionais que preencherem e apresentarem ao Coordenador 

Líder ou à Instituição Participante os respectivos Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva, de 

maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto para suspensão e cancelamento da Oferta e 

para alteração, modificação ou revogação da Oferta. A Oferta aos Investidores Não Institucionais ocorre 

de acordo com as condições a seguir expostas: 

(i) cada um dos Investidores Não Institucionais efetuará seu Pedido de Reserva perante uma 

única Instituição Participante, ou seja, perante o Coordenador Líder ou a Instituição 

Participante, preenchendo o Pedido de Reserva, observado que: 

(a) os Pedidos de Reserva, por Investidor, no âmbito da Oferta Não Institucional, limitar

se-ão a RS 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
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(b) o Investidor que optar por valor superior ao acima mencionado será considerado 

Investidor Institucional, sujeitando-se, portanto, ao tratamento disposto na Cláusula 

5.13 do Contrato de Distribuição; 

(c) os Investidores Não Institucionais apresentarão seus respectivos Pedidos de Reserva 

durante Período de Reserva; 

(d) os Investidores Não Institucionais que são Pessoas Vinculadas indicarão 

obrigatoriamente, no seu Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob 

pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pelo Coordenador Líder ou pela 

respectiva Instituição Participante; e 

(e) os Investidores Não Institucionais, inclusive os Investidores Não Institucionais que se 

qualificarem como Pessoas Vinculadas, não participarão da Oferta Institucional e do 

Procedimento de Bookbuilding, nem farão parte da definição Juros Remuneratórios. 

(ii) no Pedido de Reserva, os Investidores Não Institucionais poderão indicar uma taxa mínima 

de Remuneração, desde que não seja superior à Taxa Máxima, sendo esta taxa condição 

de eficácia do Pedido de Reserva e de aceitação da Oferta; 

(iii) o Pedido de Reserva do Investidor Não Institucional será cancelado caso a taxa de juros 

mínima referente à Remuneração por ele indicada, seja superior aos Juros 

Remuneratórios apurados no Procedimento de Bookbuilding; 

(iv) as Pessoas Vinculadas qualificadas como Investidores Não Institucionais estão sujeitas às 

mesmas condições que os demais participantes da Oferta Não Institucional, inclusive 

quanto à não participação no Procedimento de Bookbuilding para a definição dos Juros 

Remuneratórios. Dessa forma, caso seja verificado, pelo Coordenador Líder, excesso de 

demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRI (sem considerar os CRI emitidos em 

decorrência do exercício, total ou parcial da Opção de Lote Adicional), não será permitida 

a colocação de CRI perante Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 

sendo as intenções de investimento apresentadas por Investidores que sejam Pessoas 

Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
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exceto as ordens encaminhadas pelo formador de mercado eventualmente contratado 

para a Oferta, nos termos do parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM 400, conforme 

informações divulgadas no Prospecto Preliminar; 

(v) caso o total de CRI objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não 

Institucionais, seja igual ou inferior a 10% (dez por cento) dos CRI, todos os Pedidos de 

Reserva serão integralmente atendidos e os CRI remanescentes serão destinadas aos 

Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional (detalhada abaixo); 

(vi) caso o total de CRI correspondente aos Pedidos de Reserva exceda o percentual 

prioritariamente destinado à Oferta Não Institucional, os CRI destinados à Oferta Não 

Institucional serão rateados entre os Investidores Não Institucionais, proporcionalmente 

ao montante de CRI indicado nos respectivos Pedidos de Reserva, sendo desconsideradas 

quaisquer frações de CRI; 

(vii) caso seja apurado durante o Procedimento de Bookbuilding que a demanda para a 

distribuição dos CRI é insuficiente para respeitar o Direcionamento da Oferta, poder-se-á 

proceder à realocação da distribuição, em conformidade com a demanda verificada; 

(viii) o Coordenador Líder, em comum acordo com a Emissora, poderá ajustar o Valor Total da 

Oferta e a quantidade de CRI emitidos na Data de Emissão, conforme o resultado do 

Procedimento de Bookbuilding, em razão do eventual exercício, total ou parcial, da Opção 

de Lote Adicional; 

(ix) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, até as 17 ( dezessete) horas do Dia Útil 

imediatamente posterior à data de disponibilização do Anúncio de Início, serão 

informados a cada Investidor Não Institucional, pelo Coordenador Líder ou pela Instituição 

Participante que recebeu o respectivo Pedido de Reserva, por meio de seu respectivo 

endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência: 

(a) a data de subscrição e integralização dos CRI; 

(b) a quantidade de CRI alocada ao referido Investidor Não Institucional e seu respectivo 

valor do investimento, observados, se for o caso, os critérios de rateio previstos no 
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item (vi) acima e o valor indicado no Pedido de Reserva e de possibilidade de 

cancelamento do Pedido de Reserva; e 

(c) a Remuneração dos CRI. 

(x) cada Investidor Não Institucional deverá pagar o preço de subscrição e integralização dos CRI 

ao Coordenador Líder ou à Instituição Participante que recebeu o respectivo Pedido de 

Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, com recursos imediatamente disponíveis, na 

data em que todos os CRI forem subscritos e integralizados ("Data de lntegralizacão"); 

(xi) o Pedido de Reserva do Investidor Não Institucional será automaticamente cancelado caso 

não haja pagamento pontual junto ao Coordenador Líder ou a Instituição Participante 

onde o Pedido de Reserva do Investidor Não Institucional tenha sido realizado; 

(xii) o Coordenador Líder ou a Instituição Participante junto à qual o Pedido de Reserva do 

Investidor Não Institucional tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não 

Institucional o número de CRI alocado ao respectivo Investidor Não Institucional; 

(xiii) não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder e/ ou a Emissora 

aos Investidores; 

(xiv) os itens acima estarão sujeitos ao disposto quanto à suspensão, cancelamento, 

modificação ou revogação da Oferta, previstos nos prospectos da Oferta. 

3.4.13. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais que obtenham informações detalhadas 

sobre o prazo estabelecido pelo Coordenador Líder ou pela Instituição Participante para a realização 

do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro junto ao Coordenador Líder ou 

à Instituição Participante, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados pela mesma. 

3.4.14.0s Investidores Não Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva 

deverão ler cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, 

bem como as informações constantes dos prospectos da Oferta. 



• Oferta Institucional 

3.4.15.0s CRI que não tiverem sido alocadas aos Investidores Não Institucionais serão destinados 

aos Investidores Institucionais de acordo com o seguinte procedimento: 

(i) os Investidores Institucionais, Pessoas Vinculadas ou não, interessados em subscrever CRI 

apresentarão suas ordens de investimento ao Coordenador Líder ou à Instituição 

Participante na data do Procedimento de Bookbuilding; 

(ii) observado o disposto no item "x" abaixo, serão admitidas para tais Investidores 

Institucionais reservas antecipadas, por meio da celebração de Pedidos de Reserva 

durante o Período de Reserva, sem qualquer limitação de valores; 

(iii) não serão estipulados valores mínimos e máximos de investimentos; 

(iv) cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá 

assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos necessários para 

participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas ordens de investimento 

durante o Procedimento de Bookbuilding ou Pedidos de Reserva durante o Período de 

Reserva; 

(v) os Investidores Institucionais que são Pessoas Vinculadas poderão participar do 

Procedimento de Bookbuilding no limite de 100% do valor da Oferta Institucional, o que 

poderá implicar riscos aos Investidores, notadamente de má formação da Taxa de Juros 

Remuneratórios e de possibilidade de diminuição da liquidez dos CRI, conforme descritos 

no fator de risco "A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de 

Bookbuilding e na Oferta poderá ter um efeito adverso na definição da taxa final de 

Juros Remuneratórios final e poderá também ocasionar efeitos negativos sobre a 

liquidez dos CRI no mercado secundário" descrito na seção de fatores de risco do 

Prospecto Preliminar; 

(vi) caso o total de CRI objeto das ordens de investimento apresentadas pelos Investidores 

Institucionais, seja igual ou inferior a 90% (noventa por cento) dos CRI, todos os Pedidos 



de Reserva serão integralmente atendidos e os CRI remanescentes serão destinadas aos 

Investidores Não Institucionais nos termos da Oferta Não Institucional (detalhada acima); 

(vii) caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 dos CRI (sem considerar os CRI 

emitidos em decorrência do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional), não 

será permitida a colocação de CRI perante Investidores Institucionais que sejam Pessoas 

Vinculadas, sendo as intenções de investimento apresentadas por Investidores 

Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos do 

artigo 55 da Instrução CVM 400; 

(viii) a vedação acima não se aplica à eventual formador de mercado a ser contratado para a 

Oferta, nos termos do parágrafo único do artigo 55 da Instrução CVM 400, conforme 

informações divulgadas nos prospectos da Oferta; 

(ix) o Coordenador Líder poderá levar em conta as relações com seus clientes e outras 

considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Emissora; 

(x) no âmbito do Plano de Distribuição, serão atendidos as ordens de investimento e os Pedidos 

de Reserva que indicarem a menor taxa no dia do Procedimento do Bookbuilding, 

adicionando-se as intenções de investimento que indicarem taxas superiores até atingir a taxa 

definitiva dos CRI. Caso as intenções de investimento e Pedidos de Reserva apresentados pelos 

Investidores Institucionais excedam o total de CRI remanescente após o atendimento da 

Oferta Não Institucional e definição da taxa definitiva, o Coordenador Líder fará a alocação 

de forma discricionária, podendo levar em conta suas relações e/ou da Emissora com clientes 

e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, nos termos da regulamentação 

aplicável; 

(xi) Caso seja apurado durante o Procedimento de Bookbuilding que a demanda para a 

distribuição dos CRI é insuficiente para respeitar o Direcionamento da Oferta, poder-se-á 

proceder à realocação da distribuição, em conformidade com a demanda verificada; 

(xii) o Coordenador Líder deverá ajustar o Valor Total da Oferta e a quantidade de CRI a serem 

emitidos, de acordo com o resultado a ser apurado no Procedimento de Bookbuilding, 

caso venham a ser exercidas, total ou parcialmente, as Opções de Lote Adicional; 



(xiii) até as 17 (dezessete) horas do Dia Útil imediatamente seguinte à data de publicação do 

Anúncio de Início, os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu 

respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, sobre: 

(a) a data de subscrição e integralização dos CRI; (b) a quantidade de CRI alocado para o 

referido Investidor Institucional; e (c) a Remuneração dos CRI; 

(xiv) cada Investidor Institucional deverá pagar o preço de integralização dos CRI alocados, à 

vista, em moeda nacional, em recursos imediatamente disponíveis, na Data de 

lntegralização; 

(xv) no Pedido de Reserva, os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderão 

indicar uma taxa mínima de Remuneração, desde que não seja superior à Taxa Máxima, 

sendo esta taxa condição de eficácia do Pedido de Reserva e de aceitação da Oferta; 

(xvi) o Pedido de Reserva do Investidor Institucional será cancelado caso a taxa de juros mínima 

referente à Remuneração por ele indicada, seja superior aos Juros Remuneratórios 

apurados no Procedimento de Bookbuilding; e 

(xvii) observado o disposto no item (x) acima, caso não haja pagamento pontual junto ao 

Coordenador Líder ou a Instituição Participante onde a ordem de investimento do 

Investidor Institucional tenha sido realizada, a referida ordem de investimento poderá ser 

cancelada ou realocada a outros Investidores Institucionais, nas mesmas condições 

definidas no encerramento do Procedimento de Bookbuilding e a critério discricionário do 

Coordenador Líder, em até 7 (sete) Dias Úteis da data prevista para a devida subscrição 

e integralização dos CRI. 

3.5. Distribuicão Parcial: Não será admitida distribuição parcial dos CRI, sendo que, caso não haja 

demanda para a subscrição da totalidade dos CRI durante o Prazo Máximo de Colocação, e caso o 

Compromisso de Subscrição (abaixo descrito) não venha a ser exercido por qualquer motivo, a Oferta, 

bem como todas as intenções de investimento, deverão ser automaticamente canceladas, observado o 

disposto no Boletim de Subscrição. 



3.6. Compromisso de Subscricão: Por meio do Compromisso de Subscrição, a RB Capital 

Empreendimentos se comprometerá, em caráter irrevogável e irretratável, a subscrever e integralizar 

os CRI, caso, após a realização do Procedimento de Bookbuilding, não tenha sido subscrita e 

integralizada, pelos Investidores, uma quantidade de CRI em valor equivalente ao montante total da 

Oferta pós Procedimento de Bookbuilding. 

3.6.1. Ocorrida essa hipótese, a RB Capital Empreendimentos deverá subscrever e integralizar 

CRI em quantidade correspondente à diferença entre o Valor Total da Emissão e o valor dos CRI 

efetivamente subscritos por Investidores após a realização do Procedimento de Bookbuilding. 

3. 7. Banco Liquidante: O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o 

pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Investidores, executados por 

meio dos sistemas da B3 - Segmento BM&FBovespa e/ou da B3 - Segmento Cetip UTVM, conforme o 

caso. 

CLÁUSULA QUARTA: SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI 

4.1. Subscricão e lntegralizacão dos CRI: Os CRI serão subscritos durante todo o Prazo Máximo de 

Colocação, e integralizados à vista, em moeda corrente nacional, na Data de lntegralização, na forma 

do subitem 4. 1.1, abaixo. O preço de integralização de cada um dos CRI será correspondente ao Valor 

Nominal Unitário na Data de Emissão, acrescido da atualização monetária e dos Juros Remuneratórios, 

conforme itens 5.1 e 5.2, abaixo, calculados pro rata die, desde a Data de Emissão até a data de sua 

efetiva integralização, e reduzido de eventuais amortizações que possam vir a ocorrer entre a Data de 

Emissão e a efetiva integralização ("Preco de lntegralizacão"). 

4.1.1. Os CRI poderão ser subscritos por Investidores durante todo o Prazo Máximo de 

Colocação, observado o cronograma estimado previsto no prospecto da Oferta, com a assinatura do 

respectivo Boletim de Subscrição, e a integralização na Data de lntegralização, devendo o Investidor 

que houver subscrito o CRI integralizá-lo pelo preço de integralização determinado no item 4.1, acima. 

4.2. Procedimento de lntegralizacão: A integralização dos CRI será realizada via B3- Segmento Cetip 

UTVM ou B3 - Segmento BM&FBovespa, conforme o caso, e os recursos serão depositados na Conta 

Centralizadora. 



CLÁUSULA QUINTA: CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS 

REMUNERATÓRIO$ E AMORTIZAÇÃO 

5.1. Atualizacão do Valor Nominal Unitário: O saldo devedor do Valor Nominal Unitário será 

atualizado pela variação acumulada do IPCA, aplicado anualmente, calculado da seguinte forma: 

SDa =SOb x C, onde: 

SDa =Saldo devedor do Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento. 

SDb = Saldo devedor do Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão ou na última data de pagamento, 

conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 

C = Fator resultante da variação acumulada do IPCA calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado e aplicado anualmente, da seguinte forma: 

Onde: 

Nlk = Número índice do IPCA do segundo mês imediatamente anterior ao mês da Data de Aniversário. 

Exemplificadamente, para a primeira Data de Aniversário, isto é, 06 de novembro de 2017, o último 

Nlk corresponde ao número índice do IPCA referente setembro de 2017, divulgado em outubro de 2017; 

Nlk-1 =Número índice do IPCA referente ao mês imediatamente anterior ao do Nlk. A título de exemplo, 

para a primeira Data de Aniversário, isto é, 06 de novembro de 2017, o primeiro Nlk-1 corresponde ao 

número índice do IPCA referente a agosto de 2017, divulgado em setembro de 2017; 

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou o último dia 06 e a data de cálculo. 

dct = Número de dias corridos existentes entre o último dia 06 e o próximo dia 06. 



n = Quantidade de números índices IPCA considerados desde a Data de Emissão ou última Data de 

Aniversário até a próxima data de Data de Aniversário. A título de exemplo, para a primeira Data de 

Aniversário, o n corresponderá à quantidade de números índices considerados entre a Data de Emissão 

até a Data de Aniversário. 

5.1.1. A atualização monetária dos CRI será sempre calculada e realizada da mesma forma 

prevista para os Créditos Imobiliários, valendo-se, inclusive, dos mesmos índices e períodos (inclusive 

pro rata) de correção monetária. O índice de atualização descrito no item 5.1., acima, somente poderá 

ser substituído pelo mesmo índice aplicável à atualização monetária dos Créditos Imobiliários. Desta 

forma, caso o índice de correção monetária dos Créditos Imobiliários tenha sido alterado, nos termos 

do item 6.2 do Contrato de Locação, o índice de atualização monetária dos CRI também será alterado, 

independentemente de aprovação dos titulares dos CRI, devendo ser objeto de aditamento ao presente 

Termo de Securitização em até 3 (três) Dias Úteis contados da data em que for realizada a alteração 

do Contrato de Locação. 

5.1.2. Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Locatária prevista no 

Contrato de Locação não houver divulgação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, observado o 

disposto no subitem 5.1.1, acima, tais obrigações serão reajustadas com base na variação acumulada 

dos 12 (doze) últimos índices publicados (se divulgados ou publicados mensalmente, ou o número 

aplicável de índices para cobrir um período de doze meses, conforme atualização prevista no Contrato 

de Locação ou em caso de divulgação ou publicação em menor periodicidade), sendo aplicadas as 

regras previstas no Contrato de Locação quando da divulgação ou publicação do índice. 

5.1.2.1. O número índice do IPCA, bem como as projeções de sua variação, deverão ser 

utilizados considerando-se idêntico número de casas decimais, conforme divulgadas pelo órgão 

responsável por seu cálculo/apuração. 

5.2. Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios dos CRI, incidentes sobre o Valor Nominal 

atualizado, conforme aplicável, desde a Data da Emissão, serão equivalentes a uma taxa percentual 

definida no Procedimento de Bookbuilding correspondente à média aritmética das taxas das notas do 

Tesouro IPCA+ Com Juros Semestrais, com vencimento em 2022, apuradas no 3° (terceiro), 4° (quarto) 

e 5° (quinto) Dias Úteis anteriores à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida 

exponencialmente de remuneração máxima de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento) ao 
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ano, com base em um ano de 360 dias. Os juros remuneratórios incidirão sobre o saldo devedor do 

Valor Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, a partir da Data de Emissão, e serão pagos 

mensalmente, observado os termos e condições deste Termo de Securitização, calculados em regime 

de capitalização composta de forma pro rata temporis por dias corridos, com base em um ano de 360 

dias, de acordo com a fórmula prevista abaixo ("Juros Remuneratórios"): 

J == SDa x (F a for de Juros- I), onde: 

J =Valor unitário dos juros acumulados na data do cálculo. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

SDa = Conforme sub-item 5.1 acima. 

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

parametrizado conforme definido a seguir. 

dcp 

[ 

. n°demesesx30ldct 

( 
[ ) 360 

Fator de juros = 
100 

+ 1 

onde: 

i = A ser definido após o procedimento de Bookbuilding, nos termos do item (h) da cláusula 3.1, 

acima. 

no de meses = Número de meses inteiros entre (a) a Data de Emissão e a data de incorporação inicial; 

ou, conforme o caso (b) ou entre o último evento de juros ou última data de incorporação e o próximo 

evento de juros ou próxima data de incorporação, conforme o caso; 

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou data de pagamento anterior ou data de 

incorporação anterior, conforme o caso, e a data de cálculo; 



dct = Número de dias corridos existentes entre (a) a Data de Emissão e a data de incorporação inicial; 

ou, conforme o caso (b) ou entre o último evento de juros ou última data de incorporação e o próximo 

evento de juros ou próxima data de incorporação, conforme o caso. 

Critérios de Precisão: 

O fator resultante da expressão 

arredondamento. 

n° mesesx30 

360 e considerado com 9 casas decimais sem 

n('me.<N!SX ]() 

A expressão (1 +i) 360 é considerada com 9 casas decimais com arredondamento. 

(
dcpJ 

A expressão dct é considerada com 9 casas decimais, sem arredondamento. 

5. 3. Cálculo da Amortizacão Mensal: O cálculo da amortização mensal será realizado com base na 

seguinte fórmula: 

, onde: 

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento. 

SDa = Conforme definido no item 5.1 acima. 

Tai = i-ésima taxa de amortização, com 4 (quatro) casas decimais, de acordo com o Anexo I do 

presente Termo de Securitizacão. 

5.4. Saldo Devedor: Exclusivamente para cálculo do saldo devedor dos CRI, para fins de resgate 

antecipado ou amortização extraordinária, serão utilizadas as fórmulas a seguir: 



[ 

n j dCPpro rata 
"'\"' P MTi X Cn [ . J:_] dctpro rata 

SD = L n X (1 + 1)12 

i=1 (1 + i)360 

onde: 

SD = Saldo devedor do CRI na data de cálculo; 

PMTi x Cn = i-ésimo valor, constante no campo "PMTi", na tabela constante no Anexo I deste 

Termo de Securitização, devidamente atualizado até a data de cálculo; 

i =A ser definido após o procedimento de Bookbuilding, nos termos do item (h) da cláusula 3.1, 

acima. 

n = número de dias corridos entre a data de pagamento anterior à data de cálculo ou a data de 

incorporação de juros anterior à data de cálculo, conforme o caso, e a data de pagamento do 

PMTi, constante na tabela do Anexo I deste Termo de Securitização, com base em um ano de 360 

dias; 

dcppro rata = Número de dias corridos entre a data de pagamento anterior à data de cálculo ou à 

data de incorporação de juros anterior à data de cálculo, conforme o caso, e a data de cálculo, 

com base em um ano de 365 dias; 

dctpro rata = Número de dias corridos entre a data de pagamento anterior à data de cálculo ou à 

data de incorporação de juros anterior à data de cálculo e a próxima data de pagamento do PMTi, 

com base em um ano de 365 dias; e 

cn: tem o mesmo significado de "C" previsto na fórmula de atualização monetária acima, sendo 

aplicado de forma pro rata para as PMTs posteriores à próxima Data de Aniversário (inclusive). 

5.5 Encargos Moratórias: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer 

quantia por ela recebida e que seja devida aos Investidores, os valores a serem repassados ficarão, 
'• 

desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente d 

aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e 



compensatória, de 2% (dois por cento), sobre o valor em atraso; e (ii) juros moratórias à razão de 1% 

(um por cento) ao mês, sobre o valor em atraso, os quais não poderão ser objeto de cobrança pela 

Emissora em face da Cedente ou da NorthWest e nem mesmo de compensação com eventuais novos 

recursos que a Emissora venha a receber da Locatária e deverão ser arcados e pagos diretamente e 

com recursos próprios da Emissora. 

5.6. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: Sem prejuízo do disposto no item 5.5. acima, o não 

comparecimento do Investidor para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações 

pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo de Securitização ou em comunicado 

publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso 

no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo 

vencimento. 

5. 7. Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRI serão efetuados pela Emissora utilizando-se os 

procedimentos adotados pela B3 - Segmento Cetip UTVM ou B3 - Segmento BM&FBovespa, conforme o 

caso. Caso por qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado na B3 - Segmento Cetip 

UTVM ou na B3- Segmento BM&FBovespa, na data de seu pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, 

o respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular de CRI. Nesta hipótese, a partir da referida 

data de pagamento, não haverá qualquer tipo de remuneração sobre o valor colocado à disposição do 

titular dos CRI na sede da Emissora. 

5.8. Prorrogacão de Prazos de Pagamento: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigação pela Emissora até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o 

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

pagos. 

5. 9. Valores e Datas de Pagamento de Juros Remuneratórios e Amortizacão: Os valores e datas de 

pagamento de Juros Remuneratórios e da amortização do CRI encontram-se descritos no Anexo I deste 

Termo de Securitização. 

CLÁUSULA SEXTA: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

6.1. Amortizacão Extraordinária e Resgate Antecipado Voluntários: No caso de exercício total 

parcial do direito de Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários pela Cedente, conforme previsto 
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no Contrato de Cessão, e que está condicionado a um período de carência de 26 (vinte e seis) meses 

contados da Data de Emissão dos CRI (Lock-Up), a Emissora deverá realizar a amortização 

extraordinária e/ou o resgate antecipado dos CRI, conforme o caso, por meio de comunicação, por 

escrito, ao Agente Fiduciário e os Investidores, com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis da 

realização da amortização extraordinária e/ou do resgate antecipado dos CRI vinculados pelo presente 

Termo de Securitização. 

6.1.1. A amortização extraordinária e/ ou resgate antecipado dos CRI se dará mediante 

pagamento do saldo devedor atualizado dos CRI, calculado nos termos do item 5.4 deste Termo de 

Securitização, acrescido de prêmio devido aos Investidores equivalente a 1, 90% (um inteiro e noventa 

centésimos por cento), flat, incidente sobre o referido saldo devedor, na data de realização da 

amortização extraordinária ou do resgate antecipado dos CRI, sendo certo que o referido prêmio será 

reduzido em 0,2% (dois décimos por cento) a cada ano, a partir do 3JC (trigésimo sétimo) mês, conforme 

segue: 

Período da Recompra Prêmio de Amortização ou 
Resgate Antecipado Voluntário 

De 06 de novembro de 2019 
(inclusive) a 05 de setembro de 1,90% 
2020 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2020 
(inclusive) a 05 de setembro de 1,70% 
2021 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2021 
(inclusive) a 05 de setembro de 1,50% 
2022 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2022 
(inclusive) a 05 de setembro de 1,30% 
2023 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2023 
(inclusive) a 05 de setembro de 1 '10% 
2024 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2024 
(inclusive) a 05 de setembro de 0,90% 
2025 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2025 
(inclusive) a 05 de setembro de 0,70% 
2026 (inclusive) 
De 06 de setembro de 2026 
(inclusive) a 05 de setembro de 0,50% 
2027 (inclusive) 



6.2. Amortizacão Extraordinária e Resgate Antecipado Obrigatórios: Os CRI serão antecipados e 

obrigatoriamente resgatados ou amortizados, com recursos recebidos pela Locatária e/ ou pela 

Cedente, conforme o caso, mediante verificação de qualquer das hipóteses abaixo descritas: 

(i) venda do Imóvel para a Locatária em razão de eventual exercício de seu direito de 

preferência, cujo preço deverá ser transferido pela NorthWest e/ou pelo Cedente para a 

Emissora, em 2 (dois) Dias Úteis contados de seu pagamento pela Locatária, observado que (a) 

o valor a ser recebido, nos termos aqui previstos, pela Emissora, deverá ser suficiente para 

quitar as obrigações devidas em favor da Emissora e dos titulares dos CRI, e será utilizado com 

esse fim, e (b) o saldo, se houver, pertencerá ao Cedente, incluindo na hipótese de pagamento 

da indenização prevista no Contrato de Locação pela Locatária; 

(ii) o inadimplemento, pelo Cedente e/ou a Northwest, de quaisquer das obrigações 

previstas na Cláusula 2.3.5 do Contrato de Cessão, que gerará a resolução da cessão dos Créditos 

Imobiliários, cuja contrapartida será o pagamento, pelo Cedente e pela NorthWest, de 

montante equivalente ao Valor da Recompra Facultativa, observado que, neste caso, nos termos 

da Cláusula 2.3.5.1 do Contrato de Cessão, a Emissora deverá utilizar os valores existentes na 

Conta Centralizadora (incluindo rendimentos de aplicações) para promover o pagamento de 

todas as despesas em aberto da Operação e resgate integral dos CRI, por seu saldo devedor, nos 

termos e condições previstos neste Termo de Securitização, ficando o Cedente e a NorthWest 

obrigados a efetuar o pagamento de quaisquer valores necessários, em caso de insuficiência dos 

recursos existentes na Conta Centralizadora; 

(iii) exceto no caso de recebimento de indenização de seguro em razão de dano ao Imóvel, 

para os quais há determinadas obrigações específicas que a Emissora deverá seguir conforme 

previstos no Contrato e Cessão, em caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos 

Imobiliários, a Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes desses eventos para a 

amortização extraordinária dos CRI, ou resgate antecipado dos CRI; ou 

(iv) O descumprimento pela NorthWest e/ ou pela Locatária das obrigações específicas, 

conforme identificadas no Contrato de Cessão, que gerará a resolução automática da cessão 

dos Créditos Imobiliários, cuja contrapartida será o pagamento, pelo Cedente e pela NorthWe~(l~ ,/ 

de montante equivalente ao Valor da Recompra Facultativa, a ocorrer em até 5 (cinco) dias\~~~/ 
".\. 
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contar da data de recebimento da notificação de inadimplemento. 

6.3. Comunicacão: A Emissora deverá comunicar, ao Agente Fiduciário, aos Investidores, à 83 -

Segmento Cetip UTVM e à 83 Segmento 8M&F8ovespa, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis de 

antecedência dos eventos de amortização extraordinária e/ ou do resgate antecipado obrigatórios 

descritos nos itens 6.1 e 6.2. 

6.4. Anuência não exigida: Observado o disposto nos itens 6.1 e 6.2, acima, no caso de a Emissora 

realizar a amortização extraordinária e/ ou o resgate antecipado unilateral dos CRI, a amortização 

extraordinária e o resgate antecipado serão realizados independentemente da anuência ou aceite 

prévio dos Investidores, os quais desde já autorizam a Emissora e o Agente Fiduciário a realizarem os 

procedimentos necessários à efetivação da amortização extraordinária e/ ou do resgate antecipado, 

independentemente de qualquer instrução ou autorização prévia. 

6. 5. Valor: A amortização extraordinária e/ ou o resgate dos CRI, em decorrência das hipóteses 

previstas nos itens 6.1 e 6.2, acima, serão realizados pela fração do valor do saldo devedor ou pelo 

valor do saldo devedor, conforme o caso, calculado nos termos do item 5.4 deste Termo de 

Securitização, na data do evento. 

6.6. Cálculos: Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos CRI conforme os itens 6.1 e 6.2 

acima, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário, à 83 Segmento Cetip UTVM e à 

83 - Segmento 8M&F8ovespa uma nova curva de amortização para os CRI, recalculando, se necessário, 

o número e os percentuais de amortização das parcelas futuras, na mesma conformidade das alterações 

que tiverem sido promovidas no cronograma de amortização da CCI utilizada como lastro da Emissão. 

6.7. Ciência do Agente Fiduciário: Em qualquer dos casos acima, a amortização extraordinária dos 

CRI será realizada sob a ciência do Agente Fiduciário e alcançará, indistintamente, todos os CRI, 

proporcionalmente ao seu saldo devedor do Valor Nominal Unitário, devidamente atualizado, na data 

do evento. 

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DA EMISSORA 

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

interesse dos Titulares dos CRI, nos termos do artigo 3° Instrução CVM 358, os quais serão divulgado 

no mínimo, por meio das páginas da rede mundial de computadores da Emissora e da CVM. 
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7.1.1. Adicionalmente, a Emissora compromete-se a enviar referidas informações ao Agente 

Fiduciário no prazo disposto no item 7.4.1, abaixo. 

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à 

disposição dos Investidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 15° (décimo quinto) dia de cada mês, 

ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI. 

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir: 

a) data de emissão dos CRI; 

b) saldo devedor dos CRI; 

c) critério de atualização monetária dos CRI; 

d) valor pago aos Investidores no ano; 

e) data de vencimento final dos CRI; 

f) valor recebido em decorrência dos Créditos Imobiliários; e 

g) saldo devedor dos Créditos Imobiliários. 

7. 3. Veracidade de lnformacões e Declaracões: A Emissora se responsabiliza pela exatidão das 

informações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Investidores, 

ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação de 

sua legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações 

disponibilizadas aos Investidores e ao Agente Fiduciário, declarando que tais documentos se encontram 

na estrita e fiel forma e substância descritas pela Emissora neste Termo de Securitização. 

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

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

sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras; 

b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração 

deste Termo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações 

aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários , 

Para tanto· ~.t .. ' , l'vl\ 
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c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes 

estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas 

e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os 

respectivos mandatos em pleno vigor; 

d) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente 

Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e 

e) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da 

Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições. 

7.3.1.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os Titulares de CRI e o 

Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente 

inverídicas, incompletas ou incorretas. 

7.4. Solicitacão de lnformacões à Emissora: A Emissora obriga-se a fornecer aos Investidores ou ao 

Agente Fiduciário, conforme aplicável, no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento 

da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários. 

7.4.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda documentação 

encaminhada à CVM e aos Investidores, bem como informações pertinentes ao artigo 3° da Instrução 

CVM 358, à Instrução CVM 400 e à Instrução CVM 414, suas alterações e aditamentos, no prazo de até 

15 (quinze) Dias Úteis contados da respectiva solicitação. 

7.5. Administracão da CCI: As atividades relacionadas à administração da CCI serão exercidas pela 

Emissora, observadas as disposições constantes no Contrato de Cessão. Não obstante, conforme os 

termos da Escritura de Emissão, a Emissora será a única e exclusiva responsável pela administração e 

cobrança da totalidade dos Créditos Imobiliários. 

7.5.1. A Emissora irá administrar inclusive o recebimento dos Créditos Imobiliários Totais, 

conforme definição do Contrato Cessão e deverá, após o recebimento dos Créditos Imobiliários Totais, 

utilizá-los nos termos do Contrato de Cessão. 



7.6. Obrigacão de envio de informacões pela Emissora: Sem prejuízo das demais obrigações 

constantes deste Termo de Securitização, a Emissora está adicionalmente obrigada a disponibilizar em 

sua página na rede mundial de computadores e na página da CVM, no prazo legalmente estabelecido: 

(i) as demonstrações financeiras da Emissora relativas ao exercício social então encerrado, 

acompanhadas de parecer dos auditores independentes relativas ao respectivo exercício social, 

preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM; (ii) as 

informações periódicas e eventuais pertinentes à Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, 

conforme alterada. 

7. 7. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e 

atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução CVM 583, que venham 

a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora 

em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido 

organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, 

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

social. 

7.8. A Emissora obriga-se a fornecer, anualmente, à época do relatório anual, declaração assinada 

pelo(s) representante(s) legal(is) da Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando, conforme o 

caso: (i) que permanecem válidas as disposições contidas nesta Emissão; (ii) não ocorrência de qualquer 

das hipóteses de vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários e inexistência de descumprimento 

de obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI; (iii) cumprimento da obrigação de manutenção 

do registro de companhia aberta; (iv) cumprimento da obrigação de manutenção do departamento de 

atendimento ao Titulares de CRI; e (v) que não foram praticados atas em desacordo com o estatuto 

social. 

7.9. Obrigacões do Contrato de Cessão: A Emissora se compromete a cumprir com todas as 

obrigações perante a Cedente e a NorthWest previstas no Contrato de Cessão e ainda informar o Agente 

Fiduciário, em até 2 (dois) Dias Úteis, caso venha a tomar conhecimento da ocorrência de qualquer 

evento que possa ensejar a resolução da Cessão de Créditos, conforme previsto na Cláusula 2. 3.5 do 

Contrato de Cessão. 



CLÁUSULA OITAVA: GARANTIA 

8.1. Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI, que 

gozarão da garantia que integra o Créditos Imobiliários, qual seja a Alienação Fiduciária do Imóvel. 

CLÁUSULA NONA: REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

9.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9° da Lei 9.514, a Emissora institui Regime Fiduciário 

sobre os Créditos Imobiliários incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos Créditos 

Imobiliários lastro para a emissão dos CRI. 

9.1.1. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de Securitização, 

será registrado no Custodiante da CCI, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.931, através 

da declaração contida no Anexo 11 deste Termo de Securitização. 

9.2. Taxa de Administracão: A Emissora fará jus ao recebimento da Taxa de Administração, 

atualizada anualmente pelo IPCA, desde a Data de Emissão, calculada pro rata die. 

9.2.1. A Taxa de Administração será custeada pelos recursos do Patrimônio Separado e será 

paga mensalmente, no 5° (quinto) Dia Útil de cada mês. Caso os recursos do Patrimônio Separado não 

sejam suficientes para o pagamento da Taxa de Administração, a Cedente arcará com a Taxa de 

Administração, respeitadas as condições de preço e prazo aqui estabelecidas. 

9.2.2. A Taxa de Administração continuará sendo devida mesmo após o vencimento dos CRI, 

caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos titulares de CRI, remuneração esta que será devida 

proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. 

9.2.3. A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que incidem sobre a 

prestação desses serviços (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; e (iii) COFINS, 

excetuando-se o imposto de renda de responsabilidade da fonte pagadora, bem como outros tributos 

que venham a incidir sobre a Taxa de Administração, sendo certo que serão acrescidos aos pagamentos 

valores adicionais, de modo que a Emissora receba os mesmos valores que seriam recebidos caso 

nenhum dos impostos elencados nesta cláusula fosse incidente. 



9.3. Patrimônio Separado: A CCI e a Conta Centralizadora encontram-se sob o Regime Fiduciário e 

permanecerão separadas e segregadas do patrimônio comum da Emissora, até que se complete a 

integral liquidação dos CRI. 

9.4. Obrigacões do Patrimônio Separado: Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, a CCI e a Conta 

Centralizadora, estão isentas de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se 

prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais 

privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no 

entanto, eventual atendimento de legislação e/ ou regulamentação específica. 

9. 5. Manutencão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio 

Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a 

dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do principal, Juros Remuneratórios e demais 

encargos acessórios. 

que: 

9.5.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III à Instrução CVM 414, a Emissora declara 

a) a custódia da escritura de emissão da CCI, em via original, sera realizada pelo 

Custodiante; 

b) a guarda de todos e quaisquer documentos originais que evidenciam a validade e a 

eficácia da constituição dos Créditos Imobiliários é de responsabilidade da Cedente, que 

se comprometeu a entregar à Emissora cópia autenticada de tais documentos no prazo 

de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da solicitação recebida nesse sentido, assumindo, em 

razão disso, a condição de fiel depositária destes instrumentos, obrigando-se a bem 

guardá-los e conservá-los, bem como a entregá-los à Emissora, no local por esta 

indicado, sob as penas da lei em até 5 (cinco) Dias Úteis após solicitação por escrito 

encaminhada pela Emissora, sendo-lhe vedado dispor, por qualquer forma, de qualquer 

dos referidos documentos, destruí-los ou entregá-los a terceiros, sem prévia e expressa 

anuência da Emissora; e 

c) a ar~ecadação, o co~trole e a cobrança d~s Créditos Imobiliários são atividades que s~rãpJ3 
real1zadas pela Em1ssora, ou por terce1ros por ela contratados, cabendo-lhes: (1) i{{ 
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evolução dos Créditos Imobiliários, observadas as condições estabelecidas nos no 

Contrato de Cessão; (ii) o recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os 

pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários, inclusive a 

título de pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, 

deles dando quitação; (iii) a emissão de recibos para a Locatária, quando encerrados os 

compromissos contratuais do Contrato de Locação; e (iv) a administração e alocação dos 

recursos mantidos na Conta Centralizadora, de forma a obter a remuneração nas 

condições que vierem a ser acordadas entre o Cedente e o banco depositário. 

9.6. Hipótese de Responsabilizacão da Emissora: A Emissora somente responderá por prejuízos ou 

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, 

negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado, 

devidamente comprovada. 

9. 7. Administracão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará o Patrimônio Separado 

instituído para os fins desta Emissão, mantendo registro contábil independente do restante de seu 

patrimônio e elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com 

o artigo 12 da Lei 9.514. 

CLÁUSULA DÉCIMA: AGENTE FIDUCIÁRIO 

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

Fiduciário declara: 

a) aceitar a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições 

previstas na legislação e regulamentação específica e neste Termo de Securitização; 

b) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e 

condições; 

c) ter verificado a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente Termo 

Securitização, incluindo a aquisição dos Créditos Imobiliários; 



d) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas na Instrução CVM 

583, inclusive no que se refere à Locatária; 

e) ter recebido e analisado, diligentemente, os documentos da Oferta, para verificação de sua 

legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações 

disponibilizadas pela Emissora, pela Cedente e pela Northwest; 

f) os Créditos Imobiliários consubstanciam o Patrimônio Separado, estando vinculados única e 

exclusivamente aos CRI; 

g) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66 da Lei das 

Sociedades por Ações; 

h) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com suas 

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários 

necessários para tanto; 

i) que a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui 

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário; 

j) assegurar, nos termos do parágrafo 1 c do artigo 6 da Instrução CVM 583, tratamento equitativo 

a todos os titulares dos CRI em relação a outros titulares de valores mobiliários de eventuais 

emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, Controlada, Controladora ou integrante 

do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de agente fiduciário; e 

k) não ter qualquer ligação com a Emissora, a Locatária ou sociedade coligada, controlada, 

controladora da Emissora e/ ou da Locatária ou integrante do mesmo grupo econômico que o 

impeça de exercer suas funções de forma diligente. 

1 O. 3. Deveres do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente: 

a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os titulares dos CRI; 



b) proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no exercício da função o 

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de 

seus próprios bens; 

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

outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia Geral, para 

deliberar sobre a sua substituição; 

d) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções; 

e) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às garantias 

e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando 

no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

f) diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitização, e seus aditamentos, sejam 

registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso de omissão da Emissora, as medidas 

eventualmente previstas em lei; 

g) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Investidores, 

no relatório anual, acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha 

conhecimento; 

h) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Património Separado por meio das 

informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

i) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das 

condições dos valores mobiliários; 

j) verificar, quando realizada, a regularidade da constituição das Alienação Fiduciária do Imóvel, 

observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade; 

k) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia manifestando sua opinião a 

respeito do assunto de forma justificada; 



l) intimar, conforme o caso, a Emissora, a NorthWest e o Cedente a reforçar a garantia atrelada 

aos Créditos Imobiliários, na hipótese de sua deterioração ou depreciação; 

m) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões 

atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das 

Varas de Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos pertinentes, onde se 

localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora e/ou da NorthWest e/ou do Cedente; 

n) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou do patrimônio 

separado; 

o) convocar, quando necessário Assembleia Geral, através de anúncio publicado pelo menos por 

três vezes, nos órgãos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas publicações; 

p) comparecer às Assembleias Gerais a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas; 

q) manter atualizada a relação de titulares de CRI e seus endereços, mediante, inclusive, gestões 

junto à Emissora; 

r) coordenar o sorteio dos CRI a serem resgatados, na forma prevista na Cláusula Sexta, acima; 

s) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização, especialmente 

daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; 

t) comunicar aos titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações 

financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a 

garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares de CRI e que 

que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as 

consequências para os titulares de CRI e as providências que pretende tomar a respeito do 

assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias Úteis, conforme previsto na Instrução CVM 583. 

1 0.4. Remuneracão do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como 

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

Termo de Securitização parcelas semestrais de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, sendo a primeira parcela 
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devida no 5° (quinto) Dia Útil a contar da Data de lntegralização e, as demais, nas mesmas datas dos 

semestres subsequentes. 

1 0.4.1. A remuneração definida no item 1 0.4, acima, continuará sendo devida, mesmo após o 

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja em atuação, remuneração esta que será 

calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário. 

1 0.4.2. A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação dos 

serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, 

exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia Geral, 

ata da Assembleia Geral, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se 

à disposição etc.), notificações, extração de certidões, conta tos telefónicos, despesas com viagens e 

estadias, transportes e alimentação de seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria 

e/ ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e despesas 

cartorárias relacionadas aos termos de quitação, que serão de responsabilidade da Emissora, que se 

valerá para tanto dos recursos do Património Separado, devendo ser pagas ou reembolsadas no prazo 

de até 2 (dois) Dias Úteis a contar do aviso que lhe for expedido. 

10.4.2.1. As despesas acima deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas 

por escrito pela Emissora, na qualidade de administradora do Património Separado; 

10.4.2.2. As despesas não pagas ou reembolsadas pela Emissora, sem prejuízo das 

medidas de cobrança que poderão ser adotadas pela Emissora e/ ou pelo Agente Fiduciário, serão 

cobertas com os recursos do Património Separado, ou, na sua insuficiência, pelos Investidores, 

mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes, ou 

mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, observando-se, neste último caso, que 

a Emissora será comunicada, sempre que possível, sobre tais despesas previamente e por escrito. 

1 0.4.3. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações ou pagamento ou 

reembolso de despesas previstas no item 10.4, acima, estará sujeita à multa moratória não 

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórias de 1% (um 

por cento) ao mês, ficando o valor do débito sujeito a atualização monetária pelo IPCA, o qual 

desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die. 

\ 
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1 0.4.4. As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas anualmente pelo IPCA 

ou, na sua falta, pelo mesmo substituto nos termos deste Termo de Securitização, a partir da data do 

primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguinte. 

10.4.5. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestação 

desses serviços, tais como, sem limitação no caso da criação de novos tributos, os seguintes, que 

seguem de forma exemplificativa: (i) impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISS), (ii) PIS 

(Contribuição ao Programa de Integração Social), e (iii) COFINS (Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social), e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente 

Fiduciário, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento, com exceção do CSSL (Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido) e do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). 

1 0.4.6. A remuneração referida no item 1 0.4, acima, não inclui as despesas mencionadas na 

Cláusula Décima Terceira abaixo. 

10.4.7. A remuneração referida no item 10.4 será feito mediante depósito na conta corrente a 

ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como prova de 

quitação do pagamento. 

10.5. Substituicão do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de 

ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro 

caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de 

qualquer desses eventos, Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário. 

1 0.5.1. No caso de renúncia de suas funções, em virtude da superveniência de conflitos de 

interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, permanecer no exercício dessas funções pelo 
!} 
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prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia, devendo, ainda, fornecer à ,// 
I , 

Emissora ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias da data de sua renúncia, cópia de toda~{' 
' r 

escrituração, correspondência e demais papéis relacionados ao exercício de suas funções; , \ / 

10.5.2.A substituição do agente fiduciário deve ser comunicada à CVM. no prazo de até 7 (sete('

Dias Úteis, contados do aditamento ao Termo de Securitização, nos termos do artigo 7° da Instrução 

CVM 583; 



10.5.3.Em nenhuma hipótese a função de agente fiduciário poderá ficar vaga por período 

superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser realizada assembleia dos Titulares dos CRI para 

a escolha do novo agente fiduciário. 

10.5.3.1. Se a convocação da assembleia mencionada no item 10.5.3., acima, não 

ocorrer até 15 (quinze) dias antes do final do prazo acima referido, caberá a Emissora efetuar sua 

imediata convocação. 

10.6. Hipóteses de Substituicão do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser destituído: 

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

b) pelo voto dos Investidores em Assembleia convocada pelos Investidores titulares de, no mínimo, 

10% dos CRI em Circulação; 

c) por deliberação em assembleia geral, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no 

artigo 13 da Lei 9.514; ou 

d) nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 10.3, acima. 

10.7. Agente Fiduciário Substituto: O agente fiduciário eleito em substituição nos termos do item 

10.6, acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da 

legislação aplicável e deste Termo de Securitização. 

10.8. Aditamento do Termo de Securitizacão: A substituição do Agente Fiduciário em caráter 

permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização. 

1 O. 9. Nomeacão de Agente Fiduciário pelos Titulares dos CRI: Os Investidores, após o encerramento 

do prazo para a distribuição dos CRI, poderão nomear substituto ao Agente Fiduciário, em Assembleia 

Geral especialmente convocada para este fim, por meio de voto da maioria absoluta dos Investidores. 

/l 
10.10 .. lnadimplemento da Emissora: No caso de inadimplemento da Emissora, o Agente Fiduciár[~ 
devera usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses Investidor~\ tt" 

<"·-.j\l 
devendo para tanto: ~\ 
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a) declarar, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Securitização, 

antecipadamente vencidos Créditos Imobiliários e cobrar seu principal e acessórios; 

b) executar a Alienação Fiduciária do Imóvel, aplicando o produto no pagamento, integral ou 

proporcional, dos Investidores; 

c) tomar qualquer providência necessária para que os Investidores realizem seus créditos; e 

d) representar os Investidores em processos de falência, concordata, intervenção ou liquidação 

extrajudicial da Emissora. 

10.1 0.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das 

medidas contempladas nos itens "a" a "d", da Cláusula 10.1 O, acima, se, convocada Assembleia 

Geral, esta assim o autorizar por deliberação da unanimidade dos CRI em Circulação. 

10.11. Outras Emissões: O Agente Fiduciário declara ter atuado como Agente Fiduciário nas emissões 

de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo Emissora, por sociedade coligada, controlada, 

controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor, nos termos do §2° do artigo 6° da Instrução 

CVM 583, listadas no Anexo VIl ao presente Termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

11.1. Liquidacão do Património Separado: Caso seja verificada a ocorrência de qualquer um dos 

eventos abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do 

Património Separado ou promover a liquidação do Património Separado, na hipótese de a Assembleia 

Geral, observado o quórum estabelecido na Cláusula 12.7 .1, abaixo, deliberar sobre tal liquidação: 

a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a 

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida 

homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação 

judicial, independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de 

concessão pelo juiz competente; 
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b) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido ou 

cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; ou 

c) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora. 

11.2. Convocacão de Assembleia Geral: Ocorridas as hipóteses listadas no item 11.1., acima, o Agente 

Fiduciário deverá convocar uma Assembleia Geral, em até 5 (cinco) dias a contar do início da 

administração, pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado. 

11.2.1. Observado o procedimento previsto na Cláusula Décima Segunda, abaixo, a assembleia 

geral mencionada no item 11.2., acima, deverá ser convocada mediante edital publicado por três 

vezes, com antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação e instalar-se-á, em 

primeira convocação, com a presença de beneficiários que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) 

dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas as deliberações 

tomadas pela maioria absoluta dos CRI em Circulação. 

11.3. Deliberacão pela Assembleia Geral: Na hipótese descrita na cláusula 11.2., acima, a Assembleia 

Geral deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua 

administração por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última. 

11.4. Eventos de Assuncão da Administracão do Patrimônio Separado: Além da hipótese de insolvência 

da Emissora com relação às obrigações da presente Emissão, a critério da Assembleia Geral, observado 

o quórum estabelecido na Cláusula 12.7.1, abaixo, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo 

poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins 

de liquidá-lo ou não, conforme itens 11.1 a 11.3, acima: 

a) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não pecuniárias 

previstas neste Termo de Securitização, desde que por culpa exclusiva e não justificável da 

Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde 

que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) dias úteis, contados da 

notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário; ou 

!i 

\Vg , 
inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias prevista~/~ b) 

{ \, 'l, 

neste Termo de Securitização, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora~"S~" 
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sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Património Separado poderá ocorrer desde que tal 

inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) Dias Úteis, contados da notificação 

formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário. 

11.4. 1. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos na cláusula 11.1 e 11.4 deverá ser 

prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 5 (cinco) Dias Úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ASSEMBLEIA GERAL 

12.1. Realizacão da Assembleia Geral: Os Investidores poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 

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

12.2. Competência para Convocacão: A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente 

Fiduciário, pela Emissora, pela CVM e/ou por Investidores que representem, no mínimo, 10% (dez por 

cento) dos CRI em Circulação. 

12.3. Legislacão Aplicável: Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral, no que couber, o 

disposto na Lei 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, conforme posteriormente 

alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

12.4. Convocacão: A Assembleia Geral será convocada mediante edital publicado por 3 (três) vezes, 

sendo que o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda 

convocação, de 8 (oito) dias, no jornal em que a Emissora realiza as publicações exigidas por lei, e 

instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Investidores que representem metade, no 

mínimo, dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, exceto se quórum 

maior não for exigido pela legislação aplicável. 

12.5. Voto: Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais, sendo 

admitida a constituição de mandatários, Investidores ou não, observadas as disposições da Lei das 

Sociedades por Ações. 

12.6. Quórum de Deliberacão (Geral): As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas pelos votos 

favoráveis de titulares de CRI em Circulação que representem a maioria de CRI em Circulação present~ 

na respectiva assembleia, salvo se a regulamentação aplicável prever quórum mínimo superior. )~)/\/ 
i·s<r~~ 
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12.7. Quórum Qualificado: Dependerão de deliberação em Assembleias Gerais, mediante aprovação 

dos Titulares de CRI que representem o 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação, as 

seguintes matérias: 

(1) modificação das condições dos CRI, assim entendida: (i) alteração dos quóruns de deliberação 

previstos neste Termo de Securitização; (ii) alterações nos procedimentos aplicáveis à 

Assembleia Geral, inclusive, sem limitação, a alteração de quaisquer disposições deste item; 

(iii) alteração das disposições relativas à Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado dos 

CRI; ou (i v) quaisquer deliberações que tenham por objeto alterar as seguintes características 

dos CRI: (a) Valor Nominal Unitário, (b) Amortização, (c) Remuneração, sua forma de cálculo e 

as respectivas Datas de Pagamento da Remuneração, (d) Data de Vencimento, ou (e) Encargos 

Moratórias; 

(2) a não adoção de qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de Securitização, que vise à 

defesa dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, incluindo a renúncia definitiva ou 

temporária de direitos (waiver). 

12. 7.1.As deliberações acerca da declaração da não liquidação do Património Separado, serão 

tomadas por Titulares de CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 

Circulação. 

12.7.2.Para maiores detalhes sobre os impactos que determinados quóruns estabelecidos nesta 

cláusula poderão gerar aos titulares de pequenas quantidades de CRI, vide o item "Quórum de 

deliberação em Assembleia Geral" na cláusula décima sétima "Riscos da Operação" deste Termo de 

Securitização. 

12.7. 3. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais. 

12.7.4. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Investidores as 

informações que lhe forem solicitadas. 

12.7.5.A presidência da Assembleia Geral caberá ao Investidor eleito pelos demais ou àquele, 

que for designado pela CVM. 
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12..7.6.As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares de 

CRI no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização, 

obrigarão todos os titulares de CRI em Circulação, independentemente de terem comparecido à 

Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de 

Titulares de CRI. 

12..8. Presenca dos Representantes Legais: Será facultada a presença dos representantes legais da 

Emissora nas Assembleias Gerais. 

12.. 9. Comparecimento do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia 

Geral e prestar aos Investidores as informações que lhe forem solicitadas. 

12..1 O. Presidência: A presidência da Assembleia Geral caberá ao Investidor eleito pelos demais ou 

àquele que for designado pela CVM. 

12..11. Dispensa de Convocacão: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo 

de Securitização, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem os titulares de 

todos os CRI em Circulação. 

12..12.. As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares de CRI no 

âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo, obrigarão todos os titulares de 

CRI em Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares de CRI 

ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRI. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DESPESAS DO PATRIMÓNIO SEPARADO 

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

i""~\ '\...,_ 

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação d,o!f' 
'-r'W 

Património Separado, incluindo, sem limitação, a Taxa de Administração e as despesas\,~,, 
\~ 

referentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na \ 
I 

hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração ou liquidá-lo; 
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b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as despesas 

com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, depósito judicial e sucumbência, 

incorridas para resguardar os interesses dos Investidores, do Agente Fiduciário e/ ou e da 

Emissora e realização dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que 

deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e pagas pelos mesmos titulares. Tais 

despesas incluem também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas 

judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente 

Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe 

causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Investidores, 

ou Emissora dos CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente 

Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em inadimplência por um período superior a 30 

(trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia do Investidor para cobertura 

do risco da sucumbência; 

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

mencionadas no subi tem 1 0.4.2, acima, necessárias ao exercício da função de Agente 

Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão arcadas pelo 

Patrimônio Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente por escrito pela 

Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio Separado; 

d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou 

majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou 

reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da 

tributação incidente sobre os CRI e/ ou sobre os Créditos Imobiliários; 

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

pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado e irrecorrível contra a qual tenham 

sido esgotados todos os recursos admitidos em lei, resultantes diretamente da Emissão, exceto 

se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo 

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

conforme vier a ser determinado em decisão judicial transitada em julgado proferida pelo juí 

competente; (ii) sejam de responsabilidade do Cedente, da Locatária e/ou da Northwest ou 

puderem ser a eles atribuídos como de sua responsabilidade; (iii) forem resultantes de/ 
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inadimplemento, dolo ou culpa por parte do Cedente, da Locatária ou da Northwest ou de seus 

administradores, empregados, consultores e agentes, na construção do empreendimento ou de 

quaisquer de suas unidades; 

f) as despesas previstas no item 1 0.4, acima, e subi tens, referentes à remuneração do Agente 

Fiduciário, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o Agente Fiduciário venha 

a incorrer no decorrer da emissão relacionada aos termos de quitação; 

g) as despesas incorridas pela Emissora com a manutenção do registro e custódia da CCI, 

representativa dos Créditos Imobiliários; 

h) despesas com realização, atualização e/ ou monitoramento de rating, em caso de solicitação de 

realização deste serviço pelos Investidores; e 

i) demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicável ou neste Termo de Securitização. 

13.2. Hipótese de Insuficiência do Patrimônio Separado: Considerando-se que a responsabilidade da 

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9.514, caso o Patrimônio Separado seja 

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 13.1, acima, tais despesas serão 

suportadas pelos Investidores, na proporção dos CRI titulados por cada um deles. 

13.3. Responsabilidade dos Investidores: Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2, acima, são de 

responsabilidade dos Investidores, que deverão, sempre que possível, ser previamente aprovadas e 

pagas pelos mesmos titulares: 

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

descrição acima; 

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

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento nos CRI. 

13.3.1. No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste Termo de Securitização, 

os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais 
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necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Investidores deverão ser 

previamente aprovadas em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente 

Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação. 

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

adiantadas pelos Investidores à Emissora, na defesa dos interesses dos Investidores, incluem 

(a) as despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e 

de outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e 

despesas incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, 

objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os créditos oriundos da CCI; (c) as despesas 

com viagens e estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ ou pelos prestadores 

de serviços eventualmente por ela contratados, desde que relacionados com as medidas 

judiciais e/ ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ ou cobrança dos créditos 

oriundos da CCI; (d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em 

decorrência de eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais 

propostas pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia prévia dos Investidores para 

cobertura do risco da sucumbência; e (e) a remuneração e as despesas reembolsáveis do 

Agente Fiduciário. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES 

14.1. Os Investidores não devem considerar unicamente as informações contidas nesta cláusula para 

fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus próprios 

assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros 

tributos, que não o imposto de renda, eventualmente aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos 

porventura auferidos em operações com CRI. 

Imposto de Renda (IR) 

14.2. Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a CRI é o 

mesmo aplicado aos títulos de renda fixa. 

14.3. A princípio, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras estão sujeitos 

à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas 
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regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 

(cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 

(cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 

(trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e 

cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por 

cento). 

14.4. Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de 

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

complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRF. 

14.5. Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão isentos de imposto 

de renda na fonte e na declaração de ajuste anual (artigo 3 o, inciso li, da Lei 11.033). 

14.6. Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, 

ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, inciso li, da Lei 8. 981 ). As entidades imunes estão 

dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte pagadora (artigo 

71, da Lei 8.981). 

14.7. No caso de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil (e não sujeitas a regras especiais de isenção 

ou imunidade), o rendimento deverá ser computado na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% 

(quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do 

lucro real que exceder o equivalente a RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a 

alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas em geral, corresponde a 9% (nove por cento), sendo que para 11 

as pessoas jurídicas financeiras e entidades equiparadas a alíquota foi majorada para 20% (vinte po;.y./' 

cento) no período compreendido entre 1 o de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 15%>\ 

(quinze por cento) a partir de 1° de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de crédito, a alíquotq \"~ 
da CSLL é de 17% (dezessete por cento) para o período entre 1° de outubro de 2015 e 31 de dezembro 

de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) a partir de 1° de janeiro de 2019.0 IRF retido, na 

forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o direito à 

compensação quando da apuração do IRPJ (ou ainda restituição, se for o caso). 
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14.8. As carteiras de fundos de investimentos estão, em regra, isentas de imposto de renda. 

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

em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução n° 4. 373, emitida pelo Conselho 

Monetário Nacional em 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência 

do IRF à alíquota de 15% (quinze por cento). Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em 

país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não 

tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). No caso de 

investidor não-residente no Brasil que seja pessoa física, aplica-se a mesma isenção do IRF aplicável 

aos residentes pessoas físicas. 

Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) 

14.1 O. A PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurídicas ou a elas 

equiparadas, considerando-se, a depender do regime aplicável, a totalidade das receitas por estas 

auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para 

tais receitas. 

14.11. No tocante ao regime cumulativo, a contribuição ao PIS incide à alíquota de 0,65% (sessenta e 

cinco centésimos por cento), e a COFINS incide à alíquota de 3% (três por cento) ou 4% (quatro por 

cento), conforme o caso. No regime não-cumulativo do PIS: (i) a alíquota aplicável é de 1,65% (um 

inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para o PISe 7,6% (sete inteiros e sessenta centésimos 

por cento) para a COFINS; e (ii) o valor das contribuições apurado pode ser compensado com créditos 

decorrentes de certos custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. 

14.12. A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos CRI aos investidores pessoas 

jurídicas constitui receita financeira. Para os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro 

as receitas financeiras auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS às alíquotas de 

0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) para o PISe 4% (quatro por cento) para a COFINS, no:; 

termos do Decreto no 8.426, de 1 o de abril de 2015, conforme alterado. 



14.13. No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, como regra geral a 

remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários 

constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a 

revogação do parágrafo 1 o do artigo 3° da Lei no 9. 718, de 27 de novembro de 1998, pela Lei no 11.941, 

de 27 de maio de 2009, revogado em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de referido 

dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF. 

14.14. É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal 

a exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades 

assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos CRI é considerada, pela 

Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional 

dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela 

COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir. 

14.15. Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos 

referidos tributos. 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

14.16. Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio ("IOF/Câmbio"): Regra geral, as operações de 

câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais 

de acordo com as normas e condições previstas pela Resolução 4373, inclusive por meio de operações 

simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas 

à incidência do IOF /Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto 

6.306, de 14 de dezembro de 2007. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a 

qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 

relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento. 

14.17. Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários: As operações com CRI 

estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto 6.306. Em qualquer caso, a alíquota 

do IOF /Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 

1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após 

este eventual aumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PUBLICIDADE 

15.1. Publicacões: Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, 

vierem a envolver interesses dos Investidores, incluindo o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início e o 

Anúncio de Encerramento e eventuais comunicados ao mercado serão divulgados nas páginas da rede 

mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM, da B3, nos termos do artigo 54-A 

da Instrução CVM 400. 

15.2. A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar todos os 

titulares dos CRI e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos e decisões. O 

disposto nesta Cláusula não inclui "a tos e fatos relevantes", bem como a publicação de convocações 

de Assembleias Gerais, que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução CVM 358. 

15.3. As demais informações periódicas relativas à Emissão e/ou à Emissora serão disponibilizadas ao 

mercado, nos prazos legais e/ ou regulamentares, através do sistema de envio de Informações 

Periódicas e Eventuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: REGISTRO$ E DECLARAÇÕES 

16. 1. Registro do Termo de Securitizacão: O presente Termo será registrado no Custodiante da CCI, 

nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 1 O. 931. 

16.2. Declaracões: Em atendimento ao item 15 do anexo III da Instrução CVM 414, são apresentadas, 

substancialmente na forma dos Anexos 11, III, IV e V ao presente Termo de Securitização, as declarações 

emitidas pelo Custodiante, pelo Coordenador Líder, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, 

respectivamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RISCOS 

/'\ 
\ / ,/\ 

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados p~tt/ 
\,t·} 

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidad~·-· 
l\ 

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto aos demai~) 

participantes da Oferta e aos próprios CRI, objeto da Emissão. O potencial investidor deve ler 

cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como 
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consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar 

uma decisão de investimento: 

Riscos da Operação 

Não existe jurisprudência firmada acerca da secudtização, o que pode acarretar perdas por 

parte dos Investidores 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, económico e jurídico desta Emissão considera um conjunto 

de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo 

por diretrizes a legislação em vigor. 

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro 

em relação à estruturas de securitização, em situações de stress poderá haver perdas por parte dos 

Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura 

adotada para os CRI, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por meios 

judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos ou ainda pelo eventual não 

reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por qualquer razão. 

Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a falta do 

recebimento dos valores decorrentes dos Créditos Imobiliários, assim como qualquer atraso ou 

falha pela Emissora ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de 

pagamento das obrigações decorrentes dos CRI. 

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a aquisição e 

securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses créditos, cujos patrimónios 

são administrados separadamente. 

O Património Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários. 

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar negativamente a 

capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRI, sendo que caso os 

pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham sido realizados pela Locatária, pela Northwest e pelo 

Cedente na forma prevista no Contrato de Cessão, a Locatária, a Northwest e/ou o Cedente não terão 

qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamento. 

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir 

temporariamente a administração do Património Separado. Em assembleia, os Titulares dos C 

poderão deliberar sobre as novas normas de administração Património Separado ou optar 
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liquidação deste, que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os 

respectivos Titulares dos CRI. 

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos 

decorrentes dos Créditos Imobiliários 

A Emissora, na qualidade de cessionária dos Créditos Imobiliários, e o Agente Fiduciário, nos termos 

do artigo 12 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos 

Créditos Imobiliários e suas garantias, de modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRI. 

A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos Imobiliários por parte da 

Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá 

prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI. 

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos Créditos 

Imobiliários também pode ser afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando negativamente 

o fluxo de pagamentos dos CRI. 

Riscos dos CRI e da Oferta 

Riscos relacionados à Tributação dos CRI 

Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estão atualmente isentos de imposto 

de renda, por força do artigo 3°, inciso 11, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer alterações ao 

longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, 

criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRI, a criação de novos tributos 

ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou 

autoridades governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI para seus 

titulares. 

Risco de conflito de interesses envolvendo a Emissora e o Coordenador Lider 

A Emissora e o Coordenador Líder pertencem ao mesmo grupo econômico. ~, 

Isto posto, as atividades exercidas pela Emissora e/ou pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta,~P 
l \I 

e/ou da Emissão, podem estar sujeitas, formal ou materialmente a situações de conflito de interesses(
1 
~// 

de modo que as seguintes hipóteses poderiam vir a ocorrer: (i) a prestacão de servicos de\. , 
) ' \' .. ,J 

intermediação não ser processada em condições de mercado ou ser processada em eventual situação, 
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formal ou material, de conflito de interesses; (ii) distorção no pagamento da taxa de administração 

devida a Emissora, bem como a prestação de serviços em situação de conflito, o que poderia impactar, 

de forma negativa, a capacidade de pagamento da Remuneração, com efeito adverso os titulares dos 

CRI. 

Falta de Uquidez dos CRI 

Ainda não está em operação no Brasil o mercado secundário de CRI de forma ativa e não há nenhuma 

garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação 

pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o 

investidor que subscrever ou adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los com 

terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI até a 

Data de Vencimento. 

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar suas posições 

ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRI 

poderá causar prejuízos ao seu titular. 

Possibilidade de cancelamento da Oferta em razão do lnadimplemento do Compromisso de 

Subscrição 

A emissão dos CRI está condicionada à distribuição do Valor Total da Emissão. Caso a demanda de 

investidores seja inferior àquela necessária para se atingir o Valor Total da Emissão, a RB Capital 

Empreendimentos deverá integralizar os CRI objeto do Compromisso de Subscrição. Assim, o 

inadimplemento da RB Capital Empreendimentos, nessa obrigação de integralizar os CRI objeto do 

Compromisso de Subscrição, poderá comprometer a capacidade de a Emissora de quitar o preço 

necessário à aquisição dos Créditos Imobiliários, com possibilidade de cancelamento da Oferta e 

resgate dos CRI eventualmente emitidos e integralizados. Em adição, a Emissora não possui meios para 

garantir que o investidor dos CRI encontrará opções de investimento com a mesma rentabilidade e 

riscos que os CRI, caso o Valor Total da Emissão não seja atingido e estes sejam cancelados. 

Quórum de deliberacão em Assembleia Geral 

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos 

presentes na respectiva assembleia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou qualific 

estabelecidos neste Termo de Securitização. O titular de pequena quantidade de CRI pode\ 

obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, não 



mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI em determinadas matérias 

submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de convocação e 

realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande pulverização 

dos CRI, o que levará a eventual impacto negativo para os Titulares dos CRI. 

A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding e na Oferta poderá ter 

um efeito adverso na definição da taxa final de Juros Remuneratórios e poderá também 

ocasionar efeitos negativos sobre a liquidez dos CRI no mercado secundário 

Os Juros Remuneratórios finais dos CRI serão, ao final, determinados com base no resultado do 

Procedimento de Bookbuilding, podendo diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a 

conclusão da Oferta. 

Será aceita a participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 

Bookbuilding, no âmbito da Oferta. Consequentemente, os Investidores Institucionais que são 

Pessoas Vinculadas participaram do processo de definição da taxa de Juros Remuneratórios. 

A participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 

poderá ter um efeito adverso na definição dos Juros Remuneratórios, podendo, inclusive, promover 

a sua má-formação ou descaracterizar o seu processo de formação, efeito que é intensificado pela 

permissão de participação de até 100% (cem por cento) de participação de Pessoas Vinculadas, em 

relação ao volume da Oferta, após a realização do Procedimento de Bookbuilding. 

Além disso, a participação de Investidores que são Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ter um efeito 

adverso na liquidez dos CRI no mercado secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem 

optar por manter estes CRI fora de circulação. A Emissora não tem como garantir que a aquisição dos 

CRI por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão por manter 

estes CRI fora de circulação. 

Indisponibilidade de Negociação dos CRI no Mercado Secundário até o Encerramento da Oferta. 

O início da negociação na 83 - Segmento Cetip UTVM e na 83 - Segmento 8M&F8ovespa dos CRI ocorrerá 

apenas no 1 o Dia Útil subsequente à Data de Encerramento da Oferta. Nesse sentido, cada Investidor 

deverá considerar essa indisponibilidade de negociação temporária dos CRI no mercado secundário 

como fator que poderá afetar suas decisões de investimento. 
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Riscos relaôonados à insufidência da Garantia 

Não há como assegurar que na eventualidade de excussão da Garantia o produto resultante dessa 

execução será suficiente para viabilizar a amortização integral dos CRI. Caso isso aconteça os Titulares 

dos CRI poderão ser prejudicados. 

Risco da não formalização da Alienação Fiduciário do Imóvel 

As partes acordaram no Contrato de Cessão que os CRI poderão ser devidamente subscritos e 

integralizados, no âmbito da Oferta Pública, à critério da Cessionária, em conjunto do Coordenador 

Líder, independentemente da implementação integral das Condições Precedentes Gerais e/ou 

Condições Precedentes Segunda - Parcela. Neste sentido, especificamente com relação ao registro da 

Alienação Fiduciária de Imóvel e do Primeiro Aditamento da Alienação Fiduciária de Imóveis no Cartório 

de Registro de Imóveis Competente, o Cedente e a NorthWest se obrigam a promover e comprovar o 

referido registro em até 6 (seis) meses contados da Data de Cessão, prorrogáveis uma única vez, por 

igual período, em caso de exigências comprovadas do cartório competente, sob pena de recompra 

compulsória dos Créditos Imobiliários, pelo Valor de Recompra Facultativa, na forma prevista no 

Contrato de Cessão e observada a Cláusula 2.3.2.1 do referido Contrato, em até 5 (cinco) Dias Úteis 

contados de notificação da Cessionária neste sentido. Para fins de clareza, a Segunda Parcela 

permanecerá retida na Conta Centralizadora até o efetivo cumprimento da Condição Precedente -

Segunda Parcela ou recompra compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme previstos na Cláusula 

2.3.3 do Contrato de Cessão. 

Caso, no momento de integralização dos CRI o registro da Alienação Fiduciária do Imóvel ainda não 

tenha sido realizado, a Garantia ainda não estará devidamente formalizada. 

Há, portanto, o risco de os investidores dos CRI não se beneficiarem da Alienação Fiduciária do Imóvel 

para recuperar seu investimento por falta de seu registro, caso seja necessária a excussão da Alienação 

Fiduciária do Imóvel, ou mesmo sua oposição perante terceiros, inclusive em razão de dívidas 

contraídas pela NorthWest. 



Riscos dos Créditos Imobiliários 

O risco de crédito da Locatária e a inadimplência dos Créditos Imobiliários ou do Contrato de 

Cessão pode afetar adversamente os CRI 

A capacidade do Património Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRI 

depende do adimplemento, pela Locatária, dos Créditos Imobiliários. 

O Património Separado, constituído em favor dos titulares de CRI, não conta com qualquer garantia ou 

coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares de CRI dos 

montantes devidos dependerá do adimplemento dos Créditos Imobiliários, pela Locatária, em tempo 

hábil para o pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI. 

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de cobrança judicial 

ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e/ ou excussão das Garantia a eles vinculadas serão bem 

sucedidos, e mesmo no caso dos procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial terem um 

resultado positivo. 

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortização dos CRI depende do pagamento 

integral e tempestivo, pela Locatária dos respectivos Créditos Imobiliários, a ocorrência de eventos 

internos ou externos que afetem a situação económico-financeira da Locatária e suas respectivas 

capacidades de pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade 

do Património Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas neste Termo de 

Securitização. 

Risco de Sinistro ,\ 

Tendo em vista que os CRI e fluxo de pagamento dos Créditos Imobiliários estão diretamente vinculados /) 

às avenças do Contrato de Locação, verifica-se que, nos termos da cláusula 15.2 do Contrato dJ 
f,, 

Locação, a Locatária contratou seguro de perda de receita de locação, o qual tem por finalidade a 1 \,_/ 

proteção contra a perda de receitas que seriam utilizadas para o adimplemento das obrigações da 

Locatária no âmbito do Contrato de Cessão. 

Sua cláusula 15.2.5. dispõe que, em caso de qualquer sinistro referente à perda total do Imóvel: (i) 

o prazo necessário à reconstrução do Imóvel for inferior a 36 (trinta e seis) meses, a Locatária não será 
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obrigada a pagar o aluguel durante a reconstrução do Imóvel, em razão do seguro de perda de receita 

de locação; e (ii) se o prazo necessário à reconstrução do Imóvel for superior a 36 (trinta e seis) meses, 

a Locatária será obrigada a pagar o valor equivalente a 50% do aluguel vigente durante o período 

compreendido entre o 37° e o 42° mês e 25% do aluguel vigente durante o período compreendido entre 

o 43° mês e a conclusão da reconstrução do Imóvel. 

Ademais, na ocorrência de sinistro, o Contrato de Locação estabelece, ainda, que a reconstrução do 

Imóvel será realizada de acordo com os critérios estabelecidos entre o Cedente e a Locatária, 

observados os seus termos e condições. 

Descasamento entre o valor da Multa lndenizatória e o fluxo de pagamentos dos CRI 

Nos termos da cláusula 13.1.1 do Contrato de locação, na hipótese de a Locatária incorrer em qualquer 

uma das hipóteses de vencimento antecipado do Contrato de Locação ou caso a NorthWest denuncie 

voluntariamente o Contrato de Locação mediante violação do Contrato de Locação, a Locatária deverá 

pagar, a título de danos pré-fixados, a quantia correspondente ao valor presente do fluxo de caixa 

remanescente do Prazo do Contrato de Locação, calculado com base na taxa DI então vigente. 

O descasamento entre o índice utilizado para o cálculo da remuneração dos CRI e o índice utilizado 

para o cálculo da Multa lndenizatória poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos Créditos 

Imobiliários e, consequentemente, dos CRI. 

Risco de questionamentos judiôais do Contrato de Locação 

Em razão de a modalidade de contrato que confere suporte aos Créditos Imobiliários ser relativamente 

nova, e de os precedentes judiciais não serem consistentes e definitivos, não pode ser afastada a 

hipótese de que decisões judiciais futuras entendam ser ilegal o Contrato de Locação e a Multa 

lndenizatória, ou outras de suas cláusulas, com impacto sobre os Créditos Imobiliários e, portanto, o 

lastro que confere suporte financeiro ao recebimento, pelos investidores, de seu retorno nos CRI. 

O Valor da Cessão depende da implementação de condições precedentes, estabelecidas no 

Contrato de Cessão, que podem não se verificar 

O pagamento integral do Valor da Cessão pela Emissora, em favor do Cedente, depende da verificação .'i 
l [; 

(ou de sua renúncia, pela Emissora) das condições estabelecidas nas Cláusulas 2.3 e 2.3.3 do Contrato!/ 
\/l 

de Cessão, quais sejam, as Condições Precedentes Gerais e a Condição Precedente - Segunda Parcela.\( .. 
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Adicionalmente, a Condição Precedente - Segunda Parcela condicionará o pagamento parte do Valor 

da Cessão ao registro do Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária perante o Cartório de Registro 

de Imóveis competente. 

Dessa forma, a não verificação total ou parcial das Condições Precedentes Gerais dentro do prazo 

estabelecido no Contrato de Cessão poderá impedir o pagamento da Primeira Parcela, e, portanto, o 

aperfeiçoamento da Cessão dos Créditos Imobiliários, com o cancelamento da emissão dos CRI, sendo 

certo que a Emissora não possui meios para garantir que o investidor dos CRI encontrará opções de 

investimento com a mesma rentabilidade e riscos que os CRI. 

Risco de originação e formalização dos Créditos Imobiliários 

A CCI que compõe os Créditos Imobiliários representa crédito originado da existência de um fluxo 

financeiro decorrente de direitos de crédito imobiliário devidos no âmbito do Contrato de Locação. 

Não é possível assegurar que não houve ou haverá fraudes, erros ou falhas no processo de análise da 

NorthWest sobre a capacidade de pagamento da Locatária no âmbito dos Créditos Imobiliários que 

lastreiam os CRI. Problemas na originação e na formalização da CCI podem ensejar o inadimplemento 

dos Créditos Imobiliários, além da contestação de sua regular constituição por terceiros ou pela própria 

NorthWest, causando prejuízos aos titulares dos CRI. 

A ocorrência de Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado dos CRI pode gerar efeitos 

adversos sobre a Emissão e a rentabilidade dos CRI 

Em caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos Imobiliários, a Emissora deverá utilizar os 

recursos decorrentes desses eventos para a amortização extraordinária dos CRI, ou resgate antecipado 

dos CRI, devendo a Emissora comunicar tais eventos ao Agente Fiduciário, aos Titulares dos CRI, a B3 

-Segmento Cetip UTVM e a B3- Segmento BM&FBovespa, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados 

da respectiva ocorrência. 

No caso da Emissora realizar a amortização extraordinária e/ ou o resgate antecipado unilateral dos 

CRI, referida amortização extraordinária ou resgate antecipado será realizado independentemente da 

anuência ou aceite prévio dos Titulares dos CRI, os quais autorizam, a partir da celebração do Termo 

de Securitização a Emissora, o Agente Fiduciário a realizar os procedimentos necessários a efetivação 

da amortização extraordinária e/ ou o resgate antecipado, independente de qualquer instrução ou 

autorização prévia. 

Nas hipóteses acima, o Investidor terá seu horizonte original de investimento reduzido e poderá 

conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRI. 



Risco Relacionado ao Cedente e à NorthWest 

Ausência de histórico de atividades e patrimônio pelo Cedente 
Quando da Data de lntegralização, a Escritura Imóvel já terá sido lavrada, de modo que a Nua 

Propriedade do Imóvel já estará consolidada em nome da Cedente. Desse modo os frutos aos quais a 

Cedente faz jus já terão sido transferidos pela NorthWest em seu favor. 

Sendo assim, considerando que a aquisição do Usufruto pela Cedente se deu recentemente, este não 

terá, até a Data de lntegralização: (i) histórico de atividades apto a demonstrar sua capacidade de 

cumprir com as obrigações assumidas no âmbito do Contrato de Cessão e no Compromisso de Venda e 

Compra; e (ii) patrimônio destinado a responder pelas obrigações assumidas no âmbito do Contrato de 

Cessão e no Compromisso de Venda e Compra. 

Nesse sentido, os Investidores não conseguirão avaliar quaisquer dados históricos quanto ao Cedente 

para basear sua decisão de investimento, estando seu funcionamento, inclusive, sujeito a alterações 

regulamentares, o que poderia impactar de forma significante a Oferta, os CRI e, consequentemente, 

a rentabilidade esperada pelos Investidores. 

Por fim, esses fatores poderão frustrar a expectativa da Emissora de ver cumpridas as obrigações 

assumidas pelo Cedente no âmbito do Contrato de Cessão e no Compromisso de Venda e Compra, 

inclusive obrigações de pagamento em virtude de recompra ou resolução da cessão dos Créditos 

Imobiliários, causando prejuízos aos titulares dos CRI. 

Risco de recém-desenvolvimento da legislação e regulamentação da CVM aplicáveis ao Cedente, 

na qualidade de Fundo de Investimento Imobiliário e falta de jurisprudência 

O Cedente foi constituído sob a forma de um fundo de investimento imobiliário. A estrutura jurídica 

dos fundos de investimento imobiliários e o modelo desta operação financeira considera um conjunto 

de obrigações estipuladas entre as partes por meio de contratos, com base na legislação em vigor. Em 

razão do caráter recente da legislação e de sua paulatina consolidação levam à menor previsibilidadE\VJ 

quanto a sua aplicação e interpretação ou a eventuais divergências quanto a suas estruturas pelos){ 
\'~c

investidores, pelo mercado e pelo Judiciário, exemplificativamente, em eventuais conflitos ou\\ 

divergências entre os titulares das cotas do Cedente ou litígios judiciais. 
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Com isso, em razão da pouca maturidade na utilização desta alternativa de financiamento e da falta 

de jurisprudência no que tange a este tipo de operação financeira, poderão ser verificados efeitos 

adversos e perdas por parte dos titulares dos CRI em razão de discussões quanto à eficácia das 

obrigações assumidas pelo Cedente, consequentemente, para a Oferta, na eventual discussão quanto 

à aplicabilidade ou exigibilidade de quaisquer de seus termos e condições em âmbito judicial. 

O risco de crédito da NorthWest e do Cedente pode afetar adversamente os CRI 

A capacidade do Património Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRI 

depende do adimplemento, pela Locatária, dos Créditos Imobiliários, bem como da capacidade de a 

NorthWest e o Cedente de cumprir com obrigações no âmbito dos Documentos da Operação, inclusive 

obrigações de pagamento em virtude de recompra ou resolução da cessão dos Créditos Imobiliários. 

Eventual inadimplemento dessas obrigações pela NorthWest e/ ou pelo Cedente poderá afetar 

negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Património Separado de suportar suas 

obrigações, conforme estabelecidas no Termo de Securitização. 

Conflito de interesses entre o Cedente e a NorthWest 

Os sócios da NorthWest e os quotistas do Cedente estão sujeitos a controle comum, em razão de seu 

controlador final ser a "NorthWest Healthcare Properties Real Estate lnvestment Trust", real estate 

investment trust canadense, sem personalidade jurídica, de capital aberto, denominado, listado na 

bolsa de valores de Toronto- Canada, situado na 4 King Street East, Suite 100, Toronto, ON, CANADA, 

MSA 1 K4, e existente de acordo com as leis da Província de Ontário. 

Dessa forma, pode ter se configurado e/ ou poderá se configurar um conflito de interesses decorrente 

das relações existentes entre a NorthWest, o Cedente e seus sócios, o qual poderá implicar 

determinados riscos aos titulares dos CRI. Assim, por exemplo, é possível que a celebração dos 

instrumentos da Oferta por eles, bem como o cumprimento das obrigações dele decorrentes, pode não 

ser processada em condições de mercado ou pode ser processada em eventual situação, formal ou 

material, de conflito de interesses, com prejuízos aos investidores dos CRI. 

/t 
Riscos decorrentes dos critérios adotados para a concessão do crédito JjJ 
A concessão do crédito à Locatária foi baseada exclusivamente na análise da adequabilidade comercial\\ 

que é realizada previamente, por critério discricionário, pela NorthWest e pelo Cedente antes da \r 
~ 
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aquisição do Imóvel, considerando a possibilidade de futura locação do empreendimento, como foi o 

caso do Contrato de Locação. 

O pagamento dos Créditos Imobiliários está sujeito aos riscos normalmente associados à análise de 

risco e capacidade de pagamento do locatário, bem como à eficácia e suficiência de eventuais 

garantias. Eventual inadimplência da Locatária pode ter um efeito material adverso no pagamento dos 

CRI. 

Riscos do Regime Fiduciário 

Risco da existência de credores privilegiados 

A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece 

que "as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa 

física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou 

trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu 

parágrafo único, ela prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a 

totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que 

tenham sido objeto de separação ou afetação". 

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive a 

Garantia, não obstante serem objeto do Património Separado, poderão ser alcançados por credores 

fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e 

previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo económico da Emissora, 

tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao 

mesmo grupo económico existentes em tais casos. 

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

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

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

dos CRI após o pagamento daqueles credores. .JI 
f', 

\,J 
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Riscos Relacionados à Locatária 

Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortização 

Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pela Locatária. Nesse sentido, o risco de 

crédito do lastro dos CRI está concentrado na Locatária, sendo que todos os fatores de risco aplicáveis 

a ela, a seu setor de atuação e ao contexto macro e microeconômico em que ela está inserida são 

potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos 

Imobiliários e, consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRI. 

Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Locatária 

A Locatária está sujeita à legislação federal, estadual e municipal bem como à regulamentação de diversos 

órgãos governamentais, inclusive aquelas relativas à ANVISA, licenças de funcionamento, proteção 

ambiental, ao bem-estar, à segurança do trabalho, à coleta, ao manuseio, transporte e descarte de 

amostras para exames médicos (inclusive de sangue), bem como de resíduos contaminantes e de materiais 

radioativos. Ademais, existem requisitos relacionados à segurança no trabalho para empregados ligados à 

saúde. Esta regulamentação, entre outras coisas, demanda a execução de controles de segurança no 

trabalho e roupas e equipamentos protetores designadas para minimizar e exposição e a transmissão de 

doenças infectocontagiosas. 

Eventual descumprimento das normas aplicáveis pela Locatária poderá acarretar, entre outras 

consequências, a perda de licenças necessárias para a condução de seus negócios, assim como a 

aplicação de multas e penalidades que poderão ter um efeito material adverso sobre os seus negócios. 

Adicionalmente, a observância de novas obrigações e determinações legais poderia acarretar custos 

adicionais sobre o resultado de suas operações. 

Assim, eventual perda de capacidade da Locatária para conduzir seus negócios em razão do exposto 

nos parágrafos acima poderá impactar suas operações e capacidade de pagamento dos Créditos 

Imobiliários, afetando o fluxo de recursos necessário ao pagamento dos CRI e a rentabilidade esperada 

pelos Investidores. 
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Revogação ou não renovação de autorizações e licenças ligadas às atividades da Locatária 

A Locatária é obrigada a obter licenças específicas para aspectos específicos de suas atividades. As leis 

e regulamentos que tratam dessas licenças podem, com frequência, por exemplo, exigir a compra e 

instalação de equipamentos de custo mais elevado ou a execução de mudanças operacionais a fim de 

limitar impactos ou potenciais impactos ao meio ambiente e/ou à saúde dos funcionários e/ou clientes. 

A violação de tais leis e regulamentos ou licenças pode resultar em multas elevadas, sanções criminais, 

revogação (e/ou não renovação) de licenças e/ou na proibição de exercício das atividades pela 

Locatária. 

Caso a Locatária seja sancionada em razão de eventual violação de leis e regulamentações aplicáveis, 

poderá sofrer um impacto financeiro relevante que tenha por consequência o inadimplemento do 

Contrato de Locação o que afetará, destarte, o fluxo de pagamentos dos CRI. 

Eventual aplicação de penalidades ambientais pode afetar a Locatária e o Imóvel 

As penalidades administrativas judiciais, incluindo criminais impostas contra aqueles que violarem a 

legislação ambiental serão aplicadas independentemente da obrigação de reparar a degradação 

causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e 

objetiva, direta e indireta. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá 

afetar a todos direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos 

agentes. Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do meio 

ambiente, saúde e segurança, e às contingências provenientes de danos ambientais e a terceiros 

afetados poderão ter um efeito adverso sobre o Imóvel e os negócios da Locatária, os seus resultados 

operacionais ou sobre a sua situação financeira, o que poderá afetar a sua capacidade de pagamento 

dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CRI. 

Contingências de Processos Judiciais e Administrativos envolvendo a Locatária 

A Locatária é parte em processos judiciais e administrativos de natureza trabalhista, cível, fiscal, 

previdenciária, tendo, inclusive, constituído provisão em suas demonstrações financeiras. Eventuais 

contingências, de qualquer natureza, não identificadas ou identificáveis por meio do processo de 

auditoria da Locatária ou, ainda, eventuais divergências na avaliação ou na estimativa de suas 

provisões ou na sua divulgação poderiam ter impactos na Locatária e/ ou no Imóvel, e afet~U ;~ 

adversamente sua capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, dos CR~(I 
\ \ 

> ""---" 
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Risco relacionado ao cumprimento de disposição legal e regulamentar 

A Rede D'or é obrigada a cumprir com leis e regulamentações brasileiras, incluindo a Lei no 12.846, de 

1 de agosto de 2013, conforme alterada (Lei Anticorrupção) e normas relacionadas. Não é possível 

garantir que as políticas e processos internos da Rede D'or serão suficientes ou que seus empregados, 

diretores, membros do Conselho de Administração, parceiros, agentes e prestadores de serviço não 

agiram e não agirão em violação às políticas e procedimentos ou em violação às leis e regulamentação 

em relação às quais a Rede D'or ou eles sejam responsáveis, o que poderia causar um efeito adverso 

relevante nos negócios da Rede D'or, em sua reputação, resultado operacional e condição financeira, 

afetando sua habilidade de cumprir com as obrigações decorrentes dos Créditos Imobiliários. 

Risco relacionado a investigações envolvendo ex-diretor 

Como resultado de uma investigação envolvendo ex-diretor da JM02 por suposta prática de atividades 

ilegais, uma ordem judicial contra a JM02, vendedora do Imóvel, impediu que qualquer transferência 

do Imóvel ocorresse. A JM02 e partes relacionadas garantiram o juízo, o que ensejou o cancelamento 

da indisponibilidade do Imóvel, liberando-o, por conseguinte, da proibição de transferência. 

Violações a leis por tal ex-diretor da JM02 e/ ou eventual ausência de garantia no âmbito do referido 

processo judicial poderá afetar os Créditos Imobiliários e a Garantia. 

Riscos Relacionados à Emissora 

Atividade de securitização e o cumprimento de obrigações perante os Investidores 

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio e imobiliários, tendo como 

objeto social a aquisição e securitização de quaisquer créditos do agronegócio e créditos imobiliários 

passíveis de securitização por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio e 

certificados de recebíveis imobiliários, nos termos da Lei 9.514, cujos patrimónios são administrados{/\ 

separadamente. 1 
í 

I / 
O património separado de cada emissão tem como principal fonte de recursos os respectivos créditos 

do agronegócio ou imobiliários e sua garantia. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos 

créditos do agronegócio ou imobiliários por parte dos respectivos devedores à Emissora poderá afetar 

negativamente a capacidade da Companhia de honrar as obrigações assumidas junto aos investidores 

dos certificados de recebíveis do agronegócio e dos certificados de recebíveis imobiliários. 
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Emissora dependente de registro de companhia aberta 

A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como companhia securitizadora. Para tanto, depende da 

manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. 

Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às companhias abertas, seu registro 

poderá ser suspenso ou mesmo cancelado, afetando assim as suas emissões de certificados de recebíveis 

do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários. 

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão 

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como 

auditores, agente fiduciário, dentre outros. Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de 

serviços aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade 

esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta 

substituição, no entanto, poderá não ser bem-sucedida e afetar adversamente os resultados da 

Emissora, bem como criar ónus adicionais ao Património Separado. 

A importância de uma equipe qualificada 

A capacidade da Emissora de manter uma posição competitiva e a prestação de serviços de qualidade 

depende em larga escala dos serviços de sua alta administração. Nesse sentido, a Emissora não pode 

garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua alta administração. 

A interrupção ou paralisação na prestação de serviços de qualquer um dos membros da alta 

administração da Emissora, ou sua incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, 

pode ter um efeito adverso relevante sobre os resultados operacionais, e consequentemente, sobre a 

situação financeira da Emissora. 

Impacto de crises econômicas nas emissões de Certificados de Recebiveis Imobiliários 

As operações de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma correlação direta com o 

desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira, 

ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar elevação no patamar de 1 

inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, inclusive dos devedores dos financiamentos imobiliários{ f) 
)! \"""'"" 

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto no balanço\ 
\ 

de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações de \ ·. 
\) 

recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais 
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elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e eventual 

desaceleração da economia americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir 

a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos de 

novas captações de recursos por empresas brasileiras. 

Riscos Reladonados a Fatores Macroeconômicos 

lnterferênda do Governo BrasUeiro na economia 

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política 

econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de 

capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso relevante nas atividades 

da Emissora e da Locatária. 

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora , da Locatária, da Northwest 

e do Cedente poderão ser prejudicados de maneira relevante devido a modificações nas políticas ou 

normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e 

restrições a remessas para o exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; 

(iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

(vi) política fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer 

no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas políticas ou normas 

que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil 

e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas 

e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e resultados 

operacionais da Emissora, da Locatária, da Northwest e do Cedente. 

Efeitos dos mercados internacionais 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em .t • 

diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economi~~ 
\ '0 

desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses países seja significativamente\t 

diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reacão dos investidores aos acontecimentos nesses \ 
' í 

, t 
outros pa1ses pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das · 

companhias brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas 
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diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias 

brasileiras, incluindo os CRI, o que poderia prejudicar seu preço de mercado. Ademais, acontecimentos 

negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção 

em companhias abertas e em outros emissores de títulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa 

das normas de proteção dos investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, 

eventuais situações de crise na economia brasileira e em outras economias poderão influenciar o 

mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no 

Brasil. 

A inflação e os esforços do Governo Federal de combate a inflação podem contribuir 

significativamente para a incerteza econômica no Brasil. 

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflação. A inflação, juntamente com 

medidas governamentais recentes destinadas a combatê-la, combinada com a especulação pública 

sobre possíveis medidas futuras, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira, 

contribuindo para a incerteza económica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do 

mercado de valores mobiliários brasileiro. 

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído uma 

manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a 

disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento económico. As taxas de juros têm flutuado de 

maneira significativa. 

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, intervenção no 

mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão desencadear um efeito 

material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora e também, sobre os devedores dos 

financiamentos imobiliários ou de agronegócios, podendo impactar negativamente o desempenho 

financeiro dos CRI. Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal 

sobre a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito 

adverso nos negócios, condição financeira e resultados da Emissora e dos devedores dos financiamentos 
\ 

\ 
\ imobiliários ou de agronegócios. 

Essas medidas também poderão desencadear um efeito material desfavorável sobre a Emissora, a 

Locatária e o Cedente, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressões 

inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo 
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a implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos negócios, 

condição financeira e resultados da Emissora, da Locatária, da Northwest e do Cedente. 

Acontecimentos e Percepção de Riscos em Outros Países 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em 

diferentes graus, pelas condições económicas e de mercado de outros países, inclusive países da 

América Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos. 

A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre 

o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos certificados de 

recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em 

outros países de economia emergente, incluindo os da América Latina, têm afetado adversamente a 

disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo, a saída significativa de 

recursos do país e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira investida no país, podendo, ainda, 

reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, o que poderia 

prejudicar o preço de mercado dos certificados de recebíveis imobiliários e afetar, direta ou 

indiretamente a Emissora, a Locatária, a Northwest e o Cedente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. lnformacões: Sempre que solicitada pelos Investidores, a Emissora lhes dará acesso aos 

relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo de Securitização, no 

prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis. 

18.2. Divisibilidade: Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo de Securitização ser 

julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal 

julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada por outra que, na medida /) 

do possível, produza efeitos semelhantes. (/ 

l\ 
18.3. Indivisibilidade: As Partes declaram e reconhecem que o presente Termo de Securitização integra 

um conjunto de negociações de interesses recíprocos e complexos, envolvendo a celebração, 

deste Termo de Securitização, dos demais documentos da Oferta, razão por que nenhum 

documentos da Oferta poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 
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18.4. Independência: Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, 

faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ ou aos Investidores em razão de qualquer 

inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será 

interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem 

constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora ou 

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

18.5. Irrevogabilidade: O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e 

irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores. 

18.6. Validade de Alteracões Posteriores: Todas as alterações do presente Termo de Securitização, 

somente serão válidas se realizadas por escrito e aprovadas pelos Investidores, observados os quóruns 

previstos neste Termo de Securitização. 

18.7. As Partes concordam que o presente Termo de Securitização, assim como os demais documentos 

da relativos à emissão e distribuição dos CRI poderão ser alterados, sem a necessidade de qualquer 

aprovação dos Titulares dos CRI, sempre que e somente: (i) quando tal alteração decorrer 

exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, 

regulamentares ou exigências da CVM, AN81MA, 83 ~ Segmento 8M&F8ovespa ou da 83 ~ Segmento Cetip 

UTVM; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; (iii) 

em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, 

endereço e telefone, entre outros, desde que não haja (a) qualquer custo ou despesa adicional para 

os Titulares dos CRI; ou (iv) seja realizado ajuste para tão somente para compatibilizar os termos deste 

Termo de Securitização com o resultado do Procedimento de Bookbuilding. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: NOTIFICAÇÕES 

19.1. Comunicacões: Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas, se feitas por 

escrito, a partir de seu recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou outros que as Partes 

venham a indicar, por escrito, no curso deste Termo de Securitização: 

Para a Emissora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Rua Amauri, no 255, 5° andar, Parte, Jardim Paulistano 
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São Paulo- SP, CEP 01448-000 

At.: Flávia Palácios 

Tel.: (11) 3127-2700 

Fax: (11) 3127-2708 

E -mail: servicing@rbcapital.com 

Para o Agente Fiduciário 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TOA. 

Rua Ferreira de Araújo, no 221, cj 94 e 95, Pinheiros 

São Paulo - SP, CEP 05428-000 

At.: Marina Pafíella/Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga 

Tel.: 11 3030-7177 

E- mail: agentefiduciario®vortxbr. com 

19.2. Aviso de Recebimento: As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob 

protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT, por fax, por telegrama ou por correio eletrônico, nos endereços mencionados neste Termo. Os 

originais dos documentos enviados por fax ou por correio eletrônico deverão ser encaminhados para 

esses endereços em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. Cada Parte deverá comunicar 

às outras a mudança de seu endereço. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

20.1. Legislacão Aplicável: Este Termo de Securitização será regido e interpretado de acordo com as 

leis da República Federativa do Brasil. 

20.2. Resolucão Amigável de Conflito: Quaisquer litígios ou controvérsias decorrentes de ou relativos 

a este Termo de Securitização deverão ser notificados pela parte à outra parte e essa envidará seus 

melhores esforços para dirimi-los de modo amigável por meio de negociações diretas mantidas de boa

fé, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da notificação aqui' 

mencionada. 
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20.3. Compromisso Arbitral: Se as partes não chegar·em a uma solução amigável até o término do 

prazo mencionado acima, tal litígio ou controvérsia será submetido à arbitragem, nos termos da Lei no 

9.307 de 23 de setembro de 1996, conforme alterada ("Lei de Arbitragem"), vedado julgamento por 

equidade. O procedimento arbitral será administrado pela CCBC, de acordo com o Regulamento da 

CCBC e, no silêncio do Regulamento da CCBC em relação a qualquer aspecto procedimental, conforme 

Lei de Arbitragem. 

20.3.1. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros fluentes na língua portuguesa, 

escrita e falada, devendo ser indicados conforme previsto no Regulamento da CCBC ("Tribunal 

Arbitral"). 

20.3.2. Ao Tribunal Arbitral caberá resolver todas as controvérsias relativas ao litígio, inclusive 

as de cunho incidental, cautelar, coercitivo ou interlocutório. 

20.3.3. A arbitragem realizar-se-á na Capital do Estado de São Paulo e será conduzida em 

caráter confidencial e na língua portuguesa. Os árbitros eleitos aderirão à obrigação de 

confidencialidade ora prevista. 

20.3.4. A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses de sua instituição. 

20.3.5. A sentença arbitral deverá ser proferida em território brasileiro, na cidade de realização 

do procedimento, e terá caráter definitivo, obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título. 

20.3.6. Cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo 

de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de proteção de direitos 

previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será 

considerado como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido 

pelas partes, (c) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, 

da sentença arbitral e (d) pleitear eventualmente a nulidade de tal sentença, conforme previsto em 

lei. Na hipótese de as partes recorrem ao Poder Judiciário, as partes elegem o foro da Comarca dR 
! l 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. , /Il 
\J/l "I 

~/ 
·"-" 

20.3.7. Se qualquer disposição deste Termo de Securitização for considerada nula, inexequível\ 
\ 

inválida ou inoperante, nenhuma outra disposição será consequentemente impactada. Da mesma\ 
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forma, todas as demais disposições deste Termo de Securitização deverão permanecer válidas e 

exequíveis como se tal disposição nula, inexequível, inválida ou inoperante não fosse parte deste 

Termo de Securitização. Nesse caso, as partes deverão negociar a substituição de tal disposição nula, 

inexequível, inválida ou inoperante por outra que melhor represente a vontade original das partes. 

Ademais, ainda que este Termo de Securitização ou qualquer de suas cláusulas seja considerado, por 

qualquer tribunal, inválido, ilegal ou inexequível, a validade, legalidade ou exequibilidade desta 

Cláusula Décima Segunda não será afetada ou prejudicada. 

20.3.8. Exceto pelos honorários dos respectivos advogados, os quais serão arcados pelas partes 

individualmente, todas as demais despesas e custos de arbitragem serão suportados por qualquer uma 

das partes ou por ambas, conforme o Tribunal Arbitral venha a determinar. 

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 

2 (duas) testemunhas. 

São Paulo, 17 de agosto de 2017 

[O restante desta página foi deixado intencionalmente em branco] 
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RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Emissora 

Nome: 
Cargo: 
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VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Agente Fiduciário 

Cargo: 

Marina de Oliveira e Panellc: 
c;pr.:: 290.31 

!No]J1é: . 
• :::=::~~~~R'iffJQeru'aaêlBsur~zaGueir.ogL ........ l 

/ RG 15461802000-3 
/ 009.635.843··2LJ 

,/',/ 

Testemunhas: 
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ANEXO l-

CURVA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI 

Mês Data Saldo Inicial Fatnr de Juros .lurns Taxa de Amo11. PMT 
Amort. Princi al 

Saldo Final 

o 06;agoíl7 198.848.000.00 (JJJO 0.00 0.00 0.00 0.00 198.848.000.00 

06/sct/17 198.848.000.00 1.0054162070 1.077.001.9-' OJJ0000°o . .-:::.:.o-:.::_o:.:..o ___ _:(UJO 199.925.001.93 

2 06/out/17 199.925.001.93 1.()05416'070 1.082.835.19 0.00000°o 0.00 0.00 I() 1.007.837.1' 

06/n0\117 201.007.837.12 UJ054162"-'0'-'-7....:.0___:1~.0~~70()JJ_5 __ 0.00()(J(l":_o_ __ O.OO . --~0.00 . __ 2_0_2.09(~~5,'].18 __ 

4 06/dc;/17 ?02.096.537.18 1.005-f 162070 1.094.596.M\ 0.59380° o 1.200.049.24 2.294.645.9_2 __ 2_0(_J._SC_/6_.4_8_7_.9_4_ 

5 06/jan/18 200.896.487.94 1.005416'070 1.088.096.96 0.60060°o 1.106.584.31 2.294.6SI.27 199.6S9.903.63 

_ ___:6 __ _.::0:..:.6~/ f::-.c\-.._l_c_18c-__.....:..:1 9:....:9..:.:· 6:..:.8.:.:_9:..:.. 9:..:.0::...:3 ·:..:.6:::..3 _1:.:.. <:::_l0:..:.5....:.4.c.l é:::_J 2::...:0:.:..7:.:..0 _1:.:.(::...:)8~1.:..:. ~:..:.6:...:.1:.-.. 8:.::_5_:_:(.:.:J.(::..:Jt.:...:l7.::.5....:.0':.:.' o:__ 1.2 I 3. I 16. I 6 2 2 9-1.6 7 8. O 2 I 98.4 7 6. 7 8 7.47 
7 06/mar/18 198.476.787.47 1.0054162070 1.074.991.37 0.61450°o 1.'19.639.S6 2.294.631.2 7 197.'57.147.61 

8 06/abr/18 197.257.1-17.61 1.0054162070 1.068.385.54 0.6217c...0°_.o _ _:..:.l.126.34~7.:.:_.6:_:.9_=c' ·=''....:.)4.::.·.:..:7::...:'3..:.:.2:::3:____-.1.:_:9(:::_1·..:.:0~::.:'0:...:.7:...:9.:...:9.:..:.9..::2:__ 

9 06/mai/IS 196.030.799.92 1.005-1162070 1.061.743.39 0.62900°(, 1.233.033.73 2.294.777.12 194.797.766.19 

_ __:_1 0::__ _ _:0:.:::6.:..t/j.::.u 1:.::.1/.:::.l 8:::__.....:..:1 9:...:4 ..... 7.:...:9:.:..7.:...:. 7.:.:.6..:.:6-:.:.1 :..9 _1:.:.. (:::.:)(:.::) 5..:.4..:..1 (::..:1 2:.-.0:.:..7.:..0 __ :..:.1.(:::.:) 5:.:.5.::.(c:.:.J6:.:.5.:.:.. 0-=--2 _.:.:0·:.::.6::...3 é::...J4:.::0_'~ o::__......:.1 :..::· 2:.::3.:..:..9. 69 7 • 9S 2 .2 94. 7 58. O I I 9 3. 55 8. O 73.2 I 
li 193.558.073.21 1.0054162070 1.048.350.59 0.64390° o 1.7-16.370.43 2.794.6_7_1._0_2 ___ 1_9_2..::..3_1_1._7_52_._78_ 

12 ... 1_ 9 __ 2._ .. _3._.1 .. 1 .. _·_ 7 .. 5 __ 2 .. _7._8 .. _ .. __ 1 __ · c_J<_J_ s_.t_H_12_0_7_o __ u __ .l .. ·_l_ 1. 6oo .2 6 o .65 160° o 1. 2 53. 1 03.3 8 2.2 94.7 rn .64 191. os 8. 6-19.3 9 
13 06/sct/18 191.058.649.39 1.0054162070 1.034.813.19 0.65940° o 1.259.840. 73 2.294.653.93 189.798.808.66 

14 06/ou\118 189.798.808.66 0.667.f0°o 1.'66.717.15 ?.794.706.S9 188.532.091.41 

15 06/ncn/1 S 188.532.091.41 0.67550° o 1.273.53.+.28 2.294.663.11 187.258.557.13 

18 06/i'ev/19 184.690.7-12.83 1.0054162070 1.()00.323.29 0.70080° o 1.294.312.73 2.294.636.02 183 . .'>96.430.1 O 

19 06/mar/19 183.396.430.1 O 1.00541 993.313.03 O. 70960°o 1.301.381.07 7 .294.694.1 O 182.095.0-19.03 

_ _:2=.:0:___..:.0:...:6-=ia::.b.::.r/c.::.l9:__.....:..:1 8:.::2.::.. 0:...:9::..5 :.::· 0:...:4 9~·::.0 ~:...' ___:lc:.:. (c:.:.lOc.::.5:...:4.:..:1 (:...:1 ':...:0.c.7 (:.:..) _ _:_9:...:8(::...:J ·=I (:..:14:.::_.4.::.8:_' _ _:0.:.::...7 1860° o U 08.5 3 5 JP 2. 2 9..J . 799 ._5 (_J __ 1_8_0 ._7_8(_J ._5 _14_. (_J I_ 
21 06/mai/19 180.786.514.0 I l.CJ05..f 162070 979.177.18 0.72770°o 1.315.5S3.46 2.294.760.65 179.470.930.55 

~-----~----~----··-~---~--~-----~····---·-·--·------~-------···---- .... ----~--------------~~-----~----------------------------····--.---

22 9 179.470.930.55 1.005-1162070 972.051.71 0.73700°o 1.3 7 2.700.76 2.294.75 7 .47 178.148.279.79 

23 06/julil9 178.148.229.79 1.0054162070 964.887.69 0.74650°o 1.3'9.876.54 1_194.764.12 176.818.353.'6 

24 06/agoíl9 176.818.353.26 1.0054162070 957.684.80 0.75620°(, 1.337.100.39 2.294.ní5.19 175.481.252.S7 

28 06/dcz/19 171.426.457.29 1.0054162070 92S.481.18 O. 79700°o 1.366.268.86 2.29·.\.750.04 170.060.188A3 

_-=.2 c.:...) __ C::.:J6:.:.J/jc::m:.::.1/=2(.:...J _.:_1 7.:...0c:.:. <c:.:.J6:.::0.:..:. 1.:::8:.:.8-.:...4.::..3 _:..:.U.:...JC,J.:: 5~4_._1 f::.:l2::.:.0:...:.7:.:.0_.:...:9.:::.1.:.:1.::.:.0:...:8 :.:.1..:..:1 8:..:' __ <::...:L~8_(~J7_.::7.:_0_:0 ':...' _.c.l.c:3_.:_T:.:' ·.::..5 -:..::1 6_._. :_14:__..::'c.::· ':.:.9:.:..4 ·_:::6.:::.~ -:..:.1 ·.::..3 '=--~168. 686.6 12.2 9 
30 06/b/20 168.686.612.29 _I:_()Cl2±111_2()_7_()_. 913.641.61 0.81870°'o 1..::..3:::..81:..:.<::...:J3.:...7:...:.2:.:.9---'2=-.·=2c.:..:../4.67~,21__10_7 ._3(_)5_.)_-74. 92_ 

31 06/mar/20 167.305.574.99 1.0054162070 906.161.63 0.83000'~o 1.388.636.27 2.294. 797.90 165.916.938.72 

32 06/abr/20 165.916.938.71 1.0054162070 S9S.640A8 0.84140° o U96.(JI5. P 7.294.665.61 164.520.913.60 

06/mai/20 164.520.913.60 1.0054161070 891.079.32 O.S5320°o 1.403.69'.43 2.294.7_7_1._7é_J __ 1--.6_:_3_.1_1_7._2_2_1._.:..16 

34 06/jun/20 163.117.221.16 1.0054162070 883.476.64 O.S6520~o 1.411.290.20 2.294. 766.83 161.705.930.97 

__ 3 )_-__ 0_6_,~i--.u_I/2_C_J __ 16_1_. 7_0_5_. 9.:..3.:..0 ._9_7 _I __ J_l0--.5_4_1 (::.:1 2:..:0.:...7.:...0 __ :...:8.:..7 -::.:~ ·.:.:..8·:...:~ 2::.::..8:_:' l'--J __ te.:.). 8'-' 7--.7.:.5.:..0'_''o:____:_:l....:..:.4 I 8. 969.5 4 2.2 94.80 2.3-1 I 60.286.96 I A 2 
36 160.286.961.42 1.0054162070 86S.I4 7.36 0.89000"o 1.426.553.96 2.294.701.32 158.860.407.46 

__ ._1 7 ___ (_)6_/ s_·c.:...t/ ~=-' 0'----'-"1 5--.Sc.c.8..::6.:..0:...:.4.:...0--.7 ·--.4é.::..J _lc:.J::.:J(-"J 5--.4.::..1 é:...:J2::.::0.:...7.:...0 _.:.:.8.:.:..6C::.:..:.J. ~ 2 O .8 5 O. 902 90% I A 3 4 .3 50 ::..:·:.:.62=--..::2::.::.2::.:9...:4.:.:.. 7_:_7_:_1 :..:.4.:...7 _ __:_:1 5_.::7.:...4:.:c2c::6::...:. 0.:::.5..:.:6·::.:.8:::.5 _ 
38 06/out/20 1.0054161070 857.651.11 0.91600% 1.442.022.6S 2.29-.1.674.79 155.98HJJ4.17 

3 9 __ I_.C~Q.2_4_162 07 O 844.84 I . 8 2 O. 92 9_5C_J0_o __ l:.cA._4_9.:.:. 8'-7-"1.:.... 6_0___::22 94. 713 A 2 
40 1.0054162070 836.989.0 I 0.94330°o 1.457.720.76 2.294.709.77 



Mês 
Taxade Amort. 
Amort Princi ai PMT Saldo Final Saldo Inicial Fator de Juros Juros Data 

45 06/mai/21 147.166.29-!.68 L0054167070 797.083.12 LO 1770° o 1.497.71 U8 2.294. 794.50 145.668.583.30 
-----------------

46 06/jun/21 145.668.583.30 UJ054167070 788.971.20 UJ3370% 1.505.776.15 2.'94.747.35 144.162.807.15 

47 06/jul/21 144.16 7.807.15 1.0054162070 780.815.61 1.050 I O~ o 1.513.853.64 2.294.669.74 142.648.953.51 

48 06/ago/21 14 '.648.953.51 1.0054161070 77' .616.26 1.()6700° o 1 SD064.33 2.294.680.59 141.126.889.18 

____ 49 _____ (_)6_/s_·c_t/_2 _I ____ 1 __ 4 ___ 1 __ ._1 __ 2_6c.c·8_.c.8_9._1 _____ 1_.(_)(_)5_4_1 (_J2_0_7 __ 0, ______ 764.372.45 1.08440° o I ~1(1}]9_. 9_9_2_.2_9-!,?52.4:_, __ 1_39_.59~:)il2:J2 __ 
50 06/out/21 139.596.509.19 UJ05416'070 756.()83.59 LJ()I20°o 1.538.63'.77 2.294.716.31 U8.057.876.47 

51 06/nov/1 I U8.057.876.47 L0054162070 74 7. 750.04 I. ]1050°/o 1.546.938.51 1.294.688.54 136.510.937.96 

__ _::.:5 2::..._ __ --"0"'6--'/ d::.::cc.::z;-=2.:..1 __ .:.::1 :c.:' 6:.:.::. 5:.:1.:.:.0.:..:. 9..:..3..:..:7 ·:...:.9.:.:..6 __ l:..:..(:...:.)(c..::) 5--'4-'-1 (:.:.:12::.::0.:..:7.:.:..0 __ .:.7.:..3 '.:..:) ·.:..3.:..7 :...:.L-=--~('-) __ _:_:_L.:.::l ::....' 9....::4.:..0'....:'.,:..., __ ..:..:l.c::.5::.:5 :>:..:.-.4..:.(:.::1 5.:...fc.::J3 __ .:::.2.:.::.2 94.777. 12 I 34.9 55.5 3 2.3-1 
53 06/jan/27 I 3-1.955.532.34 Ul05-1162070 730.94 7.1 O L 158700o 1.563.729. 75 2.294.676.85 133.391.802.58 

54 06/fc\/22 133.391.802.58 L0054162070 722.477.61 Ll7870°o 1.572.289.18 2.294.766.79 131.819.513.-11 

__ _::._5 )=---__ ___:0...:.6....:./n:.:.::lac::..r-=/2=2---'-'1 ~:....:' 1:.:.::.8.:.cl...:.9.:.:::. 5...:.1.:..:3 ·:..:.4..:.1 __ :...:.Uc.:.J(:...::) 5--'4-'-1 é.:.cJ2::.::0:...:.7.:.:.0 __ ...:.7...:.1 :...3 ·.:..:.9.:..:.6 :..::.L.c..77:..__ __ :..::.L..:...I l_J9-=2 ..... 0'...:' ':...:.' __ .:__l.c::.5.:..:.8(--'l-'--77'-9-=-J:...:.J0'--=2 .2 94. 7-! 1.3 8 130. 7 3 8. 7 3 3. 80 
56 06/abr/22 130.738.733.80 1.005-1162070 705.399.9-1 1.22030" o 1.589.303.27 2. '94. 703.71 I 28.649.430.53 

57 06/mai/27 178.649.430.53 1.0054 I 61070 696.791.95 1.24210° o 1.597.954.58 2.294.746.52 127.051.475.96 

58 06/jun/22 127.051.475.96 1.0054162070 (J_8_?.cl37_J_l9 ____ 11_~~~Q0 o 1.606.565.9 I 2.294 7(_)3_.0_1 __ 1_25.4_~-~:2_1 (_)_(~4 _ 

59 06/jul/22 175.444.910.0-1 1.0054161070 679.435.60 J.!8760°o 1.6 I 5.778.66 1.294.664.26 

60 06/ago/21 P3.829.681.38 1.0054162070 670.687.19 UI 150°o 1.614.()16_ 77 2.294.7 I 3.46 

61 06/sct/J/ ]12.705.655.11 1.005-1167070 661.891.17 U3610°o 1.632.789.76 1.294.680.88 

62 06/out/22 120.572.865.35 1.005416 7070 653.04 7.60 1.36160°iJ 1.641.720.13 2.294.767. 73 

63 06/nm/72 118.931.145.77 1.0054167070 64-1.155.70 1.38780°o 1.6~(1.~26.43 2.294.682.13 

64 06/dcz/27 117.180.618.78 1.()05-1161070 635.216.1 I 1.41500°o 1.659.570.76 2.294.736.86 

65 06/jan/23 I 15.621.098.03 1.()054162070 616.227.80 1.4431 0°o 1.668.528.(17 2.294. 755.87 

66 06/fc\/23 113.952.569.96 1.0054162070 617.190.71 L47210°o 1.677.495.78 2.294.686.49 

___ E_l 7 _____ 0_6;_'n_la_r~_'2c..3 __ ccl 1_2cc.2cc7..:...5cc.0_74--'._18c___l ... (:.:)()cc5_4_1 (:_J2:.:.0.c_7(_l _ 608. I 05.04 ____ 1 c.:.·5---02_2_0_'lc:_> __ I:_(J_§.~J2_6:_16 2. 794.701.21 
68 06/abr/23 1 I 0.588.478.02 1.()054 I 61070 598. 970.(19 1.53340°o 1.695.763. 72 2.29-1.733.81 

69 06/mai/23 I 08.892.714.29 1.0054162070 589.785.48 1.56570°1o 1.704.933.23 2.294.718.71 

70 06/jun/23 I 07.187.781.07 1.0054162070 580.551.71 1.59920°o 1.714.146.99 1.294.698.20 

73 06/sct/23 102.017.359.14 1.005-1162070 552.547.13 1.70770°o 1.741.150.-14 1.294.697.58 

74 06/out/23 100.275.708.69 1.()054162070 5-13.111.29 1.74680°o 1.751.607.35 7_294.718.63 

P3.879.681.38 

122.205.655. I I 

120.572.865.35 

118.931.145.22 

117.280.618.78 

115.621.098.()3 

113.952.569.96 

112.275.(J74.18 

11 0.588.4 78.02 

I 08.892.714.29 

107.187.781.07 

I 05.473.634.07 

I 03.750.194.89 
102.()17.:159.14 

I 00.275.208.69 

98.5'3.601.35 

75 06/nov/23 98.523.601.35 1.0054162070 533.6'4.'2 1.78750°o 1.761.109.37 2. 794. 73_3._5_9 ___ c ___ ?6_. 7_6_2_.4_9_1._97 __ _ 

____ 7E:__) __ __:_Occó/.:.cdcz/23 96.762.491.97 524.085.69 1.82990°o I. 770.656.84 2.294.742.53 94.991.835.13 

77 06/jan/24 94.991.835. I 3 514.495.44 1.87 41 0° o 1.780.241. 98 2.294.737.42 93.211.593.15 

2.294. 702.29 91.421.7 44.14 

79 06/mar/24 91.421.7 4-i. I -1 1.()05-1161070 -195. 159.()9 1. 96840'\ o 1.799.5-15.6 I 7_19-1.70-1.70 89.6'2.198.53 

80 06/abr/24 89.622.198.53 1.0054162070 -185.412.38 2.01880° o 1.809.292.94 2.29-1.705.32 87.812.905.58 

81 06/mai/2-1 87.812.905.58 1.005-116'070 -175.617.87 2.07160'\o 1.819.132.15 2.794.745.03 85.993.773.-13 

82 06(jun/24 85.993.773.43 1.005-1162070 465.760.08 2.12690° o 1.829.001.57 2.294.761.64 84.164.771.86 

83 06/jul/24 84.164.771.86 1.005-1161070 455.853.83 7 .18480°o 1.838.831.94 7_294.685.76 82.3""l5.939.93 

84 06/ago/24 82.325.939.93 1.005-1 I 62070 4-15.894.33 2.24570° o 1.848.793.63 ) .294.687.97 80.-177.1-16.30 

___ 8_5 _____ 0_6,_1 sct/2 4 __ _::_s ..... o .'-'.4..:...77'-'. . ..:...14.:..:.6.:.::.3..::.0_1_.(_)0_54J 6 2_07_0_ 4 3 5. 880.88 2.3 0980°'o I. 8 58.86 1.13 2.294. 7 42.0 I 78.618.285.17 

86 06/out/24 78.618.285.17 1.0054162070 -125.812.91 2.37720°o 1.868.913.88 2.294.726.78 76.749.371.30 

__ _.:.:..8 7:..__ __ ..::.0.:..:.6.:..:./n:.::o..:..:v 1-=12...:.-1 __ ...:.7.:..:.6 ·.:..:.7...:.4 c.:.c1·:..3 7:...:.1.:..:..:c.:,o:____l~. 00 54 1_.::.:6:::..' (:.:..:l7~0:____4:..:1.:::5.:.::. 6:..:.9:::..0 -:...:4:::..8 __ -=-' -:...:4_:_48:::.:' :...:.' 0:..:.0
':::." __ ..:1.:.::. 8:..:.7.:.9:::.:. 0:..54.:.:-.::.:81':::_1 ----"'2:.::.2:..9:....:-1:..:.. 7:..:.4:..5:.:..3_:_4 __ ____:._7_.::4 ·.::.:8.:..:7 (:é.:.J ·:::...3 :._:162.4.:__4:___ 

88 06/dez/2-1 7 4.870.3 16.44 UJ05-i 162070 -105.513.13 7.5 7 330~o 1.889.102.69 2.294. 715.83 72.981. 113.74 

89 06/jan/25 72.981.113.74 1.0054162070 395.280.82 2.60270'\o 1.899.479.45 /.794.760.27 71.081.634.30 

90 06/lcv/25 71.081.634.30 1.0054162070 384.992.85 2.686 70°ó 1. 909.750.27 2.294. 743.1 1 69.171.884.03 

91 06/mar/25 69.171.884.03 1.005416 7070 37 4.649.24 I_ 77580° o I. 970.073.1 6 7 .294. 727.40 67.251.810.87 

92 06/abr/25 67.251.810.87 1.0054162070 364.2-19.73 2.87050"o 

06/mai/25 65.321.3-17.64 1.005-1167070 353.793.9-1 '.97140"o 
1.930.-163.'3 1_79-1.712.96 65.321.347.6±+--
1.940.958.52 .., .294.75'.46,/ \ 63.380.389.12 \ 93 

94 __ 0_6~/j_ul_l/_2 )_-___ 6:_,. 3_?(1_.3_8_9 ._1 ~---IJlQ5-116 2 O 70 ...... :;_~_3 ._1§_1.:_3_L __ _ :'_~J]§.2Q~() 



Mês Data Saldo [nicial Fator de Juros Juros 
Taxa de Amort. 

PMT Saldo Final 
Amort Princi a! 

95 06~jul/15 61.428.97CL32 1.0054162070 3:'\2.712.02 3.19400°o 1.962.(14 UI 2.2CJ4. 7 53.:'\3 59.466.929.()0 

96 06/ago/25 59.466.929.00 1.0054162070 322.085.20 3.:'\!720°o I. 972.636.97 2.294.722.17 57.494.292.03 

97 06/sct/75 57494.291.03 1.0054162070 311400.99 3.44960°o J.983 . .:m.Io 2.294. 724.()9 55.510.968.94 

98 55.510.968.94 1.0054162070 300.658.90 3.59220°o 1.994.065.03 2.294.723.92 53.516.903.91 

99 53.516.903.9! 3.74620°o 2.00-1.850.25 2.294.708.88 51.512.053.66 

100 06/dcz/25 51.512.053.66 1.00541 3.9 !3!0°o 2.015 718.17 2.194.718.11 49.496.33548 

lO! 06/jan/26 49496.33548 1.0054162070 268.082.40 Hl9450°o 2.026.627.46 2.294.709.86 47469.708.03 

102 06/lcv/26 47.469.708.()3 ].()054162070 157.105.76 4.29150°(, 2.037.637.21 2.294.742.98 45.432.070.81 

103 06/mar/76 45.432070.81 1.0054162070 246.069.50 4.50930° o 2.048.668.37 2.294.737.87 43.383.401.44 

104 06/abr/26 43.383.402.44 I .()05416 1070 '34.973.49 4.74780°o 2.059.757.18 2.294. 7 30.6 7 41.323.645.26 

105 06/mai/26 41.323.645.26 1.0054162070 223.817.42 5.0 1140°o 1 070.893.16 1.294. 710.58 39.252.752.1 o 
106 06/jun/26 39.252.752.1 o 1.0054161070 112.601.03 5.30440'~o 2 082.121.98 2.294.724.(1 I 37.170.629.12 

107 06/ju1/26 37.170.619.12 1.0054162070 201.323.81 5.63190° o 2.09:'\.412.66 2.294.736.48 35.077.216.46 

108 06/ago/26 35.077.216.46 1.0054162070 189.985.47 6.00030% 2.104.7:\8.22 2.294.723.6ll 32.972.478.14 
~,·--~--- ··--·------------~· - -----·---·~·-··-·-

109 06/sct/26 32.972.47ll.14 1.00:''4 162070 178.585.77 6.41790°o 2.1 16.140.68 2.194.726.45 30.856.33 7.56 

110 06/out/16 30.856.337.56 1.0054162070 167.124.:'\ I 6.89520°o 1.127.606.19 2.194. 7:10.50 28.728.7:1 U7 

III 06/nov/26 28.728.73 U7 1.0054162070 155.600.76 7.44600°/é, 2.139.141.34 2.294.742.09 26.589.590.03 

112 06/dc;/26 26 589.590.03 1.0054162070 144.014.72 8.08860°o 2.150.715.58 2.29-i. 740.30 24.438.864.45 

113 06/jan/27 24.438.864.45 1.0054162070 132.365.95 8.84810° o 2.162.375.17 2.294. 741.11 22.276.489.29 

114 06/fev/27 22.176.489.29 1.0054161070 120.654.08 9.75950°(, 1.174073.97 2.294. 718.05 20.1 02.415.32 

115 06/mar/27 20.102.415.32 1Jl054162070 108.878.84 10.87360°o 2.185.856.13 2.294. 735.07 17.916.559.08 

116 06/abr/27 17.916.559.08 1.0054162070 97.039.79 12.26620° () 2.197.680.97 2.294.720. 76 15.718.87R.11 

117 06/mai/27 15.718.878.11 1.0054162070 14.05690° () 2.109.586.98 2.294.723.68 13.509.191.14 
-----------··--~---·-·------

2.221.562.40 1.294.731.52 11.287.728.74 

2.2~3.593.19 2.194. 719.86 9.054.135.55 

120 06/<w.o/27 9 054135.55 1.0054162070 49.0.W.07 24.80290°o 2.245.688.19 2.294.717.26 6.808.44 7.36 

121 06/sct/27 6.808.447.36 1.0054162070 36.875.96 33.16250" o 2.257.851.36 2.294.727.32 4.550.596.0 I 

122 06/out/27 1.0054162070 14.646.97 49.88540° o 2.170.0ll.>.02 2.29"1. 729.99 1.180.5 12.99 

123 06/nov/27 1.180.512.99 1.005416 !()70 P351.73 I 00.00000° o 7.280.5 P.99 2.791 .864. 77 0.00 



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 Rua Ferreira de Araújo, n° 221, conjunto 93, Pinheiros, CEP 

05428-000, 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 Escritural" ("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 no 10.931, 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° 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 Securitizacão"), a CCI se encontra 

devidamente vinculada aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 165a série da 1a 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, n° 255, 5° andar, Parte, Jardim 

Paulistano, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 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 10.931 e o Termo de Securitização 

registrado, na forma do parágrafo único do Artigo 23 da Lei 1 O. 931. 

I 

t', 1!>-) / / 
l'lort1e: 
cafgo: 

São Paulo, 17 de agosto de 2017. 

i 
/ 

/ 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁR(c;S L TD:Â.. / / 

~~ 

~_/ / /• 

c ':J~/ //i 

j/1 "// 

/ ~/ 

/:::_,/'/ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 

98 



DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LíDER 

A RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA., instituição financeira com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na RLJa Amauri, n. 0 255, 5° andar, Parte, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 89.960.090/0001-76, neste ato representada na forma de seu 

contrato social, na qualidade de instituição intermediária líder, declara, nos termos do 
parágrafo 1 o 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 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 ou 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 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 dos CRI. 

São Paulo, 17 de agosto de 2017 

Nome: 
Cargo: Cargo: 

Adalllero de Arauje Cavalcl.wl 
RG: 3746360 (SSP/BA) 
CPF: 704.506.414-49 



ANEXOlV 

DECLARAÇÃO DA EMISSORA 
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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 165a 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 165a 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 

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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(v) 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 165° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis 

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

c2\r-go: 

São Paulo, 17 de agosto de 2017 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Emissora 

Nome: 
Cargo: 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
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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 Rua Ferreira de Araújo, no 221, conjunto 93, Pinheiros, CEP 05428-000, 

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 

1a 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, 5° andar, Parte, inscrito no CNPJ/MF sob o no 89.960.090/0001-76, 

atua 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 5° da Instrução CVM 583, ,, 

e que (a) não presta assessoria de qualquer natureza ao emissor, sua coligada, controlada, /} 

controladora, ou sociedade integrante do mesmo grupo; (b) não é coligada à Emissora ou sua({ 

controlada ou controladora, direta ou indireta; (c) não é coligada ou controlada por do Coordenador f".j 
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 fiduciáriq; ,!;/ 
! l / ! 

(e) seu capital votante não pertença, na proporção de 10% (dez por cento) ou mais, à Emissora, ~j 
l\ 

seu administrador ou sócio; e (f) não se encontra, de qualquer outro modo, em situacão de conflitdl 

de interesses para exercer suas funções no âmbito da Emissão, no que se refere à Emis~osa e tambémJ, 
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à REDE D'oR SÃO LUIZ S.A., sociedade anônirna fechada, corn sede na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, no 1.312, Tatuapé, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

06.047.087/0001-39 ("Locatária"), representante de rnais de 20% (vinte por cento) dos créditos 

imobiliários que lastreiarn os o CRI; e (iii) foi devidamente constituída e autorizada a funcionar 

corno urna distribuidora de títulos e valores mobiliários, por rneio do Ofício 20304/2014-

BCV/DEORF/GRSP2, expedido pelo Banco Central do Brasil ern 23 de dezembro de 2013; (iv) está 

registrada corno 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 Comercial : VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Endereço :RUA FERREIRA DE ARAÚJO, 221 CJ 94 E 95- PINHEIROS 

Cidade : SÃO PAU LO 

UF 

CEP 

DDD 

FAX 

TEL 

DIRETOR 

Data de Registro 

Situação 

Website 

Categoria 

/ .. 

:SP 

:05428-000 

: 11 

:3030-7177 

: 3030-7177 

: EDILBERTO PEREIRA 

: 08/01/2016 

:EM FUNCIONAMENTO NORMAL 

: www. vortxbr. corn 

:Administrador Fiduciário 

São Paulo, 17 de agosto de 2017 

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES 

, ~/-~>;<», /" 1 : :. {~{>/;:>r'_, 
Nórn~: ·· 
Cargo: 



ANEXO VI 

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS REPRESENTADOS PELA CCI 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMISSÃO: 31 de julho de 2017 
1 

SERIE I RDSLHELENA I NUMERO I 1 I TIPO DE CCI I INTEGRAL 
I 
i 
I 

1. EMISSOR: 

RAZAO SOCIAL: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO NORTHWEST INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS EM SAÚDE FUNDI- FII 

CNPJ/MF: 23.781.211/0001-04 
I 

ENDEREÇO: Avenida Chedid Jafet, no 222, bloco B, 3° andar 

COMPLEMENTO I - CIDADE São Paulo I UF I SP I CEP 1 o4551-o65 
·---~_j_ I 

2. INSTITUIÇAO CUSTODIANTE: 

RAZÃO SOCIAL: VóRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS L TDA. ! 

i 

CNPJ/MF: 22.610.500/0001-88 

ENDEREÇO: Rua Ferreira de Araújo, no 221 

COMPLEMENTO conjunto CIDADE São Paulo UF SP I CEP I 05428~000 
93 

I _L_ 

3. LOCATARIA: 

RAZÃO SOCIAL: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. 
~ -··-·-··-·-- --------·-··-- ~ ~ ~" . -.. ~·--- -~··----· -··· --------~-1 

CPF /MF: 06.047.087/0001-39 ! 
I 

ENDEREÇO: Rua Francisco Marengo, no 1. 312, Tatuapé I 
i 

COMPLEMENTO I - I CIDADE Sao Paulo i UF • SP ICEP I 03. 313-ooo i 

i ' ' I 

4. TITULO 
-j 

i 

Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Bens Imóveis e Outras Avenças, i 

celebrado entre a FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NORTHWEST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM 

SAúDE FUND 1- FII, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob 

o no 23.781.211/0001-04, e devidamente constituído perante a CVM, nos termos do Ofício 

no 2.366/2015/CVM/SIN/GIE, administrado por RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE 

TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pela CVM a 

administrar fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato 

Declaratório no 6.044, de 12 de julho de 2000, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
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São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, no 222, bloco B, 3° andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, I 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 72.600.026/000i -81, na qualidade de locador e titular dos I 

direitos de promissário comprador dos usufruto do Imóvel, e a Locatária, na qualidade de i 

locatária, com interveniência da NorthWest, na qualidade de interveniente anuente e titular ! 

dos direitos de promissária compradora da nua propriedade do Imóvel, por meio do qual a 1 

Cedente locou o Imóvel à Locatária, pelo prazo inicial 25 (vinte e cinco) anos, a contar de i 
i 

24 de outubro de 2016, com a possibilidade de renovação por mais 3 (três) períodos i 
I 

adicionais de 25 (vinte e cinco) anos cada ("Contrato de Locacão"). I 
~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--------------~~~-' 

S.VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 290.529.000,00 (duzentos e noventa milhões, I 

quinhentos e vinte e nove mil reais). I 
I 

6.1DENTIFICAÇÃO DO IMOVEL: Imóvel objeto das matrículas no 2. 913, do 2° Ofício do i 
i 

Registro de Imóveis de Brasília - Distrito Federal, na qual atualmente encontra-se em I 

operação o denominado "Hospital Santa Helena". j 

7.CONDIÇOES DE EMISSÃO 

7.1. PRAZO REMANESCENTE DOS 3.742 (três mil, setecentos e quarenta e dois) dias 1 

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS corridos. j 

7.2. VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL R$ 2.375.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta I 

7.3. FORMA DE REAJUSTE 

e cinco mil reais), na Data de Início do Prazo I 
! 

Locatício (24/10/2016). Para fins ilustrativos, na I 
I 

Data de Emissão da CCI, o valor acima mencionado, 1 

I 
corrigido na forma do item 7. 3 abaixo, de forma pro I 

i 

rata temporis, era de R$ 2.421.075,00 (dois I 
i 
I 

milhões, quatrocentos e vinte e um mil e setenta e 1 

cinco reais).l 

Anual, pelo IPCA, no último dia útil do mes de 1 

i 

outubro de cada ano, com base no número índice do I 
! 

IPCA de setembro último (Nk), divulgado em ! 

outubro, sobre o numero índice do IPCA 

I 

setembro do ano anterior ao NK, divulgado 

I 
de! 

I 

em I 

~outubro do referido ano. I 

7.4·.--DA-fAD--E PAGAMENTO-IN-fcltí.r: ~1 3od_e-n-ov-embro-de-i6Ti- ---~-- __________________ --JJ'))-, 
. ~-f 

7.5. DATA DE VENCIMENTO: 1 29 de outubro de_20~ --""-_j \';\ 
\\ 
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7.6. MULTA E ENCARGOS I Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa 
I 

I

' de 2% ,(~ois por cento), sem prejuízo da correção 

monetana. 

MORATÓRIOS: 

7.7. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO I mensal 
~------~-------~~----~--~~---·--~------~----------------------~ 

8.GARANTIAS ADICIONAIS 

Não há. 

9.LOCAL DE EMISSAO 
I 

São Paulo- SP. 
I 

09 



ANEXO VIl 

EMISSÕES AGENTE FIDUCIÁRIO 

Nos termos do Artigo 6º, § 2º, da Instrução CVM nº 583/2016, na data de assinatura deste Termo de Securitização, 
conforme organograma encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciário identificou que presta serviços de agente 
fiduciário nas seguintes emissões de títulos ou valores mobiliários emitidos pela Emissora, ou de sociedade 

coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo: 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 121ª Série da 1ª Emissão 
I 

da RB Capital Companhia Securitizadora I 
I 

Emissora i RB Capital Companhia Securitizadora 
I 

---i 
Valor Total da Emissão R$34.700.000,00 i 

Taxa de Juros IPCA + 8,17%aa 
1. 

I 

Quantidade 34.700 

Data de Emissão 07 de outubro de 2015 

Data de Vencimento 07 de Janeiro de 2029 

Garantias Alienação Fiduciária de Bem Imóvel 

Resgate Ante c i pado Nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de Securitização 
c 

Amortização Nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de Securitização j 

Enquadramento Adimplente 
I 
I 
I ·-

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 127ª Série da 1ª Emissão 
da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 
!----·---·-- -· -----\------···-····------·····-----··-···---

Valor Total da Emissão R$31.021.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 7,8861%aa 

Quantidade 31.021 

Data de Emissão 17 de abril de 2016 

Data de Vencimento 17 de junho de 2026 

Alienação Fiduciária 

Garantias 
Fiança Bancaria 
Fundo de Despesa 

Fundo de Reserva Aluguel 

Resgate Antecipado Nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de Securitização 

Amortização 1 Nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de Securitização 
c-----------~-----t--- -··- ·---···-·-··---·-----·--------- ·--------· ·-··--- -~-- --·-------

Enquadramento _i Adimplente 
~---------··----··- ·-···---·-···- ------- ----------· --··--- ---~-·~-- - -- -·-·----- ---·-~·------- ------------ ··--



Certificados de Recebíveis do Agronegó::.io da 5ª Série da 1ª Emissão 
da RB Capital Companhia Securitizadora 

I Emis.~so~r~a------------4-R_B __ C_a~p_it_a_IC_o_m~p_a_n_h_ia_S_e_c_u_r_it_iz_a_d_o_r~a ______________________ _ 

V I T I d E . - R$294 500 000 00 o ta a m1ssao a or I 
-· ·-----

Taxa de Juros 103%CDI 

Quantidade 294.500 
··-·---~------····--~---------·------ -------- ----··-·· ------- ---------- ---- --- --------

Data de Emissão 20 de abril de 2016 

Data de Vencimento 26 de abril de 2019 

Garantias Aval 

Resgate Antecipado I Nos termos da Cláusula 7 do Termo de Securitização 

Amortização I Nos termos da Cláusula 6.8 do Termo de Securitização 

Enquadramento 
~---· 

I Emissora 

I Adimplente 
. 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 119ª Série da 1ª Emissão 

da RB Capital Companhia Securitizadora 
---------,-----

RB Capital Companhia Securitizadora 
----~· -------------------

Valor Total da Emissão R$29.913.000,00 

Taxa de Juros IPCA + 7,6345% 
------

29.913 

17 de de 2016 

! 

i 

i 
I 

'i 

' 
i 
I 

-----------+-----~---------------~----------------------------------c 

Data de Vencimento 17 de de 2027 

1 Alienação Fiduciária de Quotas ____________________________ J 

I 
Nos termos da Cláusula 7 do Termo de Securitização I 

Garantias 

Resgate Antecipado 

Amortização 

Enquadramento 

Nos termos da Cláusula 7 do Termo de Secuntização I 

I Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 125ª Série da 1ª Emissão 

da RB Securitizadora 

Quantidade 

Data de Emissão 13 de novembro de 2015 

Data de Vencimento 13 de maio de 2028 
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~antias 
Resgate Antecipado 

Amortização 

Enquadramento 

Fiança 
Alienação Fiduciária de Quotas 
Alienação Fiduciária de Imóvel 

Cessão Fiduciária de Recebíveis 

Seguros do Empreendimento 

Nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de 

Nos termos da Cláusula 6.1 do Termo de 

Adimplente 

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª e 7ª Séries da 1ª Emissão 
da RB Capital Companhia Securitizadora 

Emissora RB Capital Companhia Securitizadora 

Valor Total da Emissão R$969.691.000,00 

Taxa de Juros 6ª série COI+ 96% 
Taxa de Juros 7ª série 4,7258% 

Quantidade 6ª Série 1 738.814 
Quantidade 7ª Série I 230.877 

Data de Emissão 27 de abril de 2017 

Data de Vencimento 6ª 19 de abril de 2023 
Data de Vencimento 7ª 17 de abril de 2024 

Garantias 
Aval 

Fiança 

Resgate Antecipado Nos termos da Cláusula 7 do Termo de Securitização 

Amortização Nos termos da Cláusula 7 do Termo de ~ 
Enquadramento Adimplente 

i 

l 
~ 

I 
I 
~ 
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