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AutorreguEac5o 

lliA ANBIMA 

Agente Fiduciario 

TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 223a SERIE DA la EMISSAO 

DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZACAO 

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir nomeadas e qualificadas: 

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

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim Bibi, 

CEP 04538-132, inscrita no CNN sob o no 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma 

de seu Estatuto Social ("Emissora"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDOFtA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao 

financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, 

no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciario"); 

A Emissora e o Agente Fiduciario sao, em conjunto, denominados "Pages" e, individual e 

indistintamente, "Parte"; 

Celebram o presente Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios ("Termo de Securitizacao"), 

para vincular os Creditos Imobiliarios (conforme abaixo definidos) aos Certificados de Recebiveis 

Innobiliarios da 223a Serie da la Emissao da Emissora, nos termos do artigo 80  da Lei no 9.514/97, 

da Instrucao CVM no 476/09, da Instrucao CVM no 414/04 (conforme abaixo definidas) e das demais 

disposigoes legais aplicaveis e clausulas abaixo redigidas. 

CLAUSULAS 

DEFINIOES 

1.1. Definicoes. Para os fins deste Termo de Securitizacao, adotam-se as seguintes definigoes, 

sem prejuizo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente: 
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"Aaente Fiduciario": PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E 

VALORES MOBILIARIOS, instituicao financeira, corn sede 

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

Avenida das Americas, no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 

303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 

17.343.682/0001-38. 

"Alienagao Fiduciaria de Imovel" A alienagao fiduciaria do Imovel Alienado Fiduciariamente 

constituida por meio do Contrato de Alienagao Fiducieria de 

Imovel. 

"ANBIMA": ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, pessoa juridica 

de direito privado, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no 501, bloco 

II, cj. 704, Botafogo, CEP 22250-911, inscrita no CNN sob o 

no 34.271.171/0001-77. 

"Assembleia Geral" ou Assembleia geral de Titulares dos CRI, a ser realizada nos 

termos deste Termo de Securitizacao. "Assembleia Geral de Titulares 

dos CRI": 

"BACEN": Banco Central do Brasil. 

"Boletins de Subscricao": Boletins de subscricao por meio dos quais os Investidores 

subscreverao os CRI e formalizarao sua adesao aos termos e 

condigoes deste Termo de Securitizacao. 

"B3 (segmento CETIP UTVM)": 83 S.A. — BRASIL, BOLSA, BALCAO (segmento CETIP 

UTVM), instituicao devidamente autorizada pelo BACEN para 

a prestagao de servicos de depositaria de ativos escriturais e 

liquidagao financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Repoblica do Chile, 

no 225, 110  andar, CEP 20031-170. 

"CC": A Cedula de Credit° Imobiliario integral, sob a forma 

escritural, sem garantia real, emitida pela Emissora por meio 

da Escritura de Emissao de CCI, de acordo corn a Lei no 
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10.931/04, para representar a totalidade dos Creditos 

Imobiliarios. 

"Codigo ANBIMA": Codigo ANBIMA de Regulagao e Melhores Praticas para 

Estruturagao, Coordenagao e Distribuigao de Ofertas Publicas 

de Valores Mobiliarios e Ofertas Pablicas de Aquisigao de 

Valores Mobiliarios. 

"Comunicado de Inicio": Comunicado informando o 'nick) da °feria Restrita pelo 

Coordenador !icier a CVM, a ser enviado em ate 5 (cinco) 

Dias Oteis contados da primeira procura a potenciais 

investidores, nos termos do Contrato de Distribuigao. 

"Conta Centralizadora": Conta corrente no 13222-4, agenda no 0910, mantida junto 

ao Banco Itau Unibanco S.A, de titularidade da Emissora, 

integrante do Patrimonio Separado, na qual sera° 

depositados os valores relativos ao pagamento dos Creditos 

Imobiliarios. 

"Contrato de Alienagao Fiduciaria Instrumento Particular de Alienagao Fiduciaria de 'move' em 

Garantia e Outras Avengas, celebrado em 9 de setembro de 

2019, entre a Devedora, na qualidade de fiduciante, e a 

Emissora, na qualidade de fiduciaria, por meio do qual a 

Devedora alienou fiduciariamente a Emissora o Imavel 

Alienado Fiduciariamente, em garantia das Obrigagoes 

Garantidas. 

de Imovel": 

"Contrato de Distribuigao": Contrato de Distribuigao Palica Corn Esforgos Restritos de 

Colocagao, Sob o Regime de Melhores Esforgos de Colocagao, 

de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 223a Serie da 

la Emissao da RB Capital Companhia de Securitizagao, 

celebrado em 10 de outubro de 2019, entre a Emissora, o 

Coordenador Lider e a Devedora. 

"Coordenador Lider: RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE 

TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituigao 

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

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  
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andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ sob o no 

89.960.090/0001-76. 

"Creditos Imobiliarios": Creditos imobiliarios correspondentes (i) ao valor das 

Debentures, no montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhoes de reais); e (ii) a todos e quaisquer outros valores, 

presentes e futuros, principais e acessorios, devidos pela 

Devedora a Emissora nos termos das Debentures, incluindo 

a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como juros 

remuneratorios, enca rgos morat6rios, despesas, 

penalidades, custas, honorarios, garantias, e demais 

encargos contratuais e legais, conforme previsto na Escritura 

de Emissao de Debentures. 

"CRI": Certificados de recebiveis imobiliarios da 223a serie da la 

emissao da Emissora, a serem emitidos corn lastro na CCI 

que representa a totalidade dos Creditos Imobiliarios, nos 

termos dos artigos 60  a 80  da Lei no 9.514/97. 

"CRI em Circulagao": A totalidade dos CRI em circulagao no mercado, excluidos 

aqueles que a Emissora e a Devedora 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 

determinagao de quorum em assembleias e demais 

finalidades previstas neste Termo de Securitizacao. 

Comissao de Valores Mobiliarios. 

"Data de Emissao": 18 de outubro de 2019. 

"Data(s) de Integralizacao": As datas de integralizacao dos CRI, ocorridas durante o Prazo 

de Colocagao. 

"Data de Vencimento": 02 de outubro de 2031, conforme o cronograma constante 

do Anexo II a este Termo de Securitizacao. 
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ANBIMA 

Agente Fiduciario 

"Debentures" As 60.000 (sessenta mil) debentures emitidas no ambito da 

emissao da Devedora, nos termos da Escritura de Emissao 

de Debentures. 

"Devedora": DUBLIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A., 

sociedade por agoes, corn sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Avenida Horkio Lafer, no 160, 100  

andar, cj. 102, Itaim Bibi, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ 

sob no 28.299.657/0001-10. 

"Dia(s) Otil(eis)": Qualquer dia, exceto sabados, domingos e feriados 

declarados nacionais. 

"Documentos da Oberacao": Sao (i) a Escritura de Emissao de Debentures; (ii) o Contrato 

de Alienagao Fiduciaria de Imovel; (iii) a Escritura de Emissao 

de CCI; (iv) o Contrato de Distribuigao; e (v) este Termo de 

Securitizagao. 

"Emissao": 223a serie da la emissao de CRI da Emissora, emitida por 

meio deste Termo de Securitizagao. 

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

companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 

110  andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no 

CNPJ sob o no 02.773.542/0001-22. 

"Escritura de Emissao de CCI": Instrumento Particular de Emissao de Cedula de Credit° 

Imobiliario sem Garantia Real Imobiliaria, sob a Forma 

Escritural, celebrado pela Emissora em 10 de outubro de 

2019. 

"Escritura de Emissao de 0 "Instrumento Particular de Escritura da la (Primeira) 

Emissao de Debentures Simples, Alao Conversiveis em Agoes, 

em Serie Unica da Especie Quirografaria, corn Garantia 

Fidejussoria e Garantia Real Adicional, Para Colocagao 

Privada da Dublin Empreendimento Imobiliario SPE S.A.", 

celebrada em 9 de setembro de 2019, conforme aditada. 

Debentures" 
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"Escriturador": 0 ITAO CORRETORA DE VALORES S.A., instituicao 

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

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 100  

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o no 61.194.353/0001-64, 

responsavel pela escrituragao da Emissora. 

"Eventos de Liquidacao do Significam os eventos descritos na Clausula 12.4 deste 

Termo de Securitizagao, que ensejarao a liquidagao do 

Patrim6nio Separado. 

Patrimonio Separado": 

"Fiadores": AMY ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., corn 

sede na Avenida Horacio Lafer, 160, 10° andar, Itaim Bibi, 

Sao Paulo - SP, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ sob o no 

44.416.642/0001-41 

MOAC PARTICIPACoES LTDA., corn sede na Rua Afonso 

Braz, 473, conj. 52, Vila Nova Conceigao, Sao Paulo - SP, 

CEP 04511-011, inscrita no CNPJ sob o no 03.992.867/0001-

69 

TRIPAR PARTICIPACoES LTDA., sociedade limitada, corn 

sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, na Av. Barao 

de Studart, n.0  303, sala 03, andar, inscrita no CNN sob no 

18.066.283/0001-30 

"Fianca": Garantia fidejussoria prestada pelos Fiadores no ambito da 

Escritura de Emissao de Debentures, na condigao de 

solidariamente coobrigados e principals pagadores de todas 

as Obrigagoes Garantidas assumidas pela Devedora na 

Escritura de Emissao de Debentures, ate seu integral 

adimplemento. 

"Garantias": A (i) Fianga; e (ii) Alienagao Fiduciaria de 'move'. 

"Garantidores": Os Fiadores e a Devedora. 

"Governo Federal": Governo da Republica Federativa do Brasil. 

"IGPM/FGV": indice Geral de Pregos do Mercado, calculado e divulgado 

pela Fundagao GetUlio Vargas. 
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"Imovel Alienado imovel localizado na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, na Rua Professor AM() Inocente e na Rua Leopoldo 

Couto de Magalhaes Junior, descrito e caracterizado nas 

matriculas no 20.761, 42.029, 42.030, 175.979 e 181.521 

do 40  Cart6rio de Registro de Imoveis de Sao Paulo/SP 

Fiduciariamente": 

"Instituicao Custodiante": PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E 

VALORES MOBILIARIOS, instituigao financeira, corn sede 

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

Avenida das Americas, no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 

303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 

17.343.682/0001-38. 

"Instrugao CVM no 358/02": Instrugao da CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, 

conforme alterada e atualmente em vigor 

"Instrugao CVM no 400/03": Instrugao da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"Instrugao CVM no 414/04": Instrugao da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"Instrucao CVM no 476/09": Instrugao da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"Instrucao CVM no 539/13": Instrugao da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"Instrucao CVM no 583/16": Instrugao da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, 

conforme alterada e atualmente em vigor. 

"Investidor(es) Profissional(is)": Investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-A 

da Instrugao CVM no 539/13. 

"Investidor(es) Qualificado(s)": Investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9-B 

da Instrugao CVM no 539/13. 

Imposto sobre Operagoes Financeiras. 

"I0F/CAmbio": Imposto sobre Operagoes de Cambio. 

"I0F/Titulos": Imposto sobre Operagoes corn Thulos e Valores Mobiliarios. 

"IPCA/IBGE": indice de Pregos ao Consumidor, calculado e divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 
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Agente Fiduciario 

"JUCESP": Junta Comercial do Estado de Sao Paulo. 

"Lei das Sociedades por Agoes": Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 

e atualmente em vigor. 

"Lei no 6.385/76": Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada 

e atualmente em vigor. 

"Lei no 9.514/97": Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada 

e atualmente em vigor. 

"Lei no 10.931/04": Lei no 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada 

e atualmente em vigor. 

"ObrigagOes Garantidas": Correspondem ao (i) integral pagamento dos Creditos 

Imobiliarios; (ii) adimplemento de todas as obrigagoes, 

presentes ou futuras, principals ou acessorias, pecuniarias ou 

nao pecuniarias, assumidas pela Devedora e pelos Fiadores 

na Escritura de Emissao de Debentures e nos demais 

Documentos da Operagao; e (iii) pagamento de todos os 

custos e despesas necessarios para a emissao das 

Debentures, dos demais Documentos da Operagao e da 

emissao dos CRI, cobranga dos Creditos Imobiliarios e/ou 

excussao das Garantias, incluindo, mas nao se limitando, a 

penas convencionais, honorarios advocaticios, custas e 

despesas judiciais ou extrajudiciais entre outras obrigagoes. 

"Oferta Restrita": Distribuigao publica dos CRI, corn esforgos restritos de 

distribuigao, nos termos da Instrugao CVM no 476/09. 

"Partes": A Emissora e o Agente Fiduciario, quando mencionados em 

conjunto. 

"Patrimonio Separado": Patrim6nio constituido pelos Creditos Imobiliarios e pelas 

Garantias vinculadas aos CRI, incluindo a Conta 

Centralizadora, apos a instituigao do regime fiduciario. 0 

Patrimonio Separado nao se confunde corn o patrimonio da 

Emissora e é destinado exclusivamente a liquidagao dos CRI, 

bem como ao pagamento dos respectivos custos de 
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administragao e obrigagoes fiscais, nos termos da Lei 

no 9.514/97. 

"Period° de Caoitalizagao": Intervalo de tempo que se inicia: (i) na primeira data de 

integralizagao, no caso do primeiro Period° de Capitalizagao, 

ou (ii) na ClItima data de pagamento dos Juros 

Remuneratorios, conforme previsto no Anexo II a este Termo 

de Securitizagao ("Data de Paaamento"), no caso dos demais 

Periodos de Capitalizagao, e termina na Data de Pagamento 

do respectivo period°. Cada Period° de Capitalizagao sucede 

o anterior sem solugao de continuidade, ate a Data de 

Vencimento ou ate a amortizagao extraordinaria ou resgate 

antecipado dos CRI, conforme o caso. 

"Prazo de Colocacao": Prazo para a conclusao da Oferta Restrita, que sera de ate 6 

(seis) meses contados data da disponibilizagao do 

Comunicado de Inicio. 

"Preco de Integralizagao": 0 prego de integralizagao sera correspondente (i) ao Valor 

Nominal Unitario, na primeira Data de Integralizagao, ou (ii) 

ao Valor Nominal Unitario acrescido da Remuneragao, 

calculada desde a Primeira Data de Integralizagao ou a Data 

de Pagamento imediatamente anterior (conforme o caso) ate 

a Data de Integralizagao em questa°, nas Datas de 

Integralizagao posteriores a Primeira Data de Integralizagao. 

"Regime Fiducierio": Na forma do artigo 90  da Lei no 9.514/97, a Emissora institui 

regime fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, 

representados pela CCI, e as Garantias, incluindo a Conta 

Centralizadora, corn a consequente constituigao do 

Patrimonio Separado dos CRI, ate o seu pagamento integral, 

isentando os bens e direitos integrantes do Patrimonio 

Separado de agoes ou execugoes de credores da Emissora, 

de forma que respondam exclusivamente pelas obrigagoes 

inerentes aos titulos a ales afetados. 
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"Remuneracao" ou "Juros Remuneragao devida aos Titulares dos CRI, de acordo corn a 

formula constante na Clausula 5.1 deste Termo de 

Securitizacao. 

Remuneratorios": 

"Taxa de Administragao": Remuneragao devida a Emissora, conforme prevista na 

Clausula 10.2 deste Termo de Securitizacao. 

"Taxa DI": Taxas medias diarias dos Depositos Interfinanceiros — DI de 

urn dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual 

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias uteis, 

calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (segmento 

CETIP UTVM), no informativo diario disponivel em sua 

pagina na Internet (http://www.b3.com.br). 

"Termo de Securitizacao": Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 223a 

Serie da la Emissao da RB Capital Companhia de 

Securitizacao, celebrado na presente data, entre a Emissora 

e o Agente Fiduciario. 

"Titulares dos CRI" ou Sao os investidores que venham a subscrever ou adquirir os 

CRI. "Investidores": 

"Valor das Debentures" Valor a ser pago pela Emissora a Devedora, em razao da 

integralizacao das Debentures, na importancia de 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de reais). 

"Valor Nominal Unitario": 0 valor nominal unitario dos CRI corresponde a R$ 1.000,00 

(um mil reais), na Data de Emissao. 

"Valor Total da Emissao": 0 valor total da Emissao correspondente a R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhOes de reais). 

1.1.1. Exceto se expressannente indicado: (i) palavras e express6es em maiusculas, nao definidas 

nesta Clausula, terao o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino incluira o feminino e o singular 

incluira o plural. 

II OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Vinculacao: A Emissora realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a vinculagao 

da CCI aos CRI da 223a Serie de sua la Emissao, conforme as caracteristicas descritas na Clausula 

III abaixo. 
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2.2. Lastro dos CRI e Vinculagao dos Creditos Imobiliarios: A Emissora declara que foram 

vinculados, pelo presente Termo de Securitizagao, os Creditos Imobiliarios, corn valor nominal total 

de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de reais), em 18 de outubro de 2019, cuja titularidade foi 

obtida pela Emissora por meio da celebragao da Escritura de Emissao de Debentures. 

2.3. Oriaem dos Creditos Imobiliarios: A CCI, representativa dos Creditos Imobiliarios, foi emitida 

pela Emissora, sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931/04 e da Escritura de Emissao de 

CCI. 

2.3.1. A Emissora sera a Crnica e exclusiva responsavel pela administragao e cobranga da totalidade 

dos Creditos Imobiliarios. 

2.3.2. A Escritura de Emissao de CCI, encontra-se devidamente custodiada junto a Instituigao 

Custodiante, nos termos do § 40  do artigo 18 da Lei no 10.931/04. 

2.4. Valor dos Creditos Imobiliarios: Na Data de Emissao, o valor dos Creditos Imobiliarios é de 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhOes de reais). 

2.5. Aquisigao dos Creditos Imobiliarios: Os Creditos Imobiliarios foram adquiridos pela Emissora 

nos termos da Escritura de Emissao de Debentures. 

2.6. Caracteristicas dos Creditos Imobiliarios: Os Creditos Irnobiliârios, representados pela CCI, 

contam corn as caracteristicas descritas no Anexo I. 

2.7. Autorizagao da Emissora: A Emissao foi autorizada em Reuniao do Conselho de Administragao 

da Emissora, realizada em 01 de agosto de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP em 

09 de agosto de 2019, sob o no 428.226/19-0 e rerratificada em 14 de outubro de 2019, em 

arquivamento perante a JUCESP. 

III IDENTIFICACAO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUICAO 

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

Imobiliarios, possuem as seguintes caracteristicas: 
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Emissao: la; 

Serie: 223a; 

Local de Emissao: Sao Paulo/SP; 

Quantidade de CRI: 60.000 (sessenta mil) CRI; 

Valor Global da Serie: R$ 60.000.000,00 (sessenta milhoes de reais), na Data de Emissao; 

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

Data de Emissao: 18 de outubro de 2019; 

Prazo Total: 4.367 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete) dias, contados da Data de 

Emissao; 

Data de Vencimento: 02 de outubro de 2031; 

Atualizagao Monetaria: nao ha; 

Juros Remuneratorios: correspondentes a 100% (cem por cento) da variagao acumulada da 

Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 1,85% (um inteiro e 

oitenta e cinco centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Oteis; 

Carencia: 48 (quarenta e oito meses) para pagamento da amortizagao; 

Pagamento dos Juros Remuneratorios: de acordo corn a tabela constante do Anexo II, sendo 

primeiro pagamento devido em 01 de novembro de 2019 e o Ultimo pagamento devido na Data de 

Vencimento; 

(xiv) Pagamento da Amortizagao: de acordo corn a tabela constante do Anexo II, ap6s transcorrido 

periodo de carencia de 48 (quarenta e oito) meses, sendo o primeiro pagamento devido em 01 de 

novembro de 2023 e o ultimo pagamento devido na Data de Vencimento; 

Regime Fiduciario: Sim; 

Garantia Flutuante: Nao; 

Garantias dos CRI: Fianga e Alienagao Fiduciaria de Imovel; 

Coobrigagao da Emissora: nao ha; 

Ambiente de Deposit°, Distribuigao, Negociagao e Liquidagao Financeira: B3 (segmento CETIP 

UTVM); 

Codigo ISIN: BRRBRACRI655. 

3.2. Reaistro de Negociacao: Os CRI sera() depositados para distribuigao primaria e negociagao 

secundaria na B3 (segmento CETIP UTVM), sendo a distribuigao primaria realizada corn a 
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'ntermediagao do Coordenador LIder, instituigao integrante do sistema de distribuigao de valores 

mobiliarios, nos termos do artigo 20  da Instrugao CVM no 476/09. 

3.2.1. Sera° reconhecidos como comprovante de titularidade: (i) o extrato de posigao de cust6dia 

expedido pela B3 (segmento CETIP UTVM) em name do respectivo titular dos CRI; ou (ii) o extrato 

emitido pelo Escriturador, a partir de informagoes que he forem prestadas com base na posigao de 

custodia eletr8nica constante da B3 (segmento CETIP UTVM), considerando que a cust6dia eletronica 

do CRI esteja na B3 (segmento CETIP UTVM). Caso os CRI venham a ser custodiados em outra 

camara, este Termo de Securitizagao sera aditado para prever a forma de comprovagao da 

titularidade dos CRI. 

3.3. Forma: Os CRI sera° emitidos na forma nominativa e escritural. Nesse sentido, para todos as 

fins de direito, a titularidade dos CRI sera comprovada na forma prevista na Clausula 3.2.1 acima. 

3.4. Reaistro perante a CVM e ANBIMA: A presente Emissao é realizada em conformidade corn a 

Instrugao CVM no 476/09, nos termos do Contrato de Distribuigao, e esta automaticamente 

dispensada de registro de distribuigao na CVM, nos termos do artigo 60  da Instrugao CVM no 476/09. 

A Emissao sera registrada na ANBIMA, nos termos do paragrafo unico do artigo 40  e do artigo 12 do 

C6digo ANBIMA, exclusivamente para fins de informagao ao banco de dados da ANBIMA. 

3.4.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a Investidores Profissionais. 

3.4.2. 0 inicio da distribuigao publica sera informado pelo Coordenador lider a CVM, no prazo de 5 

(cinco) Dias Oteis, contado da primeira procura a potenciais investidores, nos termos do Contrato de 

Distribuigao e do artigo 7-A da Instrugao CVM no 476/09. 

3.4.3. Em atendimento ao que dispoe a Instrugao CVM no 476/09, os CRI da Oferta Restrita serao 

ofertados a, no maxim°, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e subscritos por, no maxima, 

50 (cinquenta) Investidores Profissionais. 

3.4.4. Os CRI sera° subscritos e integralizados a vista pelos Investidores Profissionais pelo Prego de 

Integralizagao, nos termos da Clausula IV abaixo, devendo tais Investidores Profissionais, por ocasiao 

da subscrigao, fornecer, por escrito, declaragao a ser prevista no Boletim de Subscrigao e a ser 
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prevista na declaragao de investidor profissional dos Titulares dos CRI (caso aplicevel), atestando 

que estao cientes de que, dentre outras questoes: (i) a Oferta Restrita nao foi registrada na CVM e 

nao sera registrada na ANBIMA; e (ii) os CRI ofertados estao sujeitos as restrigoes de negociagao 

previstas na Instrucao CVM no 476/09. 

3.5. Encerramento: A Oferta Restrita sere encerrada quando da subscricao e integralizacao da 

totalidade dos CRI pelos Investidores, ou a exclusivo criterio da Emissora em conjunto corn o 

Coordenador LIder, o que ocorrer primeiro. 

3.5.1. Em conformidade corn o artigo 80  da Instrugao CVM no 476/09, o encerramento da Oferta 

Restrita sera informado pelo Coordenador Lider a CVM, no prazo de ate 5 (cinco) dias contados do 

seu encerramento, devendo referida comunicagao ser encaminhada por intermedio da pagina da CVM 

na rede mundial de computadores e conter as informagoes indicadas no anexo I da Instrucao CVM 

no 476/09. 

3.5.2. Caso, em razao de impossibilidades tecnicas da CVM, o acesso ao sistema disponibilizado pela 

CVM para envio de documentos por intermedio de sua pagina na rede mundial de computadores nao 

possa ser realizado, o envio do aviso sobre o encerramento da Oferta Restrita sera feito por meio de 

peticao assinada conjuntamente pelo Coordenador Lider e pela Emissora. 

3.5.3. Caso a Oferta Restrita nao seja encerrada dentro de ate 180 (cento e oitenta) dias da data 

de seu inicio, a Emissora, em nome e em beneficio do Coordenador Lider, devera realizar a 

comunicagao prevista na Clausula 3.5 acima, corn os dados disponiveis a epoca, complementando-

os semestralmente ate o seu encerramento. 

3.6. Vedagao a Negociagao ("Lock Uo"):  Os CRI da presente Emissao, ofertados nos termos da 

Oferta Restrita, somente poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores 

mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscricao ou aquisicao pelo 

Investidor. 

3.6.1. Observadas as restrigoes de negociagao acima, apos o period° de vedagao a negociagao, os 

CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos 

que a Emissora obtenha o registro de oferta perante a CVM, nos termos do artigo 21 da Lei 
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no 6.385/76, e da Instrugao CVM no 400/03, e desde que apresente o respectivo prospecto a CVM, 

nos termos da regulamentagao aplicavel. 

3.7. Mercado Secundario: Observada a Clausula 3.6 acima, os CRI poderao ser negociados nos 

mercados de balcao organizado, devendo a Emissora cumprir corn o disposto no artigo 17 da 

Instrugao CVM no 476/09. 

3.8. Banco Liquidante: 0 Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o 

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

por meio dos sistemas da B3 (segmento CETIP UTVM). 

IV SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO DOS CRI 

4.1. Subscrigao e Integralizagao dos CRI: Os CRI sera° subscritos e integralizados na forma das 

Clausulas abaixo, sendo admitido, inclusive, agio ou desagio no momento da sua subscrigao e 

integralizagao. 

4.1.1. Os CRI serao subscritos durante todo o Prazo de Colocagao, apos a verificagao das condigeies 

precedentes nos termos da Escritura de Emissao de Debentures. 

4.1.2. A integralizagao dos CRI sera realizada a vista pelo Prego de Integralizagao, na respectiva 

data de subscrigao, em moeda corrente nacional, por meio do sistema de liquidagao financeira da 

B3, sendo admitido, a criterio da Emissora, agio ou desagio no momento da integralizagao. 

4.2. Procedimento de Integralizagao: A integralizagao dos CRI sera realizada via B3 (segmento 

CETIP UTVM), e os recursos sera° depositados na Conta Centralizadora e utilizados para o pagamento 

do Valor das Debentures. 

V CALCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERAToRIOS E AMORTIZACAO 

5.1. Juros Remuneratorios dos CRI: Os Juros Remuneratorios dos CRI, incidentes sobre o saldo do 

Valor Nominal Unitario, corresponderao a 100% (cem por cento) da variagao acumulada da Taxa DI, 

acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 1,85% (urn inteiro e oitenta e cinco 

centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias uteis, e serao pagos 
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mensalmente a partir de 01 de novembro de 2019 (inclusive) conforme Anexo II, observados os 

termos e condigoes deste Termo de Securitizagao, de acordo corn a formula prevista abaixo: 

J = VNe x (FatorJuros — 1) 

Onde: 

= Valor unitario dos juros no final de cada Periodo de Capitalizagao, calculado corn 8 (oito) 

casas decimais, sem arredondamento. 

VNe = Valor Nominal United() na Data de Integralizagao ou saldo do Valor Nominal Unitario, 

informado/calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. 

FatorJuros = Fator de juros composto pelo parametro de flutuagao acrescido de sobretaxa 

(spread) calculado corn 9 (nove) casas decimais, corn arredondamento, apurado da seguinte 

forma: 

FatorJuros = FatorDI x FatorSpread 

Onde: 

Fator DI = Produtorio das Taxas DI desde o inicio de cada Period° de Capitalizagao (inclusive) 

ate a data de calculo (exclusive), calculado corn 8 (oito) casas decimais, corn 

arredondamento, de acordo corn a formula prevista abaixo: 

Fator DI = (1 + TDI k  ) 
k=1 

Onde: 

n Numero de Taxas DI consideradas em cada Periodo de Capitalizagao, sendo "n" urn 

niimero inteiro. 

k = Nornero de ordem das Taxas DI, variando de 1 (urn) ate "n". 

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

arredondamento, apurada de acordo corn a formula prevista abaixo: 
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TDIk = ( + 1 ) 1 — 1  

Dik \252 

Onde: 

DIk = Taxa DI de ordem k divulgada pela B3 (segmento CETIP UTVM), utilizada corn 2 (duas) 

casas decimais. 

Fator de Spread: Sobretaxa de juros fixos ("spread"), calculada corn 9 (nove) casas, 

decimais corn arredondamento, de acordo corn a formula prevista abaixo: 

DP I 
_ k Spread )zsz 

FatorSpread — 
100 +1  

Onde: 

Spread = 1,85 (urn inteiro e oitenta e cinco centesimos). 

DP = numero de Dias Oteis entre a primeira Data de Integralizacao, inclusive, ou a Ultima 

Data de Pagamento, inclusive, e a data de calculo, exclusive, sendo "DP" urn numero inteiro. 

ObservagOes: 

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

decimais sem arredondamento. 

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

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

fator diario, e assim por diante ate o ultimo considerado. 

A Taxa DI devera ser utilizada considerando identico nUmero de casas decimais 

divulgado pela entidade responsavel pelo seu calculo. 

Para a determinagao dos valores de pagamento da Remuneragao, o "Fator Juros" sera 

calculado ate a Data de Pagamento, no respectivo mes de pagamento. 

para efeito do calculo da Remuneragao sera sempre considerado a Taxa DI divulgada 

corn 3 (tres) Dias uteis de defasagem, observado o "exclusive" e o "inclusive" das formulas 

acima (exemplo: para o calculo da Remuneragao na segunda Data de Pagamento, qual seja 4 

de dezembro de 2019, o DIk considerado sera o publicado no final do dia 28 de novembro de 
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2019 pela B3. Para o segundo Period() de Capitalizagao, serao considerados 22 DIk, referentes 

aos DIk de 29 de outubro de 2019 ate 28 de novembro 2019, considerando que nao seja 

declarado nenhum novo feriado nacional nao existente na presente data). 

5.2. Amortizagao: A amortizagao sera paga mensalmente a partir de 10  de novembro de 2023 

(inclusive) ate a Data de Vencimento, de acordo corn as seguintes formulas: 

AMi  = VNe x Tai  

Onde: 

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

decimais, sem arredondamento. 

VNe = conforme definido acima. 

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

Anexo II. 

5.3. Encargos Moratorios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer 

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

desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de 

aviso, notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutivel e nao 

compensatoria, de 2% (dois por cento), sobre o valor em atraso; e (ii) juros moratOrios a razao de 

1% (urn por cento) ao mes, sobre o valor em atraso, alem das despesas incorridas para cobranga, 

sendo que caso a mora tenha sido comprovadamente ocasionada por falha ou indisponibilidade de 

outras partes envolvidas, tais encargos nao terao efeito. 

5.4. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: Sem prejuizo do disposto na Clausula acima, o nao 

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

pecuniarias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo de Securitizagao ou em 

comunicado publicado pela Emissora, n'ao he 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. 
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5.5. Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRI serao efetuados pela Emissora utilizando-se os 

procedimentos adotados pela B3 (segmento CETIP UTVM). Caso, por qualquer razao, qualquer urn 

dos CRI nao esteja custodiado na B3 (segmento CETIP UTVM) 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 haver-6 qualquer tipo de remuneragao sobre o 

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

5.6. Prorrogagao de Prazos de Pagamento: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigagao pela Emissora ate o 10  (primeiro) Dia (Ail subsequente, se o 

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

pagos. 

5.7. Datas de Pagamento de Juros Remuneratorios e Taxa de Amortizacao: As datas de pagamento 

de Juros Remuneratorios e da amortizacao dos CRI, assim como a taxa de amortizacao dos CRI, 

encontram-se descritas no Anexo II deste Termo de Securitizacao. 

VI AMORTIZACAO EXTRAORDINARIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI 

6.1. Pre-paaamento das Debentures: A Devedora podera, a seu exclusivo criteria a partir da Data 

de Emissao, realizar o resgate da totalidade das Debentures, acrescido dos .Juros Remuneratorios e 

de urn premio de pre-pagamento sobre o saldo devedor das Debentures, nos termos da tabela 

abaixo, mediante previa notificagao por escrito a Securitizadora, corn, no minim° 10 (dez) Dias uteis 

de antecedencia. 
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Periodo Premio 

Da data de emissao das Debentures 

(inclusive) ate 09 de -setembro de 2020 

(inclusive) 

1,75% 

De 10 de setembro de 2020 (inclusive) 

ate 09 de setembro de 2021 (inclusive) 
1,50% 

De 10 de setembro de 2021 (inclusive) a 

09 de setembro de 2022 (inclusive) 
1,25% 

De 10 de setembro de 2022 (inclusive) a 

09 de setembro de 2023 (inclusive) 
1,00% 

De 10 de setembro de 2023 (inclusive) a 

09 de setembro de 2024 (inclusive) 
0,75% 

De 10 de setembro de 2024 (inclusive) a 

09 de setembro de 2025 (inclusive) 
0,50% 

De 10 de setembro de 2025 (inclusive) a 

09 de setembro de 2026 (inclusive) 
0,25% 

A partir de 10 de setembro de 2026 0,00% 

6.2. Resgate Antecipado Obrigatorios: Os CRI serao totalmente resgatados de forma obrigatoria 

no caso de a Emissora receber recursos devido ao pre-pagamento dos Creditos Imobilierios, 

conforme Clausula 6.1 acima, ou no caso da decretagao do vencimento antecipado das Debentures 

nos termos da Escritura de Emissao de Debentures. Os CRI tambern deverao ser resgatados 

integralmente caso a Oferta Restrita seja encerrada sem a colocagao de, pelo menos, 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhoes de reais) no prazo maximo de 12 (doze) meses da Data de 

Integralizacao. 

6.3. Amortizacao Extraordineria: Os CRI deverao ser amortizados extraordinariamente pela 

Emissora, caso, ate o 300  (trigesimo) dia seguinte a Data de Integralizacao, a Devedora realize o 

resgate facultativo parcial das Debentures de forma a adequar o volume total da Emissao a efetiva 

necessidade de recursos da Devedora, desde que mantido o valor nominal minima da Emissao de 

R$ 30.000.000,00 (trinta milh5es de reais). Nesta hipotese, a Devedora devera pagar o valor 
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equivalente ao saldo devedor das Debentures resgatadas, incluindo a Remuneragao respectiva no 

periodo compreendido entre a Data de Integralizacao e a data do pagamento, e nao havera a 

incidencia de prernio. 

6.4. Comunicacao: A Emissora devera comunicar ao Agente Fiduciario, aos Investidores e a B3 

(segmento CETIP UTVM), a respeito da realizacao do resgate antecipado ou da amortizacao 

extraordinaria, mencionadas nas Clausulas 6.2 e 6.3 acima, corn, no minimo, 5 (cinco) Dias Oteis de 

antecedencia de sua realizacao. 

6.5. Anuencia nao exigida: No caso de a Emissora realizar o resgate antecipado ou a amortizacao 

extraordinaria dos CRI, nos termos das Clausulas 6.2 e 6.3 acima, o resgate antecipado ou a 

amortizacao extraodinaria serao realizados independentemente da anu8ncia ou aceite previo dos 

Investidores, os quais desde já autorizam a Emissora e o Agente Fiduciario a realizarem os 

procedimentos necessarios a sua respectiva efetivagao, independentemente de qualquer instrucao 

ou autorizacao previa. 

6.6. Valor: 0 resgate dos CRI, em decorrencia das hipoteses previstas nas Clausulas 6.1 e 6.2 

acima, sera° realizados pelo valor do saldo devedor, calculado nos termos da Clausula V deste Termo 

de Securitizacao, na data do evento. No caso do resgate antecipado devido a ocorrencia de urn 

vencimento antecipado das Debentures, o pagamento do CRI acontecera no Dia Otil subsequente ao 

recebimento dos recursos pela Emissora. 

VII OBRIGAcoES E DECLARAcoES DA EMISSORA 

7.1. Declaragoes da Emissora: A Emissora neste ato declara que: 

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

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

esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizagoes necessarias a celebragao deste 

Termo de Securitizacao, a Emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obrigagoes aqui previstas, 

tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 
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os representantes legais que assinam este Termo de Securitizagao tern poderes estatutarios 

e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigageies ora estabelecidas e, sendo mandatarios, 

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

é legitima e (mica titular dos Creditos Imobiliarios; 

nas exatas condigoes da Escritura de Emissao de Debentures, os Creditos Imobiliarios 

encontram-se livres e desembaragados de quaisquer Onus, gravames ou restrigoes de natureza 

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

ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitizagao; 

conforme declarado pela Devedora na Escritura de Emissao de Debentures, a Emissora declara 

que nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou agoes judiciais, 

pessoais e/ou reais, de qualquer natureza, contra a Devedora, os Garantidores e o 'mover Alienado 

Fiduciariamente em qualquer tribunal, que afetem e/ou possam vir a afetar os Creditos Imobiliarios, 

representados pela CCI ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitizagao; 

nao ha qualquer ligagao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impega o Agente Fiduciario 

de exercer plenamente suas fungoes, e; 

este Termo de Securitizagao constitui uma obrigagao legal, valida e vinculativa da Emissora, 

exequivel de acordo corn os seus termos e condigoes. 

7.2. Obrigagoes da Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da 

Emissao e da propria Emissora, na forma prevista na Instrugao CVM no 358/02, bem como na Lei 

das Sociedades por AO-es, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente 

Fiduciario por meio de comunicagao por escrito. 

7.3. Obrigagoes Adicionais da Emissora: A Emissora obriga-se, ainda, a elaborar urn relatOrio 

mensal, coloca-lo a disposigao dos Investidores e disponibiliza-lo ao Agente Fiduciario ate o 200  

(vigesimo) dia de cada mes, ratificando a vinculagao dos Creditos Imobiliarios, representados pela 

CCI, aos CRI. 
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7.3.1. 0 referido relatorio mensal devera incluir: 

(I) data de emissao dos CRI; 

saldo devedor dos CRI; 

data de vencimento final dos CRI; 

valor pago aos Titulares dos CRI no mes; 

valor recebido da Devedora, em decorrencia dos Creditos Imobiliarios; e 

saldo devedor dos Creditos Imobiliarios. 

7.4. Informagoes: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciario, no prazo de ate 5 (cinco) 

Dias Oteis contados do recebimento da respectiva solicitagao por escrito, todas as informagoes 

relativas aos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI. 

7.5. Contratagao de Banco Liquidante: A Emissora mantera contratada, durante a vigencia deste 

Termo de Securitizagao, instituigao financeira habilitada para a prestagao do servigo de banco 

liquid ante. 

7.6. Declaragoes Reaulamentares: As declaragoes exigidas do Coordenador LIder, da Emissora e 

do Agente Fiduciario, nos termos da regulamentagao aplicavel, constam dos Anexos III a V deste 

Termo de Securitizagao, os quais sao partes integrantes e inseparaveis do presente Termo de 

Securitizagao. 

7.7. Envio dos Documentos necessarios ao Aqente Fiduciario para fins da disponibilizagao do  

relatorio anual: A Emissora obriga-se, desde já, a informar e enviar o organograma, todos os dados 

financeiros e atos societarios necessarios a realizagao do relatorio anual, conforme Instrugao CVM no 

583/16, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente 

encaminhados pela Emissora corn, no minim°, 30 (trinta) dias de antecedencia do encerramento do 

prazo para disponibilizagao do referido relatorio. 0 referido organograma do grupo societario da 

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

integrante de bloco de controle, no encerramento do Ultimo exercicio social. Os referidos documentos 

deverao ser acompanhados de declaragao assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora atestando, no 

melhor do seu conhecimento (i) que permanecem validas as disposigoes contidas no presente Termo 

de Securitizagao; e (ii) a nao ocorrencia de qualquer das hipoteses de vencimento antecipado e 
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inexistencia de descumprimento de obrigagoes da Emissora perante as Titulares dos CRI e o Agente 

Fiduciario. 

7.8. Obrigagao de Informar da Emissora: A Emissora compromete-se a notificar, em ate 5 (cinco) 

Dias Oteis, os Investidores e o Agente Fiduciario, caso quaisquer das declaragoes prestadas na 

Clausula 7.1 acima tornem-se total ou parcialmente inveridicas, incompleta ou incorretas. 

VIII GARANTIAS 

8.1. Garantias: Nao sera° constituidas garantias espedficas, reais ou pessoais, sobre as CRI, que 

gozarao das Garantias que integram os Creditos Imobiliarios, quais sejam: a (i) Fianga; e (ii) 

Alienagao Fiduciaria de Imovel. 

IX CLASSIFICACAO DE RISCO 

9.1. Classificacao de Risco: Os CRI objeto desta Ennissao poderao, a criterio da Emissora, contar 

corn analise de classificagao de risco por agenda de classificagao de risco especializada. 

X REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRACAO DO PATRIMoNIO SEPARADO 

10.1. Regime Fiduciario: Na forma do artigo 90  da Lei no 9.514/97, a Emissora institui Regime 

Fiduciario sobre as Creditos Imobiliarios, incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos 

Creditos Imobiliarios lastro para a emissao dos CRI. 

10.1.1. 0 Regime Fiduciario, instituido pela Emissora por meio deste Termo de Securitizagao, sera 

registrado na Instituigao Custodiante da CCI, nos termos do artigo 23, paragrafo unico, da Lei no 

10.931/04, por meio da declaragao contida no Anexo VI deste Termo de Securitizagao. 

10.2. Taxa de Administracao: A Emissora fara jus ao recebimento mensal da Taxa de Administragao, 

no valor de R$ 3.500,00 Wes mil e quinhentos reais), liquidos de todos e quaisquer tributos, e sera 

atualizada anualmente pela variagao positiva do IPCA/IBGE. 

10.2.1. A Taxa de Administragao sera custeada pela Devedora ou pelos recursos do PatrimOnio 

Separado em caso se inadimplencia da Devedora, e sera paga mensalmente, sendo a primeira na 
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Autorregulacao 

ANBIMA 

Agente Fiduciario 

primeira Data de Integralizagao, e as demais na mesma data dos meses subsequentes ate o resgate 

total dos CRI. A Taxa de Administrageo sera acrescida de (i) Imposto Sobre Servigos de Qualquer 

Natureza - ISS; (ii) da Contribuigeo ao Programa de Integragao Social - PIS; (iii) da Contribuigao 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; (iv) da Contribuigao Social sobre o Lucro 

Liquid° - CSLL; e (v) da Imposto de Renda - IR. 

10.2.2. A Taxa de Administrageo continuara sendo devida, mesmo apos o vencimento dos CRI, caso 

a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares dos CRI, recurso este que sera devido 

proporcionalmente aos meses de atuagao da Emissora. 

10.2.3. A remuneragao definida na Clausula 10.2 acima, nao inclui as despesas incorridas durante 

ou apos a prestagao dos servigos e que sejam consideradas necessarias ao exercicio da fungao da 

Emissora, tais como, por exemplo, publicagOes em geral (edital de convocagao de Assembleia dos 

Titulares dos CRI, ata da Assembleia dos Titulares dos CRI, etc.), notificagoes, extragao de certidoes, 

despesas corn viagens e estadias, transportes e alimentagao de seus agentes, despesas cartorarias, 

fotocopias, digitalizagoes, envio de documentos, contratagao de especialistas, tais como auditoria 

e/ou fiscalizagao, entre outros, ou assessoria legal da Emissora, bem como custas e despesas 

cartorarias relacionadas aos termos de quitageo, quando for o caso, e acompanhamento das 

Garantias, despesas corn conference call ou contatos telefonicos, as quais sera° cobertas as expensas 

do Patrimonio Separado. 

10.3. Ordem de Prioridade de Pagamentos: Os valores recebidos em razao do pagamento dos 

Creditos Imobiliarios deverao ser aplicados de acordo corn a seguinte ordem de prioridade de 

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

cumprimento do item anterior, inclusive em caso dos pagamentos e/ou recebimentos dos recursos 

decorrentes da excussao das Garantias: 

despesas do Patrimonio Separado incorridas e nao pagas ate a respectiva Data de Pagamento; 

Juros Remuneratorios vencidos; 

Juros Remuneratorios do period° em referencia; e 

amortizagao dos CRI, conforme previsto neste Termo, e encargos moratorios eventualmente 

incorridos. 
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10.3.1. Apos satisfeitos os creditos dos beneficiarios e extinto o regime fiduciario, se houver recursos 

livres excedentes, integrando o Patrimonio Separado, exceto multas, encargos ou penalidades 

devidos nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, estes sereo integralmente de titularidade 

da Emissora. 

10.4. Patrimonio Separado: As Garantias, os Creditos Imobiliarios representados pela CCI e a Conta 

Centralizadora encontram-se sob o Regime Fiduciario e permanecerao separadas e segregadas do 

patrimonio comum da Emissora, ate que se complete a integral liquidagao dos CRI. 

10.5. Obrigagoes do Patrimonio Seoarado: Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514/97, as Garantias, 

os Creditos Imobiliarios representados pela CCI e a Conta Centralizadora este° isentas de qualquer 

age° ou execugeo pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituigeo de garantias ou 

execugao por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e so 

respondereo pelas obrigagoes inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento 

pela aplicagao do artigo 76 da Medida Provisoria no 2.158-35/2001. 

10.6. Administrageo do Patrimonio Separado: A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio 

Separado, promovendo as diligencias necessarias a manutengeo de sua regularidade, notadamente 

a dos fluxos de pagannento das parcelas de amortizageo do principal, Juros Remuneratorios e dennais 

encargos acessorios. 

10.6.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo III a Instrugao CVM 414/04, a Emissora 

declara que: 

a custodia da Escritura de Emissao de CCI, em via original, sera realizada pela Instituigeo 

Custodiante; 

a guarda de todos e quaisquer documentos originais que evidenciam a validade e a eficacia 

da constituigeo dos Creditos Imobiliarios e das Garantias é de responsabilidade da Emissora; 

a arrecadageo, o controle e a cobranga dos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI, seo 

atividades que sera° realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: 

(a) o controle da evolugao do saldo devedor dos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI; (b) 
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Agente Fiduciario 

o controle e a guarda dos recursos que transitarao pelo Patrimonio Separado; e (c) a emissao, 

quando cumpridas as condigoes estabelecidas, mediante ciencia do Agente Fiduciario, dos 

respectivos termos de liberagao das Garantias; 

receber, em nome do Patrimonio Separado, todos e quaisquer pagamentos que vierem a ser 

efetuados pela Devedora por conta dos Creditos Imobiliarios, inclusive a titulo de amortizacao 

extraordinaria, liquidageo antecipada dos debitos e/ou de eventual indenizacao; e 

cobrar, no ambito judicial e/ou extrajudicial, os Creditos Imobiliarios em face da Devedora, 

dentro dos prazos e de acordo corn os procedimentos previstos na Escritura de Emissao de 

Debentures, inclusive, mas nao exclusivamente, mediante a execucao das Garantias. 

10.6.2. A Emissora administrara o Patrimonio Separado instituido para as fins desta Emissao, 

mantendo registro contabil independente do restante de seu patrimonio e elaborando e publicando 

as respectivas demonstragoes financeiras, em conformidade corn o artigo 12 da Lei no 9.514/97. 

10.7. Hinotese de Responsabilizageo da Emissora: A Emissora somente respondera por prejuizos 

ou insuficiencia do Patrimonio Separado em caso de descumprimento de disposicao legal ou 

regulamentar, negligencia ou administragao temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio 

Separado, devidamente comprovada. 

XI AG ENTE FIDUCIARIO 

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

nomeacao, para desempenhar as deveres e atribuigeies que Ihe competem, sendo-lhe devida uma 

remuneragao nos termos da lei e deste Termo de Securitizacao. 

11.2. Declaragoes do Agente Fiduciario: Atuando coma representante dos Investidores, o Agente 

Fiduciario declara: 

(i) aceitar integralmente o presente Termo de Securitizag5o, em todas as suas clausulas e 

condigoes; 
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nao se encontrar em nenhuma das situagoes de conflito de interesse previstas na Instrugao 

CVM no 583/16; 

sob as penas da lei, no ter qualquer impedimento legal para o exercicio da fungao que he é 

atribuida, conforme §3o do artigo 66 da Lei no 6.404/76; 

aceitar a fungao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuigoes 

previstas na legislagao especifica e neste Termo de Securitizagao; 

estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizagao e a cumprir corn suas 

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

para tanto; 

a celebragao deste Termo de Securitizagao e o cumprimento de suas obrigagoes aqui previstas 

nao infringem qualquer obrigagao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario; 

que verificou, no momento de aceitar a fungal:), a veracidade das informagoes relativas as 

Garantias e a consistencia das demais informagoes contidas neste Termo de Securitizagao, 

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissaes, falhas ou defeitos de que tenha 

conhecimento; 

assegurar, nos termos do §1° do artigo 60  da Instrugao CVM no 583/16, tratamento equitativo 

a todos os Titulares dos CRI em relagao a outros titulares de valores mobiliarios de eventuais 

emiss6es realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do 

mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de agente fiduciario; 

nao ter qualquer ligagao corn a Emissora, ou sociedade coligada, controlada, controladora da 

Emissora e/ou da Devedora Cu integrante do mesmo grupo economic° que o impega de exercer suas 

fungoes de forma diligente; 

que atua como agente fiduciario em outras emissoes de valores mobiliarios, p0blicas ou 

privadas, realizadas pela Emissora, ou por sociedade coligada, controlada, controladora e/ou 

integrante do mesmo grupo da Emissora, sendo certo que, conforme preve o §2o, artigo 60, da 

JUR_SP - 34943953v11 - 12767002.445165 



Instrucao CVM no 583/16, tais informagoes podem ser encontradas no Anexo VII do presente Termo 

de Securitizacao; e 

(xi) ter verificado a legalidade e ausencia de vicios da operagao, alem da veracidade, consistencia, 

correcao e suficiencia das informagoes prestadas pela Emissora no presente Termo de Securitizacao. 

11.3. Deveres do Agente Fiduciario: Incumbe ao Agente Fiduciario ora nomeado, principalmente: 

(I) exercer suas atividades corn boa fe, transparencia e lealdade para corn os Titulares dos CRI; 

proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercicio da funcao o 

cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administragao de seus 

proprios bens; 

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

outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocagao da Assembleia Geral, para deliberar 

sobre a sua substituigao; 

conservar ern boa guarda toda a documentagao relativa ao exercicio de suas fungoes; 

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

Garantias e a consistencia das demais informagoes contidas neste Termo de Securitizacao, 

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de que tenha 

conhecimento; 

diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitizacao e seus aditamentos sejam 

registrados nos orgaos competentes, adotando, no caso de omissao da Emissora, as medidas 

eventualmente previstas ern lei; 

acompanhar a prestagao das informagoes periodicas pela Emissora, alertando os Investidores, 

no relatorio anual, acerca de eventuais inconsistencias ou omiss6es de que tenha con hecimento; 
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acompanhar a atuagao da Emissora na administragao do Patrimonio Separado por meio das 

informagoes divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

opinar sobre a suficiencia das informagoes prestadas nas propostas de modificagao das 

condigoes dos valores mobiliarios; 

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

garantia, observando a manutengao de sua suficiencia e exequibilidade nos termos das disposigoes 

estabelecidas nesse Termo de Securitizagao; 

examinar proposta de substituigao de bens dados em garantia, manifestando sua opiniao a 

respeito do assunto de forma justificada; 

intimar, conforme o caso, a Emissora ou os Garantidores a reforgar a garantia atrelada aos 

Creditos Imobiliarios, na hipotese de sua deterioragao ou depreciagao; 

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

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

de Trabalho, Procuradoria da Fazenda PtbIica ou outros orgaos pertinentes, da localidade onde se 

situe o bem dado em garantia e/ou onde se localiza o domicilio e/ou a sede do estabelecimento 

principal da a Emissora, da Devedora ou dos Garantidores, conforme o caso; 

solicitar, quando considerar necesshrio, auditoria externa na Emissora ou do PatrimOnio 

Separado; 

convocar, quando necesshrio, a Assembleia Geral nos termos da Clausula XIII deste Termo 

de Securitizagao; 

comparecer as Assembleias Gerais a fim de prestar as informagoes que Ihe forem solicitadas; 

manter atualizada a relagao dos Titulares dos CRI e seus enderegos, mediante, inclusive, 

gestoes junto a Emissora e ao Escriturador; 
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Agente Fiduciario 

fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizagao, 

especialmente daquelas impositivas de obrigagoes de fazer e de no fazer; 

comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigagoes 

financeiras assumidas neste Termo de Securitizagao, incluindo as obrigagoes relativas a garantias e 

a clausulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que que 

estabelecem condigoes que nao 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 de 7 (sete) Dias uteis a contar de sua ciencia, conforme previsto na Instrugao CVM no 583/16. 

fornecer a Emissora termo de quitagao, no prazo de 5 (cinco) dias alp& satisfeitos os Creditos 

Imobiliarios representados pela CCI e extinto o Regime Fiduciario, que servira para baixa da garantias 

reais nos competentes cartorios; e 

disponibilizar, quando cabivel, no seu website, aos Titulares dos CRI, as informagoes recebidas 

pela Emissora e/ou Devedora referentes ao resgate antecipado, amortizagao extraordinaria e/ou 

vencimento antecipado. 

11.4. Remuneragao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como 

remuneragao pelo desempenho dos deveres e atribuigoes que he competem, nos termos da lei e 

deste Termo de Securitizagao, parcelas anuais de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), sendo 

a primeira parcela devida no 50  (quinto) Dia util contado da primeira Data de Integralizagao, e as 

demais nas mesmas datas dos anos subsequentes. Em caso de cancelamento da Oferta Restrita, a 

primeira parcela de honorerios sera devida a titulo de estruturagao e implantagao. 

11.4.1. A remuneragao definida na Clausula 11.4 acima continuara sendo devida mesmo alp& o 

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

fungal:), remuneragao esta que sera calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuagao do 

Agente Fiduciario. 

11.4.2. A remuneragao nao inclui as despesas incorridas durante ou apos a prestagao dos servigos 

e que sejam consideradas necessarias ao exercicio da fungao do Agente Fiduciario, tais como, por 

exemplo, publicagoes em geral (edital de convocagao de Assembleia Geral, ata da Assembleia Geral, 
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anOncio comunicando que o relatorio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposigao, etc.), 

notificagoes, extragao de certidoes, contatos telefonicos, despesas corn viagens e estadias, 

transportes e alimentagao de seus agentes, contratagao de especialistas, tais como auditoria e/ou 

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

cartorarias relacionadas aos termos de quitagao, que serao de responsabilidade da Emissora, que se 

valera para tanto dos recursos do Patrimonio Separado, devendo ser pagas ou reembolsadas no 

prazo de ate 2 (dois) Dias uteis a contar do aviso que the for expedido. 

11.4.3. As despesas no pagas ou reembolsadas pela Emissora, sem prejuizo das medidas de 

cobranga que poderao ser adotadas pelo Agente Fiduciario, serao cobertas corn os recursos do 

Patrimonio Separado ou, na sua insuficiencia, pelos Investidores, mediante pagamento das 

respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes, ou mediante reembolso, a 

exclusivo criteria do Agente Fiduciario, observando-se, neste Oltimo caso, que a Emissora sera 

comunicada, sempre que passive', sobre tais despesas previamente e por escrito. 

11.4.4. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remuneragoes ou pagamento ou 

reembolso de despesas previstas na Clausula 11.4 acinna, estara sujeita a multa moratoria nao 

compensatoria de 2% (dois por cento) sobre o valor do debit°, bem como a juros moratarios de 1% 

(urn por cento) ao mes, ficando o valor do debit° sujeito a atualizagao monetaria pelo IPCA, o qual 

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

11.4.5. As parcelas de remuneragao serao atualizadas, anualmente pela variagao positiva 

acumulada do IGPM/FGV ou, ainda, na impossibilidade de sua utilizagao, pelo indice que vier a 

substituko, a partir da data do primeiro pagamento, calculadas pro rata die, se necessario. 

11.4.6. As parcelas serk acrescidas de: (i) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS; 

(ii) Contribuigao ao Programa de Integragao Social - PIS; (iii) Contribuigao para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS; (iv) Contribuigao Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL; (v) Imposto de 

Renda Retido na Fonte - IRRF; e (vi) quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a 

remuneragao do Agente Fiduciario, nas aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento. 
3 
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11.4.7. 0 pagamento da remuneragao referida na Clausula 11.4 acima sera feito mediante deposit° 

na conta corrente a ser indicada pelo Agente Fiduciaria no momento oportuno, servindo o 

comprovante do deposit° como prova de quitagao do pagamento. 

11.4.8. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em 

que o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverao 

ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares dos CRI e, 

posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem 

adiantadas pelos Titulares dos CRI, correspondem a depositos, custas e taxas judiciarias nas agoes 

propostas pelo Agente Fiduciario, enquanto representante da comunhao dos Titulares dos CRI. Os 

honorerios de sucumbencia em agoes judiciais sera° igualmente suportados pelos Titulares dos CRI, 

bem como a remuneragao do Agente Fiduciario na hipotese de a Emissora permanecer em 

inadimplencia corn relagao 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. 

11.5. Substituicao do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser substituldo em razao de 

sua destituicao pelos Titulares dos CRI em Assembleia Geral, renuncia, ou nas hipoteses previstas 

em lei ou em ato regulamentar da CVM, observado o quanto segue: 

na hipotese de impedimento, rent:incia, intervencao ou liquidagao extrajudicial do Agente 

Fiduciario, este deve ser substituido no prazo de ate 30 (trinta) dias, mediante deliberagao em 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI para a escolha do novo Agente Fiducierio; 

aos Titulares dos CRI somente é facultado proceder a substituicao do Agente Fiduciario e 

indicagao de seu eventual substituto, apos o encerramento do prazo de distribuicao publica dos CRI, 

em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, especialmente convocada para esse fim; 

a substituicao do Agente Fiduciario deve ser comunicada a CVM, no prazo de 7 (sete) Dias 

contados do registro do aditamento ao Termo de Securitizacao; 

a substituicao permanente do Agente Fiduciario devera ser objeto de aditamento ao presente 

Termo de Securitizacao, cabendo a Emissora providenciar as correspondentes averbagoes e 

registros; 
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o Agente Fiduciario inicia o exercicio de suas fungoes a partir da data de celebragao do 

presente Termo de Securitizacao, devendo permanecer no exercicio de tais fungoes ate a sua efetiva 

substituicao ou liquidagao total dos CRI; 

o agente fiduciario nomeado em substituicao ao atual nao devera receber remuneragao 

superior a constante neste Termo de Securitizacao, fixada para o Agente Fiduciario substituido, 

exceto caso aprovada pelos Titulares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, situagao na 

qual o valor superior ao constante neste Termo de Securitizacao sera retido do Patrimonio Separado; 

e 

o agente fiduciario substituto devera comunicar imediatamente a substituicao aos Titulares 

dos CRI. 

11.6. Hipoteses de Substituicao do Aaente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario podera ser destituido: 

pela CVM, nos termos da legislagao em vigor; 

pelo voto dos Investidores em Assembleia Geral convocada pelos Investidores titulares de, 

no minima, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulagao; 

par deliberagao em Assembleia Geral, na hipotese de descumprimento dos deveres previstos 

no artigo 13 da Lei no 9.514/97; ou 

nas hipoteses de descumprimento das incumbencias mencionadas na Clausula 11.3 acima. 

11.7. Agente Fiduciario Substituto: 0 agente fiduciario eleito em substituicao nos termos da 

Clausula 11.5 acima, assumira integralmente as deveres, atribuicoes e responsabilidades constantes 

da legislagao aplicavel e deste Termo de Securitizacao. 

11.8. Aditamento do Termo de Securitizacao: A substituicao do Agente Fiduciario em carater 

permanente devera ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitizacao. 

JUR_SP - 34943953v11 - 12767002.445165 



11.9. Nomeacao de Aciente Fiduciario Delos Titulares dos CRI: Os Investidores, alp& o encerramento 

do prazo para a distribuicao dos CRI, poderao nomear substituto ao Agente Fiduciario, em Assembleia 

Geral especialmente convocada para este fim, par meio de voto da maioria absoluta dos Investidores. 

11.10. InadimDlemento da Emissora: No caso de inadimplemento da Emissora, o Agente Fiduciario 

devera usar de toda e qualquer agao prevista em lei ou neste Termo de Securitizacao para proteger 

direitos ou defender interesses dos Investidores. 

11.11. Outras Emissoes: 0 Agente Fiduciario declara atuar coma agente fiduciario nas emissoes de 

valores mobiliarios, palicas ou privadas, feitas pela Emissora, par sociedade coligada, controlada, 

controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, nos termos do §20  do artigo 60  da 

Instrucao CVM no 583/16, listadas no Anexo VII ao presente Termo de Securitizacao. 

11.12. Os atos ou manifestagoes par parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade para 

as Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigagOes para corn eles, bem coma aqueles 

relacionados ao devido cumprimento das obrigagoes assumidas neste Termo de Securitizacao, 

somente sera° validos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em 

Assembleia Geral. 

11.13. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumira que 

as documentos originals ou copias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou par 

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

hipotese, responsavel pela elaboragao de documentos societarios da Emissora, que permanecerao 

sob obrigagao legal e regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legislagao aplicavel. 

11.14. A atuagao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instrucao CVM no 583/16, e dos artigos 

aplicaveis da Lei das Sociedades par Agoes, bem coma do previsto neste Termo de Securitizacao, 

estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que Who 

tenha decorrido da legislagao aplicavel e dos documentos retro mencionados. 

XII TRANSFEReNCIA DA ADMINISTRACAO E LIQUIDA00 DO PATRIMoNIO SEPARADO 

12.1. Transferencia: Caso seja verificada: (i) a insolvencia da Emissora corn relagao as obrigagoes 

assumidas na presente Emissao ou, ainda; (ii) qualquer uma das hipoteses previstas na Clausula 

JUR_SP - 34943953v11 - 12767002.445165 



12.4 abaixo, o Agente Fiduciario devera realizar, imediata e transitoriamente, a administragao do 

Patrimonio Separado constituido pelos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI e Garantias, e 

promover a liquidagao do Patrim6nio Separado na hipotese em que a Assembleia Geral de Titulares 

dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidagao. 

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

administragao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, devere ser convocada uma Assembleia 

Geral de Titulares dos CRI, na forma estabelecida no Clausula XIII abaixo, e na Lei no 9.514/97. 

12.3. Deliberagao Relativa ao Patrimonio Separado: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI devera 

deliberar pela liquidagao do Patrimonio Separado, ou pela continuidade de sua administragao pela 

Emissora ou por nova securitizadora (conforme o caso), fixando, neste caso, a remuneragao da 

instituicao contratada. 

12.4. Eventos de Liauidagao do Patrimonio Separado: Alem da hipotese de insolvencia da Emissora 

corn relagao as obrigagoes assumidas na presente Emissao, a criterio da Assembleia Geral de 

Titulares dos CRI, a ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo ensejare a assuncao da 

administragao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, para liquida-lo ou nao, conforme 

Clausulas 12.1 a 12.3 acima: 

pedido, por parte da Emissora, de qualquer piano de recuperagao judicial ou extrajudicial a 

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida 

homologagao judicial do referido piano, ou requerimento, pela Emissora, de recuperagao judicial, 

independentemente de deferimento do processamento da recuperagao ou de sua concessao pelo juiz 

competente; 

pedido de autofalencia ou pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e 

nao devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

pedido de recuperagao judicial, extrajudicial ou decretacao de falencia da Emissora, nao 

elididos no prazo legal; 
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(iv) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigagoes pecuniarias e/ou 

nao pecuniarias previstas neste Termo de Securitizagao, desde que tenha recebido os recursos, e 

por culpa exclusiva e nao justificavel da Emissora, sendo que, nessa hip6tese, a liquidagao do 

Patrimonio Separado poder6 ocorrer desde que tat inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 

(trinta) Dias Cite's, a contar da data do inadimplemento. 

12.4.1. A ocorrencia de qualquer dos eventos acima descritos devera ser prontamente 

comunicada pela Emissora ao Agente Fiduciario, em ate 2 (dois) Dias Oteis contados do dia em que 

a Emissora comprovadamente tomar ciencia do evento. 

XIII ASSEMBLEIA GERAL 

13.1. Realizacao da Assembleia Geral: Os Investidores poderao, a qualquer tempo, reunir-se em 

Assembleia Gera!, a fim de deliberar sobre materia de interesse da comunhao dos Investidores. 

13.2. Competencia para Convocagao: A Assembleia Geral podera ser convocada pelo Agente 

Fiduciario, pela Emissora, pela CVM e/ou por Investidores que representem, no minimo, 10% (dez 

por cento) dos CRI em Circulagao. 

13.3. Legislagao Aplicavel: Aplicar-se-6 subsidiariamente 6 Assembleia Geral, no que couber, o 

disposto na Lei no 9.514/97, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Agoes, a respeito das 

assembleias gerais de acionistas. 

13.4. Convocagao: Exceto na hipotese prevista no artigo 14, § 20  da Lei no 9.514/97, a convocagao 

da Assembleia Geral de Titulares dos CRI far-se-6 mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, corn 

a antecedencia de 15 (quinze) dias, em primeira convocagao, no prazo de 8 (oito) dias contado de 

nova publicagao do edital de convocagao, em segunda convocagao, nos veiculos utilizados para 

publicagao legal da Securitizadora. A Assembleia Geral de Titulares dos CRI instalar-se-6, em 

primeira convocagao, corn a presenga de Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois 

tergos) do valor total dos CRI em Circulagao e, em segunda convocagao, corn qualquer numero de 

presentes. 

k 

9 
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13.5. Voto: Cada CRI conferira a seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais, sendo 

admitida a constituigao de mandaterios, Investidores ou nao, observadas as disposigoes da Lei das 

Sociedades por Agoes. 

13.6. Consulta formal: Os Titulares dos CRI poderao votar nas Assembleias Gerais por meio de 

processo de consulta formal, escrita ou eletronica, observadas as formalidades de convocagao, 

instalagao e deliberagao da Assembleia Geral previstas neste Termo de Securitizagao, caso assim 

autorizado pela legislagao aplicavel e nos termos da mesma. 

13.7. quoruns: Para efeito de calculo de quaisquer dos quoruns de instalagao e/ou deliberagao da 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI, sera° considerados os CRI em Circulagao. Os votos em branco 

tambern deverao ser excluidos do calculo do quorum de deliberagao da Assembleia Geral de Titulares 

dos CRI. 

13.8. Presenca dos Representantes Legais: Sera facultada a presenga dos representantes legais da 

Devedora nas Assembleias Gerais. 

13.9. Comparecimento do Agente Fiduciario: 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia 

Geral e prestar aos Investidores as informagoes que the forem solicitadas. 

13.10. Presidencia: A presidencia da Assembleia Geral de Titulares dos CRI cabera ao representante 

da Emissora nas Assembleias Gerais e, na sua falta, aos Titulares dos CRI eleito pelos demais. 

13.11. Dispensa de Convocagao: Independentemente das fornnalidades previstas na lei e neste 

Termo de Securitizagao, sera considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem os 

titulares de todos os CRI em Circulagao. 

13.12. Deliberagoes: Exceto conforme estabelecido neste Termo de Securitizagao, as deliberagoes 

em Assembleia Geral de Titulares dos CRI sera° tomadas por Titulares dos CRI representando, pelo 

menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (urn) dos CRI em Circulagao em primeira convocagao e 

por 50% (cinquenta por cento) mais 1 (urn) dos titulares de CRI em Circulagao presentes em segunda 

convocagao. 
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13.12.1. As deliberagoes relativas (i) a alteragao das datas de pagamento de principal e juros dos 

CRI; (ii) reducao da remuneragao dos CRI; (iii) a alteragao do prazo de vencimento dos CRI; (iv) 

alteragao dos eventos de liquidagao do Patrimonio Separado; (v) alteragao dos quoruns de 

deliberagao dos Titulares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares dos CRI; (vi) alteragoes das 

hipoteses de vencimento antecipado das Debentures deverao ser aprovadas, inclusive no caso de 

renCincia ou perdao temporario relacionados aos direitos dos Titulares dos CRI; (vii) alteragoes das 

Garantias, seja em primeira convocagao da Assembleia Geral de Titulares dos CRI ou em qualquer 

convocagao subsequente, por Titulares dos CRI que representem 75% (setenta e cinco por cento) 

dos CRI em Circulagao. 

13.13. Na ocorrencia de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, nos termos da Escritura de 

Emissao de Debentures, a Emissora devera convocar Assembleia Geral de Titulares dos CRI em ate 

2 (dois) Dias uteis da data do evento ou do recebimento da notificagao pela Devedora, confornne o 

caso, para deliberagao pelo nao vencimento antecipado. 

13.13.1. A nao decretagao do vencimento antecipado devera ser deliberado em Assembleia Geral 

de Titulares dos CRI por Titulares de CRI que represente mais que 50% (cinquenta por cento) mais 

1 (um) dos CRI em Circulagao em primeira ou em segunda convocagao. 

13.13.2. Em caso de ausencia de quorum de instalagao e/ou deliberagao, conforme Clausula 13.13.1 

acima, a Emissora devera declarar o vencimento antecipado dos CRI e consequentente o resgate 

antecipado nos termos da Clausula VI deste Termo de Securitizacao. 

13.14. Validade: As deliberagoes tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quorum 

de instalagao e de deliberagao estabelecido neste Termo de Securitizacao, sera° consideradas validas 

e eficazes e obrigarao todos os Titulares dos CRI, quer tenham comparecido ou nao a Assembleia 

Geral e, ainda que nela tenham se abstido de votar, ou votado contra, devendo ser divulgado, pela 

Emissora, o resultado da deliberagao aos Titulares dos CRI, na forma da regulamentagao da CVM, 

no prazo maxim° de 5 (cinco) dias contados da realizacao da Assembleia Geral. 

13.15. Encaminhamento de Documentos bara a CVM: As atas lavradas das Assembleias dos Titulares 

dos CRI serao encaminhadas somente a CVM via Sistema de Envio de Informagoes Peri6dicas e 

JUR_SP - 34943953v11 - 12767002.445165 



Eventuais — EmpresasNet, nao sendo necessaria a sua publicagao em jornais de grande circulagao, 

exceto se a deliberagao em Assembleia Geral seja divergente a esta disposigao. 

XIV DESPESAS DO PATRIMoNIO SEPARADO 

14.1. Despesas do Patrimanio Separado: Sao despesas de responsabilidade do PatrimOnio 

Separado: 

as despesas corn a gestao, cobranga, realizagao, administragao, custodia e liquidagao do 

Patrimonio Separado, incluindo, sem limitagao, os recursos para manutengao do Patrimonio 

Separado e as despesas referentes a sua transferencia para outra companhia securitizadora de 

creditos imobiliarios, na hipotese de o Agente Fiduciario vir a assumir a sua adnninistragao ou liquida-

lo; 

as despesas corn terceiros especialistas, advogados, auditores e contadores contratados para 

a prestagao das informagoes contabeis do patrimonio separado na forma e periodicidade 

estabelecidas pelas regras contabeis vigentes e pelas instrugoes da CVM relacionadas a CRI, bem 

como Agente Fiduciario, Instituigao Custodiante, B3, bem como toda e qualquer despesa corn 

procedimentos legais, incluindo sucumbencia, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares 

dos CRI, e a realizagao dos Creditos Imobiliarios e Garantias integrantes do Patrimonio Separado, 

que deverao ser, sempre que possivel, previa e expressamente aprovadas pela Devedora e, em caso 

de insuficiencia de recursos no Patrimonio Separado, pagas pelos Titulares dos CRI; 

as despesas corn publicagoes gerais, inclusive para constituigao regular das Assembleias 

Gerais, transporte, alimentagao, viagens e estadias, despesas corn contatos telefonicos e conference 

call, fotocopias, digitalizagoes, envio de documentos necessarios ao exercicio da fungao de Agente 

Fiduciario e da Emissora, durante ou apos a prestagao dos servigos, mas em razao desta, serao 

pagas pela Emissora, desde que, sempre que possivel, aprovadas previamente por esta, bem como 

as despesas eventualmente incorridas pelo Agente Fiduciario, nos termos da Clausula XII; 

as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de 

calculo receitas ou resultados apurados no ambito do Patrimonio Separado; 
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os eventuais tributos, incluindo, sem limitagao, quaisquer impostos, taxas e/ou contribuicoes 

que, a partir da data de emissao dos CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua 

base de celculo ou base de incidencia alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, 

de forma absoluta ou relativa, urn incremento da tributagao incidente sobre as CRI e/ou sobre as 

Creditos Imobiliarios e Garantias; 

as perdas, danos, obrigagoes ou despesas, incluindo taxas e honorarios advocaticios 

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

perdas, danos, obrigagoes ou despesas: (a) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa 

comprovados por parte da Emissora, do Agente Fiduciario ou de seus administradores, empregados, 

consultores e agentes, conforme decisao transitada em julgado; ou (b) sejam comprovadamente de 

responsabilidade da Devedora; 

despesas e remuneragao da Instituicao Custodiante da CCI, conforme descrito na Escritura 

de Emissao de CCI; 

despesas da Emissao, inclusive das remuneragoes do Agente Fiduciario e/ou da Emissora; e 

demais despesas previstas em lei, regulamentagao aplicavel ou neste Termo de Securitizacao. 

14.2. Hipotese de Insuficiencia do Patrimonio Separado: Considerando-se que a responsabilidade 

da Emissora se limita ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei no 9.514/97, caso o Patrimonio 

Separado seja insuficiente para arcar corn as despesas mencionadas na CI6usula 14.1 acima, tais 

despesas sera° suportadas pelos Investidores, na proporgao dos CRI titulados par cada urn deles. 

14.3. Responsabilidade dos Investidores: Observado o disposto nas Clausulas 14.1 e 14.2 acima, 

sao de responsabilidade dos Investidores, que deverao, sempre que possivel, ser previamente 

aprovadas e pagas pelos mesmos Titulares dos CRI: 

eventuais despesas e taxas relativas a negociagao e custodia dos CRI, nao compreendidas na 

descricao acima; 

todos as custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas; e 
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(iii) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento nos CRI, incluindo eventuais 

incrementos da tributagao incidente sobre os CRI. 

14.3.1. No caso de destituigao da Emissora nos termos previstos neste Termo de Securitizagao, os 

recursos necessarios para cobrir as despesas corn medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias 

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Investidores deverao ser previamente aprovados em 

Assembleia Geral de Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciario, na proporgao dos CRI 

detidos, na data da respectiva aprovagao. 

14.3.2. Em razao do disposto no itern "(ii)" da Clausula 14.3 acima, as despesas a serem adiantadas 

pelos Investidores a Emissora, na defesa dos interesses dos Investidores, incluem (i) as despesas 

corn contratagao de servigos de auditoria, assessoria legal, fiscal, contabil e de outros especialistas; 

(ii) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorarios e despesas incorridas em 

decorrencia dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, 

cobrar e/ou executar os creditos oriundos das CCI; (iii) as despesas corn viagens e estadias incorridas 

pelos administradores da Emissora e/ou do Agente Fiduciario e/ou pelos prestadores de servigos 

eventualmente por eles contratados, desde que relacionados corn as medidas judiciais e/ou 

extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou cobranga dos Creditos Imobiliarios 

representados pela CCI; (iv) indenizagoes, multas, despesas e custas incorridas em decorrencia de 

eventuais condenagoes (incluindo verbas de sucumbencia) em age5es judiciais propostas pela 

Emissora e/ou pelo Agente Fiducierio, podendo a Emissora e o Agente Fiduciario solicitar garantia 

previa dos Investidores para cobertura do risco da sucumbencia; e (v) a remuneragao e as despesas 

reembolsaveis do Agente Fiduciario. 

XV TFtATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

15.1. Os Investidores nao devem considerar unicamente as informagoes contidas nesta Clausula 

para fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus 

prOprios assessores quanto a tributageo especifica a qual estarao sujeitos, especialmente quanto a 

outros tributos, que nao o Imposto de Renda, eventualmente aplicaveis a esse investimento, ou a 

ganhos porventura auferidos em operagoes corn CRI. 

15.2. Impost° de Renda (IR)  

JUR_SP - 34943953v11 - 12767002.445165 



15.2.1. Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a CRI 

é o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

15.2.2. A principio, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao financeiras estao 

sujeitos a incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte, a ser calculado corn base na aplicagao 

de aliquotas regressivas, de acordo corn o prazo da aplicagao geradora dos rendinnentos tributaveis: 

ate 180 (cento e oitenta) dias: aliquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento); 

de 181 (cento e oitenta e urn) a 360 (trezentos e sessenta) dias: aliquota de 20% (vinte por 

cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e urn) a 720 (setecentos e vinte) dias: aliquota de 17,5% 

(dezessete inteiros e cinco decimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: aliquota 

de 15% (quinze por cento). 

15.2.3. Corn relagao aos investimentos em CRI realizados por instituicoes financeiras, fundos de 

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

complementar abertas, sociedades de capitalizag'ao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores 

mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de retencao do IRF. 

15.2.4. Para as pessoas fisicas, os rendimentos gerados por aplicagao em CRI estao isentos de 

imposto de renda na fonte e na declaragao de ajuste anual (artigo 3°, inciso II, da Lei 11.033). 

15.2.5. Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 

fonte, ou seja, o imposto nao é compensavel (artigo 76, inciso II, da Lei 8.981). As entidades imunes 

estao dispensadas da retencao do imposto na fonte desde que declarem sua condicao a fonte 

pagadora (artigo 71, da Lei 8.981). 

15.2.6. No caso de pessoas juridicas domiciliadas no Brasil (e nao sujeitas a regras especiais de 

isencao ou imunidade), o rendimento devera ser computado na base de calculo do Imposto de Renda 

da Pessoa Juridica e da Contribuicao Social sobre o Lucro Liquid°. As aliquotas do IRPJ correspondem 

a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a 

parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por 

ano. Já a aliquota da CSLL, para pessoas juridicas em geral, corresponde a 90/s  (nove por cento), 

sendo que para as pessoas juridicas financeiras e entidades equiparadas a aliquota foi majorada para 
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20% (vinte por cento) no periodo compreendido entre 10  de setembro de 2015 e 31 de dezembro 

de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 10  de janeiro de 2019. No caso das cooperativas de 

credito, a aliquota da CSLL é de 17% (dezessete por cento) para o period° entre 10  de outubro de 

2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) a partir de 10  de janeiro 

de 2019.0 IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas corn 

base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipagao do imposto de renda devido, 

gerando o direito a compensagao quando da apuragao do IRPJ (ou ainda restituicao, se for o caso). 

15.2.7. As carteiras de fundos de investimentos estao, ern regra, isentas de imposto de renda. 

15.2.8. Em relagao aos investidores residentes, domiciliados ou corn sede no exterior que investirem 

em CRI no pals de acordo corn as normas previstas na Resolugao no 4.373, emitida pelo Conselho 

Monetario Nacional em 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia 

do IRF a aliquota de 15% (quinze por cento). Excegao é feita para o caso de investidor domiciliado 

em pals ou jurisdicao considerados como de tributagao favorecida, assim entendidos aqueles que 

nao tributam a renda ou que a tributam a aliquota maxima inferior a 20% (vinte por cento). No caso 

de investidor nao-residente no Brasil que seja pessoa fisica, aplica-se a mesma isencao do IRF 

aplicavel aos residentes pessoas fisicas. 

15.3. Contribuigao ao Proorama de Intearagao Social (PIS) e Contribuicao Dara o Financiamento da  

Seguridade Social (COFINS)  

15.3.1. A PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas juridicas ou a 

elas equiparadas, considerando-se, a depender do regime aplicavel, a totalidade das receitas por 

estas auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificagao contabil adotada 

para tais receitas. 

15.3.2. No tocante ao regime cumulativo, a contribuicao ao PIS incide a aliquota de 0,65% (sessenta 

e cinco centesimos por cento), e a COFINS incide a aliquota de 3% (tress por cento) ou 4% (quatro 

por cento), conforme o caso. No regime nao-cumulativo do PIS: (i) a aliquota aplicavel é de 1,65% 

(urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento) para o PIS e 7,6% (sete inteiros e sessenta 

centesimos por cento) para a COFINS; e (ii) o valor das contribuicifies apurado pode ser compensado 

corn creditos decorrentes de certos custos e despesas incorridos junto a pessoas juridicas brasileiras. 
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15.3.3. A remuneragao conferida a titulo de pagamento dos juros dos CRI aos investidores pessoas 

juriclicas constitui receita financeira. Para os investidores pessoas juriclicas tributadas pelo lucro real, 

as receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributagao pelo PIS e pela COFINS as aliquotas de 

0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) para o PIS e 4% (quatro por cento) para a COFINS, 

nos termos do Decreto no 8.426, de 10  de abril de 2015, conforme alterado. 

15.3.4. No caso dos investidores pessoas juridicas tributadas pelo lucro presumido, como regra geral 

a rennuneragao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de recebiveis imobiliarios 

constitui receita financeira, porem, nao estao sujeitas h contribuicao ao PIS e a COFINS, face a 

revogagao do paragrafo 10  do artigo 30  da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, pela Lei no 

11.941, de 27 de maio de 2009, revogado em decorrencia da declaragao de inconstitucionalidade de 

referido dispositivo pelo plenario do Supremo Tribunal Federal — STF. 

15.3.5. E importante ressalvar que no caso das pessoas juriclicas que tenham como atividade 

principal a exploragao de operagoes financeiras, como, por exemplo, as instituicoes financeiras e 

entidades assemelhadas, a remuneragao conferida a titulo de pagamento dos juros dos CRI é 

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

receita operacional dessas pessoas juriclicas, estando, portanto, sujeita h tributagao pela contribuicao 

ao PIS e pela COFINS, na forma da legislagao aplicavel h pessoa juridica que a auferir. 

15.3.6. Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer incidencia 

dos referidos tributos. 

15.4. Impost° sobre Oberacoes Financeiras (I0F)  

15.4.1. Imposto sobre Operagoes Financeiras de Cambio ("IOF/Cambio"): Regra geral, as operagOes 

de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de 

capitais de acordo corn as normas e condigoes previstas pela Resolugao 4373, inclusive por meio de 

operagoes simultaneas, incluindo as operagoes de cambio relacionadas aos investimentos em CRI, 

estao sujeitas a incidencia do I0F/Cambio a aliquota zero no ingresso e a a liquota zero no retorno, 

conforme Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Em qualquer caso, a aliquota do I0F/Cambio 
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pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), relativamente a transagoes ocorridas epos este eventual aumento. 

15.4.2. Imposto sobre Operagoes Financeiras corn Thulos e Valores Mobiliarios: As operagoes corn 

CRI estao sujeitas a aliquota zero do I0F/Titulos, conforme Decreto 6.306. Em qualquer caso, a 

aliquota do I0F/Titulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o 

percentual de 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao dia, relativamente a 

transagoes ocorridas epos este eventual aumento. 

XVI PUBLICIDADE 

16.1. PublicagOes: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem como as 

convocagoes para as Assembleias Gerais de Titulares dos CRI, deverao ser veiculados conforme 

politica de divulgagao da Emissora, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, sendo que 

todas as despesas corn as referidas publicagoes serao arcadas pela Devedora. 

16.1.1. A publicagao mencionada na Cleusula acima estare dispensada quando for feita divulgagao 

em pelo menos 1 (urn) portal de noticias corn pagina na rede mundial de computadores, que 

disponibilize, em secao disponivel para acesso gratuito, a informagao em sua integralidade. 

XVII REGISTROS 

17.1. Registro do Termo de Securitizacao: 0 presente Termo de Securitiza0o sere registrado na 

Instituic5o Custodiante da CCI, nos termos do paragrafo imico do artigo 23 da Lei no 10.931/04. 

XVIII RISCOS 

18.1. 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, 

regulamentagao especifica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, quanto aos demais 

participantes da Oferta e aos proprios CRI, objeto da Emissao. 0 potencial investidor deve ler 

cuidadosamente todas as informagoes que estao descritas neste Termo de Securitizacao, bem como 

consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessarios antes de tomar 

uma decisao de investimento: 

42 

3 
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RISCOS DA OPERACAO 

Alao realizacao adequada dos procedimentos de execucao e atraso no recebimento de 

recursos decorrentes dos Creditos Imobiliarios 

A Emissora, na qualidade de titular dos Creditos Imobili6rios, e o Agente Fiduciario, nos termos do 

artigo 12 da Instrugao CVM no 583/16 e do artigo 13, inciso II da Lei no 9.514/97, so responsaveis 

por realizar os procedimentos de execugao dos Creditos Imobiliarios e das Garantias, na hipotese de 

atraso no pagamentos dos Creditos Imobiliarios, de modo a garantir a satisfagao do credit° dos 

Titulares dos CRI. 

A realizagao inadequada dos procedimentos de execugao dos Creditos Imobiliarios por parte da 

Emissora ou do Agente Fiduciario, em desacordo com a legislaga'o ou regulamentagao aplicavel, 

podera prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI. 

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razao de cobranga judicial dos 

Creditos Imobiliarios tambern pode ser afetada a capacidade de satisfagao do credito, afetando 

negativannente o fluxo de pagamentos dos CRI. 

RISCOS RELACIONADOS AO MERCADO E AO SETOR DE SECURITIZACAO IMOBILIARIA 

Recente desenvolvimento da securitizacao imobiliaria pode gerar riscos judiciais aos 

Investidores 

A securitizagao de creditos imobiliarios é uma operagao recente no Brasil. A Lei no 9.514/97, que 

criou os certificados de recebiveis imobiliarios, e possibilita que os Creditos Imobiliarios sejam 

segregados dos demais ativos e passivos da Emissora, foi promulgada em 1997. Entretanto, so houve 

um volume maior de emissoes de certificados de recebiveis imobiliarios nos oltimos anos. 

Nao existe jurisprudencia firmada acerca da securitizagao, o que pode acarretar perdas 

por parte dos Investidores dos CRI 
9 
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Toda a arquitetura do modelo financeiro, economic° e juridic° acerca da securitizagao considera urn 

conjunto de direitos e obrigagoes de parte a parte estipuladas atraves de contratos publicos ou 

privados tendo por diretrizes a legislagao em vigor. Em razao da pouca maturidade e da falta de 

tradigao e jurisprudencia no mercado de capitals brasileiro em relagao a estruturas de securitizagao, 

em situagoes adversas podera haver perdas por parte dos Titulares dos CRI em razao do dispendio 

de tempo e recursos para execugao judicial desses direitos. 

A interpretagao da Medida Provisoria no 2.158-35/2001 

A Medida Provisoria no 2.158-35/2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas 

que estabelegam a afetagao ou a separagao, a qualquer titulo, de patrimonio de pessoa fisica ou 

juridica nao produzem efeitos corn relagao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou 

trabalhista, em especial quanto as garantias e aos privilegios que Ihes sao atribuidos". Ademais, em 

seu paragrafo 6nico, ela preve que "desta forma permanecem respondendo pelos debitos au i referidos 

a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espolio ou sua massa falida, inclusive os 

que tenham sido objeto de separagao ou afetagao". Por forga da norma acima citada, os Creditos 

Imobiliarios e os recursos deles decorrentes, inclusive as Garantias, ainda que objeto do Patrimonio 

Separado, poderao ser alcangados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, 

em alguns casos, por credores trabalhistas e previdencikios de pessoas fisicas e juridicas 

pertencentes ao mesmo grupo economic° da Emissora, tendo em vista as normas de 

responsabilidade solidkia e subsidikia de empresas pertencentes ao mesmo grupo economic° 

existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos corn os 

Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realizagao dos Creditos Imobiliarios, em 

caso de falencia. Nesta hipotese, é possivel que Creditos Imobilikios nao venham a ser suficientes 

para o pagamento integral dos CRI alp& o pagamento daqueles credores. 

Os Creditos ImobiIiários constituirao Patrimonio Separado, de modo que o atraso ou a falta 

do recebimento destes pela Emissora, assim como a insolvencia da Emissora, podera afetar 

negativamente a capacidade de pagamento das obrigago-es decorrentes dos CRI 

A Emissora é uma companhia securitizadora de creditos imobiliarios, tendo como objeto social a 

aquisigao e securitizagao de creditos imobiliarios por meio da emissao de certificados de recebiveis 

imobiliarios, cujos patrimonios sao administrados separadamente. 0 Patrimonio Separado tern como 
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Onica fonte de recursos os Creditos Imobiliarios. Desta forma, qualquer atraso ou falta de 

recebimento destes recursos pela Emissora podera afetar negativamente a capacidade da Emissora 

de honrar as obrigagoes decorrentes dos CRI. 

Na hipotese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera assumir 

temporariamente a administragao do Patrimonio Separado, inclusive a propriedade fiduciaria do 

Imovel Alienado Fiduciariamente em garantia das Obrigagoes Garantidas. Em Assembleia Geral, os 

Titulares dos CRI poderao deliberar sobre as novas normas de administragao do Patrimonio Separado 

ou optar pela liquidagao deste, que podera ser insuficiente para guitar as obrigagoes da Emissora 

perante os titulares dos CRI. 

Os eventos de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial da Emissora podem afetar a 

capacidade da Emissora de pagamento das obrigagoes decorrentes dos CRI 

Ao longo do prazo de duragao dos CRI, a Emissora podera estar sujeita a eventos de falencia, 

recuperagao judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingencias da Emissora, em especial 

as fiscais, previdenciarias e trabalhistas, poderao afetar os Creditos Imobili6rios, principalmente em 

razao da falta de jurisprudencia em nosso pals sobre a plena eficacia da afetagao de patrimonio. 

RISCOS DOS CRI E DA OFERTA RESTRITA 

Risco decorrente de alteracties na legislagao tributaria aplicavel aos Investidores em CRI 

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas fisicas residentes no pals Titulares de CRI estao 

isentos de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e de declaragao de ajuste anual de pessoas 

fisicas. Tal tratamento tributario tern o intuito de fomentar o mercado de CRI, porem, pode ser 

alterado a qualquer tempo. Eventuais alteragoes na legislagao tributaria, eliminando isencao, criando 

ou elevando aliquotas do Imposto de Renda incidente sobre os CRI ou, ainda a criagao de novos 

tributos aplicaveis aos CRI, incluindo eventuais contribuicoes incidentes sobre as movimentagOes 

financeiras, poderao afetar negativamente o rendimento liquid() dos CRI esperado pelos Titulares dos 

CRI. 
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Risco de conflito de interesses envolvendo a Emissora e o Coordenador Lider 

A Emissora e o Coordenador Lider pertencem ao mesmo grupo economic°. Por esse motivo, as 

atividades exercidas pela Emissora e/ou pelo Coordenador Lider no ambito da Oferta Restrita e/ou 

da Emissao, podem estar sujeitas, formal ou materialmente, a situagoes de conflito de interesses, 

de modo que as seguintes hipoteses poderiam vir a ocorrer: (i) a prestagao de servigos de 

intermediagao nao ser processada em condigoes de mercado ou ser processada em eventual 

situagao, formal ou material, de conflito de interesses; (ii) distorgao no pagamento da taxa de 

administragao devida a Emissora, bem como a prestagao de servigos em situagao de conflito, o que 

poderia impactar, de forma negativa, a capacidade de pagamento de remuneragao, com efeito 

adverso os Titulares dos CRI. 

Falta de liquidez dos CRI 

Atualmente, o mercado secundario de certificados de recebiveis imobiliarios no Brasil apresenta baixa 

liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira, no futuro, um mercado para negociagao dos CRI 

que permita sua alienagao pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo 

desinvestimento. Dessa forma, os Titulares dos CRI poderao encontrar dificuldades para negocia-los 

no mercado secundario, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o 

prazo da Emissao. 

Adicionalmente, a Oferta Restrita foi realizada no ambito da Instrugao CVM no 476/09 e, desta forma, 

os CRI ficarao bloqueados para negociagao no mercado secundario pelo prazo de 90 (noventa) dias 

contados da data de cada subscrigao dos CRI pelos Titulares dos CRI, conforme determina o artigo 

130  da Instrugao CVM no 476/09. 

Risco de estrutura 

A presente Emissao tem o carater de "operagao estruturada". Desta forma, e pelas caracteristicas 

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

conjunto de rigores e obrigagoes de parte a parte, estipulados atraves de contratos publicos ou 

privados tendo por diretriz a legislagao em vigor. No entanto, em razao da pouca maturidade e da 

falta de tradigao e jurisprudencia no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operagoes de 
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CRI, em situagc3es de stress, podera haver perdas por parte dos Investidores em razao do dispendio 

de tempo e recursos para eficacia do arcabougo contratual. 

Riscos decorrentes de Auditoria Juridica 

No ambito da Oferta Restrita, foi realizada auditoria juridica restrita no Imovel Alienado 

Fiduciariamente, na Devedora e nos Fiadores ("Auditoria Juriclica"). 

Nao obstante, a Auditoria Juridica nao tern o condao de ser exaustiva e pode nao ser capaz de 

identificar todos os eventuais e potenciais passivos e riscos para a Emissao e para a Oferta Restrita, 

seja por conta de seu escopo reduzido, seja em razao da nao apresentagao da integralidade dos 

documentos/esclarecimentos solicitados. Ademais, nao foi realizada auditoria financeira tendo como 

objeto de analise dos Fiadores e suas respectivas capacidades de pagamento no ambito da Escritura 

de Emissao de Debentures. 

Desta forma, caso surjam eventuais passivos ou riscos nao mapeados na Auditoria Juridica, o fluxo 

de pagamento dos Creditos Imobiliarios ou mesmo o processo e valor de excussao das Garantias 

poderao sofrer impactos negativos, fatos estes que podem impactar o retorno financeiro esperado 

pelos investidores dos CRI. 

O objeto restrito da Auditoria Juridica pode resultar na identificagao posterior de contingencias 

relevantes que podem prejudicar a solvencia da Devedora e dos Fiadores, e resultar perda da 

propriedade do Imovel Alienado Fiduciariamente, o que pode resultar em prejuizos aos investidores. 

Risco de quorum de deliberagao em Assembleia Geral 

As deliberagoes a serem tomadas em Assembleias Gerais de Titulares dos CRI sao aprovadas 

respeitando os quoruns especificos estabelecidos no Termo de Securitizagao. Os Titulares dos CRI 

este() submetidos as decis6es da maioria, ainda que se manifeste voto de forma contraria. 
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Riscos relacionados a insuficiencia das Garantias 

Nao he como assegurar que na eventualidade de excussao das Garantias o produto resultante de 

cada execugao sera suficiente para viabilizar a amortizagao integral dos CRI. Caso isso acontega, os 

Titulares dos CRI poderao ser prejudicados. 

A ocorrencia de resgate antecipado dos CRI pode gerar efeitos adversos sobre a Emissao 

e a rentabilidade dos CRI 

Em caso de qualquer forma de antecipagao dos Creditos Imobiliarios, a Emissora devera utilizar os 

recursos decorrentes desses eventos para o resgate antecipado dos CRI ou para a amortizagao 

extraodinaria dos CRI, conforme o caso, devendo a Emissora comunicar tais eventos ao Agente 

Fiduciario, aos Titulares dos CRI e a B3 (Segmento CETIP UTVM), no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis 

de antecedencia do respectivo evento. 

No caso de a Emissora realizar o resgate antecipado ou a amortizagao extraordinaria dos CRI, referido 

evento sera realizado independentemente da anuencia ou aceite previa dos Titulares dos CRI, os 

quais autorizam, a partir da celebragao deste Termo de Securitizagao, a Emissora a realizar os 

procedimentos necessarios a efetivagao do resgate antecipado ou da amortizagao extraodinaria, 

conforme o caso, independentemente de qualquer instrugao ou autorizagao previa, conforme 

detalhado neste Termo de Securitizagao. 

Nas hipoteses acima, o Investidor tera seu horizonte original de investimento reduzido e podera nao 

conseguir reinvestir os recursos recebidos corn a mesnna remuneragao buscada pelos CRI. 

Pagamento condicionado e descontinuidade 

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Investidores decorrem imica e 

exclusivamente: (i) dos pagamentos dos Creditos Imobiliarios; e/ou (ii) da liquidagao e/ou execugao 

das Garantias da Emissao. Os recebimentos oriundos dos itens acima podem ocorrer posteriormente 

as datas previstas para pagamento dos Juros Remuneratorios dos CRI, podendo causar 

descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Apos o recebimento dos referidos recursos e, 

se for o caso, depois de esgotados todos as meios legais cabiveis para a cobranga judicial ou 
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extrajudicial dos Creditos Imobiliarios, caso estes nao sejam suficientes, a Emissora nao dispora de 

quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores. 

Riscos financefros 

Ha, pelo menos, 3 (tres) especies de riscos financeiros geralmente identificados em operagOes de 

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

de remuneragao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia de garantia por acumulo de atrasos 

ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez. 

Risco em fun çäø da dispensa de registro 

A Oferta Restrita, distribuida nos termos da Instrucao CVM no 476/09, esta automaticamente 

dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informagoes prestadas pela Emissora e pelo 

Coordenador Lider nao foram objeto de analise pela CVM. 

Risco de integralizapio dos CRI corn agio 

Os CRI, quando de sua negociagao em mercado secundario e, portanto, sem qualquer 

responsabilidade, controle ou participagao da Emissora e/ou do Coordenador LIder, poderao ser 

integralizados pelos novos Investidores corn agio, calculado em funcao da rentabilidade esperada 

por esses Investidores ao longo do prazo de amortizacao dos CRI originalmente programado. Em 

caso de antecipagao do pagamento dos Creditos Imobiliarios, os recursos decorrentes dessa 

antecipagao sera° imputados pela Emissora no resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos 

neste Termo de Securitizacao, hipotese em que o valor a ser recebido pelos Investidores podera nao 

ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de 

rentabilidade que motivou o pagamento do agio. Neste caso, nem o Patrimonio Separado, nem a 

Emissora, disporao de outras fontes de recursos para satisfacao dos interesses dos Titulares dos CR'. 
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RISCOS RELACIONADOS A EMISSORA 

Crescimento da Emissora e seu capital 

0 capital atual da Emissora podera nao ser suficiente para suas futuras exigencias operacionais e 

manutencao do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes de 

financiamento externas. Nlao se pode assegurar que havera disponibilidade de capital no momento 

em que a Emissora necessitar e, caso haja, as condigoes desta captagao poderao afetar o 

desempenho da Emissora. 

Os incentivos fiscais para aquisicao de CRI 

A partir de 2009, parcela relevante da receita da Emissora advem da venda de certificados de 

recebiveis innobiliarios a pessoas fisicas, que sac atraidos, em grande parte, pela isencao de Imposto 

de Renda concedida pela Lei no 12.024/2009, que pode sofrer alteragoes. Caso tal incentivo viesse 

a deixar de existir, a demanda de pessoas fisicas por CRIs provavelmente diminuiria, ou estas 

passariam a exigir uma remuneragao superior, de forma que o ganho advindo da receita de 

intermediagao nas operagoes corn tat p6blico de investidores poderia ser reduzido. 

Atividade de securitizacao e o cumprimento de obrigagoes perante os Investidores 

A Emissora é uma companhia securitizadora de creditos do agronegocio e imobiliarios, tendo como 

objeto social a aquisicao e securitizagao de quaisquer creditos do agronegocio e creditos imobiliários 

passiveis de securitizacao por meio da emissao de certificados de recebiveis do agronegocio e de 

certificados de recebiveis imobiliarios, nos termos da Lei no 9.514/97, cujos patrimonios sac) 

administrados separadamente. 

O patrimonio separado de cada emissao tern como principal fonte de recursos os respectivos creditos 

do agroneg6cio ou imobiliarios e suas garantias. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento 

dos creditos do agroneg6cio ou imobiliarios por parte dos respectivos devedores a Emissora podera 

afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigagoes assumidas junto aos 

investidores dos certificados de recebiveis do agronegocio e dos certificados de receblveis 

imobiliarios. 
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A Emissora é dependente de manutencao de seu registro como companhia aberta 

A Emissora tern por objeto atuar como securitizadora de creditos imobiliarios por meio da emissao 

de certificados de recebiveis imobiliarios, nos termos da Lei no 9.514/97. Para tanto, depende da 

manutencao de seu registro de companhia aberta junto a CVM e das respectivas autorizagoes 

societarias. Caso a Emissora nao atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relagao as companhias 

abertas, sua autorizacao podera ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissoes 

de certificados de receblveis imobiliarios, incluindo a emissao dos CRI. 

Deterioragao da qualidade de credit° do Patrimonio Separado pode afetar a capacidade da 

Emissora de honrar as obrigagoes decorrentes dos CRI 

Os CRI sao lastreados pela CCI, que representa os Creditos Imobiliarios, a qual foi vinculada aos CRI por 

meio deste Termo de Securitizacao, por meio do qual é instituido o Regime Fiduciario e constituido o 

Patrimonio Separado. Os Creditos Imobiliarios representados pela CCI representam creditos detidos pela 

Emissora em face da Devedora, correspondentes ao saldo da CCI, que compreendem atualizacao 

moneteria, juros e outras eventuais taxas de remuneragao, penalidades e demais encargos contratuais 

ou legais, bem como os respectivos acessorios. 0 Patrimonio Separado constituido em favor dos Titulares 

dos CRI nao conta corn qualquer garantia flutuante ou coobrigagao da Emissora. Assim, o recebimento 

integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos conforme este Termo de 

Securitizagao dependera do recebimento das quantias devidas pela Devedora, no futuro, em tempo habil 

para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrencia de eventos que afetem a situagao 

econornico-financeira da Devedora podera afetar negativamente a capacidade do Patrimonio Separado 

de honrar suas obrigacoes. 

A importancia de uma equipe qualificada 

A perda de membros da nossa equipe operacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal 

qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as nossas atividades, situagao financeira e 

resultados operacionais. Os ganhos da Emissora provern basicamente da securitizacao de receblveis, 

que necessita de uma equipe especializada para originaga'o, estruturagao, distribuicao e gestao, corn 

vasto conhecimento tecnico, operacional e mercadologico dos produtos da Emissora. Assim, a 
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eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos 

poderia afetar a nossa capacidade de geragao de resultado. 

Risco relacionado ao con trolador, direto ou indireto, ou grupo de con trole da Emissora 

Atualmente, a Emissora é controlada diretamente pela empresa RB Capital S.A., que por sua vez é 

controlada pelo Grupo Orix, por meio de sua subsidiaria ORIX Brasil Investimentos e Participagoes 

Ltda., que tern os poderes para eleger os membros do Conselho de Administragao, dentre outros 

atos, que podem afetar o desempenho da Emissora e sua politica de distribuigao de rendimentos. 

Desta forma, o interesse do acionista controlador, ou de seus eventuais sucessores, pode vir a afetar 

a Emissora e suas atividades. 

Risco relacionado a fornecedores da Emissora 

A Emissora contrata prestadores de servigos independentes para execugao de diversas atividades 

tendo em vista o cumprimento de seu objeto, tais como assessores juridicos, agente fiduciario, 

servicer, auditoria de creditos, agenda classificadora de risco, banco escriturador, dentre outros. Em 

relagao a tais contratagoes, caso: (i) ocorra alteragao relevante da tabela de pregos; e/ou (ii) tais 

fornecedores passem por dificuldades administrativas e/ou financeiras que possam leva-los 

recuperagao judicial ou falencia, tais situagoes podem representar riscos a Emissora, na medida em 

que a substituigao de tais prestadores de servigos pode nao ser imediata, demandando tempo para 

analise, negociagao e contratagao de novos prestadores de servigos. 

Atuagao negligente e insuficiencia de patrimonio da Emissora 

Nos termos do artigo 90  da Lei no 9.514/97, foi instituido Regime Fiduciario sobre os Creditos 

Imobiliarios, a fim de lastrear a emissao dos CRI, corn a consequente constituigao do Patrimonio 

Separado. 0 patrimonio proprio da Emissora nao sera responsavel pelos pagamentos devidos aos 

Titulares dos CRI, exceto na hipotese de descumprimento, pela Emissora, de disposigao legal ou 

regulamentar, por negligencia ou administragao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do 

Patrimonio Separado, conforme o paragrafo anico do artigo 12, da Lei no 9.514/97. Nestas 

circunstancias, a Emissora sera responsavel pelas perdas ocasionadas aos Titulares dos CRI, sendo 

que nao ha qualquer garantia de que a Emissora tera patrimonio suficiente para guitar suas 
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obrigagoes perante os Titulares dos CRI, o que podere ocasionar perdas aos Titulares dos CRI. 

RISCO RELATIVO AO AMBIENTE MACROECONoMICO 

0 Governo Federal exerceu e continua exercendo influencia significativa sobre a economia 

brasileira. Essa influencia, bem como as condigoes politicas e economicas brasileiras, 

poderiam ou podem afetar adversamente as atividades da Emissora e da Devedora e, 

portanto, o desempenho financeiro dos CRI 

0 Governo Federal intervern corn frequencia na economia brasileira e, ocasionalmente, faz mudangas 

significativas nas politicas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a 

inflagao, alem de outras politicas e normas, podem implicar em aumentos nas taxas de juros, 

mudangas nas politicas fiscais, controles de prego, desvalorizagoes cambiais, controles de capital, 

limitagoes as importagoes, entre outras medidas. Os negocios, a situagao financeira, e os resultados 

operacionais da Emissora e da Devedora poderao ser adversamente afetados por mudangas nas 

politicas ou normas que envolvem ou afetam certos fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) inflagao; 

(iii) politica monetaria; (iv) politica fiscal; (v) liquidez do mercado financeiro e de capitals domestic° 

e internacional; e (vi) outros acontecimentos politicos, sociais e econornicos que venham a ocorrer 

no Brasil ou no exterior. 

A incerteza quanto a implementagao de mudangas por parte do Governo Federal nas politicas ou 

normas, que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro, pode contribuir para a incerteza 

economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliarios. 

Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderao 

comprometer o fluxo de pagamento dos Creditos Imobiliarios, dos quais a Emissora depende para 

honrar as obrigagoes assumidas junto aos Investidores. 

Instabilidade da taxa de cambio e desvalorizagao do Real 

A moeda brasileira tern historicamente sofrido frequentes desvalorizagoes. No passado, o Governo 

Federal implementou diversos pianos economicos e fez uso de diferentes politicas cambiais, incluindo 

desvalorizagoes repentinas, pequenas desvalorizagoes periodicas (durante as quais a frequencia dos 

ajustes variou de diaria a mensal), sistemas de cambio flutuante, controles cambiais e dois mercados 
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de cambia. As desvalorizagoes cambiais em periodos mais recentes resultaram em flutuagoes 

significativas nas taxas de cambia entre o Real e o Dolar dos Estados Unidos da America. Nao é 

passive' assegurar que a taxa de cambia ira permanecer nos niveis atuais. As depreciagoes do Real 

frente ao Dolar dos Estado Unidos da America tambern podem criar pressoes inflacionarias adicionais 

no Brasil, que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e, ainda, a qualidade da presente 

Emissa'o. 

A inflagao e os esforgos do Governo Federal de combate a inflagao podem contribuir 

significativamente para a incerteza econiimica no Brasil 

Historicamente, o Brasil experimentou altos indices de inflagao. A inflagao, juntamente corn medidas 

governamentais recentes destinadas a combate-la, combinada corn a especulagao pUblica sobre 

possiveis medidas futuras, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira, 

contribuindo para a incerteza econornica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do 

mercado de valores mobiliarios brasileiro. 

As medidas do Governo Federal para controle da inflagao frequentemente tern incluido uma 

manutencao de politica moneteria restritiva corn altas taxas de juros, restringindo assim a 

disponibilidade de credit° e reduzindo o crescimento economic°. As taxas de juros tern flutuado de 

maneira significativa. 

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou reduc"ao das taxas de juros, intervencao 

no mercado de cambia e agoes para ajustar ou fixar o valor do Real, poderao desencadear urn efeito 

material desfavoravel sobre a economia brasileira, a Emissora e, tambern, sobre os devedores dos 

financiamentos imobiliarios ou de agronegocios, podendo impactar negativamente o desempenho 

financeiro dos CRI. Pressoes inflacionarias podem levar a medidas de intervencao do Governo Federal 

sobre a economia, incluindo a implementacao de politicas governamentais, que podem ter urn efeito 

adverso nos negocios, condicao financeira e resultados da Emissora e dos devedores dos 

financiamentos imobiliarios ou de agronegocios. 

Essas medidas tambem poderao desencadear urn efeito material desfavoravel sobre a Emissora e a 

Devedora, podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Pressoes 

inflacionarias podem levar a medidas de intervencao do Governo Federal sobre a economia, incluindo 
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a implementagao de politicas governamentais, que podem ter urn efeito adverso nos negocios, 

condigeo financeira e resultados da Emissora e da Devedora. 

Retorno da Contribuicao Provisoria sobre Movimentagao Finance ira (CPMF) 

Caso seja criada novamente a Contribuigeo Provisoria sobre Movimentageo Financeira (CPMF), ou 

contribuigeo semelhante, corn o mesmo fato gerador, tal criagao podera afetar adversamente os 

custos envolvidos na presente Emissao, e por consequencia, o desempenho financeiro dos CRI. 

Acontecimentos e a percepgao de riscos em outros paises 

Acontecimentos e a percepgao de riscos em outros paises, sobretudo em [Daises de economia 

emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o prego de mercado dos valores mobiliarios 

brasileiros, inclusive da negociagao dos CRI, e causar urn impacto negativo nos resultados e 

condigoes financeira da Emissora e da Devedora. 0 valor de mercado de valores mobiliarios de 

emissao de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condigoes economicas 

e de mercado de outros 'Daises, inclusive !Daises da America Latina e !Daises de economia emergente, 

inclusive nos Estados Unidos. A reageo dos Investidores aos acontecimentos nesses outros paIses 

pode causar urn efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliarios de companhias 

brasileiras, inclusive dos CRI. Crises em outros 'Daises de economia emergente, incluindo os da 

America Latina, tern afetado adversamente a disponibilidade de credit° para empresas brasileiras no 

mercado externo, a saida significativa de recursos do pals e a diminuigeo na quantidade de moeda 

estrangeira investida no pals, podendo, ainda, reduzir o interesse dos Investidores nos valores 

mobiliarios das companhias brasileiras, o que poderia vir prejudicar o prego de mercado dos CRI. 

RISCOS ESPECfFICOS DA OPERACAO 

Risco de credit° e capacidade da Devedora de honrar suas obrigaybes 

O CRI é urn titulo lastreado pelos Creditos Imobiliarios. Ao avaliarem os riscos inerentes a Emissao, 

os Investidores devem atentar para a concentragao do risco na Devedora, bem como para capacidade 

da Devedora de honrar suas obrigagoes de pagamento no ambito das Debentures. Em caso de 

inadimplencia, a Emissora nao dispora de recursos proprios para honrar o pagamento do CRI. 
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Risco relacionado ao Imovel Alienado Fiduciariamente 

Conforme previsto neste Termo de Securitizagao, em garantia as Obrigagoes Garantidas, a Devedora 

outorgou a Alienagao Fiduciaria de Imovel. No caso de inadimplemento das Obrigagoes Garantidas, 

a Emissora podera vir a excutir tal garantia. Nao ha como garantir que a Emissora tera exito na 

execugao da Alienagao Fiduciaria de Imovel de forma a recuperar o valor necessario para amortizar 

integralmente e/ou parte dos CRI, tendo em vista o procedimento burocratico para a execugao de 

alienagao fiduciaria de imovel. Tal situagao podera ter impactos negativos relevantes para os 

Investidores e para a rentabilidade dos CRI. 

Riscos de desapropriaglo e sinistro do Imovel Alienado Fiduciariamente 

Existe o risco de o Imovel Alienado Fiduciariamente ser desapropriado pelo poder pOblico, no todo 

ou parte, bem como de sofrer sinistro total ou parcial durante o prazo desta Emissao. Dessa forma, 

caso seja necessaria a execugao da Alienagao Fiduciaria de Imovel, os Titulares dos CRI poderao ser 

prejudicados. 

Risco relacionado a garantia de Fianga 

Nao é possivel afirmar que os Fiadores ter'ao patrimonio suficiente para arcar com eventuais valores 

devidos pela Devedora, vez que o patrimemio dos mesmos pode sofrer impacto por situagoes 

diversas, inclusive decorrentes de eventuais outras garantias prestadas a terceiros, credores de 

natureza fiscal, trabalhista e corn algum tipo de preferencia. Ainda, as informagoes patrimoniais dos 

Fiadores disponibilizadas durante a realizagao da Auditoria .luridica podem nao contemplar os 

eventuais onus e/ou dividas de tais Fiadores. Dessa forma, caso seja necessaria a execugao da 

Fianga, os Titulares dos CRI poderao ser prejudicados. 

Corn base nas Demonstragoes Financeiras finda em 31 de dezembro de 2018, o patrim6nio liquid° 

consolidado da (a) Amy Engenharia e Empreendimentos Ltda. é de R$ 63.918.547,77 (sessenta e 

tres milhoes, novecentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), 

(b) da MOAC Participagoes Ltda. é de R$ 16.616.854,41 (dezesseis milhoes, seiscentos e dezesseis 

mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e urn reais) e da Tripar Participagoes Ltda. é 
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de R$ 10.438.598,96 (dez milhoes, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e oito 

reais e noventa e seis centavos), sendo certo a possibilidade de existir ou vir a existir garantia 

fidejussoria prestada pelos Fiadores a terceiros. 

Risco decorrente da determinagao do Valor de Avaliagao do Imovel Alienado 

Fiduciariamente 

A determinagao do Valor de Avaliagao (conforme previsto no Contrato de Alienagao Fiduciaria de 

Imovel) do Imovel Alienado Fiduciariamente foi realizada corn base nos valores da respectiva 

aquisicao ou no valor venal do 'move' Alienado Fiduciariamente pela Devedora, nao tendo sido 

realizado qualquer avaliagao deste, e o Contrato de Alienagao Fiduciaria de Imovel nao prey@ 

obrigagao da Devedora e/ou da Emissora de realizarem avaliagoes peri6dicas do Valor de Avaliagao, 

de forma que nao este prevista a contratagao de laudo de avaliagao elaborado por terceiro 

independente. Sendo assim, nao sera possivel acompanhar a ocorrencia de eventual depreciagao no 

valor do Imovel. 

Risco decorrente do seguro relativo ao 'move' Alienado Fiduciariamente 

o Contrato de Alienagao Fiduciaria de Imovel nao preve Indice minim° de cobertura do Imovel 

Alienado Fiduciariamente, nao especifica taxativamente os riscos que devem ser cobertos, nem 

mesmo indicagao de seguradoras para contratagao dos seguros relativos ao Imovel Alienado 

Fiduciariamente, ficando tal escolha, portant°, a criterio ,da Devedora. Desta forma, no caso de 

eventual sinistro envolvendo o Imovel Alienado Fiduciariamente os Titulares dos CRI poderao ser 

prejudicados, caso seja necessaria a execucao .da Alienagao Fiducieria de Imovel. 

XIX DISPOSIcoES GERAIS 

19.1. Informagoes: Sempre que solicitado pelos Investidores, a Emissora lhes dara acesso aos 

relatorios de gestao dos Creditos Imobiliarios vinculados pelo presente Termo de Securitizacao, no 

prazo maxim° de 5 (cinco) Dias uteis. 

19.2. Divisibilidade: Na hipotese de qualquer disposicao do presente Termo de Securitizacao ser 

julgada ilegal, ineficaz ou invalida, prevalecerao as demais disposigoes nao afetadas por tal 
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julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposigao afetada por outra que, na medida 

do possivel, produza efeitos semelhantes. 

19.3. Indivisibilidade: As Partes declaram e reconhecem que o presente Termo de Securitizagao 

integra urn conjunto de negociagoes de interesses reciprocos e complexos, envolvendo a celebragao, 

alem deste Termo de Securitizagao, dos demais Documentos da Oferta, razao por que nenhum dos 

Documentos da Oferta podera ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

19.4. Independencia: Nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de qualquer direito, 

faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Investidores em razao de qualquer 

inadimplemento das obrigagoes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades ou remedios, ou 

sera interpretado como uma rent:II-Ida aos mesmos ou concordancia corn tal inadimplemento, nem 

constituira novagao ou modificagao de quaisquer outras obrigagoes assumidas pela Emissora ou 

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

19.5. Irrevogabilidade: 0 presente Termo de Securitizagao é firmado em carater irrevogavel e 

irretratavel, obrigando as Partes por si e seus sucessores. 

19.6. Validade de Alteragoes Posteriores: Todas as alteragoes do presente Termo de Securitizagao, 

somente serao validas se realizadas por escrito e aprovadas pelos Investidores, observados os 

quoruns previstos neste Termo de Securitizagao. 

19.7. As Partes concordam que o presente Termo de Securitizagao, assim como os demais 

Documentos da Oferta relativos a Emissao e distribuigao dos CRI, poderao ser alterados, sem a 

necessidade de qualquer aprovagao dos Titulares dos CRI, sempre que e somente: (i) quando tal 

alteragao decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigencias de adequagao a 

normas legais, regulamentares ou exigencias da CVM ou da B3 e/ou demais reguladores, inclusive 

decorrente de exigencias cartorarias devidamente comprovadas; (ii) quando verificado erro material, 

seja ele urn erro grosseiro, de digitagao ou aritmetico; ou (iii) em virtude da atualizagao dos dados 

cadastrais das Partes, tais como alterag'ao na razao social, enderego e telefone, entre outros, desde 

que nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares dos CRI. 
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XX NOTIFICACoES 

20.1. Comunicagoes: Todas as comunicagoes entre as Partes sera() consideradas validas, se feitas 

por escrito, e serao consideradas entregues a outra Parte quando recebidas sob protocolo ou corn 

"aviso de recebimento" expedido, por exemplo, pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. As 

comunicagoes feitas por correio eletronico sera° consideradas recebidas na data de seu envio, desde 

que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada 

pelo remetente). Para o envio de comunicagoes, as Partes deverao observar os enderegos e demais 

dados de contato abaixo, ou outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a vigencia 

deste Termo de Securitizagao: 

Para a Emissora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, Itaim Bibi 

CEP 04538-132 

Sao Paulo/SP 

At.: Flavia Palacios 

Telefone: (11) 3127-2700 

E-mail: servicing(arbsec.com   

Para o Agente Fiduciario 

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

Avenida das Americas, no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304 

CEP 22640-102 

Rio de Janeiro/RJ 

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

Tel.: (21) 3385-4565 

E-mail: oDeracionalpentagonotrustee.com.br   

20.2. Alteragao de Enderego: As Partes se obrigam a informar as outras, por escrito, toda e qualquer 

modificagao de seus enderegos, sob pena de as comunicagOes enviadas aos enderegos constantes 

na Clausula acima serem consideradas como efetivadas 2 (dois) Dias uteis ap6s a respectiva 

expedigao. 
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XXI LEGISLACAO APLICAVEL E FORO 

21.1. Legislagao Aplicavel: Este Termo de Securitizagao sera regido e interpretado de acordo corn 

as leis da Republica Federativa do Brasil. 

21.2. 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 de Securitizagao, 

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

0 presente Termo de Securitizagao é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenga 

de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 16 de outubro de 2019. 

(0 restante desta pagina foi deixado intencionalmente em branco. Segue pagina de assinaturas.) 
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(Pagina 1/3 de assinaturas do Termo de Securitizagao de Creditos Imobiliarios da 223a Serie da la 

Emissao da RB Capital Companhia de Securitizagao, firmado em 16 de outubro de 2019, entre a R8 

Capital Cornpanhia de Securitizagao e a Pentagon° S.A. Distribuidora de Titulos e Valores 

Mobilia dos.) 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SE 

Emissora 

Nome: 

Cargo: 

Caroline SpIndola de 
Abreu Avancini 
43.926.522-8 SSP/SP 

CPF: 355.68&948-09 

Daniella Braga Yamada 
RG: 43.464.640-4 (SSPiSP) 

CPF. 361.371.958-48 

Nome: 

Cargo: 
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(Pagina 2/3 de assinaturas do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 223a Serie da la 

Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao, firmado em 16 de outubro de 2019, entre a RB 

Capital Companhia de Securitizacao e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titu' los e Valores 

Mobi lie rios.) 

20.1zo 
PENTAGONO S.A. DISTRIBUI ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiduciario 

Nome: Leticia Cruzelhes 
Cargo: CPF: 410.737.498-00 

Procuradora 
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raujo 
68-38 

RG: 34.461.051-2 rrieiaAp. Del PICO* ;k). 33  ..14400 
CPF/m7 • -6511.057, 

410 941 /SP) 
008.89 

(Regina 3/3 de assinaturas do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 223a Serie da 1a 

Emisseo da RB Capital Companhia de Securitizacao, firmado em 16 de outubro de 2019, entre a RB 

Capital Companhia de Securitizacao e a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores 

Mobiliarios.) 

Testemunhas: 
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ANEXO I 

Descricao dos Creditos Imobiliarios Representados pela CCI 

Valor da Emisseo: 0 valor nominal total de emiss'ao da CCI é de R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhaes de reais), na data de sua ennissao, a saber 10 de outubro de 2019 ("Data de Emissao da  

CCI"). 

Quantidade: 1 (uma) CCI integral, conforme descrita no Anexo I a Escritura de Emissao de 

CCI. 

Prazo e Data de Vencimento: 4.404 (quatro mil, quatrocentos e quatro) dias, contados a partir 

de 09 de setembro de 2019, corn vencimento em 30 de setembro de 2031. 

Condigeo da Emissao e Cust6dia: A CCI é emitida sob a forma escritural, sem garantia real 

sendo a Escritura de Emissao de CCI custodiada junto a Instituigeo Custodiante. 

Serie e Numero: A CCI possui a serie e o nirmero identificado no Anexo I a Escritura de 

Emissao de CCI. 

Local de Pagamento: Os Creditos Imobiliarios representados pela CCI deverao ser pagos por 

meio de deposito bancario pela Devedora em conta corrente a ser indicada pela Emissora. 

7.1. Todos os pagamentos dos Creditos Imobiliarios e, por conseguinte, da CCI, sera° realizados 

sem liquidagao financeira na B3, por meio de Transferencia Eletronica Disponivel - TED para o Titular 

da CCI, nao cabendo a Instituigao Custodiante qualquer responsabilidade corn relagao a adimplencia 

ou regularidade dos referidos pagamentos. 

Encargos Moratorios: Multa moratoria, nao compensatoria, de 2% (dois por cento) sobre o 

valor total devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento (inclusive) ate a data 

do efetivo pagamento (exclusive) a taxa de 1% (urn por cento) ao mes, sobre o montante assim 

devido, independentemente de aviso, notificageo ou interpelagao judicial ou extrajudicial, alem das 

despesas incorridas para cobranga. 
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Agente Fiduciario 

Atualizacao Monetaria e Juros Remuneratorios: Os Creditos Imobiliarios e, por consequencia, 

a CCI, nao sera() atualizados monetariamente. Os Juros Remuneratorios incidentes sabre os Creditos 

Imobiliarios e, par consequencia, sobre a CCI, sera() calculados e cobrados de acordo corn os indices 

e criterios convencionados nas Escritura de Emissao de Debentures, conforme descrito no Anexo I 

da Escritura de Emissao de CCI. 

Multas e penalidades: Sao as multas e penalidades previstas na Escritura de Emissao de 

Debentures. 

Guarda dos Documentos Comprobatorios: A Emissora sera responsavel pela guarda de 1 

(uma) via original da Escritura de Emissao de CCI, ao passo que a Instituicao Custodiante sera 

responsavel pela guarda de 1 (uma) via original da Escritura de Emissao de CCI. 

Destinagao: Os recursos liquidos captados corn a emissao das Debentures sera° exclusiva e 

integralmente utilizados para o desenvolvimento de urn empreendimento imobiliario corn fins 

comerciais a ser construido pela Devedora no terreno de sua propriedade, localizado na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Professor Atilio Inocente e na Rua Leopoldo Couto de 

Magalhaes Junior, descrito e caracterizado nas matriculas no (i) 20.761, (ii) 42.029, (iii) 42.030, (iv) 

175.979 e (v) 181.521 do 40  Cartorio de Registro de Imoveis de Sao Paulo/SP ("Imovel"), bem coma 

o reembolso das despesas ja incorridas pela Devedora corn a aquisicao do respectivo terreno, 

realizada nos termos da (a) Escritura de Venda e Compra corn Garantia de Alienagao Fiduciaria 

lavrada em 27 de novembro de 2017, pelo 210  Tabelionato de Notas de Sao Paulo/SP, livro no 3.681, 

fls. 59/71, e Escritura de Retificagao e Ratificagao lavrada em 14 de dezembro de 2017, pelo 210  

Tabelionato de Notas de Sao Paulo/SP, livro no 3.685, fls. 359/360, devidamente registradas sob 

R.11 da matricula no 20.761, R.10 da matricula no 42.029 e R.11 da matricula no 42.030, pelo valor, 

respectivamente, de R$ 4.805.000,00 (quatro milhoes e oitocentos e cinco mil reais), 

R$ 1.395.000,00 (urn milhao, trezentos e noventa e cinco mil reais) e R$ 9.300.000,00 (nave 

milhoes e trezentos mil reais); e (b) Escritura de Venda e Compra lavrada em 8 de maio de 2019, 

pelo 210  Tabelionato de Notas de Sao Paulo/SP, livro no 3.770, fls. 289/296, devidamente registrada 

sob R.11 da matricula no 181.521, pelo valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhoes de reais). 
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13. Valores objeto do reembolso: Os Creditos Imobiliarios serao utilizadados para o reembolso 

das despesas descritas abaixo: 

DUBLIN 

EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO SPE 

S.A. 
Matricula no Matricula no Matricula no Matricula no TOTAL 

181.521 20.761 42.029 42.030 INCORRIDO 
CNN. 

28.299.657/0001- 

10 

R$ R$ R$ R$ 
Compra e Venda R$ 4.805.000,00 

13.000.000,00 1.395.000,00 9.300.000,00 28.500.000,00 

* * * 
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ANEXO II 

Tabela de Remuneragao e Curva de Amortizacao dos CRI 

amo 
Amortizacao 

 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

01/nov/19 

04/dez/19 

02/jan/20 

03/fev/20 

04/mar/20 

01/abr/20 

05/mai/20 

03/jun/20 

02/jul/20 

03/ago/20 

02/set/20 

02/out/20 

04/nov/20 

02/dez/20 

04/jan/21 

03/fev/21 

04/mar/21 

Ol/abr/21 

04/mai/21 

02/jun/21 

02/jul/21 

03/ago/21 

01/set/21 

04/out/21 

04/nov/21 

02/dez/21  

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

0,0000% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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27 03/jan/22 Sim 0,0000% 

28 02/fev/22 Sim 0,0000% 

29 04/mar/22 Sim 0,0000% 

30 01/abr/22 Sim 0,0000% 

31 04/mai/22 Sim 0,0000% 

32 01/jun/22 Sim 0,0000% 

33 04/jul/22 Sim 0,0000% 

34 03/ago/22 Sim 0,0000% 

35 0I/set/22 Sim 0,0000% 

36 04/out/22 Sim 0,0000% 

37 03/nov/22 Sim 0,0000% 

38 02/dez/22 Sim 0,0000% 

39 03/jan/23 Sim 0,0000% 

40 01/fey/23 Sim 0,0000% 

41 06/mar/23 Sim 0,0000% 

42 03/abr/23 Sim 0,0000% 

43 04/mai/23 Sim 0,0000% 

44 0I/jun/23 Sim 0,0000% 

45 04/jul/23 Sim 0,0000% 

46 02/ago/23 Sim 0,0000% 

47 0I/set/23 Sim 0,0000% 

48 04/out/23 Sim 0,0000% 

49 01/nov/23 Sim 1,0416% 

50 04/dez/23 Sim 1,0526% 

51 04/jan/24 Sim 1,0638% 

52 01/fev/24 Sim 1,0752% 

53 05/mar/24 Sim 1,0869% 

54 03/abr/24 Sim 1,0989% 

55 03/mai/24 Sim 1,1111% 

56 04/jun/24 Sim 1,1235% 

57 03/jul/24 Sim 1,1363% 

58 0I/ago/24 Sim 1,1494% 

59 03/set/24 Sim 1,1627% 
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60 02/out/24 Sim 1,1764% 

61 01/nov/24 Sim 1,1904% 

62 04/dez/24 Sim 1,2048% 

63 02/jan/25 Sim 1,2195% 

64 03/fev/25 Sim 1,2345% 

65 07/mar/25 Sim 1,2500% 

66 02/abr/25 Sim 1,2658% 

67 05/mai/25 Sim 1,2820% 

68 03/jun/25 Sim 1,2987% 

69 02/jul/25 Sim 1,3157% 

70 01/ago/25 Sim 1,3333% 

71 03/set/25 Sim 1,3513% 

72 02/out/25 Sim 1,3698% 

73 03/nov/25 Sim 1,3888% 

74 03/dez/25 Sim 1,4084% 

75 02/jan/26 Sim 1,4285% 

76 03/fev/26 Sim 1,4492% 

77 04/mar/26 Sim 1,4705% 

78 01/abr/26 Sim 1,4925% 

79 05/mai/26 Sim 1,5151% 

80 03/jun/26 Sim 1,5384°k 

81 02/jul/26 Sim 1,5625% 

82 03/ago/26 Sim 1,5873% 

83 02/set/26 Sim 1,6129% 

84 02/out/26 Sim 1,6393% 

85 04/nov/26 Sim 1,6666% 

86 02/dez/26 Sim 1,6949% 

87 04/jan/27 Sim 1,7241% 

88 03/fev/27 Sim 1,7543% 

89 04/mar/27 Sim 1,7857% 

90 01/abr/27 Sim 1,8181% 

91 04/mai/27 Sim 1,8518°/o 

92 02/jun/27 Sim 1,8867% 
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93 02/jul/27 Sim 1,9230% 

94 03/ago/27 Sim 1,9607% 

95 °I/set/27 Sim 2,0000% 

96 04/out/27 Sim 2,0408% 

97 04/nov/27 Sim 2,0833% 

98 02/dez/27 Sim 2,1276% 

99 03/jan/28 Sim 2,1739% 

100 02/fev/28 Sim 2,2222% 

101 03/mar/28 Sim 2,2727% 

102 03/abr/28 Sim 2,3255% 

103 04/mai/28 Sim 2,3809% 

104 Ol/jun/28 Sim 2,4390% 

105 04/jul/28 Sim 2,5000% 

106 02/ago/28 Sim 2,5641% 

107 01/set/28 Sim 2,6315% 

108 04/out/28 Sim 2,7027% 

109 01/nov/28 Sim 2,7777% 

110 04/dez/28 Sim 2,8571% 

111 04/jan/29 Sim 2,9411% 

112 01/fev/29 Sim 3,0303% 

113 06/mar/29 Sim 3,1250% 

114 04/abr/29 Sim 3,2258% 

115 03/mai/29 Sim 3,3333% 

116 04/jun/29 Sim 3,4482% 

117 04/jul/29 Sim 3,5714% 

118 01/ago/29 Sim 3,7037% 

119 03/set/29 Sim 3,8461% 

120 03/out/29 Sim 4,0000% 

121 01/nov/29 Sim 4,1666% 

122 04/dez/29 Sim 4,3478% 

123 03/jan/30 Sim 4,5454% 

124 01/fev/30 Sim 4,7619% 

125 08/mar/30 Sim 5,0000% 
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126 03/a br/30 Sim 5,2631% 

127 03/ma i/30 Sim 5,5555% 

128 03/jun/30 Sim 5,8823% 

129 03/jul/30 Sim 6,2500% 

130 01/ago/30 Sim 6,6666% 

131 03/set/30 Sim 7,1428% 

132 02/out/30 Sim 7,6923% 

133 01/nov/30 Sim 8,3333% 

134 04/dez/30 Sim 9,0909% 

135 02/jan/31 Sim 10,0000% 

136 03/fev/31 Sim 11,1111% 

137 05/mar/31 Sim 12,5000% 

138 02/abr/31 Sim 14,2857% 

139 05/mai/31 Sim 16,6666% 

140 03/jun/31 Sim 20,0000% 

141 02/jul/31 Sim 25,0000% 

142 01/ago/31 Sim 33,3333% 

143 03/set/31 Sim 50,0000% 

144 02/out/31 Sim 100,0000% 
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ANEXO III 

Declaracao do Coordenador Lider 

A RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA., instituicao financeira corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob 

o no 89.960.090/0001-76, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de 

instituicao intermediaria Mar da 223a Serie da la Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios 

da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de 

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim 

Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o no 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), declara, para 

todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto corn a Emissora, a legalidade e ausencia de \tidos 

da operagao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correcao e 

suficiencia das informagoes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos 

Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 16 de outubro de 2019. 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. 

Coordenador Lider 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXO IV 

Declaragao da Emissora 

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

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim Bibi, 

CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o no 02.773.542/0001-22, neste ato representado na forma 

de seu Estatuto Social ("Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de 

Recebiveis Imobilierios da 223a Serie de sua la Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente), que 

serao objeto de oferta pt.Iblica de distribuicao, nos termos da Instrucao CVM no 476, de 16 de janeiro 

de 2009, conforme alterada, em que a RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA, instituicao financeira corn sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim Bibi, 

CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o no 89.960.090/0001-76, atua como instituicao intermediaria 

lider ("Coordenador Lider") e a PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 

MOBILIARIOS, instituicao financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida das Americas, no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, 

inscrita no CNPJ sob o no 17.343.682/0001-38, atua como agente fiduciario ("Agente Fiduciario"), 

declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador Lider e o Agente 

Fiduciario, a legalidade e ausencia de \tidos da operagao, alem de ter agido corn diligencia para 

verificar a veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das informagoes prestadas no Termo de 

Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 16 de outubro de 2019. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Em issora 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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ANEXO V 

Declaracao do Agente Fiduciario 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao 

financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, 

no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciario"), 

na qualidade de agente fiduciario da oferta pablica de distribuicao dos Certificados de Recebiveis 

Imobili6rios da 223a Serie da 1a Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) da RB CAPITAL 

COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-

132, inscrita no CNPJ sob o no 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), nos termos da Instrucao CVM no 

476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, em que a RB CAPITAL INVESTIMENTOS 

DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA, instituicao financeira corn 

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  

andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o no 89.960.090/0001-76, 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 

operagao, alem de ter agido corn diligencia para verificar a veracidade, consistencia, correcao e 

suficiencia das informagoes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizacao de Creditos 

Imobili6rios da Emissao. 

Sao Paulo, 16 de outubro de 2019. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Agente Fiduciario 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO VI 

Declaracao de Custodia 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDOFtA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao 

financeira, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, 

no 4.200, Bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Instituicao 

Custodiante"), nomeada nos termos do Instrumento Particular de Emissao de Cedula de Credit() 

Imobilikio sem Garantia Real Imobilikia, sob a Forma Escritural, celebrado pela RB CAPITAL 

COMPANHIA DE SECURITIZACAO, companhia aberta, corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 4.440, 110  andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-

132, inscrita no CNPJ sob o no 02.773.542/0001-22 ("Securitizadora") em 10 de outubro de 2019 

("Escritura de Emissao de CCI"), declara, para os fins do pariAgrafo Cinico do artigo 23 da Lei no 

10.931/04, que lhe foi entregue para (i) custodia uma via da Escritura de Emissao de CCI e que, 

conforme disposto no Termo de Securitizag'ao de Creditos Imobiliarios da 223a Serie da la Emissao 

de Certificados de Recebiveis Imobiliarias da RB Capital Companhia de Securitizacao, celebrado em 

16 de outubro de 2019, entre a Securitizadora e a Instituicao Custodiante, na qualidade de Agente 

Fiduciario ("CRI" e "Termo de Securitizacao"), a CCI encontra-se devidamente vinculada aos CRI, 

sendo que estes foram lastreados pela CCI por meio do Termo de Securitizacao, tendo sido instituido, 

conforme disposto no Termo de Securitizacao, o regime fiduciario pela Securitizadora, no Termo de 

Securitizacao, sobre a CCI, os Creditos Imobili6rios que ela representa, e as Garantias, incluindo a 

Conta Centralizadora, nos termos da Lei no 9.514/97. Regime fiduciario este ora registrado nesta 

Instituicao Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura de Emissao de CCI, por meio da qual a 

CCI foi emitida, encontra-se custodiada nesta Instituicao Custodiante, nos termos do artigo 18, 

paragrafo 40, da Lei no 10.931/04, e o Termo de Securitizacao, registrado, na forma do paragrafo 

Cmico do artigo 23 da Lei no 10.931/04. 

Sao Paulo, 16 de outubro de 2019. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
Instituigao Custodiante 

Nome: 
Cargo: 
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ANEXO VII 

Emissoes do Agente Fiduciario 

Nos termos do Artigo 60, § 20, da Instrugao CVM no 583/2016, na data de assinatura deste Termo 

de Securitizagao, conforme organograma encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciario identificou 

que presta servigos de agente fiduciario nas seguintes emissoes de titulos ou valores mobiliarios 

emitidos pela Emissora, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo 

grupo: 

Emissao 5a Emissao de Debentures da RB Capital S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
55.000.000 

Remuneracao 100% da DI + 2,0% a.a. 

Quantidade 550 

Data de 

Vencimento 

20.04.2019 (la serie); 20.07.2019 (28  serie); 20.10.2019 (38  serie); 

20.01.2020 (48  serie); 20.04.2020 (58  serie); 20.07.2020 (68  serie); 

20.10.2020 (78  serie); 20.01.2021 (88  serie); 20.04.2021 (9a serie); 

Garantias Alienagao Fiduck6ria de Quotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao la Emissao de Debentures da Salus Infraestrutura Portuaria S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 320.899.000,00 

Remuneragao IPCA + 6,7879% a.a. 

Quantidade 320.899 

Data de 

Vencimento 
15.10.2024 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Agoes e Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimpl8ncia Financeira 

  

Emissao 2a Emissao de Debentures da Salus Infraestrutura Portuaria S.A. 
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Valor Total da 

Emissao 
R$ 31.165.000,00 

Remuneragao IPCA + 5,7470% a.a 

Quantidade 31.165 

Data de 

Vencimento 
15.10.2024 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Agoes e Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao 
la Emissao de Debentures da Prime Realty II Empreendimentos Imobiliarios 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 30.000.000,00 

Remuneracao IPCA + 9,26% a.a. 

Quantidade 30.000 

Data de 

Vencimento 
30.08.2019 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Quotas e Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao 
la Emissao de Debentures da RJGTIA Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 1.250.000.000,00 

Remuneracao 138,00% da Taxa DI 

Quantidade 1.250.000 

Data de 

Vencimento 
20.12.2020 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios e Alienagao Fiducaria de Agoes 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

JUR_SP - 34943953v11 - 12767002.445165 



Emissao 
la Emissao de Debentures da Rioloan 2 Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 650.000.000,00 

Remuneracao 130,00% da Taxa DI 

Quantidade 650.000 

Data de 

Vencimento 
20.12.2020 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e Alienagao Fiducaria de Agoes 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

20a Serie da la emiss5o de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
200.000.000,00 

Remuneracao TR + 10,20% a.a. 

Quantidade 1 

Data de 

Vencimento 
25/07/2023 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

35a e 36a Series da la emissao de certificados de 

recebiveis imobili6rios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$6.001.757,06 / R$6.001.757,06 

Remuneracao IPCA + 9,4% a.a. 

Quantidade 18 / 18 
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Data de 

Vencimento 
20/10/2019 - 20/10/2019 

Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios, Alienagao 

Fiduciaria de AgOes e Fianga 
Garantias 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

38a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobilierios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 250.000.000,00 

Remuneracao TR + 9,7% a.a. 

Quantidade 250 

Data de 

Vencimento 
30/10/2024 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

47a Serie da la ennissao de certificados de 

recebiveis imobili6rios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 524.586.169,73 

Remuneracao TR + 10,5% a.a. 

Quantidade 524 

Data de 

Vencimento 
18/12/2029 

Garantias 
Alienagao Fiduciaria de Imovel, Alienagao Fiduciaria 

de Quotas e Alienagao Fiduciaria de Superficie 

Enquadramento Adimplencia Financeira 
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Serie 

53a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 51.606.245,81 

Remuneracao IPCA + 8,50% a.a 

Quantidade 172 

Data de 

Vencimento 
19/12/2027 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e Fianga 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 

Serie 

58a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 83.876.047,83 

Remuneracao IGP-M + 7,90% a.a. 

Quantidade 83 

Data de 

Vencimento 
22/02/2024 

Garantias 

Alienagao Fiduci6ria de 'move', Cessao Fiduci6ria 

de Direitos Creditorios, Cessao Fiduciaria de 

Aplicagao Financeira e Fianga 

Enquadramento Adimplencia Financeira 
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74a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Serie 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 30.842.546,55 

Remuneracao 120% da taxa DI 

Serie 

59a Serie da la emiss'ao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 320.000.000,00 

Remuneracao TR + 11,5% a.a. 

Quantidade 64 

Data de 

Vencimento 
16/12/2020 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Imoveis e Fiangas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

67a, 68a e 69a Series da la emissao de certificados 

de recebiveis imobiliarios da RB Capital 

Securitizadora S.A. 

Valor Total da 

Emissao 

R$74.048.936,78 - R$1.570.547,96 - 

R$147.138.686,58 

Remuneracao IPCA + 7,381% a.a. ( Para as 3 series) 

Quantidade 1 - 1 - 1 

Data de 

Vencimento 
01/10/2027 - 01/02/2014 - 01/02/2027 

Garantias Alienagao Fiduci6ria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 
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Quantidade 92 

Data de 

Vencimento 
22/12/2019 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Agoes 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

78a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 85.000.000,00 

Remuneracao IPCA + 7,50% a.a. 

Quantidade 85 

Data de 

Vencimento 
20/10/2023 

Garantias 

Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios, Cessao 

Fiduciaria de Aplicagoes Financeiras, Alienagao 

Fiduciaria de Imoveis, Alienagao Fiduciaria de 

Agoes e Aval 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

79a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 30.979.843,75 

Remuneracao IPCA + 6,5124% a.a. 

Quantidade 85 

Data de 

Vencimento 
05/09/2022 
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Garantias Alienagao Fiduciaria de Imovel e Fianga 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Agente Fiduciario 

Serie 

81a Serie da la emissao de certificados de 

receblveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 44.930.581,90 

Remuneracao IPCA + 6,5434% a.a. 

Quantidade 134 

Data de 

Vencimento 
15/01/2020 

Garantias Alienaga'o Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

84a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 6.469.986,32 

Remuneracao IPCA + 6,6861% a.a. 

Quantidade 19 

Data de 

Vencimento 
11/11/2021 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 
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Autorregulacao 

ANBIMA 

Agente Fiduciario 

X 

Serie 

85a, 86a e 87a Series da 1a emissao de certificados 

de recebiveis imobiliarios da RB Capital 

Securitizadora S.A. 

Valor Total da 

Emissao 

R$208.200.000,00 - R$106.200.000,00 - 

R$90.600.000,00 

Remuneracao 
IPCA + 5,17% a.a. - IPCA + 5,39% a.a. - IPCA + 

5,37% a.a. 

Quantidade 694 - 354 - 302 

Data de 

Vencimento 
15/12/2023 - 15/12/2026 - 15/12/2028 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

93a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 4.064.838,00 

Remuneracao 120% da taxa DI 

Quantidade 12 

Data de 

Vencimento 
05/02/2022 

Garantias 
Alienagao Fiduci6ria de Imoveis e Cessao Fiduciaria 

de Direitos Creditorios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

94a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 20.549.176,20 
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Agente Fiduciario 

Remuneracao IPCA + 4,2274% a.a. 

Quantidade 60 

Data de 

Vencimento 
12/06/2023 

Garantias Alienagao Fiduciaria de Imovel e Carta de Fianga 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

96a Serie da la emissao de certificados de 

receblveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 7.362.026,91 

Remuneracao IPCA + 6% a.a. 

Quantidade 21 

Data de 

Vencimento 
16/05/2023 

Garantias 

Alienagao Fiduci6ria de Imovel, Alienagao Fiduciaria 

de Quotas, Cessao Fiduciaria de Recebiveis e 

Fianga 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

97a Serie da la emissao de certificados de 

receblveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 5.620.083,03 

Remuneragao IPCA + 4,5430 % a.a. 

Quantidade 15 

Data de 

Vencimento 
05/09/2022 
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Garantias Fianga 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

98a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 33.136.684,80 

Remuneracao IPCA + 5,1024% a.a. 

Quantidade 96 

Data de 

Vencimento 
19/03/2021 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

103a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 66.063.385,00 

Remuneracao IPCA + 9,4437% a.a. 

Quantidade 1 

Data de 

Vencimento 
11/06/2027 

Garantias 
Alienagao Fiduciaria de Imavel, Fianga Pessoal e 

Fianga Bancaria 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 
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Autorregulacao 

ANBIMA 

Agente Fiduciario 

108a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Serie 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 47.800.000,00 

Remuneracao IPCA + 7,7942% a.a 

Serie 

105a Serie da 1a emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 117.165.196,19 

Remuneracao IPCA + 8,50% a.a. 

Quantidade 1 

Data de 

Vencimento 
11/06/2027 

Garantias Alienagao Fiduci6ria de Imovel e Fianga 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 

Serie 

107a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 163.805.631,40 

Remuneracao IPCA + 6,30% a.a. 

Quantidade 470 

Data de 

Vencimento 
20/06/2027 

Garantias Fianga e Alienagao Fiduciaria de Quotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 
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Agente Fiduciario 

Quantidade 47800 

Garantias N/A 

Data de 

Vencimento 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

05/02/2031 

Serie 

109a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobilikios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 21.060.000,00 

Remuneragao IPCA + 7,88% a.a. 

Quantidade 21 

Data de 

Vencimento 
05/02/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

120a Serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobilikios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 43.064.433,78 

Remuneragao IPCA + 6,51% a.a. 

Quantidade 129 

Data de 

Vencimento 
05/10/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 
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Serie 

121a Serie da la emissao de certificados de 

receblveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 136.147.629,36 

Remuneracao IPCA + 6,54% a.a. 

Quantidade 408 

Data de 

Vencimento 
05/02/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

123a serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 66.234.000,00 

Remuneracao 106% da Taxa DI 

Quantidade 66.234 

Data de 

Vencimento 
19/03/2021 

Garantias alienagao fiduciaria de imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

124a serie da la emissao de certificados de 

recebiveis imobiliarios da RB Capital Securitizadora 

S.A. 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 108.037.000,00 
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Agente Fiduciario 

Remuneragao 106% da Taxa DI 

Quantidade 108.037 

Data de 

Vencimento 
19/03/2021 

Garantias alienagao fiduciaria de imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 

8a serie da la emissao de certificados de 

recebiveis do agroneg6cio da RB Capital 

Companhia de Securitizagao 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 657.060.000,00 

Remuneracao 96% da Taxa DI 

Quantidade 657.060 

Data de 

Vencimento 
03/10/2022 

Garantias Fianga 

Enquadramento adimplencia financeira 

Serie 

9a serie da la emissao de certificados de 

recebiveis do agronegocio da RB Capital 

Companhia de Securitizagao 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 941.286.000,00 

Remuneragao 97% da Taxa DI e IPCA + 4,5055% a.a. 

Quantidade 941.286 

Data de 

Vencimento 
23/09/2022 

Garantias N/A 

Enquadramento adimplencia financeira 
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Serie 

13a serie da la emissao de certificados de 

receloiveis do agronegocio da RB Capital 

Companhia de Securitizacao 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 12.185.000,00 

Remuneracao IPCA + 7,5000% a.a. 

Quantidade 12.185 

Data de 

Vencimento 
26.12.2027 

Garantias N/A 

Enquadramento adimplencia financeira 

Serie 

14a serie da la emissao de certificados de 

recelpiveis do agroneg6cio da RB Capital 

Companhia de Securitizacao 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 200.000.000,00 

Remuneracao 99,5% da Taxa DI 

Quantidade 200.000 

Data de 

Vencimento 
11.09.2023 

Garantias N/A 

Enquadramento adimplencia financeira 

Serie 

la serie da 6a emissAo de certificados de 

recebiveis do agronegocio da RB Capital 

Companhia de Securitizacao 

Valor Total da 
• 

Emissao 
R$ 120.000.000,00 

Remuneracho 100% da Taxa DI + 2,00% a.a. 

Quantidade 120.000 
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Data de 
29.05.2024 

Vencimento 

alienagao fiduciaria de imoveis, alienagao 

Garantias fiduciaria de equipamentos e cessgo 

fiduciaria de direitos creditorios 

Enquadramento adimplencia financeira 

Agente Fiduciario 

JUR_SP - 34943953y11 - 12767002.445165 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	2019-10-21 (4).pdf
	00000001
	00000002


