
TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBIUARIOS 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.. sociedade par ag6es, com sede na Cidade de 

Sao Paulo. Estado de Sao Paulo, Rua Amauri, no 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, 

inscrita no CNPJ/MF n° 03.559.006/0001.91, neste ato representada na forma de seu 

Estatuto Social e doravante denominada "Securitizadora" e, 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBIUARIOS, 

companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 17.343.682/0001-38, com sede na Avenida das 

Americas, n.0 4.200, Bloco 4, Sala 514, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social, doravante 

denominada "Agente Fiduciario"; 

A Securitizadora e o Agente Fiduciario sao doravante tambem denominados 

individualmente como "Parte" e, em conjunto, como Partes; 

CONSIDERANDO QUE: 

i) a WT Administrac;:ao, conforme abaixo definida, adquiriu um terreno, em 23 de 

junho de 1999 e. por meio do Contrato de Loca<;:ao, comprometeu-se a nele 

construir um centro de distribui<;:ao e aluga-lo para a Nestle, pelo prazo inicial de 96 

(noventa e seis) meses, tendo aquela tornado posse do lm6vel em 25 de julho de 

2000; 

ii) o lm6vel, conforme abaixo definido, dentre outros bens da wr Administrac;:ao, foi 

integralizado ao patrim6nio da WT Patrimonial, por ocasiao do aumento de seu 

capital social realizado na Assembleia Geral Extraordinaria de 23 de dezembro de 

1999; 

iii) a CGD. a epoca denominada CGD Autom6veis SA, adquiriu o lm6vel da WT 
Patrimonial, mediante a Escritura de Compra e Venda, celebrada em 24 de janeiro 

de 2006; 

iv) por meio da mesma Escritura de Compra e Venda. a WT Patrimonial adquiriu os 

direitos de superficie sabre o lm6vel ate 31 de janeiro de 2014, momenta a partir do 

qual a CGD passara a ter a pleno usa e fruic;:ao do lm6vel, tendo direito a receber 

os alugueis devidos a partir 1° de fevereiro de 2014; 
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v) em 14 de dezembro de 2009, a CGD celebrou o "Quinto Termo Aditivo ao 

lnstrumento Particular de Contrato de Locac;;ao e Outras Avenc;;as" com a WT 

Patrimonial. Nestle, Montechio do Brasil Empreendimentos lmobiliarios SA, e 

WTorre Engenharia e Constru<;:i:ies SA. o qual estipula (a) a prorroga<;:ao da 

loca<;:ao do lm6vel em que a Nestle e locataria, por mais 20 (vinte) anos, a contar 

de 1° de fevereiro de 2014, (b) o ingresso da CGD, como locadora, na relagao 

locatfcia entao em curso, em substituh;,:ao a WT Patrimonial, e (c) o pagamento pela 

Devedora de multa indenizat6ria a CGD em caso de rescisao antecipada da 

prorrogagao contratual antes de 1° de fevereiro de 2024, em valor equivalente ao 

valor do aluguel mensa! entao vigente multiplicado pelo tempo que faltar para 

completar os primeiros 10 (dez) anos da prorroga<;:ao contratual; 

vi) a Emissora deseja emitir 1 (uma) CCI. escritural, representativa dos Creditos 

lmobiliarios, que tera suas caracteristicas oriundas do Contrato de Loca<;:ao, com 

garantia de alienagao fiduciaria do lm6vel, cessao fiduciaria de direitos credit6rios, 

cessao fiduciaria de tftulos e fianga dos Garantidores, conforme abaixo definidos; 

vii) a CGD cedeu a Securilizadora a CCI. nos termos da Escritura de CCI; 

viii) a Securitizadora deseja emitir CRI, com Iastra na CCI, que passara a integrar o 

Patrim6nio Separado, conforme definido no presente Termo de Securitizagao, para 

coloca!(ao com esfon;:os restritos junto ao mercado investidor, nos termos da 

lnstrugao CVM 476, de 16 de janeiro de 2009; e 

ix) em consonancia com o artigo 29 do Estatuto Social da Securitizadora, a presente 

securitizagao dos Creditos lmobili<3rios representados pela CCI, e a correspondente 

emissao dos CRI. encontram-se devidamente aprovadas pela Securitizadora; 

resolvem as Partes celebrar o presente Termo de Securitizagao de Creditos lmobiliarios e 

de lnstitui9ao de Regime Fiduciario, doravante designado simplesmente "Termo", de 

acordo com a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997 e a lnstrugao CVM no 414, de 30 

de dezembro de 2004, para formalizar a securitizagao dos Creditos lmobiliarios, a seguir 

identificados, a constituigao do Patrimonio Separado e a emissao dos CRI pela 

Securitizadora. para distribui<;:ao com esfon;:os restritos de coloca<;:ao, nos termos da 

lnstru((ao CVM n° 476/09. 

1. TERMOS DEFINIDOS 
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1.1 Os principals !ermos e expressoes utilizados neste Termo de Securitizac;ao e 

iniciados por letra maiuscula estao definidos e devem ser interpretados conforme 

definidos a baixo, quer estejam escritos no singular au no plural: 

Agente Fiduciario 

Aluguel 

Aplica<;:ao Financeira 

Assembleia Geral 

CCI 

Instrumento: TS 

Pentagono SA Dislribuidora de Titulos e Valores 

Mobiliarios. companhia inscrita no CNPJIMF sob o n. 0 

17.343.682/0001-38, com sede na Avenida das 

Americas. n.0 4.200, Bloco 4. Sala 514, na cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Valor a ser pago pela Nestle a CGD, nos termos do 

Contrato de Locac;ao pela locac;ao do Centro de 

Distribuic;ao, que consiste em contraprestac;oes 

mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.278.545.29 

(um milhiio, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), na 

data-base de 10 de dezembro de 2010, sendo a 

primeira devida em 20 de man;:o de 2014 e as 119 

(canto e dezenove) demais, no dia 20 dos meses 

subsequentes. 

(i) Certificados de Deposito Bancario (COB) de emissao 

do ltau-Unibanco S.A. ou do Banco ltau BBA S.A.; elou 

(iii) opera((ao de compra e venda com compromisso de 

recompra de debentures celebradas com o llau

Unibanco S.A. ou Banco ltau BBA S.A. a serem 

cedidas fiduciariamente nos termos do "lnstrumento 

Particular de Cessao Fiduciaria de Titulos em Garantia 

sob Condi<;:ao Resoluliva n° RBS58E1 ", que consta 

como Anexo IV a Escrilura de CCI. 

Assembleia geral de tilulares dos CRI. 

Cedula de Credito lmobiliario, emitida par meio da 

presente Escritura de CCI nos termos da Lei n• 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, que representara os Creditos 

lmobiliarios oriundos do Contrato de Loca<;:ao. 
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Centro de Distribuic;:ao 

CETIP 

CGD au Emissora 

CNPJ/MF 

Conta de Recebimen!o 

Contrato de Loca;;;ao 

Instrumento: TS 

Centro de distribuic;:ao constituido de diversos predios, 

objeto do Contrato de Locac;:ao, construfdo sabre o 

lm6vel, localizado no bairro do Cascalho, no municipio 

de Cordeir6polis, compreendendo uma area total de 

constrUI;:ao de 63.816,59 metros quadrados. 

CETIP SA · Balcao Organizado de Ativos e 

Derivativos, sociedade por ac;:iies inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 09.358.105/0001-91, com sede na Cidade do 

Rio de Janeiro, Eslado do Rio de Janeiro. na Avenida 

Republica do Chile, no 230. 

CGD Empreendimen!os lmobiliarios e Participac;:iies 

SA, sociedade par ac;:oes, com sede na Cidade de 

Sao Paulo. Estado de Sao Paulo, na Avenida 

Vergueiro, n° 4.911, sala 1. Vila Mariana, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 05.368.250/0001-00. antiga CGD 

Autom6veis S.A. 

Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 

Fazenda. 

E a conta corrente do ltau-Unibanco S.A. (n° 341), de 

n° 11884-1, da agencia 0912, de titularidade da 

Securitizadora. aberta exclusivamente para o deposito 

do pagamento dos Creditos lmobiliarios, dos direitos 

credit6rios e dos direitos sobre os ti!ulos 

fiduciariamente cedidos por meio da cessao fiduciaria 

de direitos credit6rios e de lilulos em garantia. 

"lnstrumento Particular de Contrato de Locagao Com 

Condic;;oes Resolutivas e Ou!ras Avenc;:as", tendo par 

objeto a construgao e locagao do Centro de 

Distribuigao e de determinados equipamentos, 

conforme descritos no Contrato de Loca<;:ao, celebrado 

entre Devedora e Wf Administrac;:ao (esta ultima 

sociedade foi posteriormente sucedida enquanto 
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Coordenador Uder 

CPF/MF 

Creditos lmobiliarios 

CRI 

Instrumento: TS 

locadora do Centro de Distribuigao por WT Patrimonial, 

que. por sua vez. sera sucedida enquanto locadora do 

Centro de Distribui9ao pela Emissora em 1° de 

fevereiro de 2014), em 8 de julho de 1999, e seus 

demais e posteriores cinco aditivos, datados o primeiro 

e o segundo de 24 de abril 2000, o terceiro, de 24 de 

julho de 2000, o quarto, de 13 de margo de 2002 e o 

quinto, de 14 de dezembro de 2009. 

Banco ltau BBA SA, instituigao financeira integrante 

do sistema de distribui<;ao de valores mobiliarios com 

sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 4° andar -

parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.298.092/0001-

30, contratada para realizar a colocagi'io publica, com 

esfon;:os restritos, dos CRI. 

Cadastro de Pessoas Ffsicas do Ministerio da Fazenda. 

Corresponde aos Alugueis devidos pela Nestle durante 

Perfodo de Loca<;:ao, bem como todos e quaisquer 

outros direitos credit6rios devidos pela Devedora, 

incluindo a totalidade dos respectivos 

atualizac;:ao monetaria, pagamentos 

juros, multas. 

de seguros, 

penalidades, indenizacoes, direitos de regresso, 

encargos par atraso e demais encargos eventualmente 

existentes no Perfodo de Locac;ao, bem como os 

direitos, prerrogativas. privilegios, todos os acess6rios, 

garantias constituidas e instrumentos que os 

representam, incluindo respectivos anexos. Tambem 

esta inclufda na definic;:ao de Credito lmobiliario a Multa 

Rescis6ria. 

Certificados de Recebfveis lmobiliarios, emitidos pela 

Securitizadora, nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de 

novembro de 1997, da 1 • (primeira) emissao, da serie 

58 (cinquenta e oito). 
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Data de Atualizacao 

Data de Emissao da CCI 

Data de Emissao dos CRI 

Data de Vencimento da CCI 

Data de Vencimento dos CRI 

Devedora ou Nestle 

Dia Util 

Direito de Superffcie 

Dfvida Uquida 

Instrumento: TS 

Data de atualizac;ao anual do Valor Nominal Unitario 

dos CRI, coincidente a data de reajuste do respective 

Contrato de LocaQi§o, ou seja, anualmente, no dia 1° do 

mes de agosto. 

10 de dezembro de 2010, conforme definido no item 

2.1.2. 

10 de dezembro de 2010, conforme definido no item 

3.3.1. 

20 de fevereiro de 2024, conforme definido no item 

2.5.3. 

22 de fevereiro de 2024. 

Nestle Brasil Ltda .. sociedade limitada, com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Avenida 

Na96es Unidas, n• 12.495, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n• 60.409.075/0001-52. 

Todo dia que nao seja sabado, domingo ou feriado 

nacional. 

Direito de superffcie cedido pela Emissora a WT 

Patrimonial par meio da Escritura de Compra e Venda, 

pelo qual a WT Patrimonial administrani, ate 31 de 

janeiro de 2014, o Contrato de Locayao junto a 
Devedora. 

E o somat6rio de emprestimos. financiamentos, 

debentures. encargos financeiros provisionados e nao 

pagos. notas promiss6rias. tftulos emitidos no mercado 

internacional de curta e Iongo prazo, subtrafdo das 

disponibilidades de saldo de caixa, aplica<,:oes 

financeiras, das respectivas parcelas das dfvidas da 

Emissora com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico e Social - BNDES, excetuados os 
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EBITDA 

Emissao 

Escritura de CCI 

Escritura de Compra e Venda 

Instrumento: TS 

financiamentos destinados exclusivamente a aquisi9ao 

de veiculos novos junto as monladoras. 

Calculado observando as disposi;;;oes do Oficio Oficio

Circular/CVMISNCISEP n° 0112006 (especialmente seu 

item 1 .9), consistindo, referente aos doze ultimos 

meses findo no periodo de referencia, no Iuera 

operacional da Emissora acrescido de Impasto de 

Renda e Contribuicao Social, receitas e despesas 

financeiras, receitas e despesas nao operacionais, 

deprecia<;ao. amortizac;ao e leasing, despesa de 

atualizac;ao de dividas tributaries e resultado de 

equivalencia patrimonial. 

A emissao dos CRI pela Securitizadora. 

0 "lnstrumento Particular de Emissao de Cedula de 

Credito lmobiliario Escritural e Cessao de Creditos 

lmobiliarios e Oulras Aven;;;as", celebrado entre CGO 

Empreendimentos lmobiliarios e Participa96es SA, RB 

Capital Securitizadora SA, Pentagono SA 

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, CMJ 

Comercio de Veiculos Llda., Dahruj Motors Llda., CD 

lntermediac;:oes de Neg6cios Automotivos Ltda., CCMM 

lntermedia~tao de Neg6cios Automotivos Ltda .. Claudio 

Dahruj e Marcia Dahruj, em 10 de dezembro de 2010, 

que segue anexo a este Termo de Securitiza<;:ao. 

"Escritura de Venda e Compra, Confissao de Divida, 

Aliena<;:ao Fiduciaria, Concessao de Direito de 

Superficie, Ratificac;:ao de Loca<;:ao e Outras Aven<;:as", 

lavrada em 24 de janeiro de 2006, pelo 1° Tabeliao de 

Notas de Campinas/SP, no Livro 2139, as fls. 373, que 

tem por objeto a com pra e vend a do I m6vel, bem como 

a cessao dos direitos de superficie sabre o lm6vel par 

prazo determinado, firmada entre WT Patrimonial S.A. 

e CGD Autom6veis S.A. 
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Garantidores da CCI 

Grupo Dahruj 

IGP-M 

Jm6vel 

indices Financeiros 

INPC/IBGE 

lnstituic;:ao Custodiante 

Local de Emissao 

Instrumento: TS 

CMJ Comercio de Veiculos Ltda., Dahruj Motors Ltda., 

CD lntermedia96es de Neg6cios Automotivos Ltda., 

CCMM lntermedia<;:ao de Neg6cios Automotivos Ltda., 

Claudio Dahruj e Marcia Dahruj. 

CMJ Comercio de Veiculos Ltda., Dahruj Motors Ltda., 

CMD Autom6veis Ltda., CMD Motors Ltda., CDMD 

Co mercia de Veiculos Automotores Ltd a., CM Dahruj 

Comercio de Veiculos Automotores Ltda. , Super 

CDMD Comercio de Veiculos Aulomotores Ltda., 

CCMM lntermedia96es de Neg6cios Automotivos Ltda. 

e CD lntermedia9oes de Neg6cios Automotivos Ltda. 

indice Geral de Pregos do Mercado, divulgado pela 

Funda<;:ao Getulio Vargas- FGV. 

Terreno designado par uma gleba de terras 

denominada "Gleba B", encerrando uma area total de 

325.696,52 metros quadrados, sabre o qual foi 

construido o Centro de Distribui<;:iio objeto Contrato de 

Loca<;:ao, localizado no bairro do Cascalho, no 

municipio de Cordeiro polis, registrado no 1° Cart6rio de 

Registro de lm6veis da Comarca de Limeira- SP, sob a 

matricula no 22.836, Livro n° 2 - Registro Geral. 

Divida Uquida e EBITDA. 

indice Nacional de Prec;:os ao Consumidor, calculado e 

divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica. 

Pentagono SA Distribuidora de Titulos e Valores 

Mobiliarios, companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 

17.343.68210001-38. com sede na Avenida das 

Americas. n.0 4.200, Bloco 4, Sala 514, na cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 
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Multa lndenizat6ria 

Multa Rescis6ria 

Valor correspondents ao montante necessaria para 

liquidac;:ao integral dos CRI a mercado, acrescido de 

indenizac;:ao discricionaria a ser fixada pelos titulares de 

CRI, indicada na data de seu efelivo pagamento, a ser 

pago pela CGD a Securitizadora caso seja verificada a 

ocorrencia (i) da rescisao do Contrato de Loca<;:iio; (ii) 

de revisiio que diminua o valor do aluguel devido pelo 

Contrato de Locac;:ao; au (iii) de qualquer outro evento 

que exlingua ou tome inexequiveis os Creditos 

lmobiliarios. 

Multa indenizat6ria, devida pela Nestle, em caso de 

rescisiio contratual par ela motivada antes de 1 o de 

fevereiro de 2024, equivalents ao valor do aluguel 

mensa! entao vigente, multiplicado pelo tempo que 

faltar para completar os primeiros 10 (dez) anos da 

prorrogagao contratual, ou seja, 31 de janeiro de 2024. 

Notificac;:ao da Oferta de Notificagao enviada pela CGD a Securitizadora para 

Recompra Antecipada comunicar sua intenc;:ao de propor a Oferta de 

Recompra Antecipada. 

Oferta 

Antecipada 

de 

Patrim6nio Separado 

Periodo de Carencia 

Instrumento: TS 

Recompra Direito da CGD de propor, mediante premia 

discricionario, oferta de recompra, total ou parcial, dos 

Creditos lmobiliarios, antes de seu vencimento, 

observado procedimento fixado na Escritura de CCI e 

neste Termo. 

Patrimonio separado da Securitizadora constituido nos 

termos deste Termo de Securitizat;:ao, integrado pelos 

Creditos lmobiliarios, representados pela CCI, e pelas 

garantias da Emissao, em decorrencia da instituic;:iio de 

regime fiduciario sabre os Creditos lmobiliarios. 

Periodo entre a Data de Emissao dos CRI e 20 de 

marc;:o de 2014, durante o qual os CRI nao serao 

amortizados nem havera pagamento da Remunerat;:iio 
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Periodo de Carilncia das CCI 

Pre<;:o de Cessao 

Remunera<;:ao do CRI 

Securitizadora 

do CRI. 

Periodo entre a Data de Emissao e 28 de fevereiro de 

2014. 

Pret;:o de aquisigao da CCI a ser page pela 

Securitizadora a CGD. 

A remuneragao dos CRI consiste em juros 

remunerat6rios a taxa de 7,90% (sete inteiros e 

noventa centesimos par cento) ao ano, capitalizados 

diariamente (dias uteis), de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis, com base em um ano de 

252 (duzenlos e cinquenta e dois) dias, calculada na 

forma prevista neste Termo. 

RB Capital Securitizadora SA, sociedade por a<;:6es, 

com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, Rua Amauri, no 255, 5° andar, parte, Jardim 

Europa, inscrita no CNPJ/MF n• 03.559.006/0001.91. 

Termo de Securitiza<;ao ou 0 presente Termo de Securitiza<;ao de Creditos 

Termo lmobiliarios. 

Valor da Oferta de Recompra 0 prego de recompra dos Creditos lmobiliarios 

Antecipada necessaria para a liquidagaa, total ou parcial, dos CRI 

acrescido de premia discricianario. apurado na data de 

seu efetiva pagamento, calculada confarme dispasto 

neste Termo e acrescido de todas os seus encargos 

contratuais e legais, devido pela CGD no caso de 

Oferta de Recompra Antecipada. 

Valor de Recompra Obrigat6ria 0 prei(O de recompra dos Creditas lmobiliarias 

necessaria para a liquida9ao total dos CRI acrescido de 

indenizal(ao discricianaria a ser fixada pelas titulares de 

CRI, indicada na data de seu efelivo pagamenta, 

calculado conforme disposto neste Termo e acrescido 

de todas os seus encargos cantratuais e legais, devida 
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Valor Nominal Unitario 

WT Adminislrac;:ao 

WT Patrimonial 

pela CGD no caso das hip6teses de vencimento 

antecipado. 

E o valor nominal unilario dos CRI, ou seja. R$ 

1.010.554,79 (um milhao, dez mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e setenla e nove centavos), na 

Data de Emissao dos CRI. 

Administra<;:ao e Participas;:iies Walter Torre Junior 

Uda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Sao 

Paulo. Estado de Sao Paulo, Rua George Eastman, n° 

64, cj. 2, Morumbi. inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

58.338.42710001-84. 

WTorre NC Patrimonial S.A., sociedade anomma 

fechada, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo. Avenida Major Sylvia de Magalhaes 

Padilha, n° 5.200, Edificio Philadelphia, 4° andar, 

Jardim Morumbi, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
03.558.977/0001-17. 

2. CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1 Origem da CCI e Oulras Caracteristicas 

2.1.1 A CCI vinculada ao presente Termo de Securitizat;:ao corresponde ao direito 

de recebimento dos Creditos lmobiliarios oriundos do Contrato de Locac;:ao, que tem par 

objeto a cessao em locac;:ao a Devedora do usa e gozo do lm6vel, construido para o 

atendimento das necessidades da Devedora e de acordo com as especificac;:oes por esta 

determinadas, sob a forma de locac;;ao sob encomenda (built to suit). 

2.1.2 A CCI foi emitida nos termos do "lnstrumento Particular de Emissao de 

Cedula de Credito lmobiliario Escritural e Cessao de Creditos lmobiliarios e Outras 

Avenc;:as", celebrado entre CGD Empreendimentos lmobiliarios e Participac;:oes S.A., RB 

Capital Securitizadora S.A., Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, 

CMJ Comercio de Veiculos Ltda., Dahruj Motors Ltda., CD lntermediac;oes de Neg6cios 

Automotivos Ltda., CCMM lntermediac;:ao de Neg6cios Automotivos Uda., Claudio Dahruj 

e Marcia Dahruj, em 10 de dezembro de 2010, que segue anexo a este Termo de 

Instrumento: TS Pcigina 11 de 65 
Autentica~ao (SIM- II): a 1432f8f-9789-4 f15-b6d5-ffce497 5099d 
IBBA _CRI _ Termo _Securitiza~ao _FORTEVEICULOS _CNPJ03772785 



Securitizacao. 

2.1 .3 0 lm6vel, objeto dos Cn9ditos lmobiliarios representados pela CCI, e um 

centro de distribuit;:ao, construido sabre uma gleba com formate irregular. medindo 13,458 

(lreze inteiros e qualrocentos e cinquenta e oito milesimos) alqueires. situada no bairro de 

Cascalho, no municipio de Cordeir6polis, comarca de Limeira, registrado no 1° Cart6rio de 

Registro de lm6veis da Comarca de Limeira- SP, sob a matricula n° 22.836, no Livro n• 2 

- Regislro Geral. Ressalte-se que a construgao do lm6vel ja se concluiu, tendo sido 

expedidos os competentes autos de conclusao (Habite-se). 0 lm6vel nao foi construido 

sob o regime de incorporat;:ao previsto na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

2.1 A 0 lm6vel foi adquirido pela CGD da WT Patrimonial, por meio da Escritura 

de Compra e Venda, celebrada em 24 de janeiro de 2006. 

2. 1.5 A CCI foi emitida em serie unica, tendo-lhe sido atribuido o numero 1 (um). 

2.1 .6 Nenhum outro credito imobiliario alem dos Creditos lmobiliarios sera 

vinculado a presente Emissao. 

2.2 Valor e Prazo do Contrato de Locacao 

2.2. 1 0 valor mensal do aluguel devido pela Devedora e de R$ R$ 1.278.545,29 

(um milhao, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e 

nove centavos), na data-base de 10 de dezembro de 2010. 

2.2.2 Exceto se terminado antecipadamente, o Contrato de Locayao vigera ale 31 

de janeiro de 2034. 

2.2.3 Os Creditos lmobiliarios correspondem aos alugueis devidos pela Devedora 

pelo periodo de locayao compreendido entre 1 o de fevereiro de 2014 e 31 de janeiro de 

2024, oriundos do Contrato de Locayao. incluindo respectivos juros, multas. atualizaviio 

monetaria, premios de seguro. penalidades. indeniza<;:oes, encargos par atraso e demais 

encargos eventualmente existentes. bem como os direitos, prerrogativas, privilegios, 

todos os acess6rios, garantias constituidas e instrumentos que os representam, incluindo 

respectivos anexos. Tambem esta incluida na definigao de Creditos lmobiliarios a 

eventual Multa Rescis6ria devida pela Nestle por conta de rescisao do Contrato de 

Locayao antes da Data de Vencimento. 
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2.2.4 Em caso de rescisao contratual motivada pel a Devedora antes de 1 o de 

fevereiro de 2024. a Devedora ficara sujeita ao pagamento de multa indenizat6ria 

equivalente ao valor do aluguel mensa! entao vigente, multiplicado pelo tempo que faltar 

para completar os primeiros 10 (dez) anos da prorroga<;ao contratual, ou seja, 31 de 
janeiro de 2024. 

2.3 Reajuste dos Creditos lmobiliarios 

2.3.1 0 valor nominal dos Creditos lmobiliarios e atualizado monetariamente. nos 

mesmos prazos e condi<(oes previstos para os Alugueis no Contrato de Loca<;ao. 

2.4 Revisao dos valores dos Creditos lmobiliarios 

2.4.1 Nos termos do "Quinto Termo Aditivo ao lnstrumento Particular de Contrato 

de Locacao e Outras Avem;as", celebrado em 14 de dezembro de 2009 entre a VVT 

Patrimonial, a Devedora, a Montechio do Brasil Empreendimentos lmobiliarios S.A., a 

CGD e a VVTorre Engenharia e Construcoes S.A., por meio do qual a loca9ao do lm6vel 

foi prorrogada em 20 (vinte) anos a contar de 1° de fevereiro de 2014, dentre outros 

assunlos, a Devedora reconhece que o equilibria entre as prestac;:oes devidas pela 

Devedora, na condi<;iio de locataria do lm6vel, e da CGD, na condic;:ao de locadora do 

lm6vel. ap6s sua prorrogac;:ao do prazo do Contrato de Locagao e que o ingresso da 

CGD, depende da manuten<;:ao da relagao locatlcia pelo periodo da prorroga<(iio, 

especialmente pelos primeiros 10 (dez) a nos de prorroga<;:ao contratual. 

2.4.2 Oeste modo, e em virtude da inten<;:ao da CGD, expressa no quinto aditivo 

mencionado no item anterior, de proceder a presente Emissao, a Devedora (i) concordou, 

que a estipulayao da penalidade descrrta no item 2.2.4 acima comporta a 

proporcionalidade prevista no artigo 4° da Lei n° 8.245, de 19 de ouiubro de 1991, e (ii) 

declinou expressamente do direilo de pleitear qualquer revisao judicial do valor dos 

alugueis devidos, ate que decorridos os 10 (dez) primeiros a nos da prorrogac;:ao da 

loca<(ao pactuada no Contrato de Locac;:ao. 

2.5 Valor, Numero, Serie, F'razo e Encargos Contratuais da CCI 

2.5. 1 A CCI que lastreia a presente Emissao tem o valor nominal total de 

R$153.425.434,50 (cento e cinquenta e tres milhiies, quatrocentos e vinte e cinco mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), na data-base de 10 de 

dezembro de 2010, valor equivalents a 100% (cem por cento) do valor nominal dos 
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Creditos lmobiliarios. A CCI e a de numero 1 (um) e foi emitida em serie unica. 

2.5.2 0 prazo da CCI e de 158 (cento e cinquenta e oito) meses contados a partir 

da Data de Emissao da CCI, fixada como sen do o dia 10 de dezembro de 2010. 

2.5.3 A Data de Vencimento da CCI sera 20 de fevereiro de 2024. 

2.5.4 Em caso de atraso no pagamento dos Creditos lmobiliarios, sera cobrada 

multa compensat6ria de 1% (um por cento) incidente sabre o valor dos Cn'lditos 

lmobiliarios em atraso. Caso o atraso no pagamento do Cn§dito lmobiliario corresponda a 

atraso de aluguel devido por prazo superior a 30 (trinta) dias, a multa compensat6ria sera 

de 10% (dez par cento) incidente sabre o valor do aluguel em atraso. 

2.5.5 Adicionalmente, em caso de rescisao contratual motivada pela Devedora 

antes dos 10 (dez) primeiros anos da prorrogavao do Contrato de Loca9ao, isto e, antes 

de 1° de fevereiro de 2024, sera devida pela Devedora a Multa Rescis6ria. 

2.6 ldentificacao da lnstituh;ao Custodiante e da Devedora dos Creditos 

lmobiliarios 

2.6. 1 A instituit;:ao custodiante da CCI e a Pentagono SA Distribuidora de Titulos 

e Valores Mobiliarios. inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38. 

2.6.2 A devedora dos Creditos lmobiliarios e a Nestle Brasil Ltda., sociedade 

limitada, com sede na Cidade de Sao Paulo. Estado de Sao Paulo, Avenida Nac;;oes 

Unidas, n° 12.495, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.409.075/0001-52. 

2.7 Pagamento da CCI 

2.7. 1 Os Creditos lmobiliarios que servem de Iastra a CCI serao pagos 

mensalmente pela Devedora, ap6s o Periodo de Car€mcia das CCI, sempre no dia 20 

(vinte) do mes subsequente ao vencido. ou no primeiro Dia Util subseqiiente, sendo o 

primeiro pagamento da amortizac;;ao no dia 20 de marc;;o de 2014 e o ultimo, na Data de 

Vencimento da CCI. Os Creditos lmobiliarios serao pagos por meio de deposito na Conta 

de Recebimen!o. 

2.8 Cobranc;;a dos Creditos lmobiliarios 

Instrumento: TS Pi3glna 14 de 55 
Autentica~ao ( SIM-II}: a 1432f8f-9789-4f15-b6d5-ffce497 5099d 
ISBA _CRI _Termo _Securitiza~ao _FORTEVEICULOS _CNPJ03772785 



2.8.1 A cobranya e controle dos Creditos lmobiliarios sera realizada pela 

Securitizadora, ou por terceiros por ela contratados para este fim. 

2.9 Cessao e Transferencia da CCI 

2.9.1 Nos termos da Escritura de CCI, a totalidade dos Creditos lmobiliarios 

representados pela CCI foi cedido pela CGD a Securitizadora. Referida cessao e final, 

irretratavel e irrevogavel, implicando a transferencia para a Securitizadora. em carater 

definitive, da plena titularidade dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI, 

respectivos juros, mullas. atualiza~ao monetaria, premios de seguro, penalidades, 

indenizagoes. encargos por atraso e demais encargos eventualmente exislentes, bem 

como os direilos, prerrogativas, privilegios, todos os acess6rios, garantias conslituidas e 

instrumentos que os representam, incluindo respectivos anexos, bem como a Multa 

Rescis6ria. 

2.9.2 Em contraprestagao a cessao da CCI, a Securitizadora pagara a Emissora o 

valor total de R$83.876.047,83 (oitenta e !res milh5es, oitocentos e setenta e seis mil, 

quarenta e sete reais e oitenta e tres centavos). 0 prec;:o de cessao sera pago com os 

recursos da subscric;:ao e integralizagao dos CRI. 

2.10 Garantias da CCI 

2.10.1 0 pagamento das obrigac;:oes, principais e acess6rias, da CGO sob a CCI e, 

indiretamente, o pagamento dos CRI pela Securitizadora e objeto das seguintes garantias 

reais e fidejuss6rias. 

2.10.2 Fianc;a 

2.1 0.2.1 Em garantia ao cumprimento total das obrigac;:oes, principals e acess6rias, 

incluindo sem limitac;:ao. principal, acess6rios. indenizagoes, multas e penalidades, 

assumidas pela CGD da Escritura de CCI, incluindo, mas nao limitado a obriga<;:ao de 

Recompra Obrigat6ria e de pagamento da Multa lndenizat6ria, conforme descrita na 

clausula 5.2 da Escritura de CCI, os Garantidores da CCI obrigaram-se como fiadores e 

principals pagadores, solidariamente com a Devedora, pelo pagamento de todos os 

valores devidos nos termos da Escritura de CCI. 

2.10.2.2 Caso qualquer dos Garantidores pessoas fisicas seja declarado insolvente, 

total au relativamente incapaz, ausente e/ou venha a falecer, tal Garantidor devera ser 
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substituido pela CGD dentro de 15 (quinze) dias por ou!ros Garantidores aceitaveis ao 

Agente Fiduciario. 

2.10.2.3 0 valor da fian<;:a prestada pelos Garantidores da CCI e limitado ao valor 

total das obriga((6es inerentes a CCI, isto e. ao valor do saldo devedor da CCI acrescido 

dos encargos contratuais pactuados na Escritura de CCI e descritos no presente Termo 

de Securitiza<;:ao. especialmente, mas nao limitado, corre<;:ao monetaria, encargos 

morat6rios. multas, penalidades. indenizac;:oes, seguros, despesas, custos, hononirios, 

garantias e indenizac;:ao discricionaria decorrente do vencimento antecipado (conforme 

itens 3.22. 1 e 3.22.2). Referidos valores deverao ser pagos pelos Garantidores da CCI 

em ate 2 (dais) Dias Uteis contados da data do recebimento de notificac;:ao par escrito da 

Securitizadora aos Garantidores da CCI, independentemente de qualquer pretensao. 

ac;:ao, disputa ou reclama9ao que a Devedora venha a ter ou exercer em rela<,;ao as suas 

obrigac;:oes. Tal notifica<;:ao devera ser imediatamente emitida pela Securitizadora e 

Agente Fiduciario ap6s a ocorrencia de falta de pagamento pela Devedora de qualquer 

valor devido nas datas de pagamenlo definidas na Escritura de CCI. 0 pagamento pelos 

Garantidores da CCI devera ser realizado fora do ambito da CETIP e conforme os 

procedimentos estabelecidos na Escritura de CCI e de acordo com instruc;:oes recebidas 

pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciario. 

2.1 0.2.4 Os Garantidores da CCI expressamente renunciaram aos beneflcios de 

ordem. direitos e faculdades de exonera<;:ao de qualquer natureza previstos nos artigos 

333, paragrafo unico, 366, 821, 827. 834, 835. 836. 837, 838 e 839 do C6digo Civile 77 e 

595 do C6digo de Processo Civil. 

2.10.2.5 Nenhuma objec;:ao ou oposic;:ao da CGO ou Devedora podera, ainda, ser 

admitida au invocada pelos Garantidores da CCI com o prop6sito de escusar-se do 

cumprimento de suas obrigac;:oes perante a Securitizadora. 

2.10.2.6 A fianc;:a entra em vigor na Data de Emissao da CCI e permanecera valida 

em todos os seus termos, expirando com amortiza<,;ao integral da CCI. 

2.10.3 Alienat;ao fiducii3ria do lm6vel 

2.1 0.3.1 Em garantia ao cumprimento total das obriga\(6es, 

incluindo sem limitaviio. principal. acess6rios. indeniza96es. 

principais e acess6rias, 

multas e penalidades, 

assumidas pel a CGD da Escritura de CCI, incluindo, mas nao limitado a obriga\(ao de 

Recompra Obrigat6ria e de pagamento da Multa lndenizat6ria, conforme descrita na 
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ch!lusula 5.2 da Escritura de CCI, de forma irrevogavel e irretratavel, constituiu, em favor 

da Securitizadora, nos termos da Lei n• 9.514, de 20 de novembro de 1997, e do artigo 

1.361 e seguintes do C6digo Civil, a alienar,:ao fiduciaria sabre o lm6vel, mediante registro 

da alienagi'JO fiduciaria na ma!ricula do lm6vel, o que ocorreu juntamente com a 
averbagao da CCI, no mesmo ato notarial. 

2.1 0.3.2 Ate o pagamento integral da CCI. a CGD e os Garan!idores da CCI 

respondem pelo pagamento dos impastos, taxas, contribuig6es condominiais e quaisquer 

outros en cargos que recaiam ou venham a recair sabre os lm6veis. 

2. 10.3.3 A Emissora obrigou-se a reforgar. substituir, repor ou complementar a 

aliena\(ao fiduciaria com outras garantias, au com outros im6veis, que poderao ou nao ser 

aceitos pelo Agente Fiduciario e pela Securitizadora, em conjunto, se o lm6vel for objeto 

ou ameagado de penhora, sequestra, arresto ou qualquer outra medida judicial ou 

administrativa, ou ainda, se sofrerem deprecia9ao, deteriorac;:ao, desvalorizac;:ao, 

turbagao, esbulho ou se tornarem in<Jbeis, impr6prios, imprestaveis au insuficientes para 

assegurar o integral cumprimento e liquidagao das obrigac;:oes previstas nesta Escritura 

de CCI. Esta obrigac;:ao devera ser cumprida no prazo 10 (dez) dias contados do evento 

que a ensejar. 

2. 10.4 Cessao fiduciaria de direitos credit6rios 

2.1 0.4.1 Em garantia ao cumprimento total das obriga<;:5es, principals e acess6rias, 

incluindo sem limitac;:ao, principal, acess6rios, indenizac;:oes, multas e penalidades, 

assumidas pela CGD da Escritura de CCI, incluindo. mas nao limitado a obrigac;:ao de 

Recompra Obrigat6ria e de pagamento da Multa lndenizat6ria, conforme descrita na 

clausula 5.2 da Escritura de CCI, a CGD, por meio da Escritura de CCI, de forma 

irrevogavel e irretratavel, cedeu fiduciariamente, em favor da Securitizadora, nos termos 

do artigo 66-B, §3°, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, os seguintes direitos 

credit6rios: 

i) os alugueis oriundos do Contra to de Locavao ap6s a Data de Vencimento da CCI, 

isla e, ap6s 22 de fevereiro de 2024; e 

ii) multa indenizat6ria devida pela Nestle par conta de rescisao do Contrato de 

Locagao ap6s a Data de Vencimento, equivalente ao valor de 3 (tres) alugueis, 

devida proporcionalmente ao tempo decorrido entre 1° de fevereiro de 2024 e a 

data da rescisao antecipada. 
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2.1 0.4.2 Os direitos credil6rios cedidos fiduciariamente deverao ser pagos pela 

Devedora par meio de deposito na Conta de Recebimento, sendo que, uma vez 

depositados em tal conta, deverao ser utilizados para a amorliza((ao da CCI. 

2.1 0.4.3 Enquanto os direitos credit6rios mencionados nesta cl.:wsula estiverem 

cedidos, a CGD nao podera allerar e/ou rescindir o Contrato de Locacao e/ou promover 

quaisquer atos que impliquem na diminui<;:ao do valor desses direitos credit6rios sem a 

previa e expressa autorizagao da Securitizadora e Agente Fiduciario. 

2.10.4.4 Ficou certo e ajustado o carater nao excludente, mas cumula!ivo entre si, da 

fiam;a, da alienacao fiduciaria do lm6vel e da Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios 

descritas nas clausulas acima, podendo a Securitizadora e o Agenle Fiduciario executar 

au excutir todas au cada uma delas indiscriminadamente, para os fins de amortizar ou 

liquidar as obriga<;:oes da CCI. 

2.10.5 Cessao fiduciaria de Aplicar;:ao Financeira 

2.1 0.5.1 Em garantia ao cumprimento total das obrigagoes, principais e acess6rias. 

incluindo sem limitagao, principal, acess6rios. indenizac.:oes, multas e penalidades, 

assumidas pela CGD da Escritura de CCI, incluindo, mas nao limi!ado a obrigagao de 

Recompra Obrigat6ria e de pagamento de Multa lndeniza!6ria, conforme descrita na 

clausula 5.2 da Escritura de CCI, a CGD, por meio do "lnstrumento Particular de Cessao 

Fiduciaria de Tftulos em Garantia sob Condi9ao Resolutiva n° RBS58E1", que consta 

como Anexo IV desta Escritura de CCI, de forma irrevogavel e irretratavel, cede 

fiduciariamente, sob condit;:i'io resolutiva. em favor da Securitizadora, agindo em beneffcio 

dos titulares dos CRI emitidos com Iastra na CCI. nos termos do arligo 66-B, §3°, da Lei n° 

4.728/65. Aplicagao Financeira emitida pelo Banco ltau BBA SA ou pelo ltau-Unibanco 

SA no valor total de R$35.000.000,00 (trinta e cinco mil hOes de reais). 

2.10.5.2 A cessao fiduciaria dos litulos de que trata o item 2.10.5.1 acima estara 

resolvida tao logo seja validamente constitufda a aliena9ao fiduciaria do lm6vel, descrita 

no item 2.3.1 0 acima. mediante a comprova<;ao do registro da aliena9ao fiduciaria na 

matricula do lm6vel. 

3. CARACTERISTICAS DOS CRI 

3.1 A emissao dos CRI observara as seguintes condi96es e caracteristicas. 
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3.2 Numero de Ordem 

3.2.1 A presente Emissao corresponde a serie 58 (cinquenta e oilo) da 1" 

(primeira) emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da Securitizadora. Nao 

havera emissao de serie de CRI de natureza subordinada. 

3.3 Data e Local de Emissao 

3.3.1 Para fins de calculo do valor dos CRI. a Data de Emissao dos CRI sera dia 

10 de dezembro de 2010. 0 local da emissao sera a Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo. 

3.4 Quantidade e Valor Nominal Unitario 

3.4.1 Serao emitidos 83 (oitenta e tres) CRI. com valor nominal unilario de R$ 

1.010.554.79 (um milhao, dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove 

centavos) cada, na Data de Emissao dos CRI. 

3.5 Valor Total da Emissao 

3.5.1 0 valor total da Emissao e de R$83.876.047,83 (oitenta e Ires milh6es. 

oitocentos e setenta e seis mil, quarenta e sete reais e oitenta e Ires centavos), na Data 

de Emissao dos CRI. 

3.6 Prazo e Data de Vem:imento 

3.6.1 Os CRI terao prazo total de 158 (cento e cinquenta e oilo) meses contados a 

partir da Data de Emissao dos CRI, vencendo-se. portanto, em 22 de fevereiro de 2024. 

3.7 Forma 

3.7.1 Os CRI serao emitidos sob a forma nominativa escritural. Para todos os fins 

de direito, a titularidade de cada CRI sera comprovada pelo extralo emitido pela CETIP, 

na qualidade de instituic;:ao custodiante dos CRI. 

3.8 Procedimento de Coloca!;ao 
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3.8.1 Os CRI serao distribuidos com esforc;:os restritos de colocagao, nos termos 

da lnstru~,:ao CVM n° 476/09, e poderao ser subscrilos par ate 20 (vinle) investidores 

qualificados, conforme definidos no artigo 109 da lnstrUI;:ao CVM no 409, de 18 de agosto 

de 2004, sendo permitida a procura de, no maximo, 50 (cinquenta) investidores 

qualificados pela instituigao responsavel pela coloca<,:ao dos CRI. 

3.8.2 0 prazo de colocagao dos CRI sera de 3 (tres) meses, contados do inicio da 

oferta publica distribuida com esforgos restritos. 

3.8.3 A coloca<;:ao dos CRI sera intermediada pelo Coordenador Uder, que sera 

contratado pela Securitizadora por meio de contrato de distribui;;;ao especifico. 

3.8.4 A subscri<;:ao e integraliza<;:ao dos CRI observarao os procedimentos 

estabelecidos pela CETIP. 

3.9 Pre~;:o de Subscri!(iio e Forma de lntegraliza!(ao 

3.9.1 0 prec;:o de subscric;:ao dos CRI sera o seu Valor Nominal Unitario, atualizado 

pelo mesmo fator utilizado para a Remunerac;:ao do CRI, calculado pro rata temporis 

desde a Data de Emissao dos CRI ate a data da efetiva integralizaQao. 

3.9.2 A integralizat(ao dos CRI sera a vista. em moeda corrente nacional, no ato 

da subscric;:ao. 

3.9.3 A subscrigao e a integralizagao dos CRI serao efetuadas por meio dos 

procedimentos estabelecidos pela CETIP. 

3.10 Regime Fiduciario 

3.10.1 Os CRI contarao com a instituigao de regime fiduciario sobre a CCI, que 

lastreia a presente Emissao, nos termos do presente Termo de Securitizac;:ao. 

3.11 Atualizagao do Valor Nominal Unitario 

3.11.1 0 Valor Nominal Unitario sera atualizado utilizando-se a seguinte formula: 

VNU 
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on de, 

VNU = Valor Nominal Unit<irio alualizado, corrigido monetariamente pelo IGP-M e 

acrescido da Remuneragao; e 

T = numero total de CRis emitidos vinculados a esta Serie. 

3.11 .2 Na hip6tese de extinc;:ao do IGP-M, ou caso o mesmo deixe de ser 

divulgado, ou ainda, em razao de proibis;ao ou restri<;:ao legal do uso para fins de 

atualizac;:ao monetaria dos CRI, fica acordado entre as Partes que sera utilizado o indice 

Nacional de Prec;:os ao Consumidor ("INPC") divulgado pelo IBGE. 

3.12 Remunera!fiio 

3.12.1 A remunerac;:ao de cada CRI ("Remuneracao") compreendeni juros 

remunerat6rios pagos em cada data de vencimento ("datan") relacionadas nas tabelas 

constantes no Anexo IV deste Termo. A taxa de juros aplicavel aos CRI e de 7,90% (sete 

inteiros e noventa centesimos por cento) ao ano, calculada com base em um ana de 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis 

por dias uteis decorridos e a seguinte formula: 

( SDacRJ - SDaQ'f.~-·1 
J =·' FatorJuros; 

T 

onde, 

J = Valor unitario dos juros acumulados no periodo, calculado com 8 (oito) casas 

decimals, sem arredondamento: 

Falor Juras = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimals, com 

arredondamento; 

_ dup 

Fat or Juras = (i + 1 )zs: 

dup = numero de dias uteis entre a Data de Emissao do CRI ou ultima data de vencimento 

(inclusive) e a data de atualiza<;:ao do Saldo Devedor Atualizado dos CRI (exclusive). 
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3.12.2 A Remunerat;ao sera devida a partir da Data de Emissao, sendo o 

pagamento da Remuneragao devido em cada data de vencimento ("datan") relacionadas 

nas tabelas conslantes no Anexo IV deste Termo. observado a disposto nos item 3.16 

abaixo, referente a prorrogagao de prazos. A primeira data de pagamenlo da 

Remuneragao sera o dia 24 de margo de 2014. 

3.13 Amortizacao Programada 

3.13.1 0 Valor Nominal Unitario de cada CRI sera amortizado em 120 (cento e 

vinte) parcelas mensais a partir da Data de Emissao, send a a amortizac;:ao paga em cada 

data de vencimento (datan) relacionadas nas tabelas constantes no Anexo IV deste, 

observado o disposto nos item 3.16 abaixo referente a prorroga<;:ao de prazos. A primeira 

data de pagamento da parcela mensa! de Amortizagao sera o dia 24 de man;:o de 2014. 

3.13.2 0 calculo da parcela de amortizac;:ao mensa! do Valor Nominal Unitario sera 

realizado de acordo com a seguinte formula: 

PMT/mha 

P"T1
'"h" = PMT xC iVl 

11 
~n 

VNUAM = valor da parcela de amortiza<;:ao do Valor Nominal Unitario, incluindo o 

pagamento de principal corrigido monetariamente, assim como o pagamento da 

Remunerac;;ao apurada no periodo compreendido entre a Data de Emissao do CRI, ou 

ultima data de vencimenlo, e a data de vencimento da parcela correnle; e 

PMTimna: 
=n-esimo valor, constante no campo "PMTn" constante na tabela CREDITOS 

IMOBILIARIOS no Anexo IV deste Termo, equivalente a parcela corrente, atualizado pelo 

IGP-M ate a data de vencimento. 

3.14 Saldo Devedor 
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3.14.1 0 saldo devedor atualizado dos CRI sera calculado da seguinte forma: 

onde, 

, ( NI '\ [( NI l ::::::::: jl c = --.!& I X ____!!!!!_ J 
n 'Nino ) Nfml J 

onde, 

SDacRI = Saldo Devedor Alualizado dos CRI. incluindo a correc;:ao monetaria e a 
remunerac;:ao; 

n = {1. 2, 3, ... , 120) 

PMTn = n-esimo valor, constante no campo "PMTn" constante na tabela CREDITOS 
IMOBILIARIOS no Anexo IV deste Termo; 

Cn =Falor de atualizagao monetaria do n-esimo Credito lmobiliario, calculado com 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento. Quando o mils e o ano indicados na coluna 
"numerador0", conslante na tabela CREDITOS IMOBILIARIOS no Anexo IV deste termo, 
for anterior ou igual ao mils e ao ano da data de alualizac;:ao do saldo devedor, Cn sera 
igual ao quociente entre o Nlimero indice referente ao mes conslante na tabela 
CREDITOS IMOBILIARIOS no Anexo IV deste Ierma e Nino, conforme definido abaixo; 

i = 7,90 % (sete inteiros e noventa centesimos por cento) aa. (du/252); 

dun = dias uteis compreendidos entre a data de atualizayao do saldo devedor (inclusive) e 
a n-esima data conslante na co/una "datan", constante na tabela CREDITOS 
IMOBIUARIOS no Anexo IV deste Termo (exclusive); 

Nlm1 = Numero indice referente ao mils imediatamente anterior a data de atualizagao do 
saldo devedor: 

Nino= 448,4936 

NlMn = Numero indice referente ao mes da data de atualizac;:ao do sa/do devedor. Caso, se 
ate a data de atualizac;;ao do sa/do devedor. o Numero indice referente ao mils de 
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atualizac;:ao do saldo devedor nao esteja disponivel, devera ser utilizado um numero
indice projetado, calculado com base na ultima projec;:ao disponivel, divulgada pela 
Associac;:ao Nacional das lnstituic;:oes do Mercado Financeiro ("ANDIMA") ("Numero-indice 
Projetado" e "Projecao") da variac;:ao percentual do IGP-M/FGV; 

Duppco-rata = numero de dias uteis entre o primeiro dia do mes de atualizac;:ao do saldo 
devedor (inclusive). e a data de atualizac;:ao do saldo devedor (inclusive); e 

Dutpro-rata = numero de dias uteis entre o primeiro dia do mes de atualizac;:ao do saldo 
devedor (inclusive), eo ultimo dia do mes de atualizar;ao do saldo devedor (inclusive). 

3.15 Negociao;:ao 

3. 15.1 Tendo em vista que os CRI serao colocados com esforc;:os restritos no 

mercado de capitals brasileiro. nos termos da lnstrUt,ao CVM n° 476109. sua oferta publica 

esta automaticamente dispensada do registro de distribuit;:ao previsto no artigo 19, Ida Lei 

no 6.385n6 junto a CVM. Referida autarquia devera apenas ser informada sabre o 

encerramento da oferta publica dos CRI. em ate 5 (cinco) dias contados de seu 
encerramento. 

3.15.2 

CETIP. 
Os CRI serao registrados para negociat;:ao no mercado secundario junto a 

Os titulares dos CRI poderao negocia-los com terceiros ap6s o prazo de 90 

(noventa) dias contados da subscrit;:ao dos CRI. 

3.16 Prorrogao;:ao dos Prazos 

3. 16.1 Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 

qualquer obrigal(ao par quaisquer das Partes, ate o 1° (primeiro) Dia Util subsequente, se 

o vencimento coincidir com dia que nao seja um Dia Util, sem nenhum acrescimo aos 

valores a serem pagos. 

3.16.2 Fica certo e ajustado que devera haver um intervalo de pelo menos 2 (dais) 

Dias Uteis entre o recebimento dos Creditos lmobiliarios pela Securitizadora e o 

pagamento de suas obriga96es referentes ao CRI. 

3.17 Encargos Morat6rios 

3. 17.1 Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida pela 

Devedora, os debitos em atraso, vencidos e nao pagos, ficarao sujeitos a multa 
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compensat6ria de 1% (um por cento) sobre os valores em atraso, e serao repassados aos 

titulares dos CRI, conforme estabelecido no Contrato de Loca;;:ao. Caso a impontualidade 

se estenda por mais de 30 (trinta) dias da data do respective vencimento, os debitos em 

atraso ficarao sujeitos a multa compensat6ria de 10% (dez) por cento sabre os valores em 

atraso, conforme previsto no Contrato de Loca'(ao. Em ambos os casos, as multas serao 

devidas independentemente de aviso, notificagao ou interpela<;:ao, judicial ou extrajudicial, 

sem prejuizo do pagamento da Remuneragao dos CRI e atualiza<;:ao monetaria dos CRI, 

previstos no presente Termo de Securitizac;:ao. 

3.17.2 Os Encargos Morat6rios nao serao devidos caso o atraso no pagamento 

ocorra em decorrencia de problemas operacionais a!ribuiveis exclusivamente a CETIP, 

conforme devidamente comprovado pela Emissora. 

3.18 Decadimcia dos Direitos aos Acrescimos 

3.18.1 0 nao comparecimento dos titulares dos CRI para receber o valor 

correspondente a qualquer das obriga96es pecuniarias da Securitizadora, na qualidade de 

administradora do Patrim6nio Separado da Emissao, nas datas previstas neste Termo de 

Securitizayao, nao lhes dar:!l direito ao recebimento de quaisquer acrescimos ao valor 

devido, no perfodo compreendido entre a data do vencimento e a do efetivo recebimento, 

sendo-lhes, todavia, assegurados as direitos adquiridos ate a data do respective 

vencimento. 

3.19 Local de Pagamento 

3.19.1 Os pagamentos referentes a amortiza~ti'io programada e a Remunera9ao dos 

CRI, ou quaisquer outros valores a que fazem jus os titulares dos CRI, serao efetuados 

pela Securitizadora utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. 

3.20 Garantias 

3.20.1 Aproveitarao indiretamente aos titulares dos CRI as garantias reais 

cons!ituidas pela CGD em favor da Securitizadora, bem como a garantia fidejuss6ria 

prestada pelos Garantidores da CCI. nos termos da Escritura de CCI e descritos no item 

2.11 acima, que ficam integradas ao Patrimonio Separado. 

3.20.2 Os CRI nao contam com qualquer garantia real ou fidejuss6ria prestada pela 

Securitizadora. 
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3.21 Destinalfiio dos Recursos 

3.21.1 Os recursos obtidos com a subscricao e integralizagao dos CRI serao 

utilizados exclusivamente para o pagamento, pela Securitizadora, do Prec;:o de Cessao, da 

remunerac;:ao de estruturar;:ao devida a Securitizadora, da taxa de administragao devida a 
Securitizadora durante o Periodo de Carencia, da remunera~rao do Agenle Fiduciario e da 

lnstitui<;:ao Custodiante devidas durante o Periodo de Carencia, de outras despesas nao 

recorrentes, listadas no item 4.4.1 da Escritura de CCI, conforme o caso, e das comissoes 

devidas ao Coordenador Lider, na qualidade de institui<;:ao intermediadora da colocac;:ao 

dos CRI, nos termos do lnstrumento Particular de Colocac;:ao com Esforc,;os Restritos de 

Certificados de Recebiveis lmobiliarios, sob Regime de Garantia Firme de Subscrigao, em 

Serie Unica, da 1 • Emissao Publica da 58• Serie da RB Capital Securitizadora S.A. 

celebrado nesta data entre CGD, a Securitizadora e o Coordenador Lider. 

3.21.2 A Securilizadora devera, em ate 2 (dais) Dias Uteis ap6s o pagamento do 

Pre<;:o de Cessao, encaminhar ao Agente Fiduciario o comprovante de quita<;:iio dos 

valores devidos a CGD. 

3.22 Publici dade 

3.22.1 Todos as atos e decisoes decorrentes desta Emissao que, de qualquer 

forma, vierem a envolver interesses dos titulares dos CRI deverao ser veiculados, na 

forma de aviso, nos jornais de grande circulac;:ao onde a Securitizadora normalmente 

publica seus avisos, devendo a Securitizadora avisar o Agente Fiduciario da realizac;:ao de 

qualquer publicagao em ate 2 (dais) Dias Uteis antes da sua ocorrencia. 

3.22.2 A Securitizadora podera deixar de realizar as publica<;:6es acima previstas se 

notificar todos os titulares dos CRI e o Agente Fiduciario, obtendo deles declarac;:ao de 

ciencia dos atos e decisoes. 0 disposto neste item nao inclui "atos e fatos relevantes", 

que deverao ser divulgados na forma prevista na lnstru<;:ao CVM n° 358, de 3 de janeiro 

de 2002. 

3.22.3 As demais informac;:oes peri6dicas da Securitizadora serao disponibilizadas 

ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, atraves do sistema da CVM de envio 

de lnformac;:oes Peri6dicas e Eventuais- IPE, ou de outras form as exigidas pela legislac;:ao 

aplicavel. 
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3.23 Vencimento Antecipado 

3.23.1 0 Agente Fiduciario podera declarar antecipadamente vencidas todas as 

obrigac;oes constantes deste Termo de Securitizagao na ciencia da ocorrencia de 

qualquer dos eventos de vencimento antecipado Jistados abaixo: 

i) extin<;:ao ou nao formaliza9ao da transferencia do direito de superficie sabre o 

lm6vel no prazo enos termos da Escritura de Compra e Venda ou, ainda, anulac;ao 

ou declaral(iiO de nulidade da Escritura de Compra e Venda; 

ii) alteragao ou distrato do Contrato de Locac;ao ou da Escritura de Compra e Venda; 

iii) vencimento antecipado. por qualquer motivo, do Contrato de Loca9ao; 

iv) nao pagamento ou compensac;ao dos Creditos lmobiliarios pela Devedora, ou pelos 

Garantidores. no prazo de ate 2 (dais) Dias Uteis contados da notifica9ao para 

pagamento de parcela em atraso; 

v) caso as Creditos lmobiliarios sejam reclamados por terceiros; 

vi) se qualquer das obriga96es pecuniarias e nEm pecuniarias assumidas pela CGD 

e/ou pelos Garantidores na Escritura de CCI e/ou neste Termo nao forem 

cumpridas, salvo se tal descumprimento for sanado no prazo de ate 2 (dais) Dias 

Uteis do descumprimento para aquelas e 15 (quinze dias ilteis) a contar do 

descumprimento para estar: 

vii) se quaisquer das obriga91ies assumidas pela CGD no Contrato de Locagao. que 

impliquem em sua rescisao ou no nao pagamento de quaisquer obriga96es 

pecuniarias deste contrato, nao forem cumpridas pela CGD; 

viii) se forem prestadas informat;:oes ou declaragoes falsas, imprecisas ou incompletas 

na Escritura de CCI pela CGD elou pelos Garantidores; 

ix) se ocorrer a distribui<;:ao de a((ao expropriat6ria. cujo objeto seja o lm6vel: 

x) se contra a Emissora, a Devedora au as Garantidores houver a propositura de 

qualquer agao ou execul(ao au, ainda, qualquer outra medida. mesmo 

administrativa, que afete sua solvencia, ou ainda, que afete as garantias aqui 
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mencionadas; 

xi) se nao for possivel a perfeila consliluic;:ao das garantias, ou, ainda, se as mesmas 

se tornarem impr6prias ou insuficientes para garanlir as obrigac;:6es da CGD 
decorrentes da Escritura de CCI; 

xii) se, por qualquer forma, as garantias forem objeto de aliena<;:ao, promessa de 

aliena<;:ao ou constituigao de novas onus; 

xiii) se houver a deteriorac;:ao ou perecimento, total ou parcial. de qualquer dos bens 

dados em garantia a CCI, ou caso esses se tornem inuteis, inabeis ou impr6prios 

para garantir as obrigac;:oes e as garanlias aqui mencionadas nao sejam reforc;:adas 

dentro de 10 (dez) dias a contar do evento que houver tornado tais bens inuteis, 
im3beis ou impr6prios; 

xiv) se ocorrer o vencimento antecipado ou inadimplemento, pela CGD ou por qualquer 

dos Garantidores, de quaisquer contratos, instrumentos ou obriga<;:oes a que 

estejam sujeitos, no mercado local au internacional; 

xv) no caso de nao cumprimento de qualquer decisao ou senten<;:a judicial contra a 

Emissora, a Devedora ou qualquer dos Garantidores; 

xvi) se houver pedido de qualquer plano de liquidac;:ao elou de recuperac;:ao judicial ou 

extrajudicial, ou declara<;:ao de insolvencia civil, conforme o caso, em face da 

Emissora, da Devedora ou de qualquer dos Garantidores, ou de empresas de seu 

conglomerado econ6mico, independentemente de ter sido requerida ou obtida 

homologa<;:ao judicial do referido plano e nao apresentada defesa no prazo legal; 

ou se a Emissora ou a Devedora ingressarem em juizo com requerimento de 

liquidac;:ao elou de recuperagao judicial, independentemente de deferimento do 

processamento da liquidac;:ao elou da recuperac;:ao au de sua concessao pelo juiz 

cornpetente; ou, ainda, se a Emissora ou a Devedora formular pedido de 

autofalencia ou liver pedido de falencia ajuizado contra ela; 

xvii) se ocorrer liquida<(ao, dissoluc;:ao, extin<;:ao au decretac;:ao de falencia da CGD, da 

Devedora e/ou de qualquer dos Garantidores; 

xviii) se a CGD e/ou qualquer dos Garantidores vierem a sofrer protesto legitimo de 

titulos em valor individual ou agregado superior a R$ 2,000.000,00 (dais milhiles de 
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reais), salvo se no prazo de 3 (tres) dias corridos contados do referido protesto (i) 

seja validamente comprovado pela Emissora, ou pelos Garantidores, conforme o 

caso, que o(s) protesto(s) foi/foram efetuado(s) por erro ou ma-fe de lerceiros; (ii) 

for( em) cancelado(s);ou (iv) for sustado !al protesto; 

xix) se houver mudanc;a no estado economico-financeiro da Emissora que possa 

causar qualquer prejuizo para sua capacidade de adimplemen!o das obriga<;:oes 

assumidas na Escritura de CCI: 

xx) se houver qualquer alterat;:ao ou modificayao da composir;ao do capital social da 

Emissora au de qualquer dos Garantidores, quando aplicavel, au se ocorrer a 

incorporar;ao, fusao ou cisao da CGD, da Devedora ou de qualquer dos 

Garantidores, quando aplicavel; 

xxi) se ocorrer cessao ou transferencia, pela CGD ou por qualquer dos Garantidores, 

de seus direitos e obriga<;:oes decorrentes da Escritura de CCI au cessao, 

financiamento, promessa de venda, alienac,:ao do lm6vel e/ou do Centro de 

Distribuic,:ao ou constituil(ao sobre o mesmo de qualquer onus, seja de que 

natureza for; 

xxii) se ocorrerem altera<;:oes na poHtica econ6mica do Govern a Brasileiro, notadamente 

aquelas que, direta au indiretamente, causem impactos adversos nas taxas de 

juros praticadas no mercado; 

xxiii) nao apresentagao pela CGD. conforme o caso, de c6pias dos instrumentos de 

renova<(ao das ap61ices de seguro relatives ao Centro de Distribuic,:ao, ou dos 

instrumentos de contrata<;:ao dos seguros que os substituam, ate 15 (quinze) dias 

uteis contados da data de vencimento de cada uma das a polices de seguro; 

xxiv) nao definil{iio de novo indice de reajuste do Contrato de Loca<;:ilo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da extin<;ao do INPC/IBGE; e 

xxv) nao manuten<;:ao pelo Grupo Dahruj, durante todo o periodo de vigi'mcia da 

operagao, de rela<;:ao Divida Uquida/EBITDA inferior a 2. Tais indices Financeiros 

serao apurados e revisados na forma do disposto no item 5.2 (xxiv) da Escritura de 

CCL 
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3.23.2 A CGD e a Securitizadora obrigam-se a, tao logo tenham conhecimento de 

qualquer dos eventos acima deverao comunicar imediatamente o Agente Fiduciario para 

que este tome as providencias devidas. 

3.23.3 Na ocorrencia dos eventos de vencimento antecipado previstos nas alineas 

i, ii, iii, iv, xii, xiii, xvi, xvii e xxi da clausula 3.22.1 acima ("Eventos de Vencimento 

Antecipado Automaticos"), o Agente Fiduciario devera declarar antecipadamente vencidas 

Iadas as obriga~t5es constantes deste Termo de Securitizagao e exigir, o resgate dos CRI 

mediante o pagamento do Valor de Recompra Obrigat6ria au da Multa lndenizat6ria, 

conforme a caso. 

3.23.4 Respeitados as Eventos de Vencimento Antecipado Automaticos previstos 

na clausula 3.22.3 acima, o Agente Fiduciario devera convocar uma Assembleia Geral, no 

prazo maximo de 5 (cinco) Oias Uteis da data em que tamar conhecimento da ocorrencia 

("Evenlos de Vencimento Antecipado Nao-Automa!icos"), sendo que a nao declara~tiio do 

vencimento antecipado dos CRI dependera da aprova<;:iio de, no minima, 2/3 (dois tergos) 

dos titulares dos CRI em circulagao. Na falta de instalagao em segunda convoca~tao da 

Assembleia Geral, o Agente Fiduciinio devera declarar o vencimento antecipado dos CRI, 

exigindo o resgate dos CRI mediante o pagamento do Valor de Recompra Obrigat6ria. 

3.23.4.1 Na hip6tese de mora de obriga<;:6es, tambem incidirao sabre o Valor 

de Recompra Obrigat6ria, os encargos morat6rios previstos neste Termo, incidentes a 

partir da data do even!o de vencimento antecipado ate a data de seu efetivo pagamento. 

3.23.4.2 Caso a Assembleia Geral referida no item anterior delibere pela 

declaragao de vencimento antecipado dos CRI, a Agente Fiduciario assumira 

imediatamente a custodia e a administragao dos Creditos lmobiliarios integrantes do 

Palrimonio Separado. Na mesma Assembleia Geral, os titulares dos CRI deverao 

deliberar sabre as novas normas de administragao do Patrimonio Separado, ou poderao 

optar pela liquida.;;ao deste. 

3.23.5 Conforme o disposto no artigo 11, pan\grafo terceiro da Lei n• 9.514/97, na 

hip6tese de a Assembleia Geral deliberar pelo vencimento antecipado, a realizagao dos 

creditos dos beneficiaries dos CRI limitar-se-a aos Creditos lmobiliarios integrantes do 

Patrimonio Separado e as garantias respectivas. 

3.23.6 Na hip6tese de os titulares dos CRI deliberarem novas normas de 

administra~tao do Patrim6nio Separado, podera ser acordada, inclusive, a transferencia 
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dos Cn§ditos lmobiliarios a entidade que opere no sistema de financiamento imobiliario, 
nos termos do pan3grafo 1° do artigo 14 da Lei n° 9.514/97. 

3.23.7 A Assembleia Geral convocada na forma do item anterior devera deliberar 

apenas acerca da entidade para a qual serao transferidos os Creditos lmobiliarios, que 

devera estar apta a operar no sistema de financiamento imobiliario, nos termos do 
pan3grafo 1° do artigo 14 da Lei n° 9.514/97. 

3.23.8 Fica desde ja ajustado que a Securitizadora devera repassar aos titulares de 

CRI !odos valores recebidos pela CGD. Nestle ou Garantidores da CCI, a qualquer titulo, 

inclusive aqueles decorrentes da Recompra Facultative e Obrigat6ria, descontados 
eventuais custos suportados pela Securitizadora. 

3.24 Oferta de Recompra Antecipada 

3.24. 1 Caso a CGD envie a Securitizadora a Notifica<;ao da Oferta de Recompra 

Facultativa, a Securitizadora realizara a Oferta de Recompra Antecipada dos CRI em 

circula<;:ao, a se realizer de acordo com o disposto nos subitens a seguir: 

i) a Securitizadora publican'! urn Aviso aos lnvestidores de CRI ("Aviso") no jornal 

'Valor Economico'. comunicando os titulares de CRI ace rca de sua inten<;:ao de 

realizer uma Oferta de Recompra Antecipada. devendo o Aviso canter (a) o 

percentual e o respective Valor da Oferta de Recompra Anlecipada, que nao 

podera corresponder a numero fraciomirio de CRI, (b) o premia sabre o Valor da 

Oferta de Recompra Antecipada a ser pago aos titulares de CRI que aceitarem a 

referida oferta. (c) a data do eventual sorteio dos CRI a serem recomprados, caso a 

Oferta de Recompra Antecipada seja parcial e (d) a data da liquidac;;ao financeira da 

Oferta de Recompra Antecipada, que nao podera ser anterior a 15 (quinze) dias 

uteis a contar da publicagao do Aviso respective; 

ii) a Securitizadora devera enviar c6pia do Aviso mencionado no subitem anterior a 
CGD e ao Agente Fiduciario no mesmo dia de sua publica~;ao; 

iii) tendo recebido c6pia do Aviso. o Agenle Fiduciario devera convocar os titulares de 

CRI, na forma prevista no presente Termo para convocagao de assembleia geral de 

titulares de CRI, para que indiquem sua intencao de aderir ou nao a referida oferta; 

iv) os titulares de CRI terao 10 (dez) dias uteis, a contar da publica<;:ao do Aviso, para 
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manifestar sua intenc;:ao ao Agente Fiduciario e a Securitizadora; 

v) caso a Oferta de Recompra Antecipada seja parcial e os titulares de CRI que 

tenham aderido representem valor maior do que os Creditos lmobiliarios objeto da 

referida oferta, sera realizado sorteio para a sua efetivac;:ao, cujo procedimento sera 

definido no Aviso, sendo certo que referido sorteio sera realizado fora do ambito da 

CETIP: 

vi) as titulares de CRI sorteados na forma do subitem anterior serao comunicados 

com. no minima, 2 (dais) dias uteis de antecedencia da liquida9ao da Oferta de 

Recompra Antecipada; e 

vii) a liquidac;:ao financeira da Oferta de Recompra Antecipada dar-se-a por meio dos 

procedimentos do CETIP. 

3.24.2 Em qualquer hip6tese, a Securitizadora somente realizara a liquidac;:ao da 

Oferta de Recompra Antecipada se a CGD recomprar, previamente, os correspondentes 

Creditos lmobiliarios objeto da Notificac;:ao da Oferta de Recompra Antecipada. 

3.25 Riscos 

3.25.1 0 investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser 

observados pelos potenciais investidores. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 

cn'idito, mercado, rentabilidade, regulamentayao especifica, entre outros. que se 

relacionam tanto a CGD, quanta a Devedora e aos pr6prios CRI. Os potenciais 

investidores devem ler cuidadosamente todas as informag6es que estao descritas neste 

Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que 

julgar necessaria antes de tamar uma decisao de investimento: 

3.25.2 A capacidade da Securitizadora de honrar suas obrigacoes decorrentes dos 

CRI depende do pagamento pela Nestle dos Creditos lmobiliarios - Os CRI sao 

lastreados na CCI, que representa os Creditos lmobiliarios. A CCI foi vinculada aos CRI 

com o estabelecimento de regime fiduciario, constituindo Patrim6nio Separado do restante 

do patrim6nio da Securitizadora. Os Creditos lmobiliarios representam creditos detidos 

pela Securitizadora contra a Devedora pelo pagamento dos alugueis devidos no periodo 

compreendido entre 1° de fevereiro de 2014 e 31 de janeiro de 2024, oriundos do 

Contrato de Locagao. incluindo respectivos juros, multas, atualizac;:ao monetaria, premios 

de seguro, penalidades, indenizac;:oes, encargos par atraso e demais encargos 
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eventualmente existentes, bem como as direitos, prerrogativas, privilegios, todos os 

acess6rios, garantias constituidas e instrumentos que os representam, incluindo 

respectivos anexos. 0 Patrim6nio Separado constituido em favor dos titulares dos CRI 

nao conta com qualquer garanlia flutuante ou coobrigac;:ao da Securitizadora. Assim, o 

recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos 

conforme este Termo de Securitizac;:ao depende do cumprimento total, pela Devedora, de 

suas obriga96es assumidas no Contrato de Locac;:ao e na Escritura de CCI. em tempo 

habil para o pagamento pela Securitizadora dos valores decorrentes dos CRI. A 

ocorrencia de eventos que afetem a situa<;:ao econ6mico-financeira da Devedora podera 

afetar negativamente a capacidade da Devedora de honrar suas obrigac;:oes nos termos 

do Contrato de Local(ao e, por conseguinte, o pagamento dos CRI. 

3.25.3 0 regime fiduciario sabre a CCI representativa dos Creditos lmobiliarios e o 

regime de patrimonio separado instituidos pela Securitizadora podem nao prevalecer 

perante debi!os de natureza fiscal, previdenciaria au trabalhista da Securitizadora - Este 

Termo de Securitizagao institui regime fiduciario sabre a CCI. de forma que esta esteja 

vinculada a liquidac,;ao dos CRI e esteja destacada do restante do patrimonio da 

Securitizadora, integrando o Patrim6nio Separado. Este Termo de Securitizac.:ao 

estabelece, dentre outras condi<;:6es, que a CCI esta isenta de qualquer ac;:ao ou 

execu9ao promovida por credo res da Securitizadora. Nao obstante, o artigo 76 da MP n° 

2.158-35 disp6e que o regime fiduciario sobre os CRI e o patrimonio separado nao produz 

efeitos em relac;:ao aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista da 

Securitizadora. ainda que em virtude de outras opera<;6es por esta realizadas. Portanto, 

caso a Securitizadora nao honre suas obriga~oes fiscais, previdenciarias ou trabalhistas, 

a CCI podera vir a ser alcangada para a liquida<;:iio de tais passivos, afetando a 

capacidade da Securitizadora de honrar suas obriga<;:oes sob os CRI. 

3.25.4 Atipicidade do contrato de locacao em regime "built to suif' - As opera<;:6es 

"built-to-suit' foram introduzidas no mercado imobiliario brasileiro e ainda nao sao objeto 

de legisla<;:ao propria, inexistindo, tambem. qualquer jurisprudencia consolidada a respeito 

deste assunto. Desta forma, ha o risco da Devedora, descumprindo o Contrato de 

Loca<;:ao, postular em juizo a desconsidera<;:ao da opera9ao de "built-to-suit' como 

opera<;:ao unica, e tentar utilizar-se de prerrogativas de locataria de 1oca96es comuns, 

sujeitas a Lei de Loca<;6es, quais sejam: (i) direito a agoes revisional de aluguel a cada 

Ires anos, que objetiva adequa-lo ao valor de mercado, podendo o valor dos Creditos 

lmobiliarios ser majorado ou reduzido: (ii) devolugao do lm6vel antes do termino do prazo 

de vigencia do Contrato de Locac;:ao, mediante pagamento de valor rescis6rio inferior a 
multa nele pactuada, argumentando inclusive ja haver decorrido mais de 10 (dez) a nos do 
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prazo inicial do Contrato de Loca9ao, nao havendo mais investimentos a serem 

ressarcidos e (iii) revisao do valor des alugueis devidos pela Devedora sob o Contrato de 

Locavao no caso de redu9ao da area utilizada pela Devedora dentro do lm6vel. inclusive 

em decorrencia da ocorrencia de sinistros ou da desapropria9iio parcial do terreno sobre 

o qual o lm6vel foi construido. 

3.25.5 A cessao da CCI a Securitizadora esta sujei!a a hip6teses de resolucao. o 

que acarretani o vencimento antecipado dos CRI - A cessao da CCI a Securi!izadora 

podera ser resolvida pela Securi!izadora na ocorrencia de certas hip6teses descritas na 

Escritura de CCL Nao M garantias de que a Devedora !era recursos suficientes para 

fazer face aos pagamentos a Securitizadora advindos dessas hip6teses de rescisao da 

cessiio e, portanto, que a Securitizadora dispora de recursos suficientes para fazer os 

pagamentos devidos aos titulares dos CRI. 

3.25.6 Os CRI apresentam baixa liguidez - Os CRI estao registrados para 

negociac;:ao no mercado secundario. Os titulares dos CRI poderao negocia-los nos 

mercados de balcao organizado ou balsa de valores somente depois de decorridos 90 

(noventa) dias de sua subscri<;:ao. Ocorre que o mercado secundario existente no Brasil 

para negociac;:ao de certificados de recebiveis imobiliarios historicamente apresenta baixa 

liquidez e nao ha nenhuma garantia de que existira no futuro um mercado para negocia<;:ao 

dos CRI que possibilite aos respectivos titulares dos CRI sua alienac;:ao nas condi<;:6es que 

entendam convenientes. 

3.25.7 Limitacao de Ativos - A Securilizadora e uma companhia securitizadora de 

creditos imobiliarios, tendo como objeto social a aquisic;:ao e securitizac;:ao de creditos 

imobiliarios atraves da emissao de certificados de recebiveis imobiliarios. cujos 

patrimonies sao administrados separadamente. 0 Patrimonio Separado tem como (mica 

fonte de recursos a CCI representativa dos Creditos lmobiliarios. Desta forma, qualquer 

atraso ou falta de recebimenlo dos mesmos pela Nestle afelara negativamente a 

capacidade da Securitizadora de honrar suas obrigag6es sob os CRI. 

3.25.8 Dispensa do registro na CVM- Tendo em vista que os CRI serao colocados 

com esfor9os restritos. nos termos da lnstrugao CVM n• 476109, sua oferta publica esta 

aulomaticamente dispensada do registro de distribuiyao previsto no artigo 19, I da Lei n• 

6.385/76 junto a CVM. Oeste modo, a CVM nao analisara os documentos relacionados a 
emissao dos CRI. Os investidores devem assim buscar obter informagoes. para tomada de 

decisao de subscri<;:ao dos CRI, junto a instituit;:ao contratada para realizar a coloca<;:ao 

publica destes valores mobiliarios ou. junto a Securitizadora. em caso de aquisi9ao no 
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mercado secundario. 

3.25.9 Demais Riscos - Os CRI estao sujeitos as varia.;:oes e condic;:oes dos 

mercados de atuac;:ao da Devedora, que sao afetados principalmente pelas condic;:oes 

politicas e econ6micas nacionais e internacionais. Os CRI tambem poderao estar sujeitos 

a outros riscos advindos de motivos alheios ou ex6genos, tais como moratoria, guerras, 

revolu<;oes, mudan<;:as nas regras aplicilveis aos CRI, alterac;:ao na politica econ6mica ou 

decisoes judiciais. 

3.26 Classifica<;ao de risco 

3.26.1 Os CRI nao serao objeto de classifica<;:ao de risco. 

4. REGIME FIDUCIARIO 

4.1 A CCI foi cedida a Securitizadora para a emissao dos CRI, conforme 

descritos na Clausula 3 acima, de modo que a CCI fica expressamente vinculada aos CRI. 

4.2 Nos termos dos artigos go e 10° da Lei n° 9.514/97, a Securitizadora institui, 

em caniter irrevogavel e irretratavel, regime fiduciario sobre a CCI e suas garantias, o qual 

esta submetido as seguintes condic;:oes: 

i) a CCI e suas garantias destacam-se do patrim6nio da Securitizadora e constituem 

Patrim6nio Separado, destinando-se especificamente a liquidac;:ao dos CRI: 

ii) a CCI e afetada neste ato como Iastra da Emissao dos CRI descrita na Clausula 3 

acima: 

iii) o agente fiduciario do Patrim6nio Separado sera a Pentagono SA Distribuidora de 

Tltulos e Valores Mobiliarios, acima qualificada, e os beneficiaries do Patrim6nio 

Separado serao os titulares dos CRI: 

iv) os deveres, responsabilidades, forma de atua<;:ao, remunerac;:ao, condi96es e forma 

de destituiyao ou substituic;:ao do Agente Fiduciario estao descritos na Clausula 8 

abaixo: e 

v) o Patrim6nio Separado sera liquid ado na forma prevista na Clausula 5 deste Termo 

de Securitizac;:ao. 
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4.3 A CCI e as garantias objeto do regime fiduciario, ressalvadas as hip6teses 
previstas em lei: 

i) constituem Patrim6nio Separado que nao se confunde com o patrimonio da 
Securitizadora; 

ii) manter-se-ao apartadas do patrim6nio da Securitizadora ate que se complete o 

resgate da totalidade dos CRI objeto da presente Emissao; 

iii) destinam-se exclusivamente a liquida((ao dos CRI; 

iv) estao isentas de qualquer ayao ou execu((ao promovida por credores da 
Securitizadora; 

v) nao sao passiveis de constitui9ao de garantias ou de excussao por quaisquer 

credores da Securitizadora, por mais privilegiado que sejam; e 

vi) s6 responderao pelas obriga96es inerentes aos CRI a que estao afetadas. 

5. PATRIMONIO SEPARADO 

5.1 0 Patrimonio Separado sera administrado pela Securitizadora e sera objeto 

de registro contabil proprio e independente. A Securitizadora devera elaborar e publicar 

suas demonstra<;6es financeiras, destacando o Patrimonio Separado em notas 

explicativas ao seu balanc;:o ou conforme criteria a ser regulamentado pelos 6rgaos 

competentes. 

5.2 Na hip6tese de ocorrencia de quaisquer dos eventos de vencimento 

antecipado previstos no presente Termo de Securitizac;:ao, aplicar-se-a o disposto no item 

3.22.3 e seguintes acima. 

5.3 A insuficiencia dos bens do Patrim6nio Separado nao dara causa a 
declarac;:ao de sua quebra. 

5.3.1 Na hip6tese de insufici€mcia dos bens do Patrimonio Separado, o Agente 

Fiduciario convocara Assembleia Geral para deliberar sabre a forma de administra<;:ao ou 

liquidal(ao do Patrimonio Separado, bem como a nomeac;:ao do liquidante. 
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5.4 A totalidade do patrim6nio da Securi!izadora respondera pelos prejuizos que 

esla causar par descumprimento de disposi!(ao legal ou regulamentar, por negligencia ou 

administragao temeraria, au ainda por desvio da finalidade do Patrim6nio Separado. 

5.5 A insolvencia da Securitizadora nao afetara o Patrim6nio Separado aqui 
constituido. 

5.5. 1 Sem prejuizo das garantias reais e fidejuss6rias pactuadas na Escritura de 

CCI, os pagamentos da CCI e/ou os pagamentos relatives aos CRI nao contam com 

nenhuma especie de garantia ou coobrigagao prestada pela Securitizadora. Desta forma, 

a responsabilidade da Securitizadora, excetuando os casos de negligencia ou gestao 

temeniria, esta limitada ao Patrim6nio Separado. 

5.6 0 Patrimt'inio Separado sera liquidado na forma que segue: 

i) automaticamente, quando do resgate integral dos CRI na data de vencimento 

pactuada, ou, a qualquer tempo, na hip6tese de resgate antecipado dos CRI, nas 

hip6teses previstas no presente Termo de Securilizac;;ao; ou 

ii) ap6s a Data de Vencimento dos CRI (seja o vencimento ora pactuado seja o 

vencimento antecipado em fun<;:ao da ocorrencia de um Evento de Vencimento 

Antecipado), na hip6tese de nao pagamento pela Securitizadora de suas 

obrigac;;6es principais ou acess6rias sob os mesmos, e, se for o caso, ap6s a 

aprova((ao dos titulares dos CRI em Assembleia Geral convocada nos termos da 

lei, mediante transferencia da CCI in!egrante do Patrim6nio Separado ao Agente 

Fiduci<3rio, na qualidade de representante dos beneficiaries do Patrim6nio 

Separado. Neste caso, a CCI inlegrante do Palrim6nio Separado sera transferida 

imediatamente, em dac;;ao em pagamento, para fins de extinc;:ao de toda e qualquer 

obriga\(ao da Securitizadora sob os CRI, cabendo ao Agente Fiduciario ou a 

terceiro, conforme o caso, ap6s a aprovavao dos titulares dos CRI, (a) administrar a 

CCI que integrava o Patrim6nio Separado, (b) excutir as garantias reais e 

fidejuss6rias prestadas nos termos da Escritura de CCI e esgotar todos os recursos 

judiciais e extrajudiciais para a realiza((ao dos creditos oriundos da CCI que lhe foi 

transferida, (c) distribuir os recursos obtidos aos li!ulares dos CRI na proporgao de 

CRI detidos, e (d) transferir as credi!os oriundos da CCI eventualmente nao 

realizados aos litulares dos CRI, na propor9ao de CRI detidos. 
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5.7 Quando o Patrim6nio Separado for liquidado, ficara extinto o regime 
fiduciario ora constitufdo. 

5. 7.1 0 Agente Fiduciario devera fornecer a Securitizadora, no prazo de 3 (tres) 

Dias Uteis. a partir da extingao do regime fiduciario a que esta submetida a CCI, termo de 

quitagao, que servini para baixa, nos competentes registros de im6veis e junto a 

lnstituit;ao Custodiante. das averba96es que tenham instiluldo tal regime fiduciario, se for 

o caso. Tal ato importara, no caso de extingao do Patrimonio Separado, na reintegra<;ao 
ao patrim6nio comum da Securitizadora dos eventuais creditos que sobejarem. 

5.7.2 Na hip6lese de extin<;ao do Patrim6nio Separado prevista no item 5.6 (ii) 

acima, os titulares dos CRI receberao a totalidade dos creditos oriundos da CCI em dac;:ao 

em pagamento da dfvida da Securitizadora sob os CRI, obrigando-se o Agente Fiduciario 

ou terceiro, conforme o caso, a restituir a Securitizadora os valores que eventualmente 

sobejarem o montante devido pela Securitizadora sob as CRI, devidamente acrescido dos 

custos e despesas incorridas pelo Agente Fiduciario ou terceiro com a cobran<;:a dos 

Creditos lmobiliarios. 

5.8 Silo despesas de responsabilidade do Patrim6nio Separado: 

i) despesas com a gestao, cobran9a. realiza<;:ao, administra<;:ilo, custodia e liquida9ao 

do Patrim6nio Separado. inclusive (a) as despesas referentes a excussao das 

garantias reais e fidejuss6rias pactuadas na Escritura de CCI e (b) as referentes a 
sua transferencia para oulra companhia securitizadora de creditos imobiliarios. na 

hip6tese do Agente Fiduciario vir a assumir a sua gestao; 

ii) despesas com terceiros especialistas. advogados. auditores au fiscais, bem como 

as despesas com procedimento legals incorridas para resguardar os interesses dos 

titulares dos CRI e realizavao dos Creditos lmobiliarios integrantes do Patrim6nio 

Separado, que deverao ser previamente aprovadas e pagas pelos mesmos. Tais 

despesas incluem tambem os gastos com honorarios advocaticios de terceiros, 

depositos, custas e taxas judiciarias nas a96es propostas pela Securitized ora e/ou 

pelo Agente Fiduciario au contra eles intentadas, no exercicio de sua func;:ao, ou 

ainda que lhe causem prejuizos ou riscos financeiros, enquanto represenlante da 

comunhao dos titulares dos CRI, podendo o Agente Fiduciario e/ou a 

Securilizadora solicitar garantia previa dos titulares dos CRI para cobertura do risco 

da sucumbencia: 
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iii) as eventuais despesas. depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia 

em a<;6es judicia is; e 

iv) os eventuais impastos que. a partir da Data de Emissao dos CRI. venham a ser 

criados e/ou majorados ou que tenham sua base de calculo ou base de incidencia 

alterada, de forma a representar, de forma absolute ou relative, um incremento da 

tributal(ao incidente sabre os CRI elou sobre os Creditos lmobiliarios e respectivas 

garantias. 

5.8. 1 Sem prejuizo no disposto no subitem (iv) do item anterior, os titulares dos 

CRI serao responsaveis pelos tributos descritos no Anexo 1. 

5.8.2 Ademais. considerando que a responsabilidade da Securitizadora se limita 

ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei n° 9.51411997, caso o Patrimonio Separado 

seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 5.8, acima, tais 

despesas serao suportadas pelos titulares dos CRI, na propor<;:ao dos CRI detidos par 

cada um deles. 

6. OBRIGA<;:OES ADICIONAIS DA SECURITIZADORA 

6.1 Sem prejuizo das obrigac;oes decorrentes da lei ou das normas da CVM. 

assim como das demais obriga<;:oes assumidas neste Termo, a Securitizadora, em carater 

irrevogavel e irretratavel, obriga-se, adicionalmente. a; 

i) administrar o Patrimonio Separado, mantendo para o mesmo registro contabil 

proprio, independente de suas demonstrac;oes financeiras; 

ii) fornecer ao Agente Fiduciario as seguintes documentos e informac;oes: 

a) capias de todas as informa<;oes peri6dicas e eventuais (incluindo as exigidas 

nos termos da lnstrul(ao CVM n" 202/03 e da lnstruc;ao CVM n" 358/02, 

respectivamente. nos prazos ali previstos), relat6rios, comunicados au 

demais documentos que devam ser entregues a CVM, na data em que 

tiverem sido encaminhados, par qualquer meio, aquela autarquia, somente 

quando referentes a Emissao; 

b) ate o 15° (decimo quinto) dia domes subseqUente ao dia de pagamento dos 

CRI, relat6rio men sal dos CRI incluindo as seguintes informac;oes: 
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1) Data de Emissao dos CRI: 

2) saldo devedor dos CRI; 

3) criteria de corre9ao dos CRI; 

4) valor pago aos titulares dos CRI no periodo; 

5) data de vencimento final dos CRI; 

6) valor recebido da Devedora. 

c) dentro de 10 (dez) Dias Uteis, qualquer informa!(ao ou c6pia de quaisquer 

documentos que razoavelmente lhe sejam solicitados, permitindo que o 

Agente Fiduciario (ou o auditor independente par este contratado), par meio 

de seus representantes legalmente constituidos e previamente indicados, 

tenham acesso aos seus livros e registros contabeis, bem como aos 

respectivos registros e relat6rios de gestae e posi<;:ao financeira referentes 

ao Patrimonio Separado, referente a Emissao; 

d) c6pia de todos os documentos e informa.;:oes que a Securitizadora, nos 

termos, prazos e condi96es previstos neste Termo de Securitiza9ao, 

comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciario; 

e) na mesma data em que forem publicados, c6pias dos avisos de fatos 

relevanles e alas de assembleias gerais, reuni6es do Conselho de 

Administra<;:ao e da Diretoria da Securitizadora que, de alguma forma, 

envolvam ou afetem o interesse dos titulares dos CRI; 

iii) submeter, na forma da lei. suas contas e balanctos. inclusive aqueles relacionados 

ao Patrim6nio Separado, a exame par empresa de auditoria independente, 

registrada na CVM e internacionalmente reconhecida, cujo relat6rio devera (a) 

identificar e discriminar quaisquer al(6es judiciais e/ou administrativas movidas em 

face da Securitizadora, os valores envolvidos nas respectivas agoes, bem como 

quaisquer passivos e/ou potenciais passivos de natureza fiscal, trabalhista elou 

previdenciaria; e (b) confirmar que todos os tributos devidos pela Securilizadora 

foram corretamente calculados e pagos; 
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iv) informar o Agente Fiduciario, tempestivamente, da ocorrencia de qualquer 

descumprimento ao presente Termo de Securitizacao; 

v) efetuar, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da apresenta<;ao de cobran<;:a pelo 

Agente Fiduciario, o pagamento de todas as despesas razoavelmente incorridas e 

comprovadas pelo Agente Fiduciario que sejam necessarias para proteger os 

direitos e interesses dos titulares dos CRI ou para realizagao de seu credito 

decorrentes da CCI, observados os termos da Clausula 9 abaixo, sendo que as 

despesas em quesUio deverao ser pagas com ativos que integrem o Patrimonio 

Separado. As despesas a que se refere este item compreenderao, inclusive, as 
despesas relacionadas com: 

a) publica<;ao de relat6rios. avisos e notificag6es previstos neste Termo de 

Securitizagao, e outras exigidas, au que vierem a ser exigidas, por lei e 
regulamentos aplicaveis; 

b) extragao de certidoes; e 

c) eventuais auditorias au levanlamentos periciais que venham a ser 

imprescindiveis em case de omiss6es e/ou obscuridades nas informa<;oes 

devidas pela Securitizadora nos termos do presente Termo de Securitiza.;:ao 

ou da legisla<;:ao aplicavel: 

vi) providenciar a retengao e o recolhimento dos tributos incidentes sobre as quantias 

paga aos titulares dos CRI, na forma da lei e demais disposig6es aplicaveis; 

vii) manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM; 

viii) nao realizar neg6cios e/ou operag6es (a) alheios ao objeto social definido em seu 

estatuto sociaL (b) que nao estejam expressamente previstos e autorizados pelo 

seu estatuto social ou (c) que nao tenham sido previamente autorizados com a 

estrita observancia dos procedimentos estabelecidos pelo seu estatuto social, sem 

prejuizo do cumprimento das demais disposi.;:6es estatutarias, legais e 

regulamentares aplicaveis; 

ix) nao praticar qualquer alo em desacordo com este Termo de Securitizac;:ao, em 

especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral 

cumprimento das obrigac.;oes assumidas neste Termo de Securitizac;;ao; 
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x) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciario, por meio de notifrcac;:ao, expressa 

e escrita, e, ato continuo, aos titulares dos CRI, mediante publicagao de aviso, a 

ocorrencia de quaisquer eventos e/ou situac;:oes que cheguem a seu conhecimento 

e que possam, no juizo razoavel do homem ativo e probo, colocar em risco o 

exercicio, pela Securitizadora, de seus direitos, prerrogativas, privilegios e 

garantias decorrentes do Contrato de Locac;:ao elou da Escritura de CCI que 

possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhao 

dos titulares dos CRI conforme disposto no presente Termo de Securitiza<;:ao; 

xi) manter em estrita ordem a sua contabilidade, atraves da contratac;:ao de prestador 

de servic;:o especializado, a fim de atender as exigencias contabeis imposlas pela 

CVM a companhias abertas, bem como efetuar os respeclivos registros de acordo 

com os Principios Fundamentais da Contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente 

Fiduciario o acesso irrestrito aos livros e demais regislros contabeis da 
Securitizadora; 

xii) manter: 

a) validos e regulares todos os alvaras, licem;:as, autorizac;:oes ou aprova96es 

necessarias ao regular funcionamento da Securitizadora, efetuando todo e 

qualquer pagamento necessaria para tanto; 

b) na forma exigida pela Lei n° 6.404/76 e altera96es posteriores, da legisla9ao 

tributaria e demais normas regulamentares, em local adequado e em perfeita 

ordem, seus livros contabeis e societarios regularmenle abertos e 

registrados na Junta Comercial; e 

c) em dia o pagamenlo de todos os tributos municipais, estaduais e federais 

eventualmente devidos pela Securitizadora; 

xiii) contralar instituic;:ao financeira habilitada para presta((ao dos servi((os de instituigao 

cuslodiante dos CRI, na hip6tese de rescisao do contralo com o Agente Fiduciario, 

comunicando imediatamente o Agente Fiduciario sabre tal contratac;:ao: 

xiv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento um servigo de 

atendimento aos titulares dos CRI ou contratar institui<;:ao financeira para a 

prestac,;ao desse servigo: 
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xv) na mesma data em que forem publicados. enviar a CETIP capias dos avisos de 

latos relevantes e alas de assembleias gerais. reunioes do Conselho de 

Administra<;ao e da Diretoria que, de alguma forma, envolvam o interesse dos 

titulares dos CRI ou informac;:6es de interesse do mercado; 

xvi) convocar, sempre que necessaria, os auditores da Securitizadora au com 

quaisquer terceiros para prestar esclarecimentos aos titulares dos CRI; 

xvii) assegurar a legalidade e ausemcia de vicios da Emissao, e a veracidade, 

consistencia. correc;:ao e suficiencia das informac;:oes prestadas no presente Termo 
de Securitiza<;:ao; 

xviii) convocar Assembleia Geral de titulares dos CRI mediante o recebimento de 

solicitac;:ao por escrito da Devedora contendo as materias de interesse dos titulares 

dos CRI a serem discutidas em referida reuniao; 

xix) comunicar imediatamente ao Agenle Fiduciario, par meio de notificagao, a eventual 

ocorrencia dos eventos de vencimento antecipado descritos neste Termo de 

Securitiza<;:ao e que cheguem a seu conhecimento. 

6.2 Alem das obriga<;:oes listadas no item anterior, a Securitizadora obriga-se a 

gerir a CCI vinculada ao presente Termo de Securitiza<;:ao, par si ou por seus prepostos, 

na qualidade de titular da mesma, adquirida par meio da Escritura de CCI, promovendo as 

diligencias necessarias a manutenc;:ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxes de 

pagamento das parcelas de amortiza((ao, juros e demais encargos e acess6rios. 

6.3 Adicionalmente, conforme disposto no artigo 17 de lnstruc;:ao CVM n° 476, 

sao obriga<;:6es da Securitizadora: 

i) preparar demonstragoes financeiras de encerramento de exercicio e, se for o caso, 

demonstrat;:oes consolidadas, em conformidade com a Lei n° 6.404. de 15 de 

dezembro de 1976, e com as regras emitidas pela CVM; 

ii) submeter suas demonstra<;:oes financeiras a auditoria, par auditor registrado na 

CVM; 

iii) divulgar suas demonstrac;:oes financeiras, acompanhadas de notas explicativas e 
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parecer dos auditores independentes, em sua pagina na rede mundial de 

computadores, dentro de 3 (tres) meses contados do encerramento do exercicio 
social; 

iv) manter os documentos mencionados no inciso (iii) em sua pagina na rede mundial 

de computadores, porum prazo de 3 (Ires) anos; 

v) observar as disposic;:oes da lnstruc;:ao CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, no 

tocante a dever de sigilo e veda9i'ies a negocia9ao; 

vi) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores a ocorrencia de fato 

relevante, conforme definido pelo artigo 2° da lnstruc;:ao CVM n° 358/02; e 

vii) fornecer as informac;:lies solicitadas pel a CVM. 

6.4. A Securitizadora se responsabiliza, civil e criminalmente, pela exatidao das 

informal(lies e declaral(i.ies prestadas ao Agente Fiduciario e aos Titulares dos CRI, 

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

verifica<;:ao de sua legalidade, legitimidade, existencia, exigibilidade, validade, veracidade, 

ausencia de vicios, consistencia. corre<;:ao e suficiencia das informa<;:oes disponibilizadas 

ao lnvestidor e ao Agente Fiduciario, declarando que os mesmos se encontram 

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

Securitizadora neste Termo de Securitizac;:ao. 

1. ALOCA(,;:AO DE RECURSOS 

7.1 A partir da Data de Emissao dos CRI ate o pagamento integral dos CRI, a 

Securitizadora obriga-se a utilizer os recursos decorrentes da CCI exclusivamente para o 

pagamento de despesas relacionadas a emissao dos CRI, observadas as disposi<;:i.ies da 

Escritura de CCI e do presente Termo de Securitizagao. 

8. AGENTE FIDUCIARIO 

8.1 Por meio do presente Termo de Securitizaqao, a Securitizadora nomeia e 

constitui o Agente Fiduciario qualificado no preambulo, que expressamente aceita a 

nomeac;:ao e assina o presente na qualidade de representante dos titulares dos CRI, 

incumbindo-lhe: 
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i) zelar pela protec;:ao dos direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no 

exercicio desta fungao o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo 

emprega na administrac;ao dos pr6prios bens, acompanhando a atuac;ao da 
Securitizadora na administrac;:ao do Patrimonio Separado; 

ii) colocar os relat6rios de que !rata o item 5.1 (ii) (b) deste Termo de Securitizac;:ao a 
disposic;:ao dos titulares dos CRI no prazo maximo de 2 (dais) Dias Uteis contados 

do respective recebimento; 

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

dos titulares dos CRI, bem como a realizac;ao da CCI afetada a presente Emissao 

dos CRI e integrante do Patrim6nio Separado, inclusive a excussao das garantias 

rea is e lidejuss6rias pactuadas na Escritura de CCI, caso a Securitizadora nao o 
fac;a; 

iv) exercer, na hip6tese de ocorrencia de quaisquer dos eventos de vencimento 

antecipado previstos no presente Termo de Securitiza~rao, a custodia e 

administragao da CCI integrante do Patrim6nio Separado; 

v) promover a liquidagao do Patrim6nio Separado, na forma prevista neste Termo de 

Securitiza9ao, e se assim decidido pelos titulares dos CRI; 

vi) receber e dar qui!agao de quaisquer debitos da Securitizadora em favor dos 

titulares dos CRI; 

vii) renunciar a funr;:ao, na hip6tese de superveniencia de conflito de interesses ou de 

qualquer outra modalidade de inaplidao; 

viii) conservar em boa guarda toda a escritura((ao, correspondencia, e demais papeis 
relacionados ao exercicio de suas fun<;:6es recebidos da Securilizadora; 

ix) notificar os tilulares dos CRI. por meio de aviso publicado nos termos do presenle 

Termo de Securitiza<;:ao, no prazo de 3 (Ires) Dias Uteis, contados a partir da 

ciencia de sua ocorrencia, de eventual inadimplemento de quaisquer obrigag5es 

relacionadas ao presente Termo de Securitizac;ao; 

x) acompanhar a observancia da periodicidade na presta<;:ao das informac;oes 

obrigat6rias por parte da Securilizadora, inclusive aquelas relativas a manulenl(ao 
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do seu regislro de companhia aberta perante a CVM, informando-a em caso de 

qualquer descumprimento; 

xi) solicitar. quando considerar necessaria, auditoria extraordinaria na Securitizadora, 

justificando as razi'ies de tal solicitac;ao: 

xii) prestar as informac;;oes que lhe forem solicitadas pelos litulares dos CRI: 

xiii) disponibilizar, diariamente, o valor unitario de cada CRI, calculado pela 

Securitizadora, aos titulares dos CRI, e aos participantes do mercado, atraves da 

central de atendimenlo do Agente Fiduciario e/ou do seguinte sitio eletr6nico 

manlido pelo Agente Fiduciario na redem mundial de computadores (internet): 

www.pentagonotrustee.com.br; 

xiv) no prazo de 3 (Ires) Dias Oteis, a partir da extinc;;ao do regime fiduciario a que esta 

submetida a CCI, termo de quita<;:ao a Securitizadora, que servira para baixa, nos 

competentes registros de im6veis, das averbal(6es que ten ham instituido tal regime 

fiduciario: 

xv) convocar Assembleia Geral de titulares de CRI nas hip6teses previstas neste 

Termo de Securitiza~fao; e 

xvi) verificar o cumprimento pela Securitizadora das exigencias contabeis impostas pela 

CVM as companhias abertas e da observimcia dos Principios Fundamentals da 

Contabilidade do Brasil, conforme disposto na Clausula Quinta, item (xi) deste 

Termo de Securitiza<;ao. 

8.2 0 Agente Fiduciario respondera pelos prejuizos que causer par 

descumprimento de disposi<;ao legal ou regulamentar, por negligencia ou administrac;:ao 

temen3ria, devidamente comprovados no foro competente para tanto. 

8.3 0 Agente Fiduciario, nomeado no presente Termo de Securitiza<;ao, declara: 

i) sob as penas de lei, nao ter qualquer impedimenta legal, conforme dispi'ie o artigo 

66, paragrafo 3°, da Lei no 6.404/76, para exercer a fungao que lhe e conferida por 

este Termo de Securitiza<;ao: 

ii) aceitar a func;ao que lhe e conferida, assumindo integralmente as deveres e 
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atribui<;6es previstos na legislac;:ao especifica e no presente Termo de 
Securitizacao; 

iii) aceitar integralmente o presente Termo de Securitizal(ao. nos termos de Iadas as 

suas clausulas e condi<;6es, sem quaisquer ressalvas; 

iv) nao se encontrar em nenhuma das situac;:6es de conflito de interesses previstas no 

artigo 10 da lnstruc;ao CVM no 28, de 23 de novembro de 1983; 

v) ter verificado a regularidade da constituic;:ao do regime fiduciario sabre a CCI. bem 

como sua suficiencia e exequibilidade; 

vi) ler verificado a legalidade e veracidade das informac;:6es prestadas, a ausencia de 

vicios da Emissao, alem da veracidade, consistencia. corregao e suficiencia das 

informac;:5es prestadas pela Securitizadora no presente Termo de Securitizac;ao; e 

8.4 0 Agente Fiduciario iniciara a exercfcio de suas func;oes a partir da data da 

assinatura do presente Termo de Securitizac;ao, devendo permanecer no exercicio de 

suas fun<;:6es ate a posse do seu sucessor ou resgate integral dos CRI objeto da presente 

Emissao. 

8.5 0 Agenle Fiduciario, ou seu eventual substituto, recebera da Securitizadora 

com recursos captados com a coloca<;:ao dos CRI, pelo desempenho dos deveres e 

atribui<;:6es que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securiliza<;:ao, parcela 

de implanta<;:ao de R$ 45.144,92 (quarenta e cinco mil. cenlo e quarenta e quatro reais e 

noventa e dais centavos), ja liquido de impastos. A partir do 48° (quadragesimo oitavo) 

mes contado da data de emissao do CRI, serao devidas parcelas anuais de R$13.200,00 

(treze mil e duzentos reais), ja liquida de impastos, reajustadas na forma do Contrato de 

Loca<;:ao, com base no IGP-M, e paga anualmente. em todo 25° (vigesimo quinto) dia do 

mes de setembro, ate 2023. 

8.5.1. Em caso de inadimplemento financeiro pela CGD. sera devido ao Agente 

Fiduciario uma remunera<;:ao adicional a ser acordada antra as Partes a epoca do 

inadimplemento, pagas 5 (cinco) dias ap6s comprovac;:ao da enlrega, pelo Agente 

Fiduciario, de "relat6rio de horas" a Emissora, para assessoria aos tilulares de CRI em 

processo de renegocia((ilo das condi96es dos CRI requerido pela Emissora, bem como 

para (i) comparecimento em reuni6es formais com Emissora e/ou titulares de CRI e 
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assembleias de titulares de CRI; e (ii) implementac;ao das consequentes decisoes 
tomadas pelos titulares de CRI. 

8.5.2 As parcelas citadas acima serao reajustadas pela variac;ao acumulada do 

IGP-M ou, na falta deste ou ainda na impossibilidade de sua utilizac;ao, pelo indice que 

vier a substitui-lo, calculadas pro-rata die. se necessaria. A remunerac;ao sera devida 

mesmo ap6s o vencimento final dos CRI. caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando 

na cobranya de inadimplencias nao sanadas pel a Securitizadora. 

8.5.3. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrencia 

deste Contrato. os debitos em atraso estarao sujeitos a multa contratual de 2% (dais por 

cento) sabre o valor do debito, bem como a juros morat6rios de 1% (um por cento) ao 

mes, ficando o valor do debito em atraso sujeito a atualizar;:ao monetaria pelo IGP-M, 

incidente desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, calculado pro 

rata die. 

8.5.4 0 pagamento da remunerac;:ao do Agente Fiduciario sera feito mediante 

deposito na conta corrente a ser indicada par esta no momenta oportuno, servindo o 

comprovante do deposito como prova de quitar;:ao do pagamento. 

8.5.5 As parcelas citadas nos itens acima serao acrescidas dos seguintes 

impastos: ISS (Impasto Sabre Servil(os de Qualquer Natureza), PIS (Contribuir;:ao ao 

Programa de lntegra((ao Social), COFINS (Contribuic;ao para o Financiamento da 

Seguridade Social) e quaisquer outros impastos que venham a incidir sabre a 

remunerar;:ao do Agente Fiduciario, excetuando-se o Impasto de Renda, nas aliquotas 

vigentes nas datas de cada pagamento. 

8.6 Nas hip6teses de ausencia, impedimenta temporario, renuncia, decretat;:ao 

de falencia, insolvencia, apresentac;;ao de requerimento de recuperac;:ao judicial au 

propositura de plano de recuperar;:ao extrajudicial, voluntario ou involuntario, dissoluc;ao, 

liquida9ao. extingao ou qualquer outro caso de vacancia do Agente Fiduciario. sera 

enviada notifica\(ao para as titulares dos CRI para que ele. dentro do prazo maximo de 30 

(trinta) dias contados do evento que a determinar, escolha o novo agente fiduciario. 

8.6. 1 Na hip6tese de o Agente Fiduciario nao poder continuer a exercer as 

fun96es por circunstancias supervenientes, devera comunicar imediatamente o fato aos 

titulares dos CRI. pedindo sua substitui\(ao. que devera ocorrer no prazo maximo de 30 

(!rinta) dias, dentro do qual devera ser indicado pelos tilulares dos CRI o novo agente 
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fiduciario. 

8.6.2 Aos titulares 

Fiduciario e a indiCayaO 

necessaria. 

dos CRI e facul!ado proceder a substituic;:ao do Agente 

de seu eventual substituto. sempre que eles entendam 

8.6.3 A subsli!uic;;ao. em carater permanente. do Agente Fiduciario devera ser 

objeto de aditamen!o ao presente Termo de Securitizayao, que sera averbado no regislro 
competente, se for o caso. 

8.6.4 Em caso de renuncia. o Agente Fiduciario devera permanecer no exercicio 

de suas func;:oes ate que (i) uma insti!uic;:ao substituta seja indicada pela Securitizadora e 

aprovada pelos titulares dos CRI em Assembleia Geral, e (ii) a instituic;:ao subs!ituta 

assuma efetivamente as func;:oes do Agente Fiduciario. conforme definido no presente 

Termo de Securitizac;:ao. 

8.6.5 Em caso de renuncia, o Agente Fiduciario se obriga a restituir, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas da efetivac;:ao da renuncia, a parcela da remunerac;:ao 

correspondente ao periodo entre a data do ultimo dia em que o Agente Fiduciario exercer 

suas func;;oes e a data do proximo pagamento. cujo valor sera calculado pro rata temporis 

com base em um ano de 360 (trezentos e sessenla) dias. 

9. CUSTOS REFERENTES A COBRANCA DAS GARANTIAS PELA 

SECURITIZADORA 

9.1 Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e 

prerrogativas dos titulares dos CRI sao de inteira responsabilidade dos litulares dos CRI. 

sendo tais despesas discriminadas como: (i) as despesas com contratac;:ao de servic;:os de 

auditoria, assessoria legal, fiscal, contabil e de outros especialistas: (ii) as custas judiciais. 

emolumentos e demais taxas, honon'irios e despesas incorridas em decorrencia dos 

procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou 

executar os creditos oriundos da CCI: (iii) despesas com viagens e estadias incorridas 

pelos administradores da Securitizadora e/ou pelos prestadores de servic;:os 

eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou 

extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou cobranc;:a dos creditos oriundos 

da CCI; (iv) eventuais indeniza<(6es, multas. despesas e custas incorridas em decorrencia 

de eventuais condenagoes (incluindo verbas de sucumbencia) em a<;:oes judiciais 

propostas pela Securitizadora, podendo a Securitizadora solicitar garantia previa dos 

Instrumento: TS P.3gina 49 de 65 
Autenticat;§o ( SIM- II): a 1432f8f-97 89-4f15-b6d5-ffce497 5099d 
IBBA _CRI _Termo _Securitiza~ao _FORTEVEICULOS _CNPJ03772785 



titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbencia, e (v) a remunera<;:ao e as 

despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario. 

9.2 No caso de destitui<;:ao da Securitizadora, nos termos previslos neste 

instrumento, os recursos necessarios para cobrir as despesas com medidas judiciais au 

extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI 

deverao ser previamente aprovadas pelos titulares dos CRI. e adiantadas ao Agente 

Fiduciario na data da respectiva aprovac;:ao. 

9.3 Em razao do disposto no item 9.1 acima, as despesas a serem adiantadas 

pelos titulares dos CRI, pela Securitizadora, na defesa dos interesses do titulares dos 

CRI, incluem as despesas dos titulares dos CRI listadas no item anterior. 

9.4 Em virtude da securitizac;:ao da CCI, bem como diante do disposto na Lei no 

9.514/97 e nos atos e instrw;:oes da CVM, que estabelecem as obriga<(oes da 

Securitizadora, sera devido a Securitizadora, durante o periodo de vigencia dos CRI, taxa 

de administra<(ao. com todos os impastos ja incorporados, de R$20.258,86 (vinte mil, 

duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) ao ano. atualizada nos 

mesmos prazos e condigoes do item 8.5, a ser paga a Securitizadora na mesma data do 

pagamento da remunera9ao do Agente Fiduciario. 

9.4.1 0 valor de R$69.798,96 (sessenta e nove mil setecenlos e noventa e oito 

reais e noventa e seis centavos), com todos os impastos incorporados, equivalente a taxa 

de administrac;:ao da Securitizadora devida durante o Periodo de Car€mcia, sera paga 

antecipadamente a Securitizadora pela CGD por conta e ordem da CMJ Comercio de 

Veiculos Ltda (conforme previsto na Escritura de CCI). A remunera9ao da Securitizadora 

devida ap6s o termino do Periodo de Carencia sera deduzida do pagamento da CCI. 

9.5 A taxa de administrac;:ao descrita no item 9.4 nao esta englobada nas 

despesas descritas no item 9.3 acima. 

10. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI 

10.1 Os titulares dos CRI desta Emissao poderao, a qualquer tempo, reunir-se em 

Assembleia Geral, a fim de deliberarem sabre a materia de interesse da comunhao dos 

tilulares dos CRI. 

10.2 A Assembleia Geral poden'l ser convocada (i) pelo Agente Fiduciario, (ii) pela 

Securitizadora, (iii) por titulares dos CRI que representem, no minima, 10% (dez cento) 
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dos CRI em circulagao ou (iv) pela CVM. 

10.3 A Assemble! a Geral sera convocada mediante edital publicado por 3 (Ires) 

vezes, com antecedencia de 10 (dez) dias no jornal de publica.;ao legal da Securitizadora 

e se instalara. em primeira convocagao. com a presenc;;a dos titulares dos CRI que 

representem, no minima, 2/3 (dois tergos) dos titulares dos CRI em circula<;ao e, em 

segunda convocac;:ao, com qualquer numero de titulares de CRI em circulagiio. 

lndependentemente do procedimento aqui descrito, sera considerada regularmente 

convocada a Assembleia na qual comparecerem 100% (cem por cento) dos titulares dos 

CRI em circulagao. 

10.4 Exceto conforme estabelecido neste Termo de Securitizac;:ao, as 

delibera<;:5es em Assembleia Geral serao tomadas, em primeira e segunda convocac;;ao, 

por 50% (cinquenta por cento) dos titulares dos CRI em circulagao. 

10.5 As deliberac;;5es relativas (i) a altera<(ao das datas de pagamento de principal 

e juros dos CRI; (ii) a altera(:ao da remunera<;:iio dos CRI; (iii) a alterac;:ao do prazo de 

vencimento dos CRI, (iv) aos evenlos de Recompra Obrigat6ria previstos na Escritura de 

CCI, (v) a Multa lndenizat6ria prevista na Escritura de CCI, (vi) a altera<;:ao dos eventos de 

liquidac;:ao do Patrim6nio Separado; (vii) as alterac;:oes dos eventos de vencimento 

antecipado dos CRI. e; (viii) a alterac;:ao das garantias que possam alterar sua suficiencia, 

exeqUibilidade, validade ou liquidez; e (ix) a alterao;ao dos quoruns de deliberac;:ao; 

deverao ser aprovadas seja em primeira convocac;:ao da assembleia ou em qualquer 

convoca<;:iio subseqUente, por titulares de CRI em circula<;:ao que representem pelo 

menos 3/4 (Ires quartos). 

10.6 Em qualquer case, para efeito de quorum, sera computado um voto par CRI 

e excluidos os votos em bran co e aqueles proferidos por titulares ligados a Securitizadora, 

assim entendidas empresas que sejam suas subsidiaries, coligadas, controladas au 

controladoras, direta ou indiretamente. empresas sob controle comum ou qualquer de 

seus diretores, conselheiros au acionistas ou pessoa que esteja em situa<(ao de conftito 

de interesses. 

10.7 Sera facultada a presen<;:a dos representantes legals da Securitizadora nas 

Assembleias Gerais. 

10.8 0 Agente Fiduciario devera comparecer as Assembleias Gerais e prestar 

aos titulares dos CRI as informa<;:5es que lhe forem solicitadas. 
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11. DISPOSIQOES GERAIS 

11.1 Caso qualquer das disposit;:oes ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, 

invalida au ineficaz, prevalecerao todas as demais disposit;:6es nao afetadas por tal 

julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fe. a substituirem as disposit;:oes 

afetadas por outras que, na medida do passive!. produzam o mesmo efeito. 

11.2 Qualquer modificat;:ao ao presente Termo de Securiliza<;:ao somente sera 

valida se realizada por escrito e com a concordancia de todas as Partes que assinam o 

presente. 

11.3 Todos os documentos e as comunicat;:6es, sempre feitos por escrito, assim 

como os meios fisicos que contenham documentos au comunica<;:5es, a serem enviados 

para qualquer das Partes, sobre o presente Termo de Securitizal(ao deverao ser 

encaminhadas para os seguintes endere<;:os: 

i) para a Securitizadora: 

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 

At: Flavia Palacios 

Rua Amauri, 255, 5° andar 

01448-000- Sao Paulo, SP 

Telefone: (11) 3127-2800 

Fax: (11) 3127-2708 

Correia eletr6nico: flavia.palacios@rbcapital.com.br 

ii) para o Agente Fiduciario: 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARJOS 

At.: Marcelo da Costa Ribeiro 

Avenida das Americas, n. 0 4.200, Bloco 04, Sala n° 514 

22640-102- Rio de Janeiro, RJ 

Telefone: (21) 3385-4565 

Fax: (21) 3385-4046 

Correia eletr6nico: marcelo@pentagonotrustee.eom.br/ c/c: 
trustee@pentagonotrustee.com.br 

11.3.1 Os documentos e as comunicagoes, assim como as meios fisicos que 
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contenham documentos ou comunica<;:oes, serao consideradas entregues quando 

recebidas sob protocolo ou com "Aviso de Recebimento" expedido pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telegrafos ou por telegrama nos endere<;:os acima. Os originais 

dos documentos enviados por fac-simile ou e-mail deverao ser encaminhados para os 

enderegos acima em ate 5 (cinco) Dias Uteis ap6s o envio da mensagem. 

11.4 Nao se presume renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente 

Termo de Securitiza<;:ao. Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissao no 

exercicio de qualquer direito, faculdade ou remedio que caiba aos litulares dos CRI em 

razao de qualquer inadimplemento das obriga<;:oes da Securitizadora prejudicara tais 

direitos, faculdades ou remedies ou sera interpretado como renuncia aos mesmos ou 

concordancia com tal inadimplemento, nem constituira novac;ao ou precedente no tocante 

a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

11.5 Em consonancia com o disposto no artigo 23, panflgrafo unico, da Lei n° 

10.931/04. a Securitizadora levan3 o presente Termo de Securitizac;:ao a registro na 

lnstitui'(ao Custodiante. dentro de 10 (dez) Dias Uteis, ficando a Securitizadora 

dispensada da averbagao do presente Termo de Securitiza<;:ao em cart6rio de registro de 

im6veis. 

11.6 0 Agente Fiduciario nao sera obrigado a efetuar qualquer verificac;ao de 

veracidade nas deliberac;oes societarias e em atos da administrac;:ao da Securitizadora ou 

ainda em qualquer documento ou registro que considere autentico e que lhe lenha sido 

encaminhado pela Securitizadora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas 

decis6es. 

12. FORO 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Paulo. Estado de Sao Paulo, para 

dirimir quaisquer questoes oriundas do presente Termo de Securitizat;:ao, com exclusao 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contraladas, as Partes firmam o presente Termo de 

Securitiza9ao, em 3 (tres) vias de igual tear e forma, na presem;:a de 2 (duas) 

testemunhas. 

Sao Paulo, 10 de dezembro de 2010. 
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(Pagina de assinatura 113 do "Termo de Securitizar;ao de Recebfveis lmobiliarios" 

ce/ebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. Distribuidora de 

Titulos e Valores Mobiliarios, em 10 de dezembro de 2010) 

Nome: 

Cargo: Cargo: 
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(Pagina de assinatura 213 do "Termo de Securitizar;ao de Receb/veis lmobiliarios" 

ce/ebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. Distribuidora de 

Titulos e Valores Mobiliarios, em 10 de dezembro de 2010) 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
_,:_-; 

Nome: 

Cargo: 

Instrumento: TS Pagina 55 de 65 

Autenticac;ao (SIM-II): a 1432f8f-9789-4f15-b6d5-ffce4975099d 
IBBA _CRI _Termc _Securitizac;ao _FORTEVEICULOS _CNPJ03772785 



(Pagina de assinatura 313 do ''Termo de Securitizar;ao de Recebiveis lmobiliarios" 

celebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. Distribuidora de 

Titulos e Valores Mobiliarios, em 10 de dezembro de 2010) 

Testemunhas: 

1. 

Nome: 

R.G.: 

Instrumento: TS 

2. 

Nome: 

R.G.: 
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ANEXO I 

(0 presente Anexo e parte integrante do "Termo de Securitizar;ao de Recebiveis 

lmobi/iarios" celebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. 

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, em 10 de dezembro de 201 0) 

"INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSi\0 DE CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO ESCRITURAL E 

CESSiiO DE CREDITOS IMOBIUARIOS E OUTRAS AVEN<;:AS", CELEBRADO ENTRE CGD 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPA<;:OES S.A., RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A., 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, CMJ COMERCIO DE 

VEiCULOS l TDA., DAHRUJ MOTORS l TDA., CD INTERMEDIA<;:OES DE NEG6CIOS AUTOMOTIVOS 

LTDA., CCMM INTERMEDIA!;AO DE NEG6CIOS AUTOMOTIVOS LTDA., CLAUDIO DAHRUJ E 

MARCIA DAHRUJ, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2010. 
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ANEXO II 

(0 presente Anexo e parte integrante do "Termo de Securitizar;ao de Recebfveis 

lmobiliarios" celebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. 

Distribuidora de Titulos e Valores Mobi/iarios, em 10 de dezembro de 2010) 

SUMARIO DA TRIBUTACJ\0 INCIDEI\ITE SOBRE OS RENDIMENTOS DO CRI 

lmposto de Renda Retido na Fonte -IRRF 

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos produzidos 

pelos CRI e o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa, sujeitando-se, portanto, a 

incidencia do IRRF a aliquotas regressivas que variam de 15% a 22,5%, dependendo do 

prazo dos investimentos. As aliquotas diminuem de acordo com o prazo de investimento. 

sendo de 22,5% para a aplicac;:ao com prazo de ate 180 dias; 20% para a aplicac;:ao com 

prazo de 181 dias ate 360 dias; 17,5% para a aplicar;ao com prazo de 361 a 720 dias; e 

15% para a aplicac;:ao com prazo de mais de 720 dias (art. 1° da Lei n° 11.033, de 21 de 

dezembro de 2004, e art. 65 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor. conforme 

sua qualificagao como pessoa fisica. pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de 

investimento, instituil(ao financeira. sociedade de seguro. de previdencia privada. de 

capilalizagao, corretora de titulos, valores mobiliarios e cambia, distribuidora de titulos e 

valores mobiliarios, sociedade de arrendamenlo mercantil ou inveslidor estrangeiro. 

Os investidores qualificados como pessoa fisica, par exemplo, estao isentos do 

IRRF e do impasto de renda na declaragao de ajuste anual com relac;:ao a remunerac;:ao 

produzida por CRI a partir de 1° de janeiro de 2005 (art. 3°, II, da Lei n° 11.033/04). 

Os investidores qualificados como pessoas juridicas isentas terao seus 

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, au seja, o imposto nao e compensavel 

com o devido no encerramento de cada periodo de apura9ao (art. 76, II, da Lei no 8.981, 

de 20 de janeiro de 1995). As entidades imunes estao dispensadas da reten<;:ao do IRRF 

desde que declararem, por escrito, sua condi<;:ao de enlidade imune a fonte pagadora (art. 

71 da Lei n° 8.981/95, na redagao dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995). 
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0 IRRF pago por investidores qualificados como pessoas juridicas tributadas pelo 

lucro presumido ou real e considerado antecipagao, gerando o direito a compensacao do 

montante retido com o impasto de renda devido no encerramento de cada periodo de 

apura~fao (art. 76, I, da Lei no 8.981/95 e art. 526 do Decreta n° 3.000, de 26 de marco de 

1999). Em alguns casas, o montante de IRRF eventualmente nao utilizado na declarac;:ao 

forman!! saldo negative de impasto de renda passive! de restituicao ou compensacao com 

tributos de periodos subsequentes administrados pela Secretaria da Receita Federal (arts. 

2°, §4°, Ill e 6°, §1°, II, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 art. 526, paragrafo 

unico do Decreta n° 3.000/99). 

As carteiras dos fundos de investimento (exceto fundos de investimento imobiliario) 

nao estao sujeitos a incidencia do IRRF (art. 28, §10, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro 

de 1997). Na hip61ese de aplica<;:ao frnanceira em CRI realizada por instituigoes 

financeiras, sociedades de seguro, entidades de previdencia complementar, sociedades 

de capitaliza<;ao, sociedades corretoras de titulos, valores mobiliarios e cambio. 

sociedades distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento 

mercantil. ha dispensa de reten<;:ao na fonte e do pagamento em separado do impasto de 

renda sabre os rendimentos au ganhos liquidos auferidos (art. 77, I, da Lei n° 8.981/95. na 

reda<;ao da Lei no 9.065/95 e art. 5° da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004). 

Em rela9iio aos investidores residentes, domiciliados au com sede no exterior, 

aplica-se, como regra geral, o mesmo tratamento tributario cabivel em relac.:ao aos 

investidores residentes ou domiciliados no Pais (art. 78 da Lei n° 8.981195). Por sua vez, 

hii um regime especial de lributagao aplicavel aos investidores externos cujos recursos 

adentrarem a Pais de acordo com as normas e condi<;oes do Conselho Monelario 

Nacional (Resolugao n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nessa hip6tese, as 

rendimentos auferidos pelos investidores eslrangeiros estao sujeitos a incidencia do 

impasto de renda a aliquota de 15% (art. 81 da Lei no 8.981/95 e art. 783, § 3°, II do 

Decreta no 3.000/99). 

0 regime privilegiado indicado acima nao se aplica a investimentos estrangeiros 

oriundos de pais au jurisdi<;:ao que nao tribute a renda ou que a tribute a ali quota efetiva 

maxima inferior a 20%, hip6tese em que a investidor externo sujeitar-se-a as mesmas 

regras de tributac;:ao previstas para inveslidores residentes au domiciliados no Brasil (art. 

29, §1°, da Medida Provis6ria 2.158-35, 24 de agosto de 2001). Havera tambem 

incidencia do IRF a aliquota de 0,005%. como antecipac;:ao, no caso de operac.;oes 

realizadas em balsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas no Brasil, 

no Brasil (art. 78 da Lei n° 8.981/95 c/c art. 2°, "caput" e §1°, da Lei n° 11.033/04 e art. 10, 
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§3°, I, "b", da lnstrugao Normativa n° 487, de 30 de dezembro de 2004, do Secretario da 

Receita Federal), A Secretaria da Receita Federal divulga lista exaustiva dos referidos 

paises e jurisdic;;oes, atualmente constantes da lnstrucao Normativa n° 1 ,037, de 4 de 

junho de 2010, do Secretario da Receita FederaL 

Como regra, e responsavel pela relen<;:ao do IRRF a pessoa juridica que efeluar o 

pagamento dos rendimentos (art 785, Ill do Decreta n° 3,000/99), As normas editadas 

pela Central de Custodia e de Liquida<;:ao Financeira de Titulos (CETIP) contem regras 

procedimentais relativas a retengao e recolhimento do IRRF em se tratando de opera~;oes 

com CRI registrados para negocia<;:ao no Sistema Nacional de Ativos (SNA), administrado 

e operacionalizado pela CETIP, 

A retengao deve ser efetuada por ocasiao do pagamento ou credito dos 

rendimentos aos investidores, ou da alienagao do papel (art 65, §7°, da Lei n° 8,981/95), 

e o recolhimento do IRRF deve ser realizado ate o terceiro dia uti! da semana 

subsequente ao decendio em que tiverem ocorrido o fato gerador ou na data da remessa, 

se esta ocorrer antes do vencimento do impasto (art 75, II da lnstrut;ao Normativa no 
1 ,022, de 5 de abril de 201 0), 

Contribuh;oes para os Programas de lntegra<;iio Social - "PIS" e Contribui<;:iio para 

o Financiamento da Seguridade Social - "COFINS" 

As contribui<;6es para o PIS e COFINS incidem sabre o valor do faturamento 

mensa! das pessoas juridicas, assim entendido o total das receitas por estas auferidas, 

independentemente de sua denomina<;ao ou classificat;ao contabiL 0 total das receitas 

compreende a receita bruta da venda de bens e servi<;os nas operagoes em conta propria 

ou alheia e todas as demais receilas auferidas pela pessoa juridica, ressalvadas algumas 

excec.:oes como as receitas nao-operacionais, decorrentes da venda de alivo permanente 

(arts, 2° e 3° da Lei n° 9,718, de 27 de novembro de 1998, e art 1° das Leis n°s 10,637, 

de 30 de dezembro de 2002 e i 0,833, de 29 de dezembro de 2003 e altera<;6es 

subseqOentes), 

A remunera<;:ao conferida a titulo de pagamento dos juros aos investidores 

qualificados como pessoas juridicas constitui receita financeira, estando, portanto, sujeita 

a aliquota zero de PIS e COFINS, em se tratando de pessoas juridicas nao-financeiras 

sujeitas ao regime nao-cumulativo de apurac;:ao de tais contribuic;:oes (Decreta no 5, 164, de 

30 de julho de 2004), Para as pessoas juridicas optantes pelo regime de Iuera presumido 

(regime cumulative), as receitas financeiras nao compiiem a base de calculo do PIS e 
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COFINS (art 3°, § 1° da Lei no 9.718198 alterado pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 

2009). Sobre os rendimentos auferidos par investidores qualificados como pessoas 

fisicas, nao ha incidencia dos referidos tributos. Ja as instituic;:oes do sistema financeiro, 

empresas de seguros privados e de capitalizac;;ao, agentes aut6nomos de seguros 

privados e de credito e entidades de previdencia privada abertas e fechadas sujeitam-se 

ao PIS e COFINS sob regime proprio, a aliquota total de 4.65% sobre a receita bruta 

subtraida dos custos de capta<;:ao (art. 1° da Lei n° 9.701, de 17 de novembro de 1998, 

art. 1° da Medida Provis6ria n° 2.158-35/01 e art. 18 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 

2003). 

0 pagamento das conlribui<;:6es para o PIS e COFINS deve ser efetuado: (i) ate o 

20° (vigesimo) dia do mes subsequente ao mes de ocorrencia dos fatos geradores pelas 

instituic;:5es do sistema financeiro. empresas de seguros privados e de capitaliza((ao, 

agentes aut6nomos de seguros privados e de credito e entidades de previdencia privada 

abertas e fechadas; e (ii) ate o 25" (vigesimo quinto) dia do mes subsequente ao mes de 

ocorrencia dos fatos geradores. pel as demais pessoas juridicas (art. 18 da Medida 

Provis6ria n° 2. 158-35/01). 
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ANEXO Ill 

(0 presente Anexo e parte integrante do "Termo de Securitizaqao de Recebfveis 

/mobiliarios" celebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. 

Distribuidora de Tltulos e Valores Mobi/iarios, em 10 de dezembro de 2010) 

DATAS DE EMISSAO, VENCIMENTO E PRAZO DE CARENCIA PARA PAGAMENTOS 

DE AMORTIZAQAO DOS CRI 

1. Data de Emissao dos CRI: 10 de dezembro de 2010. 

Data de Vencimento: 22 de fevereiro de 2024, em que sera realizado o 

pagamento da ultima parcela da amortizagao programada. 

3. Prazo de Carencia para pagamento de amortizao:;oes: periodo entre a 

Data de Emissao dos CRI e 20 de man;:o de 2014. 
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ANEXOIV 

(0 presente Anexo e parte integrante do "Termo de Securitiza~;ao de Recebiveis 

lmobiliarios" celebrado entre a RB Capital Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. 

Distribuidora de Titulos e Va/ores Mobi/iarios. em 10 de dezembro de 2010) 
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35 24/01/17 1 .278.545,29 448,49359 julho-16 
36 22/02/17 1.278.545,29 448,49359 julho-16 
37 22/03/17 1.278.545,29 448,49359 julho-16 
38 25/04/17 1 .278.545,29 448,49359 julho-16 
39 24/05/17 1,278,545,29 I 448,49359 julho-16 
40 22/06/17 1.278.545,29 448,49359 julho-16 
41 24/07/17 ' 1.278.545,29 I 448,49359 julho-16 
42 23/08/17 1.278.545,29 ' 448,49359 iulho-16 I 
43 22/09/17 1.238.363,90 448,49359 iulho-17 
44 24/10/17 1.278.545,29 448,49359 iulho-17 
45 22/11/17 1.278.545,29 448,49359 julho-17 
46 22/12/17 1 .278.545,29 448,49359 iulho-17 ' 
47 24/01/18 1 .278.545,29 448,49359 iulho-17 
48 22/02/18 1.278,545,29 448,49359 julho-17 
49 22/03/18 1 .278.545,29 448,49359 julho-17 
50 24/04/18 1.278.545,29 ' 448,49359 julho-17 
51 23/05/18 1.278.545,29 448,49359 julho-17 
52 22/06/18 1.278.545,29 448,49359 julho-17 
53 24/07/18 1 .278.545,29 j_ 448,49359 julho-17 
54 22/08/18 1.278.545,29 : 448,49359 julho-17 
55 24/09/18 1.238.363,90 448,49359 julho-18 
56 24/10/18 I 1.278.545,29 448,49359 julho-18 
57 22/11/18 1 .278.545,29 448,49359 julho-18 
58 24/12/18 1.278.545,29 448,49359 julho-18 
59 23/01/19 1.278,545,29 448,49359 julho-18 
60 22/02/19 i 1278.545,29 I 448,49359 julho-18 

~1 22/03/19 1 .278.545,29 448,49359 I julho-18 I 
62 24/04/19 1.278.545,29 ' 448,49359 julho-18 
63 22/05/i 9 1 .278.545,29 448,49359 julho-18 
64 25/06/19 1.278.545,29 448,49359 julho-18 
65 24/07/19 1.278.545,29 448,49359 julho-18 
66 22/08/19 1.278.545,29 448,49359 ' julho-18 
67 24/09/19 1238.363,90 448,49359 julho-19 
68 23/10/19 I 1 .278.545,29 448,49359 julho-19 
69 22/11/19 1 .278.545,29 448,49359 julho-19 
70 24/12/19 1.278.545,29 448,49359 julho-19 
71 22/01/20 1,278.545,29 448,49359 julho-19 
72 26/02/20 1 .278.545,29 448,49359 julho-19 
73 24/03/20 1.278.545,29 448,49359 julho-19 
74 23/04/20 1.278.545,29 448,49359 julho-19 
75 22/05/20 1 .278.545,29 I 448,49359 julho-19 

76 24/06/20 1.278.545,29 448,49359 julho-19 

77 22/07/20 1 .278.545,29 I 448,49359 julho-19 

78 24/08/20 1 .278.545,29 I 448,49359 julho-19 _______J 

79 23/09/20 1.238.363,90 I 448,49359 julho-20 I 
80 22/10/20 1 .278.545,29 448,49359 1 julho-20 I 
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81 24/11/20 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
82 23/12/20 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
83 22/01/21 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
84 24/02/21 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
85 24/03/21 I 1.278.545,29 448,49359 julho-20 I 

86 23/04/21 I 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
87 24/05/21 ' 1.278.545,29 448,49359 julho-20 I ' 
88 23/06/21 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
89 22/07/21 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
90 24/08/21 1.278.545,29 448,49359 julho-20 
91 22/09/21 1.238.363,90 448,49359 julho-21 
92 22/10/21 1.278.545,29 448,49359 iulho-21 
93 24/11/21 1.278.545,29 448,49359 julho-21 
94 22/12/21 1.278.545,29 448,49359 iulho-21 
95 24/01/22 1.278.545,29 I 448,49359 julho-21 
96 23/02/22 1.278.545,29 448,49359 julho-21 
97 23/03/22 1.278.545,29 448,49359 julho-21 
98 25/04/22 I 1.278.545,29 i 448,49359 julho-21 
99 24/05/22 1.278.545,29 

I 
448,49359 julho-21 I 

100 22/06/22 1.278.545,29 448,49359 julho-21 I 

101 22/07/22 1.278.545,29 448,49359 julho-21 
102 24/08/22 1.278.545,29 448,49359 julho-21 
103 22/09/22 1.238.363,90 448,49359 julho-22 
104 24/10/22 1.278.545,29 I 448,49359 julho-22 
105 23/11/22 1.278.545,29 448,49359 julho-22 
106 22/12/22 1.278.545,29 448,49359 julho-22 
107 24/01/23 1.278.545,29 448,49359 ' julho-22 ' 
108 24/02/23 1.278.545,29 448,49359 julho-22 I 
109 22/03/23 1.278.545,29 ' 448,49359 julho-22 I 

110 25/04/23 1.278.545,29 448,49359 julho-22 . 

111 24/05/23 1.278.545,29 448,49359 julho-22 
112 22/06/23 ; 1.278.545,29 448,49359 julho-22 
113 24/07/23 1.278.545,29 448,49359 julho-22 
114 23/08/23 1.278.545,29 ; 448,493591 julho-22 
115 22/09123 1.238.363,90 448,49359 julho-23 
116 24/10/23 1.278.545,29 448,49359 julho-23 
117 22/11/23 1.278.545,29 448,49359 julho-23 
118 22112/23 1.278.545,29 448,49359 julho-23 
119 24/01/24 1.278.545,29 448,49359 julho-23 
120 22/02/24 1.278.545,29 I 448,49359 i julho-23 

153.023.620,63 
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