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TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS imoBILIARios 

I - PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

n° 4.400, 11° andar, ltaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora"); e 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao financeira, corn sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 8, ala B, salas 

302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciario"). 

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

individualmente, como "Parte"). 

Firmam o presente Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios ("Termo"), para vincular os Creditos 

Imobiliarios aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 170a Serie da 1a Emissao da RB Capital Companhia de 

Securitizacao, de acordo corn o artigo 8° da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, bem 

como das demais legislacties aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

II - cLAusuus 

CLAUSULA PRIMEIFtA - DEFINICOES 

1.1. 	Definicoes: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definicties, sem prejuizo daquelas que 

forem estabelecidas no corpo do presente instrumento, sendo certo que, os termos que nao estiverenn 

expressamente definidos neste Termo, terao os significados que tiles sao atribuidos no Contrato de Cessao de 

Creditos, adiante definido. /Mem disso, (a) os cabecalhos e titulos deste Termo servem apenas para 

conveniencia de referenda e nao limitarao ou afetarao o significado dos dispositivos aos quais se aplicam; (b) 

os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros termos semelhantes sera° interpretados como 

se estivessem acompanhados do termo "exemplificativamente"; (c) sempre que exigido pelo contexto, as 

definicoes contidas nesta Clausula Primeira aplicar-se-ão tanto no singular quanto no plural e o genero 

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

incluem todas as suas alteracoes, substituicaes, consolidacoes e respectivas complementacoes, salvo se 

expressamente disposto de forma diferente; (e) referencias a disposicoes legais sera() interpretadas como 
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referencias as disposicOes respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (f) salvo se de 

outra forma expressamente estabelecido neste Termo, referencias a itens ou anexos aplicam-se a itens e 

anexos deste Termo; e (g) todas as referencias a quaisquer partes incluem seus sucessores, representantes e 

cessionarios devidamente autorizados. 

"Alienacao Fiduciaria de A garantia de alienacao fiduciaria do Imovel, constituida em garantia das 

ObrigacOes Garantidas, nos termos do Contrato de Alienacao Fiduciaria de 

I movel ; 

!mover: 

"Alienacao Fiduciaria de A garantia de alienacao fiduciaria da totalidade das quotas de emissao da 

Cedente, constituida em garantia das Obrigaciies Garantidas, nos termos 

do Contrato de Alienacao Fiduciaria de Quotas; 

Quotas": 

"ANBIMA": Associacao Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais; 
"Br: B3 	S.A. 	- 	Brasil, 	Bolsa, 	Balcao 	(segmento 	CETIP 	UTVM), 	instituicao 

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestacao de 

servicos de depositaria de ativos escriturais e liquidacao financeira; 

A 	CCI 	Creditos 	Iniciais 	e 	a 	CCI 	Creditos 	Complementares 	quando 

mencionadas em conjunto, conforme descritas e detalhadas no Anexo IV; 

"CCI Creditos Iniciais": 1 	(uma) Cedula de Credit° Imobiliario fracionaria, sem garantia real 

innobiliaria, sob a forma escritural, emitida pela Emissora nos termos da 

Escritura de Emissao de CCI, para representar os Creditos Imobiliarios 

Iniciais; 

"CCI Creditos 1 	(uma) Cedula de Credit° Imobiliario fracionaria, sem garantia real 

imobiliaria, sob a forma escritural, emitida pela Emissora nos termos da 

Escritura de Emissao de CCI, para representar os Creditos Imobiliarios 

Complementares; 

Complementares": 

"Cedente": REC PINHAIS LTDA., sociedade empresaria limitada, corn sede na Cidade 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Tabapua, n° 81, 15° andar, 

Itaim Bibi, CEP 04533-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.965.340/0001-

04; 

"Conta Centralizadora": Conta corrente n° 03525-2, mantida na agenda 0910 do banco Itair 

Unibanco (n° 341), de titularidade da Emissora, na qual deverao ser 

creditados 	os 	valores 	decorrentes 	dos 	Creditos 	Imobiliarios, 	para 

pagamento dos CRI; 

"Contrato de Alienacao Instrumento Particular de Contrato de Alienaciio FiduciOria de !move( em 

Garantia e Outras Avencas celebrado, em 23 de dezembro de 2014, entre 

a Cedente e a Emissora, por meio do qual foi constituida a Alienacao 

Fiduciaria de Imovel": 
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Fiduciaria de Imovel; 

"Contrato de Cessao de Contrato de Cessdo de Creditos Imobilidrios e Outros Avencas, celebrado, 

em 23 de dezembro de 2014 e aditado em 15 de fevereiro de 2018, entre 

a Cedente e a Emissora; 

Creditos": 

"Contrato de Distribuicao": Contrato de Coordenacdo e Distribuicdo POblica corn Esforcos Restritos de 

Colocacdo dos Certificados de Recebiveis Imobilidrios, sob o Regime de 

Garantia Firme de Colocacdo, da 170° Serie da 10  Emissdo da RB Capital 

Companhia de Securitizactio, celebrado em 15 de janeiro de 2018, entre a 

Emissora e o Coordenador Lider; 

"Contrato de Fiance: Instrumento Particular de Outorga de Fianco, por meio do qual a fianca 

outorgada pela Fiadora é prestada em garantia do pagamento de todas as 

obrigaeOes assumidas pelo Devedor no Contrato de Loco*); 

"Contrato de Locacao": Instrumento Particular de Contrato de Locacdo Atipica Para Fins Wm 

Residenciais e Outras Avencas, celebrado em 26 de setembro de 2006, 

entre a Cedente e o Devedor, conforme aditado em 14 de dezembro de 

2007; 12 de junho de 2008; 18 de junho de 2009; 3 de agosto de 2010; 22 

de maio de 2012, 5 de setembro de 2012 e 29 de setembro de 2014, por 

meio do qual foi ajustada a locacao do Imovel ao Devedor; 

"Coordenador Lider": RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., instituicao integrante do sistema de distribuicao de 

valores mobiliarios, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 

110  andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76; 

"Creditos Imobiliarios": Sao 	os 	Creditos 	Imobiliarios 	Iniciais 	e 	os 	Creditos 	Imobiliarios 

Complementares, quando referidos em conjunto; 

"Creditos Imobiliarios A 	totalidade 	dos 	creditos 	innobiliarios 	devidos 	pelo 	Devedor 	em 

decorrencia 	de 	expansOes 	realizadas 	no 	Imovel, 	nos 	ternnos 	dos 

aditamentos ao Contrato de Locacao firmados em 03 de agosto de 2010, 

22 de maio de 2012 e 05 de setembro de 2012 e 29 de setembro de 2014, 

que 	inclui 	a 	obrigaeao 	de 	pagamento 	do 	aluguel, 	atualizado 

monetariamente 	pela 	variacao 	acumulada 	do 	IGP-M/FGV, 	conforme 

previsto 	no 	referido 	Contrato 	de 	Locaeao, 	na 	periodicidade 	all 

estabelecida, bem como todos e quaisquer outros direitos credit6rios 

devidos pelo Devedor por forea do Contrato de Locoed°, incluindo a 

totalidade dos respectivos acess6rios, tais como encargos moratorios, 

multas, penalidades, indenizacaes, seguros, despesas, custas, honorarios, 

Complementares": 
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garantias e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato de 

Locacao, representados pela CCI Creditos Complementares; 

"Creditos Imobiliarios Iniciais": A 	totalidade 	dos 	creditos 	imobiliarios 	devidos 	pelo 	Devedor 	em 

decorrencia da locoed() inicial do Imovel, nos termos da primeira versa() 

do Contrato de Locoed° firmada em 26 de setembro de 2006 e dos 

aditamentos ao Contrato de Locaedo firmados em 14 de dezembro de 

2007, 12 de junho de 2008 e 18 de junho de 2009, que inclui a obrigaedo 

de pagamento do aluguel, 	atualizado monetariamente pela variaedo 

acumulada do IGP-M/FGV, conforme previsto no referido Contrato de 

Locacao, na periodicidade ali estabelecida, bem como todos e quaisquer 

outros direitos creditorios devidos pelo Devedor por forgo do Contrato de 

Locacdo, incluindo a totalidade dos respectivos acessorios, tais como 

encargos 	moratorios, 	multas, 	penalidades, 	indenizaeoes, 	seguros, 

despesas, custas, honorarios, garantias e demais encargos contratuais e 

legais previstos no Contrato de Locoed(); 

"CRI": Sao os Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 170a Serie da 1a Emissdo 

da Emissora; 

"CRI em Circulacao", para fins A totalidade dos CRI em circulacao no mercado, excluidos aqueles que a 

Emissora, Cedente ou o Devedor possuirem em tesouraria, ou que sejam 

de propriedade de seus controladores, ou de qualquer de suas controladas 

ou coligadas, 	bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e 

respectivos 	conjuges, 	para 	fins 	de 	determinacao 	de 	quorum 	em 

assembleias e demais finalidades previstas neste Termo; 

de quorum: 

"CVM": Comissdo de Valores Mobiliarios; 

"Data de Emissao": 15 de marco de 2018; 

"Devedor": COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., 

sociedade limitada, corn sede na Cidade Sao Bernardo do Campo, Estado 

de Sdo Paulo, na Av. Piraporinha, 777-C, 1° andar, CEP 09891-001, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 02.591.818/0001-51, na qualidade de devedora dos 

Creditos Imobiliarios, nos termos do Contrato de Locoed(); 

"Dia thin Qualquer dia que ndo seja sabado, domingo ou feriado declarado nacional 

na RepOblica Federativa do Brasil. Para efeitos de prorrogaedo de prazo, 

sera() prorrogados para o dia ail subsequente quando os pagannentos 

coincidirem corn sabado, domingo, feriado declarado nacional, feriados no 

municipio de Sao Paulo ou dias em que, por qualquer motivo, ndo houver 

expediente bancario ou ndo funcionar o mercado financeiro na sede do 
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Devedor, ressalvados os casos em que o pagamento deva ser realizado 

atraves da B3, onde somente sera° prorrogados se coincidirem corn 

sabado, domingo ou feriado declarado nacional; 

"Emissao": A presente 170a Serie da 1 a  Emissao de CRI da Emissora; 

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

Fracioncirias sem Garantia Real sob a Forma Escritural, firmado, em 07 de 

janeiro de 2015, entre a Emissora e a Instituicao Custodiante, por meio do 

qual as CCI foram emitidas para representar os Creditos Imobiliarios; 

"Escriturador": Itaii Corretora de Valores S.A., instituicao financeira, corn sede na Cidade 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

3.400, 	100  andar, 	inscrita 	no 	CNPJ/MF sob o 	n° 61.194.353/0001-64, 

responsavel pela escrituracao da Emissora; 

"Evento de Multa Os eventos que ensejam o pagamento da Multa Indenizatoria, conforme 

previstos no item 5.3 do Contrato de Cessao; I ndenizatoria": 

"Fiadora": Magna Structural Systems Inc., sociedade devidamente constituida pelas 

Leis de Ontario, Canada, corn sede na 337 Magna Drive, Aurora, Ontario 

L4G 7K1, Canada; 

"Fianca": A garantia de fianca outorgada pela Fiadora em garantia do pagamento de 

todas as obrigacoes pecuniarias assumidas pelo Devedor no Contrato de 

Locacao, o que inclui, mas nao se limita, ao pagamento do aluguel, 

respectivos encargos e de eventual indenizacao; 

"Garantias": A Fianca, a Alienacao Fiduciaria de Imovel e a Alienacao Fiduciaria de 

Quotas; 

"IGP-WFGV": indice Geral de Precos - Mercado, apurado e divulgado pela Fundacao 

Getulio Vargas; 

"Imovel": Imovel localizado na Cidade de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana, 

objeto da matricula n° 56.864 do 2° Oficio de Registro de Imoveis da 

Cidade de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana; 

"Instituicao Custodiante": Pentagon° S.A. 	Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 	acima 

qualificada; 

"Instrucao CVM n° 476/09": Instrucao 	da 	CVM 	n° 	476 	de 	16 	de 	janeiro 	de 	2009, 	conforme 

posteriormente alterada, 	que 	regula 	as 	ofertas 	p(iblicas 	de 	valores 

mobiliarios distribuidas corn esforcos 	restritos e a negociacao desses 

valores mobiliarios nos mercados regulamentados; 

"Instrucao CVM no 539/13": Instrucao da CVM n° 539, de 13 de novennbro de 2013, conforme alterada; 

"Instrucao CVM n° 583/16": Instrucao da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016; 
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"Investidores Profissionais": Sao 	os 	investidores 	que 	atendam 	as 	caracteristicas 	de 	investidor 

profissional conforme previsto no Artigo 9-A da Instrucao CVM n° 539/13; 

"Investidores Qualificados": Sao 	os 	investidores 	que 	atendann 	as 	caracteristicas 	de 	investidor 

qualificado conforme previsto no Artigo 9-8 da Instrucao CVM n° 539/13; 

"Lei n° 6.385/76": Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, que disp6e 

sobre o mercado de valores mobiliarios e cria a CVM; 

"Lei n° 8.245/91": Lei 	n° 8.245, 	de 18 de outubro de 	1991, 	conforme posteriormente 

alterada, 	disp6e 	sobre 	as 	locacoes 	dos 	imoveis 	urbanos 	e 	os 

procedimentos a etas pertinentes; 

"Lei n° 9.514/97": Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme posteriormente 

alterada, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliario; 

"Lei n° 10.931/04": Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme posteriormente alterada, 

que dispoe sobre a afetacao de incorporacOes imobiliarias, 	tetras de 

credit° imobiliario, 	cedula de credito imobiliario, 	cedula de credito 

bancario, altera o decreto-lei 911, de 1 de outubro de 1969, as leis 4.591, 

de 16 de dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, e di outras providencias; 

"Medida Provisoria n° 2.158- Medida Provisoria n° 2.158, de 24 de agosto de 2001, que altera a 

legislacao das Contribuicoes para a Seguridade Social - COFINS, para os 

Programas de Integralizacao Social e de Formacao do Patrimonio do 

Servidor Public() - PIS/PASEP e do Impost° sobre a Renda, e da outras 

providencias; 

35/01": 

"Multa Indenizatoria": Multa indenizatoria a ser paga pela Cedente a Cessionaria, na hip6tese de 

verificacao de urn Evento de Multa Indenizatoria, nos termos do item 5.3., 

do Contrato de Cessao de Creditos; 

"Obrigacoes Garantidas": Sao as obrigacoes de: (i) pagamento dos Creditos Imobiliarios, o que inclui 

a totalidade das obrigacoes, presentes e futuras, principals e acessorias, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pelo Devedor em decorrencia do 

Contrato de Locacao e suas posteriores alteracOes; e (ii) cumprimento de 

todas as obrigacoes, presentes e futuras, principals e acess6rias, assumidas 

e que venham a ser assumidas pela Cedente no Contrato de Cessao de 

Creditos, e suas posteriores alteracOes, incluindo, mas nao se limitando, as 

obrigacOes referentes a Recompra Compulsoria e o pagamento da Multa 

Indenizatoria, previstas e definidas no referido instrumento; 

"Oferta Restrita": Corresponde a oferta dos CRI no mercado de capitais brasileiro, nos 

termos da Instrucao CVM no 476/09; 
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"Patrimonio Separado": Patrimonio constituido, apos a instituicao do Regime Fiduciario, pelos 

Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, e respectivas Garantias, 

incluindo 	a 	Conta 	Centralizadora, 	o 	qual 	nao 	se 	confunde 	corn 	o 

patrimonio comum da Emissora e se destina exclusivamente a liquidacao 

dos CRI a que esta afetado, bem como ao pagamento dos respectivos 

custos de administracao e obrigacoes fiscais; 

"Recompra Compulsoria": Obrigacao da Cedente recomprar a totalidade dos Creditos Imobiliarios 

cedidos nos termos do Contrato de Cessao de Creditos, em caso de 

ocorrencia de urn Evento de Recompra Compulsoria, nos termos do item 

5.1. do Contrato de Cessao de Creditos; 

"Recompra Facultativa": Recompra 	antecipada 	facultativa 	total 	dos 	Creditos 	Imobiliarios, 

permitida a partir de 15 de marco de 2020 (inclusive), 	mediante o 

pagamento do Valor de Recompra dos Creditos Imobiliarios, acrescido de 

prernio de pre-pagamento, na forma do item 5.6. do Contrato de Cessao 

de Creditos; 

"Regime Fiduciario": Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui regime 

fiduciario sobre os 	Creditos 	Imobiliarios, 	representados 	pelas CCI, 	e 

Garantias, 	incluindo 	a 	Conta 	Centralizadora, 	corn 	a 	consequente 

constituicao do Patrimonio Separado; 

"Valor da Cessao": Valor 	pago 	pela 	Emissora 	a 	Cedente 	pela 	aquisicao 	dos 	Creditos 

Imobiliarios, nos termos dos itens 2.2 e 2.2.1 do Contrato de Cessao de 

Creditos. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

	

2.1. 	Ob'eto: Peto presente Termo, a Emissora vincula, ern carater irrevogavel e irretratavel, a totalidade 

dos Creditos Imobiliarios, cedidos a Emissora nos termos do Contrato de Cessao de Creditos, devidamente 

representados pelas CCI, aos CRI objeto desta Emissao, cujas caracteristicas sao descritas na Clausula Terceira, 

abaixo. 

	

2.2. 	Vinculacao: A Emissora declara que, pelo presente Termo, foram vinculados a presente Emissao os 

Creditos Imobiliarios, de sua titularidade, corn valor nominal total de 115 41.618.563,00 (quarenta e urn 

milhoes, seiscentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e tres reals), calculado em 05 de janeiro de 2018 

("Nova Data Base CCI"), conforme anexo III deste Termo de Securitizacao. 
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2.2.1. Os Creditos Imobiliarios, vinculados aos CRI pelo presente Termo, encontram-se representados 

pelas CCI, emitidas pela Emissora sob a forma escritural, na forma da Lei n° 10.931/04, e encontram-se 

descritos no Contrato de Cessao de Creditos. 

2.2.2. As CCI foram emitidas sem garantia real imobiliaria e a Escritura de Emissao de CCI encontra-se 

devidamente custodiada junto a Instituicao Custodiante, nos termos do paragrafo 4° do artigo 18 da Lei 

n° 10.931/04. 

2.2.3. 0 presente Termo é valid() e eficaz a partir da desvinculacao dos Creditos Imobiliarios de 

quaisquer valores mobiliarios anteriormente emitidos, conforme prevista no item 2.5. do aditamento 

ao Contrato de Cessao de Credit° celebrado em 15 de fevereiro de 2018. 

2.3. 	Aquisicao dos Creditos Imobiliarios: A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida pela Emissora 

mediante a celebracao do Contrato de Cessao de Creditos. 

2.4. 	Valor da Cessao: Pela cessao dos Creditos Imobiliarios, a Emissora pagou a Cedente o Valor da Cessao, 

nos termos do Contrato de Cessao de Creditos. 

2.5. 	Autorizacao: A Emissao foi autorizada em Reuniao do Conselho de Administracao da Emissora, realizada 

em 05 de setembro de 2017, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo 

em 18 de setembro de 2017, sob o n° 424.871/17-8. 

CLAUSULA TERCEIRA - CARACTERNTICAS DOS CRI 

3.1. 	Caracteristicas dos CRI: Os CRI objeto da presente emissao, cujo lastro se constitui pelos Creditos 

Imobiliarios, representados pelas CCI, possuem as seguintes caracteristicas: 

Emissao: la; 

Serie: 170a; 

C) 	Quantidade de CRI: 32.330 (trinta e dois mil, trezentos e trinta); 

Valor Total da Serie: R$ 32.330.000,00 (trinta e dois milhOes, trezentos e trinta mil reais), na Data de 

Emissao; 

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

Prazo da Emissao: 3.197 Wes mil, cento e noventa e sete) dias contados da Data de Emissao; 

Correcao Monetaria: 0 Valor Nominal Unitario sera atualizado monetariamente pela variacao 

acumulada anual do IGP-M/FGV, corn base na formula descrita no item 3.2. do Termo de Securitizacao; 
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Juros Remuneratorios: 5,3033% (cinco inteiros e tres mil e trinta e tres decimos de nnilesimos por 

cento) ao ano, corn base em urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias; 

Periodicidade de Pagamento de Amortizacao e Juros Remuneratorios: anual, sendo o pagamento da 

Remuneracao realizado no dia 15 do mes de dezembro de cada ano. A primeira data de pagamento da 

Remuneracao sera o dia 15 de dezembro de 2018, conforme tabela prevista no anexo I do presente 

instrumento. 

j) 	Regime Fiduciario: Sim; 

Ambiente de Deposit°, Custodia Eletronica, Distribuicao e Liquidacao Financeira: 83; 

I) 	Data de Emissao: 15 de marco de 2018; 

Local de Emissao: Cidade e Estado de Sao Paulo; 

Data de Vencimento: 15 de dezembro de 2026; 

ISIN: BRRBRACRI4K4; 

Garantia flutuante: N5o; e 

Garantia: Alienacao Fiduciaria de Imovel, Alienacao Fiduciaria de Quotas e Fianca. 

3.2. Correcao Monetaria: 0 saldo do Valor Nominal Unitario sera atualizado monetariamente pela variacao 

anual do IGP-M/FGV, cam base na seguinte formula 

VNa = (VNb) x C 

Onde: 

VNa = saldo do Valor Nominal Unitario atualizado, calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

VNb = Valor Nominal Unitario na Data de Emissao, ou saldo do Valor Nominal Unitario apos incorporacao 

de juros ou amortizacao, se houver, o que ocorrer por i.iltimo, calculado/informado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

C = Fator da variacao acumulada do IGP-M/FGV calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

irk 

C  

Onde: 

Nlk = Numero indice do quarto mes imediatamente anterior a Data de Aniversario; 
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Nlj = Nirmero indice do quarto o mes innediatamente anterior a ultima Data de Aniversario ou Data de 

Emissao, conforme o caso; 

Especificamente para a primeira data de pagamento, a saber, 15 de dezembro de 2018, a variacao a 

ser aplicada sera o resultado da divisao do numero indice de agosto de 2018, dividido pelo nOmero 

indice de novembro de 2017. Para a segunda data de pagamento, a saber, 15 de dezembro de 2019, a 

variacao a ser aplicada sera o resultado da divisao do flamer° indice de agosto de 2019, dividido pelo 

nirmero indice de agosto de 2018. 

Observagao: 

Expressao calculada corn 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 

Considera-se data de aniversario todo dia 15 de dezembro de cada ano ("Data de Aniversario") 

Caso nao haja a divulgacao do nOmero-indice do IGP-M/FGV devera ser utilizado Ultimo namero indice 

disponivel do IGP-M/FGV. 

Quando da divulgacao do numero-indice os valores sera() recalculados corn base na variacao apurada 

corn o numero-indice divulgado, de forma a refletir o valor atualizado dos CRI, nao sendo, porem, 

devida nenhuma compensacao entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da divulgacao posterior 

do IGP-M/FGV que seria aplicavel. 

Os numeros indice do IGP-M/FGV, deverao ser utilizados considerando identico nannero de casas 

decimals divulgado pelo orgao responsavel por seu calculo/apuracao. 

3.2.1. Na hipotese de o IGP-M/FGV ser extinto ou legalmente considerado inaplicavel aos CRI, os 

valores que sejam corrigidos pelo IGP-M/FGV, em conformidade corn este Termo de Securitizacao, 

passarao automaticamente a ser corrigidos pelo IGP-DUFGV. Caso o IGP-DI/FGV tenha sido extinto ou 

na impossibilidade de utilizacao deste indice, os CRI deverao ser atualizados por outro indice oficial 

vigente, reconhecido e legalnnente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflacao do 

periodo. De qualquer forma, os CRI deverao em toda a sua existencia refletir os indices de atualizacao 

monetaria dos Creditos Imobiliarios. 
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3.3. 	Titularidade dos CRI: Para todos os fins de direito, os CRI sera° emitidos sob a forma nominativa e 

escritural, e sua titularidade sera comprovada por extrato expedido pela B3, em nome do titular do CRI, 

enquanto os CRI estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, sera reconhecido como 

comprovante de titularidade extrato em nome dos titulares dos CRI emitido pelo Banco Escriturador, a partir 

das informacoes prestadas pelaar-a B3, enquanto os CRI estiverem eletronicamente custodiados na B3. 

	

3.4. 	Subscricao e Integralizacao dos CRI: Os CRI sera° subscritos e integralizados na forma prevista abaixo. 

0 preco de integralizacao sera correspondente ao Valor Nominal Unitario na Data de Emissao, acrescido da 

variacao acumulada da Atualizacao Monetaria e dos Juros Remuneratorios, calculados pro rata die desde a Data 

de Emissao ate a data de sua efetiva integralizacao, e reduzido de eventuais amortizacries que possam vir a 

ocorrer durante esse period°, sendo admitido agio ou desagio ("Prep de Inteeralizacao"). 

3.4.1. A integralizacao dos CRI sera realizada pelo Prep) de Integralizacdo, em moeda corrente 

nacional, a vista, conforme previsto neste Termo de Securitizacao. 

3.4.2. A integralizacao dos CRI sera realizada via B3, segundo procedimentos de liquidacao 

estabelecidos pelo proprio ambiente. 

	

3.5. 	Remuneracdo: A remuneracao dos CRI ("Remuneracao") compreendera juros remuneratorios incidentes 

sobre seu Valor Nominal Unitario atualizado a partir da Data de Emissao, e pagos nas datas de pagamento 

constantes do anexo I do presente instrumento, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 

temporis por dias corridos conforme a seguinte formula: 

= VNa x (Fator de Juros —1) 
Onde: 

J = Valor unitario dos juros acumulados no period°, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

VNa: Valor Nominal Unitario devidamente atualizado em conformidade corn o item 3.2., acima. 

Fator de Juros = Fator calculado corn 9 (nove) casas decimais, corn arredondamento, apurado da 7, 

seguinte forma: 
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dcp } 
emesesx3O] da  

Fator de juros = {[(i+1) 360 	 , onde: 

i = 5,3033% (cinco inteiros e tres mil e trinta e tres decimos de milesimos por cento); 

n° meses = NOmero de meses inteiros entre (a) a Data de Emissao e a primeira data de pagamento; ou, 

conforme o caso (b) ou entre a Ultima data de pagamento de juros e a proxima data de pagamento de 

juros; 

dcp = NOmero de dias corridos entre a Data de Emissao ou Oltimo pagamento, conforme o caso, e a 

data do calculo, pagamento ou vencimento; 

dct = Numero de dias corridos existente entre a Data de Emissao e o primeiro pagamento, ou 

pagamento anterior e o proximo pagamento. Excepcionalmente, entre a Data de Emissao e o primeiro 

pagamento, o dct sera de 365. 

3.6. 	Amortizacao: 0 Valor Nominal Unitario atualizado dos CRI seri amortizado em 09 (nove) parcelas anuais 

(cada uma, uma "Parcela Anual de Amortizacao") a contar da Data de Emissao, sendo a amortizacao paga no 

dia 15 de dezembro de cada ano, ate a Data de Vencimento, conforme tabela constante do anexo I ao presente 

instrumento. 

3.6.1. 0 calculo da parcela de amortizacao anual do Valor Nominal Unitario atualizado sera realizado 

de acordo corn a seguinte formula: 

Ta 
AMi=VNa x(-1--00 ) 

Onde: 

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

arredondamento; 

VNa = Saldo do valor nominal atualizado, considerando corn 8 (oito) casas decimals; 

Ta = i-esima taxa de amortizacao, informada corn 4 (quatro) casas decimals. 
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3.7 	Encargos Moratorios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia por 

ela recebida e que seja devida aos titulares dos CRI, e que nao venha a ser repassada no prazo de 2 (dois) Dias 

Oteis contados do respectivo recebimento, os valores a serem repassados devidamente acrescidos da 

remuneracao respectiva ficarao, desde a data da inadinnplencia ate a data do efetivo pagamento, sujeitos a, 

independentemente de aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, 

irredutivel e nao compensator-la, de 2% (dois por cento), (ii) juros moratorios a razao de 1% (urn por cento) ao 

mes e atualizacao monetaria pelo IGP-M/FGV. 

3.7.1. Os encargos de que trata esta clausula nao sera° devidos pela Emissora caso a impontualidade 

decorra do nao pagamento, pelo Devedor, da respectiva parcela dos Creditos Imobiliarios 

3.8. 	Atraso no Recebimento dos PaRamentos: Sem prejuizo do disposto no item 3.7., acima, o nao 

comparecimento do titular de CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigacoes pecuniarias 

devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela Emissora, nao the 

dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, 

assegurados os direitos adquiridos ate a data do respectivo vencimento. 

3.9. 	Procedimentos de Pagamento: Os pagamentos dos CRI sera° efetuados utilizando-se os procedimentos 

adotados pela 83. Caso por qualquer razao, qualquer urn dos CRI nao esteja custodiado na 83, na data de seu 

pagamento, a Emissora deixara, em sua sede, o respectivo pagamento a disposicao do respectivo titular dos 

CRI. Nesta hipotese, a partir da referida data de pagamento, nao havera qualquer tipo de remuneracao sobre o 

valor colocado a disposicao do titular dos CRI na sede da Emissora. 

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

obrigacao, ate o primeiro Dia ail subsequente, se o vencimento coincidir corn um dia que nao seja considerado 

um Dia ail, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos. 

3.10.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigacoes referentes aos CRI devidas no mes em questao 

serao prorrogados, sem nenhum acrescimo aos valores a serem pagos, pelo numero de dias necessarios 

para assegurar que entre o recebimento dos Creditos Imobiliarios pela Emissora e o pagamento de suas 

obrigaceies referentes aos CRI sempre decorra, ao menos, 2 (dois) Dias uteis. 

3.10.2. A prorrogacao prevista no subitem 3.10.1., acima, se justifica em virtude da necessidade de 

haver urn intervalo de pelo menos urn Dia ail entre o recebimento dos Creditos Imobiliarios pela 

Emissora e o pagamento de suas obrigacOes referentes aos CRI. 

3.11. NeRociacao: Os CRI da presente Emissao sera° depositados, para distribuicao no mercado primario, e, 
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para negociacao no mercado secundario, no sistema administrado pela B3. 

3.12. Prioridade de Pagamentos: Os CRI deverao obedecer a seguinte ordem de prioridade nos pagamentos, 

de forma que cada item somente sera pago caso haja recursos disponiveis, livres de resgates antecipados e 

amortizacoes extraordinarias, apos o cumprimento do item anterior: 

Despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas; 

Encargos Moratorios; 

Juros Remuneratorios e Amortizacao vencidos; 

Juros Remuneratorios dos CRI; e 

Amortizacao dos CRI. 

3.12.1. Os pagamentos relativos as despesas do Patrimonio Separado nao previstas no fluxo da operacao 

serao realizados pela Emissora, corp recursos que pagariam, parcial ou integralmente, os demais 

pagamentos mencionados no item 3.12. acima. 0 valor das despesas do Patrinnonio Separado deduzidas 

na forma estabelecida neste item nao sera capitalizado ao saldo devedor dos CRI para pagamento em 

periodos posteriores. 

3.12.2. Os CRI nao sera° considerados, em nenhuma hip6tese, inadimplidos quando annortizados de 

acordo corn a tabela de amortizacao vigente para esses CRI a epoca, acrescidos do respectivo reajuste 

e remuneracao, e/ou pela aplicacao da prioridade de pagamentos mencionada acima. 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE DISTRIBUICAO DOS CRI 

4.1. 	Distribuicao: A Emissao é realizada em conformidade corn a Instrucao CVM n° 476/09 e esta 

automaticamente dispensada de registro de distribuicao na CVM, nos termos do artigo 6° da Instrucao CVM n° 

476/09. Nao obstante, a Oferta Restrita sera registrada perante a ANBIMA, para fins de composicao de base de 

dados, nos termos do artigo 1°, paragrafo 1°, do Codigo ANBIMA de Regulacao e Melhores Praticas para as 

Ofertas P6blicas de Distribuicao e Aquisicao de Valores Mobiliarios e das normas estabelecidas na Diretriz anexa 

Deliberacao n° 5, de 30 de julho de 2015, expedida pelo Conselho de Regulacao e Melhores Praticas da 

ANBIMA. 

4.1.1. A Emissao é destinada apenas a Investidores Profissionais, nos termos da Instrucao CVM n° 539/13 

e da Instrucao CVM n° 476/09. 

4.1.2. Em atendimento ao que dispae a Instrucao CVM n° 476/09, os CRI desta Emissao sera° ofertados 

a, no maxim°, 75 (setenta e cinco) investidores e subscritos ou adquiridos por, no maxim°, 50 
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(cinquenta) investidores. 

4.1.3. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos investidores, pet° Prego de Integratizagao, 

devendo os investidores por ocasiao da subscrigao fornecer, por escrito, declaragao nos moldes 

constantes do boletim de subscrigao, atestando que estao cientes de que: 

a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM; e 

os CRI ofertados estao sujeitos as restrigoes de negociagao previstas na Instrugao CVM n° 

476/09. 

4.1.4. Em conformidade corn o artigo 7°-A da Instrugao CVM n° 476/09, o inicio da oferta foi informado 

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

potenciais investidores, nos termos do Contrato de Distribuigao. 

4.1.5. A distribuigao pUblica dos CRI sera encerrada quando da subscrigao e integralizagao da 

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

de Distribuigao. 

4.1.6. Em conformidade corn o artigo 8° da Instrugao CVM n° 476/09, o encerramento da oferta devera 

ser informado pet() Coordenador Lider a CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu encerramento, 

devendo referida comunicagao ser encaminhada por intermedio da pagina da CVM na rede mundial de 

computadores, exceto de outra forma vier a ser definido pela CVM, e conter as informagOes indicadas 

no Anexo I da Instrugao CVM n° 476/09. 

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

o Coordenador Lider devera realizar a comunicagao de encerramento prevista acima, corn os dados 

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

4.1.8. Os CRI desta Emissao somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores 

mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrigao ou aquisigao dos CRI 

pelos investidores. 

4.1.9. Os CRI desta Emissao somente poderao ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos 

que a Emissora obtenha o registro de oferta pOblica perante a CVM, nos termos do caput do artigo 21 

da Lei n° 6.385/76 e da Instrugao da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 

apresente prospecto da oferta a CVM, nos termos da regulamentagao aplicavel. 
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CLAUSULA QUINTA - GARANTIAS 

	

5.1. 	Garantias: Os Creditos Imobiliarios sao garantidos pela Fianca, pela Alienacao Fiduciaria de Imovel e pela 

Alienacao Fiduciaria de Quotas, de forma que, consequentemente, sao garantias da presente Emissao. 

CLAUSULA SEXTA - AM0RTIZAcA0 EXTRAORDINARIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

	

6.1. 	Amortizacao Extraordinaria Voluntaria e Resgate Antecipado Voluntario: A Emissora podera, a seu 

exclusivo criteria a partir de 15 de marco de 2020 (inclusive), realizar a amortizacao extraordinaria voluntaria 

e/ou o resgate antecipado voluntario dos CRI, pelo saldo devedor dos CRI, ou o percentual do valor nominal 

unitario atualizado a ser amortizado, acrescido dos juros remuneratorios e de urn premio flat 1% (urn por 

cento) sobre o referido valor, sem a necessidade de autorizacao dos investidores dos CRI. 

6.1.1. A amortizacao extraordinaria voluntaria e/ou o resgate antecipado voluntario, acima previstos, 

sera realizada pela Emissora no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de recebimento, pelo 

Agente Fiduciario e pela 83, da notificacao enviada da Emissora noticiando o exercicio da faculdade 

prevista no item 6.1. acinna. 

	

6.2. 	Amortizacao Extraordinaria Compulsoria e Resgate Antecipado Compulsorio: Os CRI serao amortizados 

extraordinariamente, de forma parcial, ou resgatados antecipadamente, de forma total, compulsoria e 

unilateralmente, independentemente de confirmacao dos investidores, sempre que a Emissora receber 

pagamentos vinculados aos Creditos Imobiliarios, inclusive nas hipoteses de antecipacao do fluxo de 

pagamentos dos Creditos Imobiliarios, decorrentes, mas nao se limitando, de Recompra Compulsoria, Recompra 

Facultativa, bem como, de pagamento da Multa Indenizatoria, sempre observado o quanto disposto no item 

3.1., acima. 

6.2.1. Ern qualquer das hipoteses previstas no item 6.2., acima, a Emissora ficara obrigada a repassar 

toda e qualquer quantia recebida em razao do pagamento dos Creditos Imobiliarios, no prazo de ate 2 

(dois) Dias Oteis, em favor dos titulares dos CRI. 

6.2.2. Nas hipoteses de amortizacao extraordinaria compulsoria dos CRI, o valor a ser pago aos titulares 

dos CRI sera correspondente a parcela do saldo do Valor Nominal Unitario atualizado dos CRI, 

acrescidos dos juros remuneratorios, calculado na forma deste Termo, desde que os Creditos 

Imobiliarios pagos sejam suficientes para tanto. 

6.2.3. A Emissora devera informar ao Agente Fiduciario o evento que ensejara a amortizacao 

extraordinaria ou o resgate antecipado no prazo maximo de 1 (dia) Dia Otil contado da data em que 
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tiver tornado conhecimento de tat evento, atraves de notificacao expressa da Emissora nesse sentido, 

exceto no que diz respeito as amortizacaes extraordinarias realizadas em virtude do pagamento 

ordinario dos Creditos Imobiliarios. 

6.2.4. A amortizacao extraordinaria compulsoria sera realizada corn a ciencia do Agente Fiduciario e 

alcancara, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitario na data do evento. 

6.2.5. Os titulares de CRI devem estar cientes que, nos termos do Contrato de Cessao de Creditos, nas 

hipoteses de Recompra Compulsoria ou de pagamento da Multa Indenizatoria, o valor a ser pago pelo 

Cedente correspondera ao montante necessario para o resgate dos CRI. 

CLAUSULA SETIMA - REGIME FIDUCIARIO 

	

7.1. 	Regime Fiduciario: Na forma do artigo 90  da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui, em carater irrevogavel 

e irretratavel, Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, e Garantias, incluindo 

a Conta Centralizadora, constituindo referidos Creditos Imobiliarios lastro para a presente Emissao de CRI. 

7.1.1. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora por meio deste Termo, sera registrado na 

Instituicao Custodiante das CCI, nos termos do artigo 23, paragrafo unico, da Lei n° 10.931/04, atraves 

da declaracao contida no Anexo II deste Termo. 

	

7.2. 	Segregacao: Os Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, bem como as respectivas Garantias, 

permanecerao separados e segregados do patrimonio connum da Emissora, ate que se complete o resgate da 

totalidade dos CRI. 

	

7.3. 	Credores da Emissora: Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/97, os Creditos Imobiliarios e as Garantias 

estao isentos de qualquer acao ou execucao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituicao de 

garantias ou a execucao por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e so 

responderao pelas obrigacoes inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela 

aplicacao do artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35/01. 

	

7.4. 	Administracao do Patrimonio Separado: A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio Separado, 

promovendo as diligencias necessarias a manutencao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de 

pagamento das parcelas de amortizacao do principal, juros e demais encargos acessorios. 
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7.5. 	Responsabilidade: A Emissora somente respondera por prejuizos Cu insuficiencia do Patrimonio 

Separado em caso de descumprimento de disposicao legal Cu regulamentar, negligencia Cu administracao 

temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 

CLAUSULA OITAVA - TRANSFERENCIA DA ADMINISTRACAO E LIQUIDACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

8.1. 	Transferencia: Caso seja verificada: (i) a insolvencia da Emissora corn relacao as obrigacoes da presente 

Emissao; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipoteses previstas no item 8.2., abaixo, o Agente Fiduciario devera 

realizar imediata e transitoriamente a administracao do Patrimonio Separado constituido pelos Creditos 

Imobiliarios e Garantias, ou promover a liquidacao do Patrimonio Separado na hipotese em que a assembleia 

geral dos titulares dos CRI venha a deliberar sobre tat liquidacao. 

8.2. 	Eventos: Alern da hipotese de insolvencia da Emissora corn relacao as obrigacoes da presente Emissao, 

a criterio da assembleia geral dos titulares dos CRI, a ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo ensejara a 

assuncao da administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao conforme 

itens 8.3. a 8.4, abaixo: 

pedido de recuperacao judicial, extrajudicial ou decretacao de falencia da Emissora; ou 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigacOes pecuniarias previstas neste 

Termo, sendo que, nessa hipotese, a liquidacao do Patrimonio Separado podera ocorrer desde que tat 

inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) dias, contados da data em que a obrigacao 

era devida. 

8.2.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente comunicada, ao 

Agente Fiduciario, pela Emissora, em 2 (dois) Dias Oteis a contar de sua ciencia. 

8.3. 	Assembleia Relativa ao Patrimonio Separado: Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da administracao, 

pelo Agente Fiduciario, do Patrimonio Separado, devera ser convocada uma assembleia geral dos titulares dos 

CRI, na forma estabelecida na Clausula Decima Quarta, abaixo, e na Lei n° 9.514/97. 

8.4. 	Deliberacao Relativa ao Patrimonio Separado: A assembleia geral dos titulares dos CRI devera deliberar 

pela liquidacao do Patrimonio Separado, ou pela continuidade de sua administracao por nova securitizadora, 

fixando, neste caso, a remuneracao deste 	bem como as condicoes de sua viabilidade econornico- 

financeira. 
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8.4.1. Na hipotese de a assembleia deliberar pela liquidacao do Patrimonio Separado, os titulares dos 

CRI deverao deliberar sobre a nomeacao do liquidante e as formas de liquidacao do Patrimonio 

Separado. 

CLAUSULA NONA - DESPESAS DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. 	Despesas do Patrimonio Separado: Sao despesas de responsabilidade do Patrimonio Separado: 

as despesas corn a gestao, cobranca, realizacao, administracao, custodia e liquidacao dos Creditos 

Imobiliarios e do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua transferencia para outra 

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

sua administracao; 

as despesas corn terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, empresa de medicao de obra, 

agencia de rating, bem como as despesas corn procedimentos legais, incluindo sucumbencia, incorridas 

para resguardar os interesses dos titulares dos CRI e realizacao dos Creditos Imobiliarios e Garantias 

integrantes do Patrimonio Separado; 

as despesas corn publicacties, transporte, alimentacao, viagens e estadias, necessarias ao exercicio da 

funcao de Agente Fiduciario, durante ou apos a prestacao dos servicos, mas em razao desta, serao 

pagas pela Emissora, desde que, sempre que possivel, aprovadas previamente por eta; 

os eventuais tributos que, a partir da data de emissao dos CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou 

que tenham sua base de calculo ou base de incidencia alterada, questionada ou reconhecida, de forma 

a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributacao incidente sobre os CRI e/ou 

sobre os Creditos Innobiliarios e Garantias; 

as perdas, danos, obrigaceies ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios arbitrados pelo 

juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissao, exceto se tais perdas, danos, obrigacOes ou 

despesas: (i) forem resultantes de inadimplernento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus 

administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisao 

judicial final proferida pelo juizo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade do Devedor ou 

puderem ser a eta atribuidos como de sua responsabilidade; e 

demais despesas previstas em lei, regulamentacao aplicavel ou neste Termo. 
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9.2. 	Responsabilidade dos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita 

ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei n° 9.514/97, caso o Patrinnonio Separado seja insuficiente para 

arcar corn as despesas mencionadas no item 9.1., acima, tais despesas serao suportadas pelos investidores, na 

proporcao dos CRI titulados por cada urn deles. 

	

9.3. 	Despesas de Responsabilidade dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nos itens 9.1. e 9.2., acima, 

sao de responsabilidade dos titulares dos CRI: 

eventuais despesas e taxas relativas a negociacao e custodia dos CRI nao compreendidas na descricao 

do item 9.1., acima; 

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI; 

e 

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI. 

9.3.1. No caso de destituicao da Emissora nas condicaes previstas neste Termo, os recursos necessarios 

para cobrir as despesas corn medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e 

prerrogativas dos titulares dos CRI deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas pelos 

titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciario, na proporcao de CRI detidos, na data da respectiva 

aprovacao, conforme o caso. 

9.3.2. Em razao do quanto disposto na alinea "b" do item 9.3., acima, as despesas a serem adiantadas 

pelos titulares dos CRI a Emissora, na defesa dos interesses dos titulares dos CRI, incluem, 

exemplificativamente: (a) as despesas corn contratacao de servicos de auditoria, assessoria legal, 

fiscal, contabil e de outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, 

honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais 

propostos contra o Devedor, o Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os 

creditos oriundos das CCI; (c) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos administradores da 

Emissora e/ou pelos prestadores de servicos eventualmente por eta contratados, desde que 

relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou 

cobranca dos creditos oriundos das CCI; (d) eventuais indenizacoes, multas, despesas e custas 

incorridas em decorrencia de eventuais condenacoes (incluindo verbas de sucumbencia) em acoes 

judiciais propostas pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia previa dos titulares dos CRI 

para cobertura do risco da sucumbencia; ou (e) a remuneracao e as despesas reembolsaveis do Agente 

Fiduciario, nos termos deste Termo. 
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CLAUSULA DEZ - RISCOS 

10.1. Riscos: 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados pelo potencial 

investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, rentabilidade, regulamentacao 

especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, quanto ao Devedor e aos proprios CRI, objeto 

desta Emissao. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informacoes que estao descritas neste 

Termo, bem como consult& seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessarios antes 

de tomar uma decisao de investimento: 

Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissao tem como lastro os Creditos Imobiliarios, os 

quais constituem Patrimonio Separado do patrimonio comum da Emissora. As Leis n° 9.514/97 e 10.931/04 

possibilitam que os Creditos Imobiliarios sejam segregados dos demais ativos e passivos da Emissora. No 

entanto, ainda nao ha jurisprudencia firmada com relacao ao tratamento dispensado aos demais credores da 

Emissora no que se refere a creditos trabalhistas, fiscais e previdenciarios, em face do que disp6e o artigo 76 

da Medida Provisoria n° 2.158-35/01; 

Pagamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento 

aos investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos Creditos Imobiliarios; e (ii) da 

liquidacao das garantias da Emissao. Os recebimentos oriundos das alineas acima podem ocorrer 

posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e amortizacoes dos CRI, podendo causar 

descontinuidade do flux° de caixa esperado dos CRI. Apos o recebimento dos sobreditos recursos e, se for o 

caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a cobranca judicial ou extrajudicial dos Creditos 

Innobiliarios e suas garantias, caso estes nao sejam suficientes, a Emissora nao dispora de quaisquer outras 

verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores; 

Riscos Financeiros: ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em operacoes de 

securitizacao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis descompassos entre as taxas de 

remuneracao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia de garantia por aciimulo de atrasos ou perdas; e 

A,Z) (iii) risco de falta de liquidez, sendo que a ocorrencia de qualquer urn destes eventos podera implicar em 

eventuais prejuizos para os titulares de CRI; 

Riscos de Inadimplemento: os pagamentos dos CRI poderao ser afetados pelo atraso ou ausencia de 

pagamento do Devedor no pagamento dos Creditos Imobiliarios. 0 inadimplemento do Devedor no que se refere 

a essa obrigacao, afetara o recebimento dos Creditos Imobiliarios, que sao o lastro para o pagamento das 

amortizacoes dos CRI. 
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Risco Tributario: este pode ser definido como o risco de perdas devido a criacao ou majoracao de 

tributos, nova interpretacao ou, ainda, interpretacao diferente que venha a se consolidar sobre a incidencia de 

quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a 

operacOes já efetuadas; 

Risco de Amortizacao Extraordinaria ou Antecipada: os CRI poderao estar sujeitos, na forma definida 

neste Termo, a eventos de amortizacao extraordinaria ou antecipada. A efetivacao destes eventos podera 

resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos investidores a mesma taxa estabelecida como 

remuneracao dos CRI; 

Risco de Estrutura: a presente Emissao tern o carater de "operacao estruturada". Desta forma e pelas 

caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, economic° e juridic° considera 

urn conjunto de rigores e obrigacoes de parte a parte, estipulados atraves de contratos pOblicos ou privados 

tendo por diretriz a legislacao em vigor. No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradicao e 

jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operacoes de CRI, em situacOes de stress, 

podera haver perdas por parte dos investidores em razao do dispendio de tempo e recursos para eficacia do 

arcabouco contratual; 

Risco de Insuficiencia da Garantia Real Imobiliaria: possiveis variacaes no mercado imobiliario poderao, 

eventualmente, impactar o valor de mercado do imovel objeto da Alienacao Fiduciaria de Imovel, de forma 

positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissao. As variacoes de preco no mercado imobiliario estao 

vinculadas predominante, mas nao exclusivamente, a relacao entre a demanda e a oferta de imoveis de mesmo 

perfil, bem como a respectiva depreciacao, obsolescencia e adequacao para outras atividades diferentes 

daquelas exercidas pelos respectivos proprietarios; 

Risco em Funcao da Dispensa de Reeistro: a oferta dos CRI, distribuida nos termos da Instrucao CVM n° 

476/09, esti automaticamente dispensada de registro perante a CVM e pela AMBIMA, de forma que as 

informacoes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Lider nao foram objeto de analise pela referida 

autarquia federal; 

Demais Riscos: as CRI estao sujeitos as variacOes e condicoes dos mercados de atuacao do Devedor, que 

sao afetados principalmente pelas condicaes politicas e econ8micas nacionais e internacionais. Os CRI tambern 

poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exogenos, tais como moratoria, guerras, 

revolucoes, mudancas nas regras aplicaveis aos CRI, alteracao na politica economica, decis6es judiciais, etc. 
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CLAUSULA ONZE - CLASSIFICAcA0 DE RISCO 

11.1. Classificacao de Risco: Os CRI objeto desta Emissao nao foram objeto de analise de classificacao de 

risco pela Agenda de Rating. 

CLAUSULA DOZE - DECLARAOES E OBRIGACOES DA EMISSORA 

12.1. Declaracdes da Emissora: A Emissora neste ato declara que: 

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

corn registro de companhia aberta de acordo corn as leis brasileiras; 

esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizacoes necessarias a celebracao deste Termo, a 

emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obrigacdes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os 

requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

os representantes legais que assinam este Termo tern poderes estatutarios e/ou delegados para 

assumir, em seu nome, as obrigacoes ora estabelecidas e, sendo mandatarios, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

é legitima e imica titular dos Creditos Innobiliarios; 

no melhor de seu conhecimento, os Creditos Imobiliarios encontram-se livres e desembaracados de 

quaisquer onus, gravames ou restricoes de natureza pessoal e/ou real, nao sendo do conhecimento da 

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

Termo, observado o quanto previsto no item 2.2.3., acima; 

nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou acOes judiciais, pessoais ou 

reais, de qualquer natureza, contra o Cedente ou a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou 

possam vir a afetar os Creditos Imobiliarios ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; 

o Imovel encontra-se livre e desembaracado de quaisquer onus, gravames ou restricoes de natureza 

pessoal e/ou real, corn excecao da Alienacao Fiduciaria de Imovel; 

nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou acoes judiciais, pessoais ou 

reais, de qualquer natureza, contra o Cedente ou a Emissora em qualquer tribunal, ate a presente 

data, que afetem ou possann vir a afetar o 'move( ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; 
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nao ha qualquer ligacao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impeca o Agente Fiduciario de 

exercer plenamente suas funceies; e 

este Termo constitui uma obrigacao legal, %/Alicia e vinculativa da Emissora, exequivel de acordo corn os 

seus termos e condicoes. 

12.1.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os titulares dos CRI e o Agente Fiduciario 

caso quaisquer das declaracoes aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inveridicas, 

incompletas ou incorretas. 

12.2. Obrigaceies da Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissao e 

da propria Emissora, mediante publicacao no jornal de publicacao de seus atos societarios, assim conno 

prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de comunicacdo por escrito. 

12.3. ObriRacoes Adicionais da Emissora: A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relatorio mensal, coloca-

to a disposicao dos investidores e envia-lo ao Agente Fiduciario ate o 15° (decimo quinto) dia de cada ales, 

ratificando a vinculacao dos Creditos Imobiliarios aos CRI. 

12.3.1. 0 referido relatorio mensal devera incluir: 

data de emissao dos CRI; 

saldo devedor dos CRI; 

criterio de reajuste dos CRI; 

data de vencimento final dos CRI; 

valor pago aos titulares dos CRI no mes; 

valor recebido do Devedor; e 

saldo devedor dos Creditos Innobiliarios. 

12.4. Informaceies: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario e aos titulares dos CRI, no prazo de 

10 (dez) Dias Oteis contado do recebimento da solicitacdo respectiva, todas as informacOes relativas aos 

Creditos Imobiliarios. 

12.5. Declaracoes Regulamentares: As declaracaes exigidas da Emissora, do Agente Fiduciario e d 

Coordenador Lider, nos termos da regulamentacao aplicavel, constam dos Anexos deste Termo, os quais sac 

partes integrantes e inseparaveis do presente instrumento. 
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12.6. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos 

societarios necessarios a realizacao do related° anual, conforme ICVM 583, que venham a ser solicitados pelo 

Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes 

do encerramento do prazo para disponibilizacao na CVM. 0 referido organograma do grupo societario da 

Emissora devera conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de 

bloc° de controle, no encerramento de cada exercicio social. 

CLAUSULA TREZE - AGENTE FIDUCIARIO 

13.1. Nomeacao: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que formalmente aceita a sua 

nomeacao, para desempenhar os deveres e atribuicoes que the competem, sendo-lhe devida uma remuneracao 

nos termos da tel e deste Termo de Securitizacao. 

13.2. Declaracaes do Agente Fiduciario: Atuando como representante dos titulares dos CRI, o Agente 

Fiduciario declara: 

aceitar integralmente as condicoes previstas neste Termo, em todas as suas clausulas e 

condicoes; 

nao se encontrar em nenhuma das situacees de conflito de interesse previstas no artigo 6° da 

Instrucao CVM n° 583/16; 

sob as penas da lei, nao ter qualquer impedimento legal para o exercicio da funcao que the é 

atribuida, conforme o S 3° do artigo 66 da Lei das Sociedades por Acoes e o artigo 11 da Instrucao CVM 

n° 583/16; 

esta devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir corn suas obrigacoes aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; e 

que verificou a legalidade e a ausencia de vicios na operacao, alern da veracidade, 

consistencia, correcao e suficiencia das informacoes prestadas pela Emissora neste Termo. 

13.3. Atribuicoes do ARente Fiduciario: Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado: 

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

proteger as direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no exercicio da funcao o 
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cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administracao de seus 

proprios bens; 

renunciar A funcao, na hipotese da superveniencia de conflito de interesses ou de qualquer 

outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocacao da assembleia prevista no art. 7° da 

Instrucao CVM 583/16 para deliberar sobre sua substituicao; 

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

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

e a consistencia das demais informacOes contidas no Termo, diligenciando no sentido de que sejam 

sanadas as omissOes, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

diligenciar junto A Emissora para que este Termo, e seus respectivos aditamentos, sejam 

registrados na Instituicao Custodiante, adotando, no caso da omissao da Emissora, as medidas 

eventualmente previstas em lei; 

acompanhar a prestacao das informacOes periodicas pela Emissora e alertar os titulares dos CRI, 

no relatorio anual de que trata o art. 15 da Instrucao CVM 583/16, sobre inconsistencias ou omiss6es de 

que tenha conhecimento; 

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

informacOes divulgadas pela companhia sobre o assunto; 

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

condicOes dos CRI; 

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

garantia, observando a manutencao de sua suficiencia e exequibilidade nos termos das disposicoes 

estabelecidas neste Termo; 

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

respeito do assunto de forma justificada; 

intimar, conforme o caso, a Emissora, o Devedor, o garantidor ou o coobrigado a reforcar a 

garantia dada, conforme aplicavel, na hip6tese de sua deterioracao ou depreciacao; 

NI 
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solicitar, quando julgar necessario para o fiel desempenho de suas funcoes, certidOes 

atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda Publica, cartorios de protesto, das Varas do 

Trabalho, Procuradoria da Fazenda P6blica, da localidade onde se situe o bem dado em garantia ou o 

domicilio ou a sede do Devedor, da Cedente, do garantidor ou do coobrigado, conforme o caso; 

solicitar, quando considerar necessario, auditoria externa da Emissora ou do Patrimonio 

Separado; 

convocar, quando necessario, a assembleia dos titulares dos CRI, na forma do art. 10 da 

Instrucao CVM 583/16; 

(13) 	comparecer a assembleia dos titulares dos CRI a fim de prestar as informacoes que the forem 

solicitadas; 

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

fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes neste Termo, especialmente daquelas 

impositivas de obrigacaes de fazer e de nao fazer; e 

comunicar aos titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigacoes 

financeiras assumidas neste Termo, incluindo as obrigacOes relativas as Garantias e a clausulas 

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

nab devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequencias para os titulares dos CRI e as 

providencias que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo previsto no art. 16, II, da 

Instrucao CVM 583/16. 

13.4. Remuneracao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como remuneracao pelo 

desempenho dos deveres e atribuicOes que the competem, nos termos da tel e deste Termo, parcelas 

semestrais de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo a primeira parcela devida no 5° (quinto) Dia 

OW a contar da data de integralizacao dos CRI e as demais, nas mesmas datas dos semestres subsequentes. A 

primeira parcela sera devida ainda que a Emissao nao seja integralizada, a titulo de estruturacao e 

implantacao. 

13.4.1. A remuneracao definida no item 13.4., acima, continuara sendo devida mesmo ap6s o 

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja exercendo atividades inerentes a Emissao, 

rennuneracao esta que sera calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuacao do Agente 

Fiduciario. 
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13.4.2. A remuneracao nao inclui as despesas incorridas durante ou apos a prestacao dos servicos e que 

sejam consideradas necessarias ao exercicio da funcao do Agente Fiduciario, exemplificativamente: 

publicacoes em geral (exemplos: edital de convocacao de Assembleia Geral dos titulares dos CRI, ata 

da Assembleia Geral dos titulares dos CRI, anUncio comunicando que o relatorio anual do Agente 

Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), notificacoes, extracao de certidOes, despesas cartorarias, 

fotocopias, digitalizacoes, envio de documentos, despesas com viagens e estadias, transportes e 

alimentacao de seus agentes, conference-call, bem como custas e despesas cartorarias relacionadas aos 

termos de quitacao, as quais sera° cobertas pelo Patrimonio Separado, ou, na sua insuficiencia, pelos 

titulares dos CRI. 

13.4.2.1. A remuneracao definida no item 13.4., acima, tambem nao inclui as despesas 

incorridas pelo Agente Fiduciario corn a contratacao de terceiros especialistas, tais como 

auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as despesas corn procedimentos legais, 

incluindo, mas sem limitacao, indenizacOes, deposit° judicial e sucumbencia, incorridas para 

resguardar os interesses dos titulares dos CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciario e para 

realizar a cobranca dos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI integrantes do Patrimonio 

Separado. Tais despesas incluem tambern os gastos corn honorarios advocaticios, depositos, 

custas e taxas judiciarias nas acoes propostas pelo Agente Fiduciario ou contra o Agente 

Fiduciario intentadas, no exercicio de suas funcOes, ou ainda que the cause prejuizos ou riscos 

financeiros, enquanto representante da comunhao dos titulares dos CRI, que sera° suportadas 

pelo Patrirnonio Separado ou, na hipotese de insuficiencia deste, pelos Investidores. 

13.4.2.2. 0 pagamento das despesas referidas nos subitens 13.4.2. e 13.4.2.1. acima sera 

realizado mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciario, 

acompanhadas dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo criterio do 

Agente Fiduciario, apos previa aprovacao, se assim possivel, da despesa por escrito pela 

Emissora, na qualidade de administradora do Patrimonio Separado, ou, na insuficiencia deste, 

pelos Investidores, observando-se, neste Oltimo caso, que a Emissora sera comunicada, sempre 

que possivel, sobre tais despesas previamente e por escrito. 

10.4.2.3. 0 Agente Fiduciario, no entanto, fica desde já ciente e concorda corn o risco de nao 

ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em discordancia corn (i) criterios de 

born senso e razoabilidade geralmente aceitos em relacaes comerciais do genero; ou (ii) a 

funcao fiduciaria que the é inerente. 
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13.4.3. No caso de atraso no pagamento de quaisquer da remuneracao prevista no item 13.4., acima, o 

valor em atraso estara sujeito a multa moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor do debito, bem 

como a juros morat6rios de 1% (um por cento) ao mes, ficando o valor do debit° em atraso sujeito ao 

reajuste pelo IGP-M/FGV, o qual incidira desde a data de mora ate a data de efetivo pagamento, 

calculado pro rata die, se necessario. 

13.4.4. A remuneracao acima prevista sera reajustada anualmente pela variacao acumulada positiva do 

IGP-M/FGV, a partir da data do primeiro pagamento, ate as datas de pagamento subsequentes. Se na 

data de pagamento da remuneracao acima prevista nao houver divulgacao IGP-M/FGV, ou do indice que 

vier a substitui-los nos termos do subitem 3.2.1., acima, sera aplicada a variacao do Ultimo indice IGP-

M/FGV divulgado, nao sendo devidas quaisquer compensacoes financeiras, multas ou penalidades 

quando da divulgacao posterior do indice que seria aplicavel. 

13.4.5. Os valores referidos acima serao acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestacao desses 

servicos, tais como o Impost° sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, a constituicao ao Programa de 

Integracao Social - PIS e a Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, excetuando-

se o Impost° de Renda, nas aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 

13.4.6. Todas as despesas corn procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente 

Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares dos CRI deverao ser previamente 

aprovadas e adiantadas pelos titulares dos CRI e, posteriormente conforme previsto na legislacao 

aplicavel, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares dos CRI incluem 

tambern os gastos corn honorarios advocaticios de terceiros, depositos, custas e taxas judiciarias nas 

ago-es propostas pelo Agente Fiduciario, na condicao de representante da comunhao dos titulares dos 

CRI. As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em ago-es judiciais 

serao igualnnente suportadas pelos titulares dos CRI, bem corm a remuneracao do Agente Fiduciario na 

hipotese de a Emissora permanecer em inadimplencia corn relacao ao pagamento desta por urn period° 

superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia dos titulares dos CRI para 

cobertura do risco de sucumbencia. 

13.5. Substituicao do Agente Fiduciario: Na hipotese de impedimento, renuncia, intervencao ou liquidacao 

extrajudicial do Agente Fiduciario, este deve ser substituido no prazo de ate 30 (trinta) dias, mediante 

deliberacao da Assembleia Geral dos titulares dos CRI. 

13.5.1. A assembleia destinada a escolha do novo agente fiduciario deve ser convocada pelo Agente 

Fiduciario, podendo tambern ser convocada por titulares dos CRI que representem 10% (dez por cento), 

no minimo, dos CRI em Circulacao. 
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13.5.2. Se a convocacao da assembleia nao ocorrer ate 15 (quinze) dias antes do final do prazo referido 

no caput, cabe a Emissora efetuar a imediata convocacao. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder 

a convocacao da assembleia para a escolha de novo agente fiduciario ou nomear substituto provisorio. 

13.6. Hipoteses de Destituicao do Agente Fiduciario: Os titulares dos CRI podem substituir o Agente 

Fiduciario e indicar seu eventual substituto a qualquer tempo apos o encerramento da distribuicao pithlica, em 

assembleia especialmente convocada para esse fim. Aplica-se a assembleia referida neste item o disposto no 

subitem 13.5.1. acima. A substituicao do agente fiduciario deve ser comunicada a CVM, no prazo de ate 7 

(sete) Dias Oteis, contados do registro do aditamento deste Termo na Instituicao Custodiante. Juntamente corn 

a comunicacao, devem ser encaminhadas a CVM a declaracao e as demais informaciies exigidas no caput e S 10 

do art. 50  da Instrucao CVM n° 583/16. 

13.7. Novo Agente Fiduciario: 0 agente fiduciario eleito em substituicao assumira integralmente os deveres, 

atribuicoes e responsabilidades constantes da legislacao aplicavel e deste Termo de Securitizacao. 

13.8. Aditamento ao Termo: A substituicao do Agente Fiduciario em carater permanente devera ser objeto de 

aditamento ao presente Termo. 

13.9. Obrigacao: 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 

orientacao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definicao pelos titulares dos CRI, 

compronnetendo-se tao-somente a agir em conformidade corn as instrucoes que the forem transmitidas pelos 

titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou 

sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orientacaes dos titulares dos CRI a ele 

transmitidas conforme definidas pelos titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente 

de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto aos titulares dos CRI ou a Emissora. A 

atuacao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instrucao CVM n° 583/16 e dos artigos aplicaveis da Lei das 

Sociedades por Acoes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade 

adicional que nao tenha decorrido da legislacao aplicavel. 

13.10. Fraude ou Adulteracao: Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario 

assumira que os documentos originals ou copias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou 

por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou adulteracao. Nao sera ainda, sob qualquer hipotese, 

responsavel pela elaboracao de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigacao legal e 

regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legislacao aplicavel. 
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13.11. Previa Deliberac5o: Os atos ou manifestacoes por parte do Agente Fiduciario, que criarem 

responsabilidade para os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigacoes para corn eles, bem como 

aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigacOes assumidas neste instrumento, somente sera° 

validos quando previamente assim deliberado pelos titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral. 

CLAUSULA QUATORZE - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI 

14.1. Assembleia Geral de Titulares de CRI: As assembleias gerais sera° convocadas e as materias discutidas 

nessas assembleias sera° deliberadas pelos titulares dos CRI, de acordo corn os quoruns e demais disposicoes 

previstos nesta Clausula, sendo que as deliberacoes tomadas pelos titulares dos CRI nas referidas assembleias 

obrigarao a todos os titulares dos CRI, em carater irrevogavel e irretrativel, para todos os fins e efeitos de 

direito. 

14.2. Realizacao das Assembleias: Aplicar-se-a a assembleia geral de titulares dos CRI, no que couber, o 

disposto na Lei n° 9.514/1997, bem como o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

posteriormente alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

14.3. Competencia para Convocac5o: A assembleia geral dos titulares dos CRI podera ser convocada: 

pelo Agente Fiduciario; 

pela CVM; 

pela Emissora; ou 

por titulares dos CRI que representem, no minimo, 10% (dez por cento) dos CRI em circulacao, 

excluidos, para os fins deste quorum, os CRI que n5o possuirem o direito de voto conforme item 14.5, abaixo. 

14.4. Convocacao: A assembleia geral sera convocada mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, sendo 

que o prazo de antecedencia da primeira convocac5o sera de 15 (quinze) dias e 8 (oito) dias da segunda 

convocacao, no jornal de publicacao legal da Emissora e instalar-se-a, em primeira convocacao, corn a 

presenca de investidores que representem, no minim, 2/3 (dois tercos) dos CRI em Circulacao e, em segunda 

convocacao, corn qualquer numero, exceto se quorum maior n5o for exigido pela legislacao aplicavel, 

observado o prazo de 20 (vinte) dias de antecedencia para convocac5o da assembleia que deliberar sobre a 

administrac5o ou liquidacao do patrimonio separado, na forma do artigo 14, §2° da Lei no 9.514/97. 

14.5. Direito a Voto: Cada CRI conferira a seu titular o direito a urn voto nas assembleias gerais, sendo 

admitida a constituicao de mandatarios, titulares dos CRI ou n5o, observadas as disposicoes da Lei n° 

6.404/1976. 
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14.6. Constituicao de Quorum: Para efeito da constituicao do quorum de instalacao e/ou deliberacao a que se 

refere esta Clausula Quatorze, "CRI em circulacao" serao todos aqueles subscritos e integralizados, excluidos 

aqueles que a Emissora, Cedente ou o Devedor possuirem em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus 

controladores, ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem como dos respectivos diretores ou 

conselheiros e respectivos conjuges. Para efeitos de quorum de deliberacao nao serao computados os votos em 

branco. 

14.7. Presenca Facultativa: Sera obrigatoria a presenca dos representantes legais da Emissora nas Assembleias 

Gerais convocadas pela Emissora, enquanto que nas assembleias convocadas pelos titulares dos CRI Cu pelo 

Agente Fiduciario, a presenca dos representantes legais da Emissora sera facultativa, a nao ser quando eta seja 

solicitada pelos titulares dos CRI ou pelo Agente Fiduciario, conforme o caso, hipotese em que sera obrigatoria. 

14.8. Dever de Comparecimento do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a assembleia 

geral e prestar aos Investidores as informacoes que the forem solicitadas. 

14.9. Presidencia na Assembleia Geral: A presidencia da assembleia geral cabera aos titulares dos CRI eleitos 

pelos demais ou aquele que for designado pela CVM. 

14.10. Quorum de Deliberacao: Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberacaes sera° tomadas por 

maioria absoluta dos CRI em Circulacao. 

14.11. Quorum Especifico de Deliberacao: As deliberacOes relativas: (i) a alteracao das datas de pagamento de 

principal e juros dos CRI; (ii) a diminuicao da remuneracao dos CRI, (iii) a alteracao do prazo de vencimento 

dos CRI, (iv) alteracaes aos eventos de Liquidacao do Patrimonio Separado, inclusive no caso de rentIncia ou 

perdao temporario; (v) alteracOes aos quoruns de deliberacao dos titulares dos CRI em assembleia geral, 

deverao ser aprovadas seja em primeira convocacao da assembleia geral ou em qualquer convocacao 

subsequente, por titulares dos CRI que representem 2/3 (dois tercos) dos CRI em Circulacao. 

14.12. Presidencia: A presidencia da assembleia geral cabera, de acordo com quem a tenha convocado, 

respectivannente: (i) ao representante da Emissora; (ii) ao Agente Fiduciario; ou (iii) ao Titular de CRI eleito 

pelos titulares dos CRI presentes. 

14.13. Outros Representantes: Observado o quanto disposto no item 14.7., acima, a Emissora e/ou os titulares 

dos CRI poderao convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das assembleias 

gerais, sennpre que a presenca de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberacao da ordem do dia. 
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14.14. Validade: As deliberacoes tomadas pelos titulares dos CRI, observados os quoruns e as disposicoes 

estabelecidos neste Termo, sera() existentes, validas e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarao a 

todos os titulares dos CRI. 

14.15. Dispensa de Convocacao: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera 

considerada regularmente instalada a assembleia geral dos titulares dos CRI a que comparecerem todos os 

titulares dos CRI que tenham direito de voto, sem prejuizo das disposicaes relacionadas corn os quoruns de 

deliberacao estabelecidos neste Termo. 

14.16. As deliberacoes tomadas pelos titulares dos CRI ern Assembleias Gerais de Titulares de CRI no ambito de 

sua competencia legal, observados os quoruns nesta Emissao, vincularao a Emissora e obrigarao todos os 

titulares de CRI em Circulacao, independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral de Titulares de 

CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRI. 

CLAUSULA QUINZE - TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

15.1. Tributacao: Serao de responsabilidade dos titulares dos CRI todos os tributos diretos e indiretos 

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores nao devem considerar unicamente as informacoes 

contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consult& seus proprios consultores 

quanto a tributacao especifica que sofrerao enquanto titulares dos CRI: 

(i) Impost° de Renda Retido na Fonte - IRRF 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados de 

recebiveis imobiliarios é o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

A partir de 10  de janeiro de 2005, a tributacao de rendimentos destes titulos foi alterada, sendo estabelecidas 

aliquotas diversas em razao do tempo de aplicacao dos recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos 

recebiveis imobiliarios serao tributados pelo IRRF as aliquotas de (i) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos 

por cento) quando os investimentos forem realizados corn prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% 

(vinte por cento) quando os investimentos forem realizados corn prazo de 181 (cento e oitenta e urn) dias ate 

360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco decimos por cento) quando os 

investimentos forem realizados corn prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias ate 720 (setecentos e vinte) 

dias; e (iv) 15% (quinze por cento) quando os investimentos forem realizados corn prazo superior a 721 

(setecentos e vinte e urn) dias. 
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Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de Investidor, conforme sua qualificacao como 

pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituicao financeira, sociedade de 

seguro, de previdencia privada, de capitalizacao, corretora de titulos, valores mobiliarios e cambio, 

distribuidora de titulos e valores rnobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro. 

A remuneracao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios, excetuando-se o ganho de capital na 

alienacao ou cessao, detidos por investidores pessoas fisicas a partir de 10  de janeiro 2005, fica isenta do 

imposto de renda (na fonte e na declaracao de ajuste anual) independentemente da data de emissao do 

referido certificado. Os ganhos de capital estarao sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicaveis a investidores 

pessoa fIsica ou pessoa juridica, no que se refere a tributacao de ganhos de capital. 

Os investidores qualificados como pessoas fisicas ou pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos 

tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto nao é compensavel. As entidades imunes estao 

dispensadas da retencao do imposto na fonte desde que declarem sua condicao a fonte pagadora. No entanto, 

estas entidades podem sujeitar-se a tributacao pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma 

vez que a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, paragrafo 1° , estabelece que a 

imunidade nao abrange os rendimentos auferidos em aplicacoes financeiras, de renda fixa ou de renda 

variavel. Este dispositivo legal esta suspenso por forca de acao direta de inconstitucionalidade movida pela 

Confederacao Nacional da Saude. 

O IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real é considerado 

antecipacao, gerando o direito a compensacao com o IRPJ apurado em cada periodo de apuracao. 

A partir de 10  de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicacOes de recursos das 

provisoes, reservas tecnicas e fundos de pianos de beneficios de entidade de previdencia complementar, 

sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bem como de seguro de vida 

corn clausula de cobertura por sobrevivencia, havera dispensa de retencao do imposto de renda incidente na 

fonte ou pago em separado. 

Tambem, na hipotese de aplicacao financeira em certificados de recebiveis imobiliarios realizada por 

instituicoes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdencia complementar abertas 

(corn recursos nao derivados das provisoes, reservas tecnicas e fundos), sociedades de capitalizacao, corretoras 

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

retencao na fonte e do pagamento do imposto. 

(ii) 10F: 
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De uma maneira geral, cumpre lembrar que ha a incidencia do 10F/Titulos ou Valores Mobiliarios, cujo fato 

gerador sera a aquisicao, cessao, resgate, repactuacao ou pagamento para liquidacao de titulos e valores 

mobiliarios. Regra geral, para as operacoes cujo resgate, cessao ou repactuacao ocorra apos o periodo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua aquisicao, havera isencao do 10F/Titulos ou Valores Mobiliarios. 

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou juridicas nao financeiras que nao possuirem contas 

individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas contas pela Emissora, cabendo 

as instituivies financeiras titulares das referidas contas a retencao do e o recolhirnento do IRRF. 

A retencao deve ser efetuada por ocasiao do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores e o 

recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro dia Otil subsequente ao decendio de ocorrencia do 

referido pagamento. 

(iii) Contribuicao ao Programa de Integracao Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS 

A contribuicao ao PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas juridicas ou a etas 

equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas, independentemente do tipo de 

atividade exercida e da classificacao contabil adotada para tais receitas. 

No tocante a contribuicao ao PIS, é importante mencionar que, de acordo corn a Lei n° 10.637, de 30 de 

dezennbro de 2002, desde 10  de dezembro de 2002: (i) a aliquota foi elevada para 1,65% (um inteiro e sessenta 

e cinco centesimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado corn creditos decorrentes 

de custos e despesas incorridos junto a pessoas juridicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteracao da 

sisternatica da tributacao da COFINS pois de acordo corn a Medida Provisoria n° 135, convertida na Lei n° 

10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 10  de fevereiro de 2004: (i) a aliquota foi elevada para 7,6% (sete 

inteiros e seis decimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado corn creditos 

decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas juridicas brasileiras. 

A remuneracao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios aos 

investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para os investidores 

pessoas juridicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributacao pelo 

PIS e pela COFINS a aliquota zero, nos termos do Decreto n° 5.442/05. 

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneracao conferida a titulo de 

pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios constitui receita financeira, porem, nao estao 

sujeitas a contribuicao ao PIS e a COFINS, face a revogacao do paragrafo 1° do artigo 30  da Lei n° 9.718/98 pela 
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Lei no 11.941/09, revogado em decorrencia da anterior declaracao de inconstitucionalidade do referido 

dispositivo pelo plenario do Supremo Tribunal Federal - STF. 

E importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenhann como atividade principal a exploracao de 

operacties financeiras, como, por exemplo, as instituicoes financeiras e entidades assemelhadas, a 

remuneracao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios é 

considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita 

operacional dessas pessoas juridicas, estando, portanto, sujeita a tributacao pela contribuicao ao PIS e pela 

COFINS, na forma da legislacao aplicavel a pessoa juridica que a auferir. 

Sobre as rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia dos referidos 

tributos. 

0 pagamento da contribuicao ao PIS e da COFINS deve ser efetuado ate o vigesinno quinto dia do mes 

subsequente ao de auferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou ate o vigesimo dia do mes 

subsequente no caso das instituiciies financeiras e entidades assemelhadas. 

CLAUSULA DEZESSEIS - PUBLICIDADE 

16.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos titulares dos CRI, bem como as convocacoes 

para as respectivas assembleias gerais, sera° realizados mediante publicacao de edital nos jornais em que a 

Emissora publica seus atos societarios. 

CLAUSULA DEZESSETE - REGISTRO DO TERMO 

17.1. ReRistro: 0 presente Termo sera registrado na Instituicao Custodiante das CCI, nos termos do paragrafo 

iinico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04. 

CLAUSULA DEZOITO - NOTIFICAOES 

18.1. Comunicacoes: Todas as comunicacOes entre as Partes serao consideradas validas a partir do seu 

recebimento nos enderecos constantes abaixo, ou em outro que as Partes venham a indicar, por escrito, 

durante a vigencia deste Termo. 

Para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

I 
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Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.400, 11° andar, ltaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Selo Paulo 

At.: Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2800 

Correio eletreinico: servicing@rbcapital.corn 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca 

Rio de Janeiro - RJ, CEP 22640-102 

At.: Sr. Marco Aurelio Ferreira / Srta. Marcelle Santoro / Srta. Karolina Vangelotti 

Tel.: (21) 3385-4565 

Fax: (21) 3385-4046 

E-mail: operacional@pentagonotrustee.cormbr  

18.2. Aviso de Recebimento As comunicacties sera° consideradas entregues quando recebidas sob protocol° 

ou corn "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ed, por fax, por 

telegrama ou por correio eletronico, nos enderecos mencionados neste Termo. Cada Parte devera comunicar as 

outras a mudanca de seu endereco. 
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CLAUSULA DEZENOVE - DISPOSICOES GERAIS 

19.1. Informacoes: Sempre que solicitada pelos titulares dos CRI, a Emissora thes dara acesso aos relatorios 

de gestao dos Creditos Imobiliarios vinculados pelo presente Termo. 

19.2. Divisibilidade: Na hipotese de qualquer disposicao do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou 

invalida, prevalecerao as demais disposicoes nao afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a 

substituir a disposicao afetada por outra que, na medida do possivel, produza efeitos semelhantes. 

19.3. Ausencia de Vicios: A Emissora e o Agente Fiduciario declaram, sob as penas da lei, que verificaram a 

legalidade e ausencia de vicios da presente operacao de securitizacao, alem da veracidade, consistencia, 

correcao e suficiencia das informacOes prestadas neste Termo. 

19.4. Fica desde já dispensada a realizacao de Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) a correcao de erros 

materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitacao ou aritmetico, (ii) alteracoes a quaisquer documentos da 

operacao já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) documento(s) da operacao, (iii) 

alteracoes a quaisquer documentos da operacao em razao de exigencias formuladas pela CVM, pela B3, ou pela 

ANBIMA ou (iv) em virtude da atualizacao dos dados cadastrais das Partes, tais como alteracao na razao social, 

endereco e telefone, entre outros, desde que as alterayies ou correceies referidas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) 

acima, nao possam acarretar qualquer prejuizo aos titulares dos CRI ou qualquer alteracao no flux° dos CRI, e 

desde que nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os titulares dos CRI. 

19.5. As Partes declaram que conhecem e estao em consonancia corn todas as disposicifies da Lei n.° 12.846/13 

e alteracties posteriores ("Lei Anticorruocao") e, em particular, declaram individualmente uma a outra, sem 

limitacao, que: (i) nao financia, paga, custeia, patrocina, concorda em receber Cu recebe qualquer suborno, 

propina ou outro pagamento ou beneficio ilicito, bem como nao frustra, manipula, frauda, impede e/ou obtern 

vantagem em relacao a qualquer licitacao, contrato ou relacionamento corn agentes 	e/ou de qualquer 

modo subvenciona, viabiliza ou oculta a pratica dos atos ilicitos previstos nas Lei Anticorrupcao e/ou crime 

organizado; (ii) nab promete, oferece ou dá, direta ou indiretamente, qualquer item de valor a agente piibtico 

ou a terceiros para obter ou manter negocios ou para obter qualquer vantagem impropria; e (iii) em todas as 

suas atividades relacionadas a este instrumento, cumprira, a todo tempo, corn a Lei Anticorrupcao. 
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CLAUSULA VINTE - LEGISLACAO APLICAVEL E FORO 

20.1. Interpretacao: Os termos e condiceies deste Termo devem ser interpretados de acordo corn a legislacao 

vigente na Republica Federativa do Brasil. 

20.2. Foro: As Partes elegem o foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de sao Paulo, como o unico competente 

para dirimir quaisquer questoes ou litigios originarios deste Termo, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

0 presente Termo é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 15 de marco de 2018. 

(0 restante do pagina foi intencionalmente deixoda em branco.) 
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RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Nome: 

RG n°: 

CPF/MF n°: 
%ago Feria Silveira 

RG: 22366.436-8 
CPF: 137.685.467-80 

nudes Neuhaus Tana 
RG n°. 

RG: 21.748.2304 (DetraniFt.) 
CPF/MF n°: CPF: 124.327.157-48 

(Pagina de assinaturas do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 170a Serie da la Emissao de 

Certificados de Recebiveis Imobiliários da RB Capital Connpanhia de Securitizacao, firmado em 15 de marco de 

2018, entre esta ultima e a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios) 

Felipe Gabriel %ares 
NomekG. 47853151-5 (SSP/SP) Cargo: CPF 366 335 908-57 

Nome: 

Cargo: 

Emissora 
Flay's Palades 

Mendonca Be'lune 
RG 60.917.105-7 (SSP/SP) 

CPF 052.718.227-37 

Testemunhas: 

'O., U/-  .& 	d&--  
P NTAGONO S.A. DISTRI UIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiduciario 

Nome: 

Cargo: 
Maria Victoria Bachert 

Procuradore 
CPF: 439.702.938-55 
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ANEXO I - TABELA DE AMORTIZAcA0 

Data Saldolnicial Fator de 
Juros Juros Taxa de 

Amort. Amort. Principal PMT Saldo Final 	1 

15/mar/18 32.330.000,00 32.330.000,00 

15/dez/18 32.330.000,00 1,0395167366 1.277.576,09 10,1250% 3.273.401,09 4.550.977,18 29.056.598,91 
15/dez/19 29.056.598,91 1,0530330000 1.540.958,61 10,3592% 3.010.018,57 4.550.977,18 26.046.580,33 
15/dez/20 26.046.580,33 1,0530330000 1.381.328,29 12,1692% 3.169.648,89 4.550.977,18 22.876.931,45 
15/dez/21 22.876.931,45 1,0530330000 1.213.232,31 14,5900% 3.337.744,88 4.550.977,18 19.539.186,57 
15/dez/22 19.539.186,57 1,0530330000 1.036.221,68 17,9882% 3.514.755,50 4.550.977,18 16.024.431,06 
15/dez/23 16.024.431,06 1,0530330000 849.823,65 23,0969% 3.701.153,53 4.550.977,18 12.323.277,53 
15/dez/24 12.323.277,53 1,0530330000 653.540,38 31,6266% 3.897.436,81 4.550.977,18 8.425.840,73 
15/dez/25 8.425.840,73 1,0530330000 446.847,61 48,7088% 4.104.129,57 4.550.977,18 4.321.711,15 
15/dez/26 4.321.711,15 1,0530330000 229.193,31 100,0000% 4.321.711,15 4.550.904,46 0,00 

IMes 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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ANEXO II - DECLARAcA0 DA INSTITUICAO CUSTODIANTE DAS CCI NOS TERMOS DO PARAGRAFO ONICO DO 

ARTIGO 23 DA LEI N° 10.931/04 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao financeira, corn sede na 

Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 

302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38 , neste ato representada na forma de seu 

Estatuto Social ("Instituicao Custodiante da CCI"), na qualidade de instituicao custodiante do Instrumento 

Particular de Emissao de Cedulas de Credit° Imobiliario Fracionarias sem Garantia Real sob a Forma Escritural 

("Escritura de Emissao de CCI"), firmada, em 07 de janeiro de 2015, entre RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11° andar, Itaim 

Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.773.542/0001-22 ("Emissora"), e a Instituicao Custodiante da CCI, por meio do qual as Cedulas de Credit° 

Imobiliario ("CCI") foram emitidas pela Emissora para representar os Creditos Imobiliarios, DECLARA, para os 

fins do paragrafo anico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, que the foi entregue para custodia uma via da 

Escritura de Emissao de CCI e que, conforme o Termo de Securitizacao, estas se encontram devidamente 

vinculadas aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 170a Serie da 1a  Emissao ("CRI" e "Emissao", 

respectivamente) da Emissora, sendo que os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de 

Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao, firmado entre a Emissora e a Instituicao Custodiante da CCI, 

na figura de agente fiduciario ("Termo" ou "Termo de Securitizacao"), tendo sido instituido o regime fiduciario 

pela Emissora, no Termo de Securitizacao, sobre as CCI e os creditos imobiliarios que etas representam, nos 

termos da Lei n° 9.514/97, regime fiduciario este ora registrado nesta instituicao custodiante, que declara, 

ainda, que o Termo de Securitizacao e a Escritura de Emissao de CCI, por meio da qual as CCI foram emitidas, 

encontram-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta instituicao custodiante, nos termos do artigo 23 

e 18, 5 40, da Lei n° 10.931/04. 

Sao Paulo, 15 de marco de 2018. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDOFtA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 

Cargo: 

Instituicdo Custodiante da CCI 
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ANEXO III - CREDITOS IMOBILIARIOS 

agamentoL'atro_.__c1iTImobiIiári  

Calculado para o dia 05/01/2018 

05/10/2018 ' 	RS 4.624.284,86 
07/10/2019 R$ 4.624.284,86 
07/10/2020 RS 4.624.284,86 
07/10/2021 RS 4.624.284,86 
07/10/2022 RS 4.624.284,86 
06/10/2023 R$ 4.624.284,86 
07/10/2024 R$ 4.624.284,86 
07/10/2025 R$ 4.624.284,86 
07/10/2026 RS 4.624.284,86 
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ANEXO IV -CARACTERiSTICAS DAS CCI 

(calculados em 15/12/2014) 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMISSAO: 15/12/2014 

  

StRIE Unica NUMERAcA0 022015 TIPO DE CCI FRACIONARIA 

38,27% 

EMISSORA DA CCI 

RAZAO SOCIAL: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcii0 

CNPJ/MF: 02.773.542/0001-22 

ENDEREcO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11° andar 

BAIRRO: Itaim Bibi CIDADE sao Paulo UF SP CEP 04.538-132 

IN5TITUIcA0 CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: PENTAGON° S.A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDEREcO: Avenida das Americas, n.° 4.200, bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304 

BAIRRO: 	1 I 	Barra da Tijuca 	I 
I 

CIDADE Rio de 

Janeiro 

UF RJ CEP 22640-102 

DEVEDOR 

RAZAO SOCIAL: COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIcOS AUTOMOTIVOS LTDA. 

CNPJ/MF: 02.591.818/0001-5 

ENDEREcO: Rua Joinville, n° 4.200, 2° Pavimento 

BAIRRO: 	
I I 	

Campina 	1 CIDADE sao Jose dos 

Pinhais 

UF PR CEP 83020-000 

TiTULO 

Instrumento Particular de Contrato de Locacelo Atipica Para Fins NOP Residenciais e Outras Avencas, 

celebrado em 26 de setembro de 2006, entre a Cedente e o Devedor, conforme aditado em 14 de 

dezembro de 2007, 12 de junho de 2008, 18 de junho de 2009, 3 de agosto de 2010, 22 de maio de 2012, 5 

de setembro de 2012 e 29 de setembro de 2014 ("Contrato de Locacao"). 

VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 17.807.952,70 (dezessete milhoes, oitocentos e sete mil, 
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novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), calculado em 15 de dezembro de 2014. 

6. IDENTIFICACAO DOS IMOVEIS 

0 imovel localizado na Cidade de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana, objeto da matricula n° 56.864 do 

2° Oficio de Registro de Imoveis da Cidade de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana 

7. CONDICOES DE EMISSAO 

7.1. 	PRAZO: 144 (cento e quarenta e quatro) meses, contados da Data de 

Emissao. 

7.2. 	VALOR 	TOTAL 	DO 	CREDITO 

IMOBILIARIO: 

R$ 17.807.952,70 (dezessete milhoes, oitocentos e sete mil, 

novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos). 

7.3. 	PERIODICIDADE: Anual. 

7.4. 	VALOR DAS PARCELAS: Conforme tabela abaixo, calculada na Data de Emissao: 

7.5. 	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO: 

05/10/2015 1.483.996,06 

05/10/2016 1.483.996,06 

05/10/2017 1.483.996,06 

05/10/2018 1.483.996,06 

07/10/2019 1.483.996,06 

05/10/2020 1.483.996,06 

05/10/2021 1.483.996,06 

05/10/2022 1.483.996,06 

05/10/2023 1.483.996,06 

07/10/2024 1.483.996,06 

06/10/2025 1.483.996,06 

05/10/2026 1.483.996,06 

_ 
05 de outubro de 2015 

7.6. 	DATA DE VENCIMENTO FINAL: 05 de outubro de 2026. 

7.7. 	FORMA DE REAJUSTE: IGP-M/FGV. 

7.8. 	MULTA 2% (dois por cento). 

7.9. 	ENCARGOS MORATORIOS: 1% (urn por cento) ao mes 

7.10. INDENIZACAO EM CASO DE RESCISAO 0 valor correspondente ao resultado da multiplicacao do 

period° remanescente para o termino do prazo do Contrato 
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de Locaeao (conforme previsto no item 15.1 do Contrato de 

Locaeao), pelo valor do aluguel em vigor a epoca da 

ocorrencia do fato, corrigido monetariamente nos termos do 

Contrato de Locoed°, pro rata die. . 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMISSAO: 15/12/2014 

  

SERIE Unica NUMERAcA0 012015 TIPO DE CCI FRACIONARIA 

61,73% 

EMISSORA DA CCI 

RAZAO SOCIAL: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

CNPJ/MF: 02.773.542/0001-22 

ENDEREcO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 112  andar 

BAIRRO: 	1 Itaim Bibi CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04.538-132 

INSTITUIcA0 CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDEREcO: Avenida das Americas, n.° 4.200, bloco 08, Ala B, salas 302, 303 e 304 

BAIRRO: 	1 I 	Barra da Tijuca 	1 CIDADE Rio de 

Janeiro 

UF RJ CEP 22640-102 

DEVEDOR 

RAZAO SOCIAL: COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SERVIcOS AUTOMOTIVOS LTDA. 

CNPJ/MF: 02.591.818/0001-5 

ENDERECO : Rua Joinville, n° 4.200, 2° Pavimento 

BAIRRO: 
I 	

Campina 	I CIDADE Sao Jose dos 

Pinhais 

UF PR CEP 83020-000 

TITULO 

Instrumento Particular de Contrato de Locacdo Atipica Para Fins Ndo Residenciais e Outras Avencas, 

celebrado em 26 de setembro de 2006, entre a Cedente e o Devedor, conforme aditado em 03 de agosto 

de 2010, 22 de maio de 2012 e 5 de setembro de 2012 ("Contrato de Locaedo"). 
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VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$ 28.721.829,60 (vinte e oito milhoes, setecentos e vinte e urn mil, 

oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), calculado em 15 de dezembro de 2014. 

IDENTIFICACAO DOS IMOVEIS 

o imovel localizado na Cidade de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana, objeto da matricula n° 56.864 do 

2° Oficio de Registro de Imoveis da Cidade de Sao Jose dos Pinhais, Estado do Parana. 

CONDICOES DE EMISSAO 

7.11. PRAZO: 144 (cento e quarenta e quatro) meses, contados da Data de 

Emissao. 

7.12. VALOR 	TOTAL 	DO 	CREDITO 

IMOBILIARIO: 

R$ 28.721.829,60 (vinte e oito milhoes, setecentos e vinte e 

urn mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). 

7.13. PERIODICIDADE: Anual. 

7.14. VALOR DAS PARCELAS: Conforme tabela abaixo, calculada na Data de Emissao: 

Data Vcto. BTS PMT 

05/10/2015 2.393.485,80 

05/10/2016 	J 2.393.485,80 

05/10/2017 	I 2.393.485,80 

05/10/2018 	J 2.393.485,80 

07/10/2019 	I 2.393.485,80 

05/10/2020 2.393.485,80 

05/10/2021 	J 2.393.485,80 

05/10/2022 2.393.485,80 

05/10/2023 	I 2.393.485,80 

07/10/2024 	I 2.393.485,80 

06/10/2025 	I 2.393.485,80 

05/10/2026 2.393.485,80 

7.15. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO: 05 de outubro de 2015 

7.16. DATA DE VENCIMENTO FINAL: 05 de outubro de 2026. 

7.17. FORMA DE REAJUSTE: IGP-M/FGV. 
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7.18. MULTA 2% (dois por cento). 

7.19. ENCARGOS MORATORIOS: 1% (urn por cento) ao mes 

7.20. INDENIZACAO EM CASO DE RESCISAO 0 valor correspondente ao resultado da multiplicacao do 

periodo remanescente para o termino do prazo do Contrato 

de Locacao (conforme previsto no item 15.1 do Contrato de 

Locacao), 	pelo valor do 	aluguel 	ern 	vigor a 	epoca 	da 

ocorrencia do fato, corrigido monetariamente nos termos do 

Contrato de Locacao, pro rata die. 
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ANEXO V - DECLARACAO DO COORDENADOR LiDER PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUCAO CVM 

N° 414/2004 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade 

empresaria limitada, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11° andar, ltaim Bibi, CEP 04.538-

132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social ("Coordenador Lider"), na qualidade de instituicao intermediaria 

lider da oferta publica de distribuicao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 170a serie da la  emissao 

("Emissao"), da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 02.773.542/0001-22, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11° andar, ltaim Bibi, CEP 

04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo ("Emissora") nos termos da Instrucao CVM n° 476, de 

16 de janeiro de 2009, conforme alterada, declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto 

corn a Emissora e corn o Agente Fiduciario, a legalidade e a ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido 

corn diligencia para assegurar a veracidade, a consistencia, a correcao e a suficiencia das informaceies 

prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 15 de marco de 2018. 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Coordenador Lider 
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ANEXO VI - DECLARAcA0 DA EMISSORA PREVISTA NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUcA0 CVM N° 414 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA- 0, sociedade anonima, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.773.542/0001-22, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Linna, n° 4.400, 11° andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-

132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de S5o Paulo, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

("Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 170a Serie de sua la  

Emissao ("CRI" e "Emiss5o", respectivamente), que sera objeto de oferta publica de distribuicao, em que a RB 

CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., sociedade empresaria 

limitada, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11° andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na 

Cidade de S5o Paulo, Estado de S5o Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, atua como 

instituicao intermediaria Lider ("Coordenador Lider") e a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E 

VALORES MOBILIARIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, atua coma agente fiduciario 

("Agente Fiduciario"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto corn o Coordenador 

Lider e o Agente Fiduciario, a legalidade e a ausencia de vicios da operac5o, alem de ter agido corn diligencia 

para assegurar a veracidade, a consistencia, a correc5o e a suficiencia das informacoes prestadas no Termo de 

Securitizac5o de Creditos Imobiliarios da Emiss5o. 

S5o Paulo, 15 de nnarco de 2018. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcA0 

Emissora 
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ANEXO VII - DECLARAOES DO AGENTE FIDUCIARIO PREVISTAS NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUcA0 CVM 

N° 414/2004 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao financeira, corn sede na 

Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloc° 8, Ala B, Salas 

302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu 

Estatuto Social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de agente fiduciario da oferta publica de distribuicao dos 

Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 170a Serie da la  Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) da RB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, sociedade anonima, corn sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 

4.400, 11° andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), nos termos da Instrucao CVM n° 476, de 16 de janeiro de 

2009, conforme alterada, em que a RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA., instituicao financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 89.960.090/0001-76, corn sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.400, 11° andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, atua como instituicao intermediaria lider ("Coordenador Lider", declara, para todos os fins e 

efeitos, que verificou, em conjunto corn a Emissora e o Coordenador Lider, a legalidade e ausencia de vicios da 

operacao, alem de ter agido corn diligencia para verificar a veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das 

informacaes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 15 de marco de 2018. 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiduciorio 
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