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TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 216a SERlE 

DA la EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIARIOS DARB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Pelo presente instrumento particular: 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA(:AO, sociedade por ac;oes com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 

II o andar, parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 

Economia ("CNPJ") sob o no 02.773.542/000I-22, neste ato representada na forma de seu 

estatuto social ("Securitizadora" ou "Emissora"); e 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

instituic;ao financeira, com sede no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 

A venida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, 

inscrita no CNPJ sob o n° 22.6I0.500/000I-88, neste ato representada na forma de seu 

contrato social ("Agente Fiduciario"); 

Firmam o presente Termo de Securitizac;ao, de acordo com o artigo go da Lei 9.514, para 

formalizar a securitizac;ao dos Creditos Imobiliarios e a correspondente emissao dos CRI 

pela Emissora, de acordo com as clausulas e condic;oes abaixo. 

1. DAS DEFINI<;OES, DOS PRAZOS E DA AUTORIZA(:AO 

l.l Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressoes em maiusculas, 

nao definidas neste Termo, terao o significado previsto abaixo ou nos Documentos da 

Oferta (abaixo definido); e (ii) o masculino incluira o feminino e o singular incluira o 

plural. Todas as referencias contidas neste Termo a quaisquer outros contratos ou 

documentos significam uma referencia a tais contratos ou documentos da maneira que se 

encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados. 

"Agente Fiduciario" ou 

"lnstituicao Custodiante" 

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E 

V ALORES MOBILIARIOS L TDA., con forme 

qualificada no preambulo acima. 
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"A lienacao Fiduciaria de 

Im6veis" 

"Amortizac;ao dos CRl' 

"ANBIMA" 

" ssembleia de Reforco" 

"Assembleia de Substituicao" 

"Assembleia de Titulares de 

CRI" 

"Assessor J urfdico" 

"A valiadoras" 

Alienac;ao fiduciaria sabre os lm6veis, em 

conformidade com os artigos 22 e seguintes da Lei 

9.514, ass1m como sabre todos e qua1squer 

acess6rios, benfeitorias, frutos e acessoes relativas 

aos Im6veis, existentes ou que venham a existir no 

futuro. 

A amortizac;ao incidente sabre o Valor Nominal 

Unitario dos CRI, em parcela anual a partir do 12° 

(decimo segundo) ano contado da Data de Emissao, 

sendo o primeiro pagamento devido em de 19 de 

junho de 2031 (ou na data em que ocorrer o Resgate 

Antecipado facultative ou o vencimento antecipado 

das Debentures, se for o caso ). 

Associac;ao Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais. 

Possui o significado atribufdo na Clausula 8.2.3.2 

abaixo. 

Possui o significado atribufdo na Clausula 8.3.2 

abaixo. 

A assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na 

forma da Clausula 12 deste Termo. 

Possui o significado atribufdo na Clausula 8.2.3 "iii" 

abaixo. 

Significa qualquer uma das seguintes empresas: 

(i) Cushman Wakefield; (ii) Jones Lang LaSalle; 

(iii) CB Richard Ellis; (iv) Colliers International; ou 
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"CCI" 

"Cessao Fiduciaria" 

"CETIP 21" 

"CMN" 

"C6digo de Processo ivil" 

"CO FINS" 

(v) caso nenhuma dessas avaliadoras estejam em 

atividade, por empresa de avaliacyao com salida 

experiencia na avaliac;ao de im6veis, escolhida a 

exclusivo criteria da Emissora. 

A B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO, 

sociedade por ac;oes de capital aberto, com sede na 

cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Prac;a 

Antonio Prado, n° 48, 7° an dar, inscrita no CNP J 

n° 09.346.601/0001-25. 

A Cedula de Credito Imobiliario integral, emitida pela 

Securitizadora sob a forma escritural, sem garantia 

real, por meio da Escritura de Emissao de CCI, 

representativas da totalidade dos Creditos 

Imobiliarios. 

Cessao fiduciaria sobre direitos credit6rios oriundos 

de contratos de locac;ao, conforme termos e condic;oes 

previstos no Contrato de Cessao Fiduciaria. 

Modulo de registro e negociac;ao de ativos no 

mercado secundario, mantido e administrado pela B3. 

0 Conselho Monetario Nacional. 

A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, con forme 

em vtgor. 

A Lei no 13.105, de 16 de marc;o de 2015, conforme 

alterada. 

A Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade 

Social. 
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"Condicoes Precedentes" 

"Conta Centralizadora" 

"Conta Arrecadadora" 

"Contrato de Alienacao 

Fiduciaria" 

As condiryoes estabelecidas no Contrato de 

Distribuiryao que devem ser atendidas para a 

distribuiryao dos CRI. 

A conta corrente no 13217-4, agencia 0910, no Itau 

Unibanco S.A., de titularidade da Emissora, na qual 

serao depositados os recursos referentes aos Creditos 

lmobiliarios representados pela CCI, bern como par 

recursos decorrentes de eventual excussao ou 

execuryao da Alienaryao Fiduciaria de Im6veis e que 

estara afetada pelo Patrim6nio Separado. 

A conta corrente n° 13.224-0, agencia 091 0, no Itau 

Unibanco S.A., de titularidade da Emissora, na qual 

serao depositados os recursos referentes a Cessao 

Fiduciaria e que estara afetada pelo Patrim6nio 

Separado 

0 "Instrumento Particular de Alienaryao Fiduciaria de 

Bens Im6veis em Garantia e Outras Avenryas", 

celebrado entre a Garantidora e a Securitizadora, com 

interveniencia e anuencia da Devedora, e a ser 

registrado nos competentes cart6rios de registro de 

im6veis. 

"Contrato de Cessao Fiduciaria" 0 "lnstrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios e Outras Avenryas", celebrado 

entre a Devedora e a Securitizadora, com 

interveniencia e anuencia do Agente Fiduciario, a ser 

registrado nos competentes cart6rios de registro de 

tftulos e documentos. 

' Contrato de Distribu icao" 0 "Instrumento Particular de Contrato de Distribuiryao 
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"Controlada" 

"Coordenador Lfder" 

"Creditos Imobiliarios" 

"CR1 em Circul acao" 

Publica, sob Regime de Melhores Esfor<;:os de 

Coloca<;:ao, dos Certificados de Recebfveis 

Imobiliarios da 216a Serie da 1 a Emissao da RB 

Capital Companhia de Securitiza<;:ao", celebrado entre 

a Securitizadora, o Coordenador Lfder e a Devedora. 

Significa qualquer sociedade controlada (conforme 

defini<;:ao de Controle) pela Emissora, exceto pela 

(i) H.T.K.S.P.E. Empreendimentos e Participa<;:oes 

S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 14.310.426/0001-56; 

e (ii) Longford Participa<;:oes e Empreendimentos 

S.A. , inscrita no CNPJ sob o n° 14.683.352/0001-01. 

A RB CAPITAL INVESTIMENTOS 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES 

MOBILIARIOS L TDA., institui<;:ao financeira 

integrante do sistema de distribui<;:ao de valores 

mobiliarios, com sede na A venida Brigadeiro Faria 

Lima, n° 4.440, 11° andar, parte. Itaim Bibi, CEP 

04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 89.960.090/0001-76. 

100% (cern por cento) dos creditos imobiliarios 

decorrentes das Debentures emitidas por meio da 

Escritura de Emissao, representados pela CCI. 

Para OS fins de calculo dos qu6runs de instala<;:ao e de 

delibera<;:ao em assembleia previstos neste Termo de 

Securitiza<;:ao, significa a totalidade dos CRI em 

circula<;:ao no mercado, exclufdos aqueles que a 

Emissora e/ou a Devedora possufrem em tesouraria, 

ou que sejam de propriedade de seus controladores, 

ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bern 

como dos respectivos diretores ou conselheiros e 
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"Criterios de Elegibi I idade" 

"CSLL" 

"CVM" 

"Data da Primeira 

lntegra I izacao" 

"Data de Emissao" 

"Datas de Integralizacao" 

"Data de Vencimento" 

"Datas de Pagamento da 

Remuneracao dos CRI" 

"Debentures" 

respectivos conjuges ou pessoa que esteja em situac;ao 

de conflito de interesses. 

Os certificados de recebiveis imobiliarios da 216" 

Serie da I a Emissao da Emissora, com lastro nos 

Creditos Imobiliarios, nos termos dos artigos 6° a go 

da Lei 9.514. 

Possui o significado atribufdo na Clausula 8.2.3.1 

abaixo. 

Contribuic;ao Social sobre o Lucro Lfquido. 

Comissao de Valores Mobiliarios. 

A primeira data de integralizac;ao de CRJ por 

investidor( es ). 

19 de junho de 2019. 

Cada data em que houver integralizac;ao de CRI por 

investidor( es ). 

21 de junho de 2034. 

Cada uma das datas de pagamento da Remunerac;ao 

dos CRI, a qual sera devida mensalmente, sendo a 

primeira parcela devida em 19 de julho de 2019 e a 

ultima parcela devida na Data de Vencimento, 

conforme descrito na coluna "Datas de Pagamento da 

Remunerac;ao dos CRI" da tabela constante do 

Anexo II deste Termo. 

200.000 (duzentas mil) debentures, com valor 
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"Devedora" 

"Dia Uti!" 

"Direitos Creditorios" 

·'Documentos da Operacao" 

"Emissao" 

nominal unitario de R$1.000,00 (urn mil reais) 

perfazendo o montante total de R$200.000.000,00 

(duzentos milhoes de reais) emitidas por meio da 

Escritura de Emissao. 

A SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS E 

P ARTICIPA<;OES S.A., sociedade por ac;oes com 

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

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n° 153, 12° andar, 

sala A, Vila Nova Conceic;ao, CEP 04543-904, 

inscrita no CNPJ sob o n° 29.780.061/0001-09. 

Qualquer dia que nao seja sabado, domingo ou 

feriado declarado nacional na Republica Federativa 

do Brasil. 

Possui o significado atribufdo na Clausula 8.4.1 

abaixo. 

Os seguintes documentos: (i) a Escritura de Emissao; 

(ii) o boletim de subscric;ao das Debentures; (iii) o 

presente Termo de Securitizac;ao; (iv) o Contrato de 

Alienac;ao Fiduciaria; (v) o Contrato de Cessao 

Fiduciaria; (vi) o Contrato de Distribuic;ao; (vii) a 

Escritura de Emissao de CCI; (viii) as declarac;oes de 

investidores profissionais dos CRI; e (ix) os boletins 

de subscric;ao dos CRI. 

A presente emissao dos CRI, a qual constitui a 216a 

Serie da P Emissao de certificados de recebiveis 

imobiliarios da Emissora. 

"Emissora" ou "Securitizadora" A RB CAPITAL COMP ANHIA DE 

SECURITIZA<;AO, conforme qualificada no 

10 



"Escritura de Emissao" 

"Escritura de Emissao de CCI" 

"Escriturador" 

"Eventos de Liquidacao do 

Patrimonio Separado" 

preambulo acima. 

0 "Instrumento Particular de Escritura da 3a (terceira) 

Emissao de Debentures Simples, nao Conversiveis 

em A96es, da Especie Quirografaria, a ser Convolada 

na Especie com Garantia Real, em Serie Unica, para 

Coloca9ao Privada, da Sao Carlos Empreendimentos 

e Participayoes S.A.", celebrado em 14 de junho de 

20 19 entre a Devedora e a Emissora, com a 

interveniencia e anuencia do Agente Fiduciario, do 

qual decorrem os Creditos Imobiliarios. 

0 "Instrumento Particular de Emissao de Cedula de 

Credito Imobiliario Sem Garantia Real sob a Forma 

Escritural", celebrado em 8 de julho de 20 I 9 entre a 

Emissora e a Instituiyao Custodiante. 

0 ITAU CORRETORA DE V ALORES S.A., 

institui9ao financeira com sede na Cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro 

Faria Lima, n° 3.500, I 0° andar, inscrita no CNP J sob 

o n° 61.194.353/0001-64, responsavel pel a 

escriturayao da Emissora. 

Qualquer urn dos eventos previstos na Clausula 11 

deste Termo, os quais ensejarao a assunyao imediata 

da administrayao do Patrimonio Separado pelo 

Agente Fiduciario. 

"Evento de Reforco de Garantia" Possui o significado atribufdo na Clausula 8.2.2 

abaixo. 

"Garantia Transitoria 

Substituicao" 

Possui o significado atribuido na Clausula 8.3 "i" 

abaixo. 
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'Garantidora" 

"IGP-M" 

"Im6veis' 

"1m6veis de Destinacao" 

A sc RIO CIDADE NOVA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA(:OES 

L TDA., sociedade empresaria limitada, com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua 

Dr. Eduardo de Souza Aranha, n° 153, 12° andar, 

parte, Vila Nova Conceir;ao, inscrita no CNPJ sob 

n° 14.310.309/0001-92. 

0 fndice Geral de Prer;os ao Mercado, divulgado pela 

Fundar;ao Getulio Vargas. 

Os seguintes im6veis de titularidade da Garantidora: 

(i) im6vel objeto da matricula 48527; (ii) im6vel 

objeto da matricula 48528; (iii) im6vel objeto da 

matricula 48529; (iv) im6vel objeto da matrfcula 

48530; (v) im6vel objeto da matrfcula 48531; (vi) 

im6vel objeto da matrfcula 48532; (vii) im6vel objeto 

da matricula 48533; (viii) im6vel objeto da matrfcula 

48534; (ix) im6vel objeto da matrfcula 48535; (x) 

im6vel objeto da matrfcula 48536; (xi) im6vel objeto 

da matrfcula 48537; (xii) im6vel objeto da matricula 

48538; (xiii) im6vel objeto da matrfcula 48539; (xiv) 

im6vel objeto da matrfcula 485340; (xv) im6vel 

objeto da matricula 48541; (xvi) im6vel objeto da 

matrfcula 48542; (xvii) im6vel objeto da matrfcula 

48543; (xviii) im6vel objeto da matrfcula 48544; 

(xix) im6vel objeto da matrfcula 48545, (xx) im6vel 

objeto da matrfcula 48546, todos registrados no 7° 

Oficial de Registro de Im6veis da Cidade do Rio de 

Janeiro- RJ. 

Significam os im6veis, aos quais os recursos 

provenientes das Debentures serao destinados, 
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"Loan to Value" 

"Jn ti tu i cao C u stod i ante" 

"lnstrucao CVM n° 414" 

" lnstrucao CVM n° 472" 

"Lnstrucao CYM n° 476" 

" lnstrucao CVM no 583" 

conforme disposto no Anexo VII deste Termo de 

Securitizavao 

A razao entre o saldo devedor das Debentures e o 

valor de avaliavao dos Im6veis, emitido anualmente 

por uma das A valiadoras (con forme abaixo definido ), 

devera ser igual ou inferior a (i) 70% (setenta por 

cento ), no perfodo compreendido entre a presente data 

e o 96° (nonagesimo sexto) mes, inclusive, contado da 

assinatura do Contrato de Alienavao Fiduciaria; e 

(ii) 65% (sessenta e cinco por cento ), a partir do 97° 

(nonagesimo setimo) mes, contado da assinatura do 

Contrato de Alienavao Fiduciaria ate a quitavao 

integral das Obrigavoes Garantidas 

A VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

V ALORES MOBILIARIOS L TDA., instituivao 

financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria Lima, 

n° 2.277, 2° andar, inscrita no CNPJ sob o 

n° 22.610.500/0001-88. 

A Instruvao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 

2004, conforme em vigor. 

A Instruvao da CVM n° 472, de 31 de outubro de 

2008, conforme em vigor. 

A Instruvao da CVM no 476, de 16 de janeiro de 

2009, conforme em vigor. 

A Instruvao da CVM no 583, de 20 de dezembro de 

2016, con forme em vigor. 

13 



"Investidores Profissionais" 

" I nvestidores Qual i'ficados" 

"Investimentos Permitidos" 

"IOF/Cambio" 

"IOF/Tftulos" 

"IRF" 

Sao os investidores que atendam as caracteristicas de 

investidor profissional, assim definidos nos termos do 

artigo 9°-A da Instrw;ao da CVM n° 539, de 13 de 

novembro de 2013, conforme em vigor. 

Sao os investidores que atendam as caracteristicas de 

investidor qualificado, assim definidos nos termos do 

artigo 9°-8 da Instruyao da CVM no 539, de 13 de 

novembro de 2013, conforme em vigor. 

Os recursos da Conta Centralizadora e da Conta 

Arrecadadora estarao abrangidos pela instituiyao do 

Regime Fiduciario e integrarao o Patrim6nio 

Separado, sendo certo que poderao ser aplicados pela 

Emissora, na qualidade de administradora da Conta 

Central izadora e da Conta Arrecadadora, em 

(i) fundos de investimento de renda fixa de baixo 

risco, com liquidez diaria, que tenham seu patrim6nio 

representado por titulos ou ativos financeiros de renda 

fixa, pre ou p6s-fixados, emitidos pelo Tesouro 

Nacional ou pelo Banco Central do Brasil; 

(ii) certificados de deposito bancario ou investimentos 

compromissados com liquidez diaria emitidos por 

instituiyoes financeiras de primeira linha; ou 

(iii) titulos publicos federais. 

0 Impasto sobre Operayoes de Cambio. 

0 Impasto sobre Operayoes com Titulos e Valores 

Mobiliarios. 

0 Impasto de Renda Retido na Fonte. 

0 Impasto de Renda da Pessoa Juridica. 
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"IRRF" 

"JUCESP" 

"Laudos de A val iacao" 

"Legislacao Socioambiental" 

0 Imposto de Renda Retido na Fonte. 

A Junta Comercial do Estado de Sao Paulo. 

Os laudos de avaliavao dos lm6veis a serem 

eventualmente elaborados pelas A valiadoras. 

Legislavao ambiental, trabalhista e previdenciaria em 

vigor, incluindo a Politica Nacional do Meio 

Ambiente, as Resoluv5es do CONAMA - Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, as normas relativas a 
saude e seguranva ocupacional, bern como as demais 

legislav5es e regulamentav5es ambientais, trabalhistas 

e previdenciarias supletivas em vigor. 

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

em vigor. 

"Lei n° 10.931" 

"Lei no 9.514" 

"Leis Anticorrupcao" 

A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, con forme 

em vigor. 

A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

conforme em vigor. 

Qualquer dispositivo legal ou regulat6rio relativo a 
pratica de corrupvao ou de atos Jesivos a 
administravao publica, sob qualquer jurisdivao, 

incluindo, sem limitac;ao, a Lei n° 12.846, de 1 o de 

agosto de 2013 e o Decreto Lei 2.848 de 7 de 

dezembro de 1940, a Lei 9.613, de 3 de marvo de 

1998, conforme alterada, o UK Bribery Act de 201 0, a 

U.S. Foreign Corrupt Pratices Act of 1977 e a 

Convenr;ao Anticorrupr;ao da Organizar;ao para a 
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"LTV dos Novos Im6veis" 

"MDA" 

"Notificacao de Reforco de 

Coopera~iio e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE), 

conforme aplicavel, sem prejuizo das demais 

legisla<;oes nacionais de anticorrup<;ao, na medida em 

que adotam programa de integridade, nos termos do 

Decreta n° 8.420, de 18 de mar<;o de 2015. 

Possui o significado atribuido na Clausula 8.2.3.1 "i" 

abaixo. 

Modulo de Distribui<;ao de Ativos, administrado e 

operacionalizado pela B3. 

Possui o significado atribuido na Chiusula 8.2.3 

Garantia com Adicao de Im6vel" abaixo. 

"Notificacao de Substituicao de Possui o significado atribufdo na Clausula 8.3 abaixo. 

Garantia" 

"Novas Direitos Credit6rios" 

"Novas Im6veis" 

"Obrigacoes Garrunidas" 

Possui o significado atribuido na Clausula 8.4.2 

abaixo. 

Possui o significado atribuido na Cl{msula 8.2.3 "i" 

abaixo. 

Significam (i) todas as obriga<;oes assumidas pela 

Devedora par ocasiao da emissao das Debentures, 

incluindo, mas nao se limitando, ao adimplemento 

das obriga<;oes pecuniarias, principais ou acess6rias, 

conforme previsto na Escritura de Emissao, tais como 

os montantes devidos a titulo de valor nominal 

unitario, remunera<;ao, eventuais premios ou encargos 

de qualquer natureza; e (ii) de todos os custos e 

despesas incorridos e a serem incorridos em rela<;ao a 

Oferta Publica Restrita, as Debentures e aos CRI, bern 
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"Oferta Publica Restrita" 

"Parecer Legal" 

"Patri mon io Separado" 

"Perfodo de Capitalizacao" 

como todo e qualquer custo ou despesa incorrido pela 

Emissora, pelo Agente Fiduciario e/ou pelos Titulares 

de CRI, inclusive no caso de utiliza~ao do Patrim6nio 

Separado .. 

A distribui~ao publica dos CRI, que sera realizada 

com esfor~os restritos de distribui~ao, em regime de 

melhores esfor~os, nos termos da lnstru~ao CVM 

n° 476. 

Possui o significado atribuido na Clausula 8.2.3.1 "i" 

abaixo. 

0 Patrim6nio unico e indivisivel constituido ap6s a 

institui9ao do Regime Fiduciario, composto pelos 

Creditos Imobiliarios representados pela CCI, pela 

Aliena9ao Fiduciaria de Im6veis, pela Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis, pela Conta Arrecadadora e 

pela Conta Centralizadora, o qual nao se confunde 

com o patrim6nio comum da Emissora e se destina 

exclusivamente a liquida~ao dos CRI a que esta 

afetado, bern como ao pagamento dos respectivos 

custos de administra~ao e obriga~5es fiscais. 

Significa o intervalo de tempo que se inicia: (i) a 

partir da primeira Data de Integralizayao das 

Debentures (inclusive) e termina na primeira Data de 

Pagamento da Remunera~ao (exclusive), no caso do 

primeiro Perfodo de Capitaliza~ao ; e (ii) na Data de 

Pagamento da Remunera~ao imediatamente anterior 

(inclusive), no caso dos demais Periodos de 

Capitaliza~ao, e termina na Data de Pagamento da 

Remunera~ao do respectivo periodo (exclusive), tudo 

conforme as datas na coluna "Datas de Pagamento da 
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"PIS" 

"Preco de Subscricao" 

"Reforc;o de Garantia com 

Adic;ao de Im6vel" 

"Regime Fiduciario" 

"Remuneracao dos CRI" 

"Resgate Antecipado" 

Remunerac;ao" da tabela constante no Anexo II. Cada 

Periodo de Capitalizac;ao sucede o anterior sem 

soluc;ao de continuidade, ate a Data de Vencimento 

ou resgate antecipado, conforme o caso. 

0 Programa de Integrac;ao Social. 

Os CRI serao integral izados a vista, no ato da 

subscric;ao, em moeda corrente nacional: (i) na Data 

da Primeira Integralizac;ao, pelo seu Valor Nominal 

Unitario; e (ii) nas demais Datas de Integralizac;ao, 

pelo seu Valor Nominal Unitario acrescido da 

respectiva Remunerac;ao, calculada pro rata temporis, 

desde a Data da Primeira Integralizac;ao ate a sua 

efetiva integralizac;ao. 

Possui o significado atribuido na Clausula 8.2.3 

abaixo. 

Regime fiduciario institufdo pela Emissora, na forma 

do artigo 9° da Lei 9.514, sabre os Creditos 

Imobiliarios, as Debentures, a Alienac;ao Fiduciaria 

de Im6veis e a Conta Centralizadora, com a 

consequente constituic;ao do respective Patrimonio 

Separado. 

Os juros incidentes sabre Valor Nominal Unitario dos 

CRI ou saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI, 

conforme descritos na Clausula 5 do presente Termo. 

0 resgate antecipado dos CRI vinculados ao presente 

Termo de Securitizac;ao, nos termos da Clausula 6 

abaixo. 
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"Substituicao de Garantia' 

"Termo" ou "Termo de 

Secu ritizacao" 

"Titulares de CRI" ou 

"Investidores" 

"Valor ominal Unitario" 

Possui o significado atribufdo na Chiusula 8.3 abaixo. 

0 presente Termo de Securitizayao de Creditos 

Imobiliarios da 216a Serie da I a Emissao de 

Certificados de Recebfveis Imobiliarios da RB 

Capital Companhia de Securitizayao. 

Sao os detentores de CRI, a qualquer tempo. 

0 valor nominal unitario dos CRI, na Data de 

Emissao, qual seja R$ 1.000,00 (urn mil reais). 

1.2 Todos os prazos aqui estipulados serao contados em dias corridos, exceto se 

expressamente indicado de modo diverso. Na hip6tese de qualquer data aqui prevista nao 

ser Dia Uti!, havera prorrogac;ao para o primeiro Dia Uti! subsequente, sem qualquer 

penalidade. 

1.3 A Emissao foi autorizada em Reuniao do Conselho de Administrac;ao da 

Emissora, realizada em 04 de junho de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada na 

JUCESP em 11 dejunho de 2019, sob o n° 318.481/19-4. 

2. OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1 A Emissora realiza, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a 

vinculac;ao da totalidade dos Creditos Imobiliarios aos CRI da 216a Serie de sua 1 a Emissao 

, conforme as caracterfsticas descritas na Clausula 3 abaixo. 

2.2 Os Creditos Imobiliarios vinculados a presente Emissao tern valor nominal 

de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de reais) na data de emissao das Debentures, a 

saber 17 de junho de 2019. 0 Anexo I con tern a descric;ao dos Creditos Imobiliarios. 
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2.3 Vinculacao dos Creditos lmobiliarios aos CRJ: Os pagamentos recebidos 

pela Emissora em virtude dos Creditos Imobiliarios serao computados e integrarao o lastro 

dos CRI ate sua integral liquidac;ao. Todos e quaisquer recursos relatives aos pagamentos 

dos Creditos Imobiliarios estao expressamente vinculados aos CRI por forc;a do Regime 

Fiduciario, constituido pela Emissora em conformidade com o presente Termo de 

Securitizac;ao, nao estando sujeitos a qualquer tipo de retenc;ao, desconto ou compensac;ao 

com ou em decorrencia de outras obrigac;oes da Emissora. Neste sentido, os Creditos 

Imobiliarios: 

(i) constituem Patrim6nio Separado, nao se confundindo com o patrim6nio comum da 

Emissora em nenhuma hip6tese; 

(ii) permanecerao segregados do patrim6nio comum da Emissora ate o pagamento 

integral da totalidade dos CRI; 

(iii) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administrac;ao 

nos termos deste Termo de Securitizac;ao, bern como ao pagamento dos custos 

relacionados a Emissao, incluindo mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83 

relatives tanto as Debentures quanta aos CRI; (ii) remunerac;ao da Emissora pela 

estruturac;ao da Oferta Publica Restrita; (iii) remunerac;ao a ser paga a Instituic;ao 

Custodiante; (iv) remunerac;ao devida ao Agente Fiduciario; (v) remunerac;ao a ser 

paga ao auditor independente do Patrim6nio Separado; (vi) despesas relativas a 

registro de ativos nos sistemas da 83; e (vii) averbac;oes em cart6rios de registro de 

im6veis e titulos e documentos, quando for o caso; 

(iv) estao isentos e imunes de qualquer ac;ao ou execuc;ao promovida por credores da 

Emissora; 

(v) nao podem ser utilizados na prestac;ao de garantias e nao podem ser excutidos par 

quaisquer credores da Emissora, par mais privilegiados que sejam; e 

(vi) somente respondem pelas obrigac;oes decorrentes dos CRI a que estao vinculados. 
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2.4 A titularidade dos Creditos Imobiliarios foi adquirida pela Emissora por 

meio da celebra~ao do "Instrumento Particular de Escritura da 33 (terceira) Emissao de 

Debentures Simples, nao Conversiveis em A~oes, da Especie Quirografaria, a ser 

Convolada na Especie com Garantia Real, em Serie Unica, para Coloca~ao Privada, da Sao 

Carlos Empreendimentos e Participa~oes S.A.", bern como da assinatura do boletim de 

subscri~ao das Debentures, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos Creditos 

Imobiliarios serao pagos diretamente a Conta Centralizadora, mediante transferencia 

eletr6nica disponivel (TED) ou por outra forma permitida ou nao vedada pelas normas 

entao vigentes. 

3. DA IDENTIFICA(:AO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUI(:AO 

3.1 Jdentificacao do CRI: Os CRI da presente Emissao, cujo Iastra se constitui 

pelos Creditos Imobiliarios, possuem as seguintes caracterfsticas: 

(i) Emissao: 1a (primeira); 

(ii) Serie: 2163 
( ducentesima decima sexta); 

(iii) Quantidade de CRI: 200.000 (duzentos mil) CRI; 

(iv) Valor Total dos CRI: R$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de reais), na Data de 

Emissao· 

(v) 

(vi) 

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

Atualizacao Monetaria: 0 saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI nao sera 

atualizado; 

(vii) Remuneracao: Juras remunerat6rios correspondentes a 100% (cern por cento) da 

varia~ao acumulada da Taxa DI (conforme abaixo definido), acrescida de uma 

sobretaxa equivalente a 1,09% (urn inteiro e nove centesimos por cento) ao ana; 
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(viii) Periodicidade de Pagamento da Amortizacao: 0 Valor Nominal Unitario dos CRI 

ou o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI sera amortizado em parcelas anuais, 

pagas a partir do 12° (decimo segundo) ano contado da Data de Emissao, sendo o 

primeiro pagamento devido em de 19 dejunho de 2031; 

(ix) Periodicidade de Pagamento da Remuneracao: Em parcelas mensats, sendo o 

primeiro pagamento em 19 de julho de 2019 e o ultimo na Data de Vencimento 

conforme o Anexo II ao presente Termo, ou ainda na data de Resgate Antecipado 

dos CRI; 

(x) Regime Fidnciario: Sera instituido Regime Fiduciario sobre os Creditos 

Imobiliarios, as Debentures, a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis, a Cessao Fiduciaria, 

a Conta de Arrecadadora e a Conta Centralizadora, nos termos da Clausula 9 deste 

Termo; 

(xi) Ambiente de Dep6sito, Distribuicao, egociacao e Liquidacao Financeira: 83 · 

(xii) Data de Emissao: 19 dejunho de 2019; 

(xiii) Local de Emissao: Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; 

(xiv) Data de Vencimento Final: 21 de junho de 2034, observada a possibilidade de 

Resgate Antecipado previsto neste Termo; 

(xv) Prazo de Vencimento: 5.481 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e urn) dias contados 

a partir da Data de Emissao; 

(xvi) Taxa de Amortizacao: Conforme os percentuais informados na coluna "Taxa de 

Amortiza<;ao- Tai" das tabelas constantes do Anexo II ao presente Termo; 

(xvii) Garantia flutuante: Nao ha; 

(xviii) Garantias: Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis, nos termos do Contrato de Aliena<;ao 

Fiduciaria, e a Cessao Fiduciaria, nos termos do Contrato de Cessao Fiduciaria; 
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(xix) Coobrigacao da Emissora: Nao ha; 

(xx) ubordinacao: Nao ha; 

(xxi) Forma: Os CRI serao emitidos na forma nominativa e escritural e sua titularidade 

sera comprovada por extrato emitido pela B3 enquanto estiverem eletronicamente 

custodiados na B3. Adicionalmente, sera reconhecido como comprovante de 

titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo 

Escriturador, com base nas informa9oes pres tad as pel a B3; 

(xxii) Classiftcacao de Risco: Os CRI nao serao objeto de classifica9ao de risco; 

(xxiii) ISIN: BRRBRACRI5S4 e 

(xxiv) Fatores de Risco: Conforme Clausula 15 deste Termo de Securitiza9ao. 

3.2 Registro para Distribuicao e Negociacao: Os CRI serao depositados para 

(i) distribui9ao publica no mercado primario por meio do MDA, administrado e 

operacionalizado pela B3 , sendo a distribui9ao liquidada financeiramente por meio da B3; e 

(ii) negocia9ao no mercado secundario por meio do CETIP21 , administrado e 

operacionalizado pela B3, sendo as negocia9oes dos CRI liquidadas financeiramente e os 

CRI custodiados eletronicamente na B3. 

3.3 Por se tratar de oferta para a distribui9ao publica com esfor9os restritos de 

colocayao, a Oferta Publica Restrita sera registrada perante a ANBIMA exclusivamente 

para envio de informa9oes que irao compor a base de dados da ANBIMA, nos termos do 

paragrafo unico do artigo 4° do "C6digo ANBIMA de Regula9ao e Melhores Praticas para 

Estrutura9ao, Coordena9ao e Distribui9ao de Ofertas Publicas de Valores Mobiliarios e 

Ofertas Publicas de Aquisi9ao de Valores Mobiliarios" no prazo de ate 15 (quinze) dias 

contados da data do comunicado de encerramento da Oferta Publica Restrita. 

3.4 Forma de Distribuicao dos CRI: 
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3.4.1 A Emissao e rea1izada em conformidade com a Instruc;ao CVM n° 476 e com 

as demais disposic;oes legais e regulamentares aplicaveis, razao pela qual esta 

automaticamente dispensada de registro de distribuic;ao na CVM, nos termos do artigo 6° da 

referida instruc;ao. 

3.4.2 Os CRI sao destinados a Investidores Profissionais, observado o disposto 

nesta Clausula 3. 

3.4.3 No ambito da Oferta Publica Restrita, os CRI somente poderao ser subscritos 

por Investidores Profissionais, sendo oferecidos a, no maximo, 75 (setenta e cinco) 

Investidores Profissionais, e subscritos por, no maximo, 50 (cinquenta) Investidores 

Profissionais. 

3.4.4 Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos Investidores 

Profissionais, devendo estes fornecer, por escrito, declarac;ao no boletim de subscric;ao, 

atestando que estao cientes que: (i) a Oferta Publica Restrita nao foi registrada na CVM; 

(ii) os CRI ofertados estao sujeitos as restric;oes de negociac;ao previstas na Instruc;ao CVM 

n° 476, e observado a Clausula 3.4.5 abaixo. Ademais, os Investidores Profissionais 

deverao fornecer, por escrito, declarac;ao, atestando sua condic;ao de investidor profissional, 

nos termos definidos neste Termo. 

3.4.5 Os CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados nos mercados 

regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada data 

de subscric;ao ou aquisic;ao dos CRI pelo respectivo Titular de CRI, nos termos do artigo 13 

da lnstruc;ao CVM 476. 

3.4.6 0 prazo maximo de colocac;ao dos CRI sera de ate 180 (cento e oitenta) dias 

contados a partir da data do infcio da distribuic;ao informada a CVM pelo Coordenador 

Lfder, observado o disposto nos artigos 7-A e 8°, paragrafo 2°, da Instruc;ao CVM n° 476. 

3.4.7 0 valor da Emissao nao podera ser aumentado em nenhuma hip6tese. 
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3.5 Destinacao de Recursos: 

3.5.1 Os recursos obtidos com a subscri<;ao e integraliza<yao dos CRI serao 

utilizados pela Emissora exclusivamente para o pagamento a Devedora do pre<;o de 

subscri<;ao das Debentures. 

3.5.2 Por sua vez, os rec;ursos liquidos captados pela Devedora com a emissao das 

Debentures serao utilizados exclusivamente para: (i) constru<yoes e reformas nos lm6veis 

Destina<;ao, indicados no Anexo VfT; e/ou (ii) aquisi<;ao de im6veis pela Emissora e /ou por 

suas Controladas. 0 cronograma estimado disposto no Anexo VII e indicativa e sua 

eventual altera<;ao nao demandani altera<yao do presente Termo de Securitiza<;ao. 

3.5.3 Alteracao de lm6vel Destinacao. Os Im6veis Destina<yao listados no Anexo 

VII poderao ser alterados, seja por substitui<;ao ou acrescimo, por outros im6veis ("Novas 

lm6veis Destinacao") mediante solicita<;ao por escrito enviada pela Devedora ao Agente 

Fiduciario ("Notificacao de SubstitLLicao"), sem a necessidade de aprova<yao em Assembleia 

de Titulares de CRI, desde que tais Novos Im6veis Destina<;ao preencham, 

cumulativamente, os seguintes requisitos (em conjunto, os "Criterios de Elegibilidade 

ovos Im6veis Destina9ao"): 

(i) os Novas Im6veis Destina<yao deverao possuir matrfculas regularmente existentes 

perante o competente oficio de registro de im6veis; 

(ii) os Novos Im6veis Destina<yao devem (a) ser de titularidade da Devedora e/ou de 

suas Controladas ou (b) a Devedora e/ou suas Controladas deverao estar em 

processo de negocia<;ao para aquisi<;ao do Novo Im6vel Destina<yao, conforme 

informado pela Devedora mediante declara<yao escrita; e 

(iii) os Novos Im6veis Destina<yao nao deverao ser objeto de qualquer discussao judicial 

ou administrativa relativa a Legisla<;ao Socioambiental (abaixo definido), conforme 

parecer legal preliminar apresentado pela Devedora ("Parecer Preliminar"), sem 

prejuizo do envio de parecer legal definitivo a ser encaminhado em ate 20 (vinte) 

Dias Uteis da entrega do Parecer Preliminar ("Parecer Definitivo"). Caso o Parecer 

Preliminar e/ou o Parecer Definitivo aponte ressalvas sabre a Legisla<;ao 
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Socioambiental, deveni ser comprovado que a Emissora nao sera passfvel de 

qualquer responsabilidade nas esferas judiciais ou administrativas. 

3.5.3.1 0 aditamento a Escritura de Emissao e ao presente Termo de Securitizas;ao 

devem ser celebrados pela Devedora, a Emissora eo Agente Fiduciario em ate 05 (cinco) 

Dias Uteis contados do recebimento, pelo Agente Fiduciario, da Notificas;ao de 

Substituis;ao, acompanhada do Parecer Preliminar, conforme o modelo de aditamento que 

consta do Anexo VI da Escritura de Emissao, no caso da Escritura de Emissao, e do Anexo 

X ao presente Termo, no caso do Termo de Securitizas;ao. Considerar-se-a alterada a 

destinas;ao dos recursos mediante o protocolo do referido aditamento a Escritura de 

Emissao na JUCESP. 

3.5.3.1.1 A Devedora podera utilizar os recursos decorrentes das Debentures para 

aquisis;ao do Novo Im6vel Destinas;ao a partir da data do protocolo do aditamento a 
Escritura de Emissao referido na Clausula acima na JUCESP, inclusive. 

3.5.3.2 Caso os Novas Im6veis Destinas;ao nao se enquadrem em qualquer dos 

Criterios de Elegibilidade Novas Im6veis Destinas;ao, estes nao poderao ser inclufdos no 

Anexo X deste Termo e, por conseguinte, sera considerado rejeitado o pleito de 

substituis;ao em rela9ao a tais im6veis. 

3.5.4 A integralidade dos recursos captados por meio da presente Emissao devera 

seguir a destinas;ao prevista na Clausula 3.5.1 e 3.5.2 acima, ate a Data de Vencimento, ou 

ate que a Devedora comprove a aplicas;ao da totalidade dos recursos obtidos, o que ocorrer 

primeiro, nao podendo ultrapassar a Data de Vencimento. 

3.5.5. A Devedora devera encaminhar a Emissora e ao Agente Fiduciario: 

(i) (a) em ate 20 (vinte) Dias Uteis do encerramento de cada semestre, sendo o primeiro 

contado a partir da Data da Primeira Integralizas;ao, declaras;ao no formato constante do 

Anexo III a Escritura de Emissao, devidamente assinado por seus representantes legais 

("Re1at6rio de Veriftcacao"), informando o valor total destinado a cada urn dos Im6veis 

Destinas;ao durante o semestre e/ou perfodo, conforme o caso, imediatamente anterior a 
data de emissao de cada Relat6rio de Verifica9ao, juntamente com (b) c6pia dos contratos, 

notas fiscais, atos societarios e demais documentos comprobat6rios da referida destinas;ao; 
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e (ii) sempre que solicitado por escrito pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario, 

incluindo, sem limitac;:ao, para fins de atendimento a exigencias de 6rgaos reguladores e 

fiscalizadores, em ate 20 (vinte) Dias (Jteis do recebimento da solicitac;:ao, ou em prazo 

menor conforme exigido pelo 6rgao regulador e fiscalizador competente, c6pia dos 

contratos, notas fiscais, atos societarios e demais documentos comprobat6rios que julgar 

necessaria para acompanhamento da utilizac;:ao dos recursos e da destinac;:ao dos recursos 

para as Controladas, quando aplicavel, se assim solicitado. 

3.5.6. Mediante o recebimento do Relat6rio de Verificac;:ao e dos demais 

documentos previstos na Clausula 3.5.5 acima, o Agente Fiduciario devera verificar, no 

mfnimo a cada 6 (seis) meses, ate a Data de Vencimento ou ate que a totalidade dos 

recursos tenham sido utilizados, o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por 

meio da presente Emissao aos Im6veis Destinac;:ao, exclusivamente, a partir dos 

documentos fornecidos nos termos da Clausula 3.5.5 acima. Sem prejufzo do dever de 

diligencia, o Agente Fiduciario assumira que as informac;:oes e os documentos 

encaminhados pela Devedora para complementar as informac;:oes do relat6rio previsto no 

Anexo II da Escritura de Emissao sao veridicos e nao foram objeto de fraude ou 

adulterac;:ao. 

3.5.7 A Devedora sera a responsavel pela custodia e guarda de todos e quaisquer 

documentos que comprovem a utilizac;:ao dos recursos relativos as Debentures, nos termos 

da Escritura de Emissao. 

3.5.8. Caso nao sejam subscritas Debentures na totalidade do valor da emissao das 

Debentures, a Emissora-aplicara os recursos obtidos, de maneira proporcional ao indicado 

na tabela do Anexo VII. 

3.8 Declaracoes: Para atendimento do disposto no item 15 do Anexo III da 

Instruc;:ao CVM n° 414, seguem como Anexo Ill, Anexo IV, Anexo V e nexo VI ao 

presente Termo de Securitizac;:ao, declarac;:ao emitida pelo Coordenador Lfder, pela 

Securitizadora e pelo Agente Fiduciario (este na condic;:ao de agente fiduciario e instituic;:ao 

custodiante da Escritura de Emissao ), respectivamente. 
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4. SUBSCRI<;AO E INTEGRALIZA<;AO DOS CRI 

4.1 Os CRI serao integralizados pelo seu Preyo de Subscriyao. 0 Preyo de 

Subscriyao sera pago a vista, na data de subscriyao, em moeda corrente nacional. 

4.1.1 A integralizayao dos CRI sera realizada em uma (mica data, par intermedio 

dos procedimentos estabelecidos pela B3. 

5. CALCULO DO SALDO DEVEDOR DOS CRI, ATUALIZA<;AO 

MONET ARIA DOS CRI E REMUNERA<;AO DOS CRI 

5.1 0 Valor Nominal Unitario dos CR1 nao sera objeto de atualizayao monetaria. 

5.2 Os CRI farao jus a uma remunera9ao que contemplara juros remuneratorios 

correspondentes a 100% (cern par cento) da variayao acumulada das taxas medias diarias 

dos DI - Depositos lnterfinanceiros de urn dia, extra-grupo, expressa na forma de 

percentual ao ana, base 252 (duzentos e cinquenta e dais) Dias Uteis, calculadas e 

divulgadas diariamente pela B3 no informativo diario disponivel em sua pagina de Internet 

(www.b3.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida de uma sobretaxa ("Spread") equivalente a 

1,09% (urn inteiro e nove centesimos par cento) ao ana, base 252 (duzentos e cinquenta e 

dais) Dias Uteis ("Remuneracao"). A Remunera9ao sera calculada de forma exponencial e 

cumulativa pro rata temporis, por Dias Uteis decorridos, incidente sabre o saldo do Valor 

Nominal Unitario nao amortizado dos CRI desde a Data da Primeira Integralizayao, ate a 

data do seu efetivo pagamento, de acordo com a formula definida na Clausula 5.2.1. abaixo. 

5.2.1 . 0 calculo da RemunerayaO obedecera a seguinte formula: 

] = VNe x ( Fator juros- 1) 

On de: 

J =valor unitario da Remunerayao, devida no final de cada Periodo de Capitalizayao 

(conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; 
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VNe = Valor Nominal Unitario, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

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

apurado de acordo com a formula abaixo: 

Fator ]uros = Fator DI x Fator Spread 

Fator 01 = Produtorio das Taxas 01, a partir da data de infcio de cada Perfodo de 

Capitaliza9ao, inclusive, ate a data de calculo da Remunera9ao, exclusive, calculado com 8 

( oito) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a formula abaixo 

n 

Fator DI = n (1 + TD/k) 
k==1 

k = numero de ordem dos fatores das Taxas 01, variando de 1 ate "n"; 

n = numero total de Taxas Ol consideradas; 

TOik =Taxa 01, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com 

arredondamento, apurada da seguinte forma: 

onde: 

I 

TD1k = ( D
1

k + 1)
152 

-1 
100 

Dlk =Taxa Dl, de ordem k, divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais; e 

Fator Spread = corresponde a sobretaxa (spread) de juros fixos calculado com 9 (nove) 

casas decimais, com arredondamento, conforme formula abaixo: 
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On de: 

DP 

= (Spread 
1
)zsz 

Fator Spread 
100 

+ 

Spread: 1,09 (urn inteiro e nove centesimos); e 

DP = corresponde ao numero de Dias Uteis entre a Data da Primeira lntegraliza~tao, ou a 

Data de Pagamento da Remunerayao dos CRI imediatamente anterior (inclusive), conforme 

o caso, e a data de calculo (exclusive). 

0 bserva96es: 

0 fator resultante da expressao (1 + TDik x p/1 00) e considerado com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento. 

Efetua-se o produtorio dos fatores diarios (1 + TDik x p/1 00), sendo que a cada fator diario 

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

proximo fator diario, e assim par diante ate o ultimo considerado. 

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 

8 ( oito) casas decimais, com arredondamento. 

A Taxa DI devera ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgado 

pela entidade responsavel pelo seu calculo. 

5.2.2. No caso de indisponibilidade temporaria da Taxa 01, sera utilizada, em sua 

substituiyao, a mesma taxa diaria produzida pela ultima Taxa 01 divulgada ate a data do 

calculo, nao sendo devidas quaisquer compensay5es financeiras, tanto por parte da 

Emissora aos Titulares dos CRI, quando da divulgayao posterior da Taxa 01 respectiva. 

5.2.3. Na ausencia de apura~tao e/ou divulgayao da Taxa DI por prazo superior a I 0 

(dez) Dias Uteis contados da data esperada para apurayao e/ou divulga9ao ("Periodo de 

Ausencia de Ta. a Dl") ou, ainda, na hipotese de extinyao ou inaplicabilidade por 
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disposi<;:ao legal ou determina<;:ao judicial da Taxa DI, os Titulares de CRI, definini, 

conforme aprova<;:ao em Assembleia de Titulares, na qual a deveni a observada a 

regulamenta<;:ao aplicavel, o novo panlmetro a ser aplicado, a qual deveni refletir 

panlmetros utilizados em opera<;:oes similares existentes a epoca ("Taxa Substituti va"). Ate 

a delibera<;:ao desse panlmetro sera utilizada, para 0 calculo do valor de quaisquer 

obriga<;:oes pecuniarias previstas neste Termo de Securitiza<;:ao, a mesma taxa diaria 

produzida pela ultima Taxa DI divulgada. 

5.2.4. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realiza<;:ao da Assembleia de 

Titulares de CRI, a referida Assembleia de Titulares de CRI nao sera mais realizada, e a 

Taxa DI, a partir de sua divulga<;:ao, voltara a ser utilizada para o calculo dos juros 

remunerat6rios dos CRI desde a ultima Data de Pagamento da Remunera<;:ao. 

5.2.5. Caso nao haja concordancia da Devedora sobre a Taxa Substitutiva, e 

consequentemente a nova Remunera<;:ao, deliberada em Assembleia de Titulares de CRI ou 

nao haja quorum suficiente para instala<;:ao e/ou delibera<;:ao em Assembleia de Titulares de 

CRI sobre essa materia, a Emissora, com base na op<;:ao a ser adotada pela Devedora nos 

termos da Clausula 4.2.2.5 da Escritura de Emissao, podera optar, a seu exclusivo criterio, 

por: 

(i) acatar a delibera<;:ao da Assembleia de Titulares de CRI; 

(ii) resgatar antecipadamente e, consequentemente, cancelar antecipadamente a 

totalidade dos CRI, sem multa ou premio de qualquer natureza, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 

5.2.3 acima, pelo seu Valor Nominal Unitario nao amortizado, acrescido da 

Remunera<;:ao devida ate a data do efetivo resgate e consequente cancelamento, 

calculada pro rata temporis, a partir Data da Primeira Integraliza<;:ao ou da ultima 

Data de Pagamento da Remunera<;:ao dos CRI, conforme o caso. Nesta alternativa, 

para caJculo da Remunera<;:ao aplicavel aos CRI a serem resgatados e, 

consequentemente, cancelados, para cada dia do Perfodo de Ausencia da Taxa 01 

sera utilizada a mesma taxa diaria produzida pela ultima Taxa DI divulgada; ou 
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(iii) resgatar antecipadamente e, consequentemente, cancelar antecipadamente a 

totalidade dos CRI, sem multa ou premio de qualquer natureza, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da Assembleia de Titulares de CRI mencionada na 

Clausula 5.2.3 acima, pelo seu Valor Nominal Unitario nao amortizado, acrescido 

da Remunera<;ao devida ate a data do efetivo resgate e consequente cancelamento, 

calculada pro rata temporis, a partir da Data da Primeira Integraliza<;ao ou da ultima 

Data de Pagamento da Remunera<;ao, conforme o caso. Nesta alternativa, para 

calculo da Remunera<;ao aplicavel aos CRI a serem resgatadas e, consequentemente, 

cancelados, para cada dia do Perfodo de Ausencia da Taxa Dl sera utilizada a 

remunera<;ao definida pelos Titulares de CRI a Devedora na Assembleia de 

Titulares de CRI a que se refere a Chiusula 5.2.3 acima ("Remuneracao 

Substitutiva"). 

5.2.6. A Devedora obriga-se a comunicar por escrito a Emissora, no prazo de 2 

(dois) Dias Uteis, contados a partir da data da realiza<;ao da Assembleia de Titulares de 

CRI, qual a alternativa escolhida de que trata a Clausula 5.2.5. acima. 

5.3 A Devedora sera responsavel pelo custo de todos os tributos, atuais ou 

futuros, incidentes na fonte sobre os pagamentos, Remunera<;ao dos CRI e reembolso 

devidos aos Titulares de CRI. Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os 

pagamentos feitos pela Emissora em virtude dos Creditos Imobiliarios serao suportados 

pela Devedora, de modo que referidos pagamentos devem ser acrescidos dos valores 

correspondentes a quaisquer tributos e/ou taxas que incidam sobre os mesmos. Da mesma 

forma, caso, por for<;a de lei ou norma regulamentar, Emissora tenha que reter ou deduzir 

dos pagamentos feitos aos Titulares de CRI quaisquer tributos e/ou taxas, deverao acrescer 

a tais pagamentos valores adicionais de modo que os Titulares de CRI recebam os mesmos 

valores que seriam recebidos caso nenhuma reten<;ao ou dedu<;ao fosse realizada ("Gross-

") Yl2· 
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6. RESGATE ANTECIPADO OBRIGATORIO AUTOMATICO E NAO

AUTOMATICO, AMORTIZAC,::AO EXTRAORDINARIA FACULTATIVA E 

AQUISIC,::AO FACUL T ATIV A DOS CRI 

6.1 A Emissora deveni promover o Resgate Antecipado Obrigat6rio da 

totalidade dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitiza<;ao, quando (i) da 

ocorrencia de qualquer dos eventos de vencimento antecipado automatico das Debentures; 

(ii) em caso de ocorrencia vencimento antecipado automatico das Debentures, se assim 

deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRI; (iii) do 

resgate antecipado facultativo das Debentures por parte da Devedora, a partir do 3° 

(terceiro) ano, inclusive, contado da Data da Primeira Integraliza<;ao; (iv) na hip6tese de 

aquisi<;ao facultativa das Debentures pela Devedora; ou (v) em caso da Garantidora ou a 

Devedora nao refor<;arem a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis, em desacordo com a Clausula 

3.7 e seguintes do Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria. 

6.1.1 0 Resgate Antecipado Obrigat6rio sera efetuado sob a ciencia do Agente 

Fiduciario e alcan<;ara, indistintamente, todos os CRI, sendo os recursos recebidos pela 

Emissora no ambito do resgate antecipado das Debentures repassados aos Titulares de CRI 

em ate 2 (dois) Dias Uteis contados do seu efetivo recebimento pela Emissora. 

6.2 Resgate Antecipado Obrigat6rio Automatico: na ocorrencia de vencimento 

antecipado automatico das Debentures, conforme descrito na clausula 6.2 da Escritura de 

Emissao, os CRI serao automaticamente resgatados antecipadamente pelo Valor Nominal 

Unitario ou saldo do Valor Nominal dos CRI, conforme o caso, acrescido da respectiva 

Remunera<;ao dos CRI devida ate a data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, 

dos encargos morat6rios, se houver, acrescido de eventuais despesas do Patrimonio 

Separado e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora nos termos 

dos Documentos da Opera<;ao, pela Emissora, independentemente de qualquer notifica<;ao 

judicial ou extrajudicial. 

6.3 Resgate Antecipado Obrigat6rio Nao-Automatico: na ocorrencia de 

quaisquer eventos de vencimento antecipado nao-automaticos das Debentures, conforme 

descritos na clausula 6.3 da Escritura de Emissao, a Emissora ou o Agente Fiduciario 

convocani, em ate 2 (dois) Dias Uteis da data em que tomar ciencia da ocorrencia do 
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referido evento, uma Assembleia de Titulares de CRI. Caso (i) a referida Assembleia de 

Titulares de CRI nao seja instalada nem em primeira, nem em segunda convocayao; ou 

(ii) a Assembleia de Titulares de CRI seja instalada (a) em primeira convocayao, e os 

Titulares de CRI representando, no mfnimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (urn) dos 

CRI em Circulayao deliberem pelo nao vencimento antecipado das Debentures; ou (b) em 

segunda convocayao, e os Titulares de CRI representando no mfnimo 2/3 (dois teryos) dos 

presentes, desde que estes representem no minima 20% (vinte por cento) dos Titulares de 

CRI em Circulayao, deliberem pelo nao vencimento antecipado das Debentures, sera 

decretado o vencimento antecipado das Debentures e os CRI deverao ser automaticamente 

resgatados antecipadamente pelo Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal dos 

CRI, conforme o caso, acrescido da respectiva Remunerayao dos CRI devida ate a data do 

efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, dos encargos morat6rios, se houver, 

acrescido de eventuais despesas do Patrimonio Separado e de quaisquer outros valores 

eventualmente devidos pela Devedora nos termos dos Documentos da Operayao, pela 

Emissora. 

6.4 Resgate Antecipado Facultativo das Debenture : a Devedora podera, a seu 

exclusivo criteria e a partir do 3° (terceiro) ano, inclusive, contado da Data da Primeira 

Integralizayao, promover o resgate antecipado da totalidade das Debentures em circula<;ao 

("Resgate Antecipado Facultativo das Debentures"), observados os termos e condiy5es 

estipulados na Clausula 5.1 da Escritura de Emissao, nao podendo realizar resgate parcial 

das Debentures em circula<;ao, exceto mediante aprova<;ao em Assembleia de Titulares de 

CRI. Na hip6tese de Resgate Antecipado Facultativo das Debentures, a Emissora devera 

utilizar os recursos decorrentes do pagamento do Resgate Antecipado Facultativo das 

Debentures para realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI, no prazo de ate 

2 (dais) Dias Uteis contado da data de recebimento dos respectivos recursos da Devedora. 

6.4.1 A Devedora realizara o Resgate Antecipado Facultativo das Debentures por 

meio de comunica<;ao endere<;ada a Emissora, com c6pia para o Agente Fiduciario, enviada 

com no mfnimo 90 (noventa) dias de antecedencia a data do pretendido Resgate Antecipado 

Facultativo das Debentures ("Comunicacao de Resgate Antecipado Facultativo das 

Debentures"), a qual devera descrever os termos e condi<;5es do Resgate Antecipado 

Facultativo das Debentures, incluindo: (i) a data para o resgate das Debentures e o efetivo 

pagamento a Debenturista; e (ii) demais informa<;5es consideradas relevantes pela 
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Devedora para conhecimento da Emissora. Uma vez recebida a Comunicac;:ao de Resgate 

Antecipado Facultativo das Debentures, a Emissora deveni, no prazo de ate 2 (dois) Dias 

Uteis contados do referido recebimento, enviar comunicac;:ao aos Titulares de CRI 

informando as condic;:oes do Resgate Antecipado dos CRI, que deveni ocorrer em condic;:oes 

amilogas as do Resgate Antecipado Facultativo das Debentures. 

6.4.2 0 valor a ser pago pela Devedora a titulo de Resgate Antecipado Facultativo 

das Debentures sera o percentual do valor nominal unitario das Debentures ou do saldo do 

valor nominal unitario das Debentures, acrescido da remunerac;:ao das Debentures, 

calculada pro rata temporis desde a data de pagamento da remunerac;:ao das Debentures 

imediatamente anterior, conforme o caso, acrescido de premia calculado de acordo com a 

tabela abaixo ("Premia de Resgate Antecipado Facultativo"): 

Pc.-iodo (a contar da Data da Primeira lntcgraliza.;ao) Prcmio (flat) 

Do 3° ano ate o 5° ano 2,00% 

Do 6° ano ate o 8° ano 1,75% 

Do 9° ano ate o 12° ano 1,50% 

Do 12° ano ate o 15° ano 0,25% 

6.5 Os CRI resgatados pela Emissora, conforme previsto nesta Chiusula 6, serao 

obrigatoriamente cancelados. 

6.6 
) 

0 Resgate Antecipado dos CRI custodiados eletronicamente na B3 seguira 

os procedimentos de liquidac;:ao adotados pela B3. Caso os CRI nao estejam custodiados 

eletronicamente na B3, tal procedimento sera realizado por meio do Escriturador. 

6.7 A B3 devera ser notificada pela Emissora sabre a realizac;:ao de Resgate 

Antecipado dos CRI com antecedencia minima de 3 (tres) Dias Uteis da efetiva data de sua 

realizac;:ao, por meio de correspondencia com ode acordo do Agente Fiduciario. 

6.8 Caso seja realizado o resgate antecipado das Debentures e o seu pagamento 

nao ocorra nos prazos previamente acordados, a Emissora devera tomar as medidas 

deliberadas pelos Titulares de CRI, que poderao incluir, mas nao se limitarao, a excussao 
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da Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis e da Cessao Fiduciaria. A excussao da Alienac;ao 

Fiduciaria de Im6veis e da Cessao Fiduciaria podera ser realizada conforme procedimentos 

definidos pelos Titulares de CRI representando, em primeira convocac;ao ou em qualquer 

convocac;ao subsequente, a maioria dos CRI em Circulac;ao que sejam detidos pelos 

Titulares de CRI presentes em tal Assembleia de Titulares de CRI, nos termos da Clausula 

12 deste Termo. 

6.9 Amoriizacao Extraordinaria Facultativa: a Devedora podera, a seu exclusive 

criteria e a partir do 3° (terceiro) ana, inclusive ("Lock Up"), apos a primeira data de 

integralizac;ao das Debentures, promover a amortizac;ao extraordinaria facultativa das 

Debentures em circulac;ao ("Amortizacao Extraordimiria Facultativa das Debentures"), 

observados os termos e condic;oes estipulados na Chiusula 5.3 da Escritura de Emissao, 

sendo certo que referida Amortizac;ao Extraordimiria Facultativa das Debentures estara 

limitada a 98% (noventa e oito par cento) do valor nominal unitario das Debentures. Na 

hipotese de Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures, a Emissora devera 

utilizar os recursos decorrentes do pagamento da Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa 

das Debentures para realizar a amortizac;ao extraordinaria facultativa dos CRI, no prazo de 

ate 2 (dais) Dias Uteis contado da data de recebimento dos respectivos recursos da 

Devedora. 

6.9.1 A Devedora realizara a Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das 

Debentures par meio de comunicac;ao enderec;ada a Emissora, com c6pia para o Agente 

Fiduciario, enviada com no minima 90 (noventa) dias de antecedencia a data da pretendida 

Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures ("Comunicacao de Amortizacao 

Extraordinaria Facultativa das Debentures"), a qual devera descrever os termos e condic;oes 

da Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures, incluindo: (i) a data para a 

Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures eo efetivo pagamento a Emissora; 

(ii) o percentual do valor nominal unitario das Debentures ou saldo do valor nominal 

unitario das Debentures objeto da Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das Debentures; e 

(iii) demais informac;oes consideradas relevantes pela Devedora para conhecimento da 

Emissora. Uma vez recebida a Comunicac;ao de Amortizac;ao Extraordinaria Facultativa das 

Debentures, a Emissora devera, no prazo de ate 2 (dais) Dias Uteis contados do referido 

recebimento, enviar comunicac;ao aos Titulares de CRI informando as condic;oes da 
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amortiza9ao extraordimiria facultativa dos CRI, que deveni ocorrer em condi9oes amilogas 

as do Amortiza9ao Extraordinaria Facultativa das Debentures. 

6.9.2 0 valor a ser pago a Emissora a titulo de Amortiza9ao Extraordinaria 

Facultativa das Debentures sera o percentual do valor nominal unitario das Debentures au 

do saldo do valor nominal unitario das Debentures, acrescido da remunera9ao das 

Debentures, calculada pro rata temporis desde a data de pagamento da remunera9ao das 

Debentures imediatamente anterior, conforme o caso, acrescido de premia calculado de 

acordo com a tabela abaixo ("Premia de Amortizacao Extraordim'tria"): 

Periodo (a contar da Data da Primcira Integraliza~ao) Premio (flat) 

Do 3° ana ate o 5° ana 2,00% 

Do 6° ana ate o go ana 1,75% 

Do 9° ana ate o 12° ana 1,50% 

Do 12° ana ate o 15° ana 0,25% 

6.10 Observado o disposto na Clausula 3.6.2.1, inciso (iv), do Contrato de 

Aliena9ao Fiduciaria, a Devedora e/ou a Garantidora poderao optar par amortizar 

extraordinariamente as Debentures, para manuten9ao do Loan to Value, ate o percentual 

maximo de 98% (noventa e a ito par cento) do sal do devedor das Debentures, nao se 

aplicando nesta hipotese o Lock Up. A Emissora devera utilizar as recursos decorrentes do 

pagamento de tal das Debentures para realizar a amortiza9ao extraordinaria dos CRI, no 

prazo de ate 2 (dais) Dias Uteis contado da data de recebimento dos respectivos recursos da 

Devedora. 

6.11 A amortiza9ao extraordinaria dos CRI custodiados eletronicamente na 83 

seguira as procedimentos de liquida9ao adotados pela 83. Caso as CRI nao estejam 

custodiados eletronicamente na 83, tal procedimento sera realizado par meio do 

Escriturador. 

6.12 A B3 devera ser notificada pela Emissora sabre a realiza9ao de amortiza9ao 

extraordinaria dos CRI, com antecedencia minima de 3 (tres) Dias Uteis da efetiva data de 

sua realiza9ao, par meio de correspondencia com o de acordo do Agente Fiduciario. 
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7. OBRIGA(:OES E DECLARA<;OES DA EMISSORA 

7.1 A Emissora obriga-se a informar ao Agente Fiduciario todos os fatos 

relevantes acerca da Emissao, bern como aqueles relativos a propria Emissora por meio de 

comunicayao por escrito em ate 2 (dois) Dias Uteis da ocorrencia de tais fatos. 

7.2 A Emissora obriga-se a elaborar urn relat6rio mensa!, na forma e prazos 

previstos na regulamentayao aplicavel, colocando tal relat6rio a disposiyao dos Investidores 

e do Agente Fiduciario, ratificando a vincu!ayao dos Creditos Imobiliarios aos CRI. 

7.2.1 0 relat6rio referido na Clausula anterior devera incluir: 

(i) data de emissao dos CRI; 

(ii) data de vencimento final dos CRI; e 

(iii) valor pago aos Titulares de CRI em cada Data de Pagamento da Remunerayao dos 

CRI do referido periodo. 

7.3 Os referidos relat6rios de gestao serao preparados e disponibilizados pela 

Emissora ao Agente Fiduciario, nos termos da Clausula 7.2 acima. 

7.4 A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informayoes e declarayoes 

prestadas neste Termo de Securitizayao e aos Titulares de CRI, ressaltando que analisou 

diligentemente, em conformidade com opiniao legal emitida no ambito da operayao, os 

documentos relacionados com os CRI, para verificayao de sua legalidade, veracidade, 

ausencia de vicios, consistencia, correyao e suficiencia das informayoes disponibilizadas 

aos Titulares de CRI. 

7.5 A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar o organograma, todos os 

dados financeiros e atos societarios necessarios a realizayao do relat6rio anual, conforme 

artigo 15 da Instruyao CVM n° 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, 

os quais deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 60 (sessenta) dias 
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antes do encerramento do prazo para disponibilizayao na CVM do relat6rio anual do 

Agente Fiduciario. 0 referido organograma do grupo societario da Emissora devera canter, 

inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de 

controle, no encerramento de cada exercicio social. 

7.6 A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares de CRI, no prazo de 5 (cinco) 

Dias Uteis contados da respectiva solicitayao, todas as informa96es que !he couberem e a 

que tiver acesso relativas aos Creditos Imobiliarios. 

7.7 A ocorrencia de quaisquer (i) eventos de vencimento antecipado automatico 

das Debentures, (ii) eventos de vencimento antecipado nao-automatico das Debentures, (iii) 

notifica9ao da Devedora em rela9ao ao Resgate Antecipado facultativo (iv) e/ou Eventos de 

Liquida9ao do Patrim6nio Separado devera ser comunicada pela Devedora ao Agente 

Fiduciario e a Emissora. 

7.8 A Emissora, neste ato, declara que: 

(i) e uma sociedade devidamente organizada, constitufda e existente sob a forma de 

sociedade par a96es com registro de companhia aberta de acordo com as leis 

brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza96es necessarias a Emissora 

para celebrayao deste Termo e dos demais Documentos da Opera9ao de que seja 

parte, a emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obriga96es aqui previstas e 

previstas nos demais Documentos da Opera9ao de que seja parte, tendo sido 

satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios referentes a Emissora 

para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da 

Opera9ao de que seja parte tern poderes estatutarios e/ou delegados para assumir, 

em seu nome, as obriga96es ora estabelecidas e, sendo mandatarios, tiveram os 

poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em plena 

vigor; 
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(iv) e legitima e (mica titular dos Creditos Imobiliarios; 

(v) nao hci qualquer ligac;ao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que 1mpec;a o 

Agente Fiduciario de exercer plenamente suas func;oes; e 

(vi) este Termo e os demais Documentos da Operac;ao de que seja parte constituem uma 

obrigac;ao legal, valida e vinculativa da Emissora, exequivel de acordo com os seus 

termos e condic;oes. 

7.9 Sera de responsabilidade da Emissora, as expensas da Devedora, emitir o 

termo de liberac;ao da Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis, sob supervisao do Agente 

Fiduciario, conforme previsto nos Documentos da Operac;ao. 

8. GARANT lAS 

8.1 Alienacao Fiduciaria. Em garantia ao cumprimento fie! e integral de todas as 

obrigac;oes assumidas pela Devedora no ambito dos Creditos Imobiliarios, a Garantidora, 

nos termos do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria, se comprometeu a formalizar a alienac;ao 

fiduciaria dos Im6veis em garantia das Obrigac;oes Garantidas, tao logo sejam formalizadas 

as baixas dos onus atualmente existentes nas respectivas matrfculas de tais Im6veis (''Onus 

Existentes"). 

8.1.1 Nos termos do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria, a Alienac;ao Fiduciaria 

devera ser registrada no 7° Oficial de Registro de Im6veis do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro, no prazo de ate 90 (noventa) dias contados da baixa dos Onus Existentes, sendo 

certo que o pedido de registro da Alienac;ao Fiduciaria sera realizado pela Devedora em 

conjunto com o pedido de baixa dos Onus Existentes, conforme modelo constante do 

Anexo IV ao Contrato de Alienac;ao Fiduciaria. Esse prazo podera ser prorrogado por igual 

perfodo, no caso de exigencia comprovada a Emissora realizada pelo referido Registro de 

Im6veis por motivo nao imputavel exclusivamente a Devedora, seja por conta de 

exigencias na liberac;ao dos Onus Existentes sobre os Im6veis ou por conta da constituic;ao 

da Alienac;ao Fiduciaria em si, em todos os casos, desde que a Devedora esteja 

comprovadamente cumprindo com tais exigencias de forma tempestiva e diligente. A 
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Devedora apresentani a Aliena9ao Fiduciaria devidamente registrada a Emissora em ate 5 

(cinco) Dias Uteis contados da data de obten9ao do referido registro. 

8.1.2 Registrada a Aliena9ao Fiduciaria, sera celebrado aditamento a Escritura de 

Emissao para convolar a especie das Debentures em especie com garantia real, sendo que 

tal aditamento, ap6s devidamente assinado por todas as partes, devera ser registrado na 

JUCESP no prazo de ate 90 (noventa) dias contados do registro da Aliena9ao Fiduciaria no 

Cart6rio de Registro de Im6veis competente. Esse prazo sera prorrogado por igual periodo, 

no caso de exigencia realizada pela JUCESP por motivo nao imputavel exclusivamente a 
Devedora, e desde que a Devedora esteja cumprindo com tais exigencias de forma 

tempestiva e diligente. 

8.2 Valor Mfnimo de Cobertura dos Im6veis. A razao entre o saldo devedor das 

Debentures e o valor de avalia9ao dos Im6veis, emitido anualmente por uma das 

Avaliadoras (conforme abaixo definido), devera ser igual ou inferior ao Loan to Value ate a 

quita9ao integral das Obriga9oes Garantidas. A apura9ao do saldo devedor das Debentures 

devera ser calculada conforme previsto na Escritura de Emissao 

8.2.1 A Emissora devera verificar o cumprimento do Loan to Value anualmente, a 

partir da data de celebra9ao do Contrato de Aliena9ao Fiduciaria, exclusive. Ficara a 

Devedora e/ou a Garantidora obrigada a enviar a Emissora, anualmente a partir da data de 

celebra9ao do Contrato de Aliena9ao Fiduciaria, o laudo de avalia9ao dos Im6veis por 'uma 

das Avaliadoras, sendo que referido laudo devera ter sido emitido no maximo nos 12 (doze) 

meses anteriores a respectiva data de verifica9ao. 

8.2.2 A Garantidora e a Devedora obrigam-se a manter Integra a Aliena9ao 

Fiduciaria ora pactuada e a refor9a-la ou substituf-la caso o Loan to Value apurado se 

desenquadre dos percentuais definidos na Clausula 8.2 acima ("Evento de Reforco de 

Garantia"). Neste caso, a Garantidora enviara notifica9ao por escrito a Devedora e a 
Garantidora, para que, no prazo de ate 15 (quinze) Dias Uteis, opte por uma das seguintes 

altemativas: 

(i) refor9ar a Aliena9ao Fiduciaria dos Im6veis com a adi9ao de outro(s) im6vel(is) a 
presente garantia, nos termos da Clausula 8.2.3 e subclausulas abaixo; ou 
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(ii) substituir os Im6veis Alienados Fiduciariamente por outro(s) im6vel(is), nos termos 

da Clausula 8.3 e subclausulas abaixo; ou 

(iii) exclusivamente em caso de desenquadramento do Loan to Value em percentual 

entre o estabelecido na Clausula 8.2 acima e 75% (setenta e cinco por cento) ou 

70% (setenta por cento) ap6s o 96° (nonagesimo sexto) mes, inclusive, contado da 

assinatura do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria, reforc;ar a garantia atraves de 

constituic;ao de cessao fiduciaria sobre aplicac;oes financeiras (cash collateral), no 

valor necessaria para o restabelecimento do Loan to Value definido na Clausula 8.2 

acima; ou 

(iv) amortizar extraordinariamente as Debentures e os CRI, no valor necessaria para o 

restabelecimento do Loan to Value, nao sendo devido pela Garantidora ou pela 

Devedora a Emissora, nesta hip6tese, premio por amortizac;ao extraordim1ria. 

8.2.2.1 Nao obstante a notificac;ao enviada pela Emissora nos termos da Clausula 

8.2.2, a Garantidora e a Devedora se comprometem a enviar notificac;ao por escrito a 
Emissora, no prazo maximo de 5 (cinco) Dias Uteis contado da ciencia de descumprimento 

do Loan to Value, mencionando o motivo do desenquadramento e qual das hip6teses de 

correc;ao do Evento de Reforc;o de Garantia optara nos termos da Clausula 8.2.2 acima. 

8.2.2.2 Nao dependerao de aprovac;ao pelos titulares de CRI as hip6teses de 

correc;ao do Evento de Reforc;o de Garantia previstas nos incisos "iii" e "iv" da Clausula 

8.2.2 acima. 

8.2.3 Reforco de Garantia mediante alienacao fiduciaria de im6vel(is) 

adicional(is). Na hip6tese de ocorrer desenquadramento do Loan to Value, a Garantidora, 

e/ou a Devedora poderao optar por realizar o Reforc;o de Garantia mediante alienac;ao 

fiduciaria de im6vel(is) adicional(is), hip6tese em que a Devedora e/ou a Garantidora 

deverao enviar notificac;ao, por escrito, a Emissora (" otificacao de Reforco de Garantia 

com Adicao de Im6vel"), desde que observado o seguinte procedimento ("Reforco de 

Garantia com dicao de lm6vel"): 
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(i) a Notificac;ao de Refon;:o de Garantia com Adic;ao de Im6vel deveni ser 

acompanhada dos seguintes documentos: (a) certidao de matricula atualizada do(s) 

im6vel(is) adicional(is) a sere(m) dado(s) em garantia (" ovos Im6veis"); e 

(b) respectivos laudo(s) de avaliac;ao a serem contratado(s) pela Devedora, as suas 

expensas, junto a qualquer das A valiadoras, sendo que referido laudo deveni ter sido 

emitido, no maximo, nos 12 (doze) meses anteriores ao envio da Notificac;ao de 

Reforc;o de Garantia com Im6vel; 

(ii) a Devedora e/ou a Garantidora devera(ao ), ainda, indicar escrit6rio de advocacia de 

1 a (primeira) linha e reconhecida competencia em operac;oes no mercado imobiliario 

("Assessot· Jur[dico") para realizac;ao de auditoria juridica e emissao do Parecer 

Legal (conforme definido abaixo) sobre OS Novos Im6veis, as expensas da 

Devedora e/ou da Garantidora; e 

(iii) o prazo para conclusao da auditoria juridica e do Parecer Legal nao podera ser 

superior a 20 (vinte) Dias Uteis contados do recebimento de toda a documentac;ao 

solicitada pelo Assessor Juridico contratado, a qual devera ser providenciada pela 

Devedora e/ou pela Garantidora. 

8.2.3.1 Os Novos Im6veis deverao preencher os seguintes criterios de elegibilidade 

("Criterios de Elegibilidade"): 

(i) considerada pro forma a substituic;ao de garantia, a razao entre o sal do devedor das 

Debentures e o valor de mercado dos Novos Im6veis devera ser suficiente para 

manutenc;ao do Loan to Value definido na Clausula 8.2 acima ("LTV dos Novos 

lm6vei "); 

(ii) a certidao de matricula atualizada dos Novos Im6veis, devera demonstrar que os 

Novos Im6veis estao livres e desembarac;ados de quaisquer onus ou gravames; e 

(iii) os Novos Im6veis nao poderao ser objeto de decisao condenat6ria transitada em ~~ 
julgado proferida em decorrencia de ac;ao, procedimento, processo Uudicial ou 

administrative) sobre aspectos trabalhistas ou ambientais de qualquer natureza, 

conforme parecer legal apresentado pelo Assessor Juridico ao Agente Fiduciario dos 
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CRI e a Emissora. Caso haja pendencias apontadas no parecer legal aqui referido, a 

Devedora deveni comprovar a Securitizadora que a Devedora ou qualquer terceiro 

assumiu a responsabilidade por indenizar a Emissora em relayao a tais pendencias 

("Parecer Legal"). 

8.2.3.1.1 Para fins de apurayao do disposto no inciso "i" da Cbiusula 8.2.3.1 acima, a 

Devedora ou a Garantidora deveni enviar a Emissora, na data da Notificayao de Reforyo de 

Garantia com Im6vel, laudo de avaliayao dos Novos Im6veis e dos Im6veis Alienados 

Fiduciariamente elaborados nos termos da Clausula 8.2.3, inciso "i", alfnea "b" acima. A 

apurayao do saldo devedor das Debentures devera ser realizada conforme previsto na 

Escritura de Emissao. 

8.2.3.2 Conclufdo o processo de auditoria juridica mencionado na Clausula 8.2.3, 

inciso "ii", em termos satisfat6rios a Emissora, esta devera submeter o Reforyo de Garantia 

com Im6vel, a aprovayao dos titulares dos CRI em assembleia geral, observados os 

procedimentos deste Termo de Securitizayao ("Assembleia de Refors:o"), sendo certo que 

nao sera devido qualquer premia ou waiver fee pela Devedora e/ou pela Garantidora a 
Emissora, bern como pela Emissora aos titulares dos CRI, no ambito do Reforyo de 

Garantia com Im6vel. 

8.2.3.3 No prazo de ate 10 (dez) Dias Uteis contados da realizayao da Assembleia de 

Reforyo, as Partes deverao celebrar instrumento de alienayao fiduciaria relativa aos Novos 

Im6veis nos exatos termos do Contrato de Alienayao Fiduciaria, ficando a Devedora e/ou 

Garantidora responsaveis em levar a registro referido instrumento no Cart6rio de Registro 

de Im6veis competente. 

8.2.3.4 A Garantidora e/ou a Devedora deverao registrar a Alienayao Fiduciaria 

sabre os Novos Im6veis nos mesmos termos e condiyoes do presente Contrato de Alienayao 

Fiduciaria, ou seja, no prazo de ate 90 (noventa) dias corridos contados da data de 

aprovayao da Assembleia de Reforyo. 

8.3 Substituicao dos Im6veis. Observadas as condiyoes abaixo descritas, caso (i) 

o Loan to Value esteja enquadrado e a Devedora e/ou a Garantidora desejarem solicitar a 
Emissora a substituiyao integral dos Im6veis Alienados Fiduciariamente por novos 
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im6veis; ou (ii) a Devedora e/ou a Garantidora optem, na forma do item 8.2.2 acima, par 

reenquadrar o Loan to Value mediante substitui~ao dos Im6veis Alienados Fiduciariamente 

par novas im6veis, a Devedora e/ou a Garantidora deverao enviar notifica~ao, par escrito, a 

Emissora ("Notificacao de Substituicao da Garantia"), desde que observados os Criterios de 

Elegibilidade (conforme definido abaixo) e o seguinte procedimento (" ubst ituicao da 

Garantia") : 

(i) a Notifica~ao de Substitui~ao da Garantia solicitando a substitui~ao dos Im6veis 

deveni ser acompanhada dos seguintes documentos: (a) certidao de matricula 

atualizada dos Novas Im6veis; (b) respectivos laudo(s) de avalia~ao a serem 

contratado(s) pel a Devedora, as suas expensas, junto a qualquer das A valiadoras, 

sendo que referido laudo deveni ter sido emitido, no maximo, nos 12 (doze) meses 

anteriores ao envio da Notifica~ao de Substitui~ao da Garantia; e (c) indica~ao de 

todas as caracterfsticas de fian~a bancaria a ser contratada junto a uma institui~ao 

financeira de primeira linha correspondente em valor equivalente ao saldo devedor 

das Debentures ("Garantia Transit6ria Substituicao"); 

(ii) a Devedora e/ou a Garantidora devera(ao ), ainda, indicar ·o Assessor Juridico para 

realiza~ao de auditoria juridicae emissao do Parecer Legal sabre os Novas Im6veis, 

as expensas da Devedora e/ou da Garantidora; e 

(iii) o prazo para conclusao da auditoria jurfdica e do Parecer Legal nao podera ser 

superior a 20 (vinte) Dias Uteis contados do recebimento de toda a documenta~ao 

solicitada pelo Assessor Jurfdico contratado, a qual devera ser providenciada pela 

Devedora e/ou pela Garantidora. 

8.3.1 Os Novos Im6veis deverao preencher os Criterios de Elegibilidade, 

conforme definidos na Clausula 8.2.3.1 acima. 

8.3.1.1 Para fins de apura~ao do disposto no inciso "i" da Clausula 8.2.3.1 acima, a 

Devedora ou a Garantidora devera enviar a Emissora, na data da Notifica~ao de 

Substitui~ao da Garantia, laudo de avalia~ao dos Novas Im6veis e dos Im6veis Alienados 

Fiduciariamente elaborados nos termos da Clausula 8.3, inciso "i", alfnea "b" acima. A 
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apurac;ao do saldo devedor das Debentures deveni ser calculado conforme previsto na 

Escritura de Emissao. 

8.3.2 Conclufdo o processo de auditoria juridica mencionado na Clausula 8.3, 

inciso "ii", em termos satisfatorios a Emissora, esta devera submeter a Substituic;ao da 

Garantia e a constituic;ao da Garantia Transitoria Substituic;ao, a aprovac;ao dos titulares dos 

CRI em assembleia geral, observados os procedimentos do Termo de Securitizac;ao 

("Assembleia de Substituicao"), sendo certo que nao sera devido qualquer premio ou 

waiver fee pela Devedora e/ou pela Garantidora a Emissora, bern como pela Emissora aos 

titulares dos CRI no ambito da Substituic;ao da Garantia. 

8.3.3 Uma vez aprovada a Substituic;ao da Garantia pela Assembleia de 

Substituic;ao, ficara a Emissora obrigada a emitir o termo de liberac;ao dos Imoveis 

Alienados Fiduciariamente no prazo de ate 10 (dez) Dias Uteis, contados da Assembleia de 

Substituic;ao que aprovar a Substituic;ao da Garantia, e desde que tenha sido apresentada a 

Garantia Transitoria Substituic;ao. 

8.3.4 No prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da constituic;ao da Garantia 

Transitoria Substituic;ao, as Partes deverao celebrar instrumento de alienac;ao fiduciaria 

relativa aos Novos Imoveis nos exatos termos do presente instrumento, ficando a Devedora 

e/ou Garantidora responsaveis em levar a registro referido instrumento no Cartorio de 

Registro de Imoveis competente. 

8.3.5 Uma vez devidamente (i) registrada a alienac;ao fiduciaria dos Novos 

Imoveis, nos termos da Clausula 8.3.4 acima, mediante apresentac;ao das matrfculas dos 

Novos Imoveis devidamente atualizadas; e (ii) constituida a cessao fiduciaria dos direitos 

creditorios decorrentes dos contratos de locac;ao dos Novos Imoveis, observados os termos 

do Contrato de Cessao Fiduciaria, ficara a Emissora obrigada a dar quitac;ao da fianc;a 

objeto da Garantia Transitoria Substituic;ao, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contado do 

recebimento das matriculas dos Novos Imoveis atualizadas. 

8.4 Cessao Fiduciaria. 
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8.4.1 Em garantia do fiel e integral cumprimento das Obrigay6es Garantidas, a 

Garantidora cedeu fiduciariamente a Securitizadora OS direitos credit6rios, presentes ou 

futuros, oriundos da explorayao dos Im6veis, o que inclui os respectivos alugueis, bern 

como a totalidade dos respectivos acess6rios, tais como juros, multas, atualizayao 

monetaria, penalidades, indenizayoes, direitos de regresso, encargos por atraso e demais 

encargos eventualmente decorrentes dos contratos de locayao atualmente em vigor, 

conforme elencados no Anexo I ao Contrato de Cessao Fiduciaria, e ainda os direitos, 

prerrogativas, privilegios, todos os acess6rios, garantias constitufdas, e instrumentos que os 

representam, incluindo respectivos anexos, os valores relativos a cessao de direitos, 

aplicayoes e quaisquer outros por mais especiais que sejam ("Direitos Credit6rios"), nos 

termos do artigo 66-B da Lei n° 4.728/65, dos artigos 18 a 20 da Lei n° 9.514/97 e das 

demais disposiyoes legais aplicaveis. 

8.4.2 A Garantidora devera ceder fiduciariamente qumsquer novos Direitos 

Credit6rios que venham a ser de sua titularidade relativos aos Im6veis, a qualquer tempo 

ate o cumprimento integral das Obrigayoes Garantidas ("Novos Direitos redit6rios"). Os 

Novos Direitos Credit6rios passarao a integrar a Cessao Fiduciaria no momento em que 

forem constitufdos, obrigando-se, adicionalmente, a Garantidora a, no prazo de ate 15 

(quinze) Dias Uteis contados da data de assinatura dos instrumentos que constitufrem os 

Novos Direitos Credit6rios, celebrar os respectivos aditamentos ao Contrato de Cessao 

Fiduciaria, na forma de seu Anexo IV, bern como comunicar os novos locatarios dos 

Im6veis e eventuais fiadores dos contratos de locayao sobre a presente cessao fiduciaria de 

direitos credit6rios, por meio de envio de notificayao, preparada na forma do Anexo II do 

Contrato de Cessao Fiduciaria. 

8.5 Regime Fiduciario. Adicionalmente, os Creditos Imobiliarios contarao com 

o Regime Fiduciario, com consequente constitui9ao do Patrimonio Separado. 

8.6 Nao serao constituidas garantias especificas, reais ou pessoais, diretamente 

sobre os CRI, que gozarao indiretamente da Aliena9ao Fiduciaria de Im6veis e da Cessao 

Fiduciaria no ambito das Debentures. Os CRI nao contarao com garantia flutuante da 

Emissora, razao pela qual qualquer bern ou direito integrante de seu patrimonio, que nao 

componha o Patrimonio Separado, nao sera utilizado para satisfazer as obriga96es 

assumidas no ambito do presente Termo de Securitiza9ao. 
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8.7 Fica certo e ajustado o caniter nao excludente, mas cumulativo entre si, da 

Aliena<;ao Fiduciaria, da Cessao Fiduciaria, e demais garantias que eventualmente sejam 

constituidas no futuro, podendo o Agente Fiduciario, em beneficio dos Titulares de CRI, 

executar todas e quaisquer garantias outorgadas a Emissora no ambito dos Documentos da 

Opera<;ao, simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com isso prejudique qualquer 

direito ou possibilidade de exerce-lo no futuro, ate a quita<;ao integral das Obriga<;oes 

Garantidas. A excussao de uma das garantias constitufdas nao ensejan\, em hip6tese 

nenhuma, perda da op<;ao de se excutir as demais garantias eventualmente constitufdas. 

9. REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRA<;AO DO PATRIMONIO 

SEPARADO 

9.1 Na forma do artigo 9° da Lei 9.514, a Emissora institui Regime Fiduciario 

sobre os Creditos Imobiliarios, as Debentures, a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis e a Conta 

Centralizadora, constituindo referidos Creditos Imobiliarios lastro para a emissao dos CRI. 

9.2 Os Creditos Imobiliarios, as Debentures, a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis 

e a Conta Centralizadora sob Regime Fiduciario permanecerao separados e segregados do 

patrimonio comum da Emissora ate o vencimento e pagamento integral dos CRI. 

9.2.1 0 Patrimonio Separado, (mico e indivisfvel, sera composto pelos Creditos 

Imobiliarios, pelas Debentures, pela Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis e pela Conta 

Centralizadora e sera destinado especificamente ao pagamento dos CRI e das demais 

obriga<;oes relativas ao respectivo Regime Fiduciario, nos termos do artigo 11 da Lei 9.514. 

9.3 Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, os Creditos Imobiliarios, as Debentures, 

a Aliena<;ao Fiduciaria de Im6veis e a Conta Centralizadora estao isentos e imunes de 

qualquer a<;ao ou execu<;ao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constitui<;ao de 

garantias ou de execu<;ao por quaisquer dos credores, por mais privilegiados que sejam, e s6 

responderao pelas obriga<;oes inerentes aos CRI. 

9.4 A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio Separado, 

promovendo as diligencias necessarias a manuten<;ao de sua regularidade, notadamente a 
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dos fluxos de pagamento no ambito dos CRI e demais encargos acess6rios dos CRI, bern 

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

e publicando as respectivas demonstrac;:oes financeiras, em conformidade com o artigo 12 

da Lei 9.514. 

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instruc;:ao CVM no 

414: 

(i) a custodia de 1 (uma) via original da Escritura de Emissao de CCI pela Instituic;:ao 

Custodiante; 

(ii) cabe a Emissora a guarda e conserva~tao de 1 (uma) via original da Escritura de 

Emissao e seus aditamentos, de 1 (uma) via original do Contrato de Alienac;:ao 

Fiduciaria, quando celebrado, e de vias originais de eventuais aditamentos, de 

(uma) via original do Contrato de Cessao Fiduciaria e seus aditamentos; e 

(iii) a arrecadac;:ao, o controle e a cobranc;:a ordinaria dos Creditos Imobiliarios sao 

atividades que serao realizadas pela Emissora. 

9.5 A Emissora somente respondera por preJmzos ou por insuficiencia do 

Patrimonio Separado em caso de descumprimento de disposic;:ao legal ou regulamentar, por 

negligencia dolosa ou administrac;:ao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do 

mesmo, reconhecidos por sentenc;:a condenat6ria transitada em julgado. 

9.6 Taxa de Administracao: A Securitizadora fara jus ao recebimento mensa! da 

Taxa de Administrac;:ao, no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), lfquidos de todos e 

quaisquer tributos, atualizada anualmente pela variac;:ao acumulada do IGPM, 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. 

9.6.1 A Taxa de Administrac;:ao sera devida pela Devedora, com recursos que nao 

sejam do Patrimonio Separado, e paga em ate 2 (dois) Dias Uteis contatos a partir da Data 

da Primeira Integralizac;:ao dos CRI e, a partir de entao, mensalmente, ate a Data de 

Vencimento dos CRI. A Taxa de Administr~ao sera acrescida dos valores dos tributos que 

49 



incidem sabre a presta((ao desses servi((OS (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) 

PIS; (iii) COFINS, (iv) IR, (v) CSLL, bern como outros tributos que venham a incidir sabre 

a Taxa de Administra((ao. 

9.6.2 A remunera((aO definida acima e na Cl<iusula 9.6.1 acima, continuani sendo 

devida mesmo ap6s dosa Data de Vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja 

exercendo atividade inerentes a sua fun((ao em rela((ao a presente emissao. 

9.6.3 Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remunera((ao prevista nesta 

Clausula 9.6.1, estarao sujeitos a multa moratoria a taxa efetiva de 2% (dois por cento) 

incidente sabre o valor em atraso, bern como a juros morat6rios a taxa efetiva de 1% (urn 

por cento) ao mes, incidentes sabre o valor em atraso, calculados pro rata die. 

9.7 Ordem de Prioridade de Pagamentos: Os valores recebidos em razao do 

pagamento dos Creditos Imobiliarios deverao ser aplicados de acordo com a seguinte 

ordem de prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente sera pago caso haja 

recursos disponfveis ap6s o cumprimento do item anterior: 

(i) Despesas do Patrim6nio Separado, caso o mesmo nao seja arcado diretamente pela 

Devedora, ou por quem esta indicar, sem exclusao da responsabilidade da Devedora 

pelo pagamento; 

(ii) Pagamento de reembolso a Emissora quanta as despesas suportadas pela Emissora 

em razao das Garantias; 

(iii) Pagamento da Remunera((ao dos CRI referente ao perfodo transcorrido; e 

(iv) Amortiza((ao dos CRI, conforme Anexo II do presente instrumento. 

9.8 Os recursos disponfveis na Conta Centralizadora oriundos dos pagamentos 

dos Creditos Imobiliarios quando retidos na Conta Centralizadora, serao aplicados nos 

Investimentos Permitidos, observada a ordem de prioridade de pagamentos estabelecida na 

Clausula 9.7 acima, ate o cumprimento integral das Obriga((oes Garantidas. 
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10. AGENTE FIDUCIARIO 

10.1 A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que formalmente aceita 

a sua nomea<yao, para desempenhar os deveres e atribui<yoes que !he competem, sendo-lhe 

devida uma remunera<yao nos termos da lei e deste Termo. 

10.2 Agente Fiduciario, neste ato, declara que: 

(i) e uma sociedade yalidamente constituida e existente, em situa<yao regular, segundo 

as leis da Republica Federativa do Brasil, bern como esta devidamente autorizada a 

desempenhar as atividades descritas em seu objeto social; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autoriza<yoes necessarias a celebra<yao 

deste Termo de Securitiza<yao e dos Documentos da Opera<yao, conforme o caso, a 
emissao dos CRI, bern como a cumprir com suas obriga96es aqui previstas e nos 

Documentos da Opera<yao, tendo sido satisfeitos todos os requisites legais e 

estatutarios necessaries para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitiza<yao e os Documentos 

da Opera<yao, conforme o caso, tern poderes estatutarios e/ou delegados para 

assumir, em seu nome, as obriga<yoes ora estabelecidas e, sendo mandataries, 

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandates em 

plena vigor; 

(iv) a celebra<yao e o cumprimento de suas obriga<yoes previstas neste Termo de 

Securitiza<;:ao, bern como a celebra<;:ao dos demais Documentos da Opera<yao, 

conforme o caso, foram devidamente autorizadas pelos seus 6rgaos societarios 

competentes, e nao infringem ou contrariam: (a) o Contrato Social do Agente 

Fiduciario; (b) qualquer lei, decreta ou regulamento a que o Agente Fiduciario 

esteja sujeito; ou (c) qualquer obriga<yao anteriormente assumida pelo Agente 

Fiduciario em quaisquer contratos, inclusive financeiros, nem ira resultar em: (I) 

vencimento antecipado de qualquer obriga<;:ao estabelecida em qualquer desses 

contratos ou instrumentos; (2) cria<;:ao de qualquer onus sobre qualquer ativo ou 
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bern do Agente Fiduciario, exceto por aqueles ja existentes nesta data; ou (3) 

rescisao de qualquer desses contratos ou instrumentos; 

(v) todas as declara<yoes e garantias relacionadas ao Agente Fiduciario que constam 

deste Termo de Securitiza<yao, bern como dos Documentos da Opera<yao, conforme o 

caso sao, na data de assinatura deste Termo de Securitiza<yao, verdadeiras, corretas, 

consistentes e suficientes em todos os seus aspectos; 

(vi) nenhum registro, consentimento, autoriza<yao, aprova<yao, licen<ya, ordem de, ou 

qualifica<yao perante qualquer autoridade governamental ou 6rgao regulat6rio, 

adicional aos ja concedidos, e exigido para o cumprimento, pelo Agente Fiduciario, 

de suas obriga<;oes nos termos deste Termo de Securitiza<;ao ou para a realiza<yao da 

Oferta Publica Restrita; 

(vii) nao omitiu ou omitira nenhum fato relevante, de qualquer natureza, que seja de seu 

conhecimento e que possa resultar em altera<yao substancial adversa de sua situa<yao 

economico-financeira, juridica ou de suas atividades em prejuizo dos Titulares de 

CRI; 

(viii) tern todas as autoriza<yoes e licen<yas (inclusive ambientais, societarias e regulat6rias) 

relevantes exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o 

exercfcio de suas atividades; 

(ix) esta cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e determina<yoes dos 

6rgaos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicaveis a condu<yao de seus 

neg6cios e que sejam relevantes para a execu<yao das atividades do Agente 

Fiduciario, exceto com rela<yao aquelas leis e regulamentos que estejam sendo 

contestados de boa-fe ou para as quais o Agente Fiduciario, possua provimento 

jurisdicional vigente autorizando sua nao observancia; 

(x) cumpre a legisla<yao ambiental e trabalhista em vigor, inclusive, mas nao limitado a, 

legisla<yao em vigor pertinente a Politica Nacional do Meio Ambiente, as 

Resolu<;oes do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente e as demais 

legisla<yoes e regulamenta<yoes ambientais supletivas, adotando as medidas e a<yoes 
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preventivas ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais 

apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social; 

(xi) cumpre a legislac;ao em vigor, em especial a legislac;ao trabalhista e previdenciaria, 

zelando sempre para que (a) nao utilize, direta ou indiretamente, trabalho em 

condic;oes analogas as de escravo ou trabalho infantil; (b) os respectivos 

trabalhadores estejam devidamente registrados nos termos da legislac;ao em vigor; 

(c) cumpra as obrigac;oes decorrentes dos respectivos contratos de trabalho e da 

legislac;ao trabalhista e previdenciaria em vigor; e (d) cumpra a legislac;ao aplicavel 

a saude e seguranc;a publicas; 

(xii) mantera os seus bens adequadamente segurados, conforme praticas correntes de 

mercado; 

(xiii) esUt em dia com pagamento de todas as obrigac;oes de natureza tributaria 

(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciaria, ambiental e de quaisquer 

outras obrigac;oes impostas por lei, ou esta discutindo de boa-fe a realizac;ao de 

pagamentos nao realizados, nas esferas administrativa au judicial; 

(xiv) cumpre e continuara a cumprir rigorosamente a legislac;ao trabalhista em vigor, 

adotando todas as medidas e ac;oes de forma a nao descumprir os direitos dos 

trabalhadores e nao utilizar no exercicio de suas atividades mao-de-obra escrava ou 

infantil, bern como procedendo a todas as diligencias para evitar discriminac;ao de 

rac;a ou genera em seu ambiente; 

(xv) cumpre e adota todas as medidas para que seus conselheiros, administradores, 

funcionarios, representantes e procuradores cumpram as leis e regulamentos, 

nacionais e estrangeiros, conforme aplicaveis, contra pratica de corrupc;ao e atos 

lesivos a administrac;ao publica ou ao patrim6nio publico nacional, incluindo, sem 

limitac;ao, as Leis Anticorrupc;ao sem prejufzo das demais legislac;oes anticorrupc;ao, 

na medida em que: (a) conhece e entende as disposic;oes das leis anticorrupc;ao dos 

paises em que faz neg6cios, bern como nao adota, quaisquer condutas que infrinjam 

as leis anticorrupc;ao desses paises, sendo certo que executa as suas atividades em 

conformidade com essas leis; (b) seus funcionarios, executivos, diretores, 
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administradores, representantes legais e procuradores, no melhor do seu 

conhecimento, nao foram condenados por decisao administrativa definitiva ou 

judicial transitada em julgado em razao de pratica de atos ilicitos previstos nas Leis 

Anticorrup<;:ao, bern como nunca incorreram em tais pniticas; (c) adotam as 

diligencias apropriadas, de acordo com as polfticas do Agente Fiduciario, para 

contrata<;:ao e supervisao, conforme o caso e quando necessaria, de terceiros, tais 

como fornecedores e prestadores de servi<;:o, de forma a instruir que estes nao 

pratiquem qualquer conduta relacionada a viola<;:ao das Leis Anticorrup<;:ao; (d) caso 

tenham conhecimento de qualquer ato ou fato que viole as Leis Anticorrup<;:ao, 

comunicarao imediatamente a Emissora; (e) manter polfticas e procedimentos 

internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrup<;:ao; e (f) abstem

se de praticar atos de corrupyao e de agir de forma lesiva a administra<;:ao publica, 

nacional e estrangeira, conforme aplicavel, no interesse ou para beneficia, exclusivo 

ou nao, dos Titulares de CRI. 

(xvi) aceita a fun<;:ao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 

atribui<;:oes previstas na legisla<;:ao especifica e neste Termo de Securitiza<;:ao; 

(xvii) aceita integralmente este Termo de Securitiza<;:ao, todas suas clausulas e condi<;:oes; 

(xviii) a celebra<;:ao deste Termo de Securitiza<;:ao e o cumprimento de suas obriga<;:oes aqui 

previstas nao infringem qualquer obriga<;:ao anteriormente assumida pelo Agente 

Fiduciario; 

(xix) nao tern qualquer impedimenta legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66, da 

Lei das Sociedade por A<;:oes, para exercer a fun<;:ao que lhe e conferida; 

(xx) nao se encontra em nenhuma das situa<;:oes de conflito de interesse previstas no 

artigo 6° da Instru<;:ao CVM no 583; 

(xxi) nao tern qualquer liga<;:ao com a Emissora que o impe<;:a de exercer suas fun<;:oes; 
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(xxii) verificou a Jegalidade e ausencia de vfcios da Emissao, alem da veracidade, 

consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes prestadas pela Emissora 

constantes no Termo de Securitizac;ao; 

(xxiii) na presente data, atua como Agente Fiduciario em outras emissoes de titulos e 

valores mobiliarios da Emissora, conforme descritas e caracterizados no Anexo IX 

deste Termo de Securitizac;ao; 

(xxiv) com base nos Laudos de A valiac;ao o valor total dos Im6veis, em conjunto equivale 

a R$ 279.150.000 (duzentos e setenta e nove milhoes, cento e cinquenta mil reais), 

considerando o valor de mercado o que e suficiente em relac;ao ao saldo devedor dos 

CRI na data de assinatura do presente Termo de Securitizac;ao. 

10.3 0 Agente Fiduciario exercera suas func;oes a partir da data de assinatura 

deste Termo de Securitizac;ao, devendo permanecer no exercicio de suas func;oes ate a Data 

de Vencimento dos CRI ou ate sua efetiva substituic;ao. 

10.4 Sao obrigac;oes do Agente Fiduciario: 

(i) zelar pela protec;ao dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a 

atuac;ao da Emissora na gestao do Patrimonio Separado; 

(ii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 

Titulares de CRI, bern como a realizac;ao do Credito Imobiliario representado pelas 

Debentures e excutir a Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis caso a Emissora nao o fa9a; 

(iii) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquidac;ao do Patrimonio Separado, a 

administrac;ao do Patrimonio Separado na forma da Clausula 11 abaixo; 

(iv) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizac;ao, a liquidac;ao do 

Patrimonio Separado, nos termos da Clausula 11 abaixo; 
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(v) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercicio da 

fun9ao, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar 

na administra9ao dos seus pr6prios bens; 

(vi) renunciar a fun9ao na hip6tese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convoca9ao de 

Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a sua substituic;ao; 

(vii) conservar em boa guarda, toda a documenta9ao relativa ao exercicio de suas 

fun96es; 

(viii) emitir parecer sobre a suficiencia das informac;oes constantes das propostas de 

modificac;oes nas condi96es dos CRI; 

(ix) verificar, no momento de aceitar a fun9ao, a veracidade das informa96es relativas a 
Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis e a consistencia das demais informa96es contidas 

neste Termo de Securitiza9ao, diligenciando para que sejam sanadas as omissoes, 

falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

(x) zelar para a regular constitui9ao e registro da Aliena9ao Fiduciaria de Im6veis, bern 

como o valor da Aliena9ao Fiduciaria de Im6veis, observando a manuten9ao de sua 

suficiencia e exequibilidade, nos termos deste Termo de Securitiza9ao e demais 

Documentos da Operac;ao; 

(xi) acompanhar a observancia da periodicidade na prestac;ao das informa96es 

obrigat6rias, alertando os Titulares de CRI no relat6rio que trata o artigo 15 da 

Instru9ao CVM n° 583 acerca de eventuais inconsistencias, omissoes ou inverdades 

constantes de tais informa96es; 

(xii) solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora ou do 

Patrim6nio Separado; 

(xiii) convocar, quando necessario, a Assembleia de Titulares de CRI, mediante anuncio 

publicado conforme previsto na Clausula 16 abaixo; 

56 



(xiv) comparecer a Assembleia de Titulares de CRI a fim de prestar as informac;oes que 

lhe forem solicitadas; 

(xv) manter atualizada a relac;ao, os enderec;os e os contatos dos Titulares de CRI, 

mediante solicitac;ao de posic;ao de Titulares de CRI a 83; 

(xvi) manter os Titulares de CRI informados acerca de toda e qualquer informac;ao que 

possa vir a ser de seu interesse; 

(xvii) convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplencia das 

obrigac;oes deste Termo de Securitizac;ao e na hip6tese de insuficiencia dos bens do 

Patrimonio Separado, para deliberar sobre a forma de administrac;ao ou liquidac;ao 

do Patrimonio Separado, bern como a nomeac;ao do liquidante; 

(xviii) fiscalizar o cumprimento das Cl{msulas constantes deste Termo de Securitizac;ao e 

todas aquelas impositivas de obrigac;oes de fazer e nao fazer; 

(xix) disponibilizar aos Titulares de CRI o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI, 

calculado de acordo com a metodologia deste Termo e eventuais aditivos, por meio 

da pagina do Agente Fiduciario na rede mundial de computadores, na pagina 

www.vortx.com.br; 

(xx) exercer suas respectivas atividades com boa fe, transparencia e lealdade para com os 

Titulares de CRI; 

(xxi) diligenciar junto a Emissora para que o presente Termo de Securitizac;ao e seus 

eventuais aditamentos sejam registrados nos 6rgaos competentes, adotando, no caso 

da omissao da Emissora, as medidas eventualmente previstas no presente Termo de 

Securitizac;ao ou demais normas aplicaveis; 

(xxii) examinar eventual proposta de substituic;ao de bens dados em garantia, 

manifestando sua opiniao a respeito do assunto de forma justificada; 
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(xxiii) intimar a Garantidora a reforc;ar a Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis prestada, na 

hip6tese de sua respectiva deteriorac;ao; 

(xxiv) acompanhar, anualmente, a suficiencia das garantias prestadas, sendo que, para a 

(a) Alienac;ao Fiduciaria, sera considerada a atualizac;ao do valor do im6vel pelo 

IGP-M, conforme descrito no Contrato de Alienac;ao Fiduciaria; e (b) Cessao 

Fiduciaria, conforme informac;oes prestadas pela Emissora, valores estes 

comparados ao saldo devedor dos CRI; 

(xxv) solicitar, quando julgar necessaria para o fie! desempenho de suas func;oes, certidoes 

atualizadas dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda Publica, cart6rios de 

protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Publica, da localidade 

onde se situe os Im6veis dados em Garantia ou o domicilio ou a sede da Devedora 

e/ou da Garantidora, conforme o caso; 

(xxvi) comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de 

obrigac;oes financeiras assumidas no Termo de Securitizac;ao, incluindo as 

obrigac;oes relativas a Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis e a clausulas destinadas a 

proteger o interesse dos Titulares de CRI e que estabelecem condic;oes que nao 

devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequencias para os 

Titulares de CRI e as providencias que pretende tomar a respeito do assunto, 

observado o prazo previsto no artigo 16, II da lnstruc;ao CVM no 583; 

(xxvii) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores, em ate 4 (quatro) meses 

ap6s o fim do exercicio social da Emissora, relat6rio anual descrevendo, para cada 

emissao, os fatos relevantes ocorridos durante o exercicio relativos aos CRI, 

conforme o conteUdo mfnimo estabelecido no Anexo 15 da Instruc;ao CVM n° 583; 

(xxviii) no mesmo prazo de que o item (xxvi) acima, o relat6rio anual deve ser 

enviado pelo Agente Fiduciario a Emissora, para divulgac;ao na forma prevista na 

regulamentac;ao especffica; 
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(xxix) o relat6rio anual que trata o item (xxvi) acima deve ser mantido disponivel para 

consulta publica da pagina do Agente Fiduciario mi rede mundial de computadores, 

pelo prazo de 3 (tres) anos; 

(xxx) manter disponivel em sua pagina na rede mundial de computadores lista atualizada 

das emiss5es em que em exerce a fun9ao de agente fiduciario; 

(xxxi) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores as informa9oes eventuais 

previstas no Artigo 16 da Instru9ao CVM no 583. Tais informa9oes deverao ser 

mantidas disponiveis para consulta publica em sua pagina na rede mundial de 

computados pelo prazo minimo de 3 (tres) anos~ 

(xxxii) encaminhar aos Titulares de CRI sua manifesta9ao sobre a suficiencia das 

informa9oes prestadas em eventual proposta de modifica9ao das condi9oes dos CRI, 

na mesma data de seu envio a Emissora; e 

(xxxiii) manter, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por 

determina9ao expressa da CVM, todos os documentos e informa9oes exigidas pela 

Instru9ao CVM no 583. Sem prejuizo, tais documentos poderao ser guardados em 

meio fisico ou eletr6nico, admitindo-se a substitui9ao de documentos pelas 

respectivas imagens digitalizadas. 

10.5 0 Agente Fiduciario recebera como remunera9ao pelo desempenho dos 

deveres e atribui9oes que !he competem, nos termos da lei e deste Termo parcelas anuais 

de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), atualizada anualmente pela varia9ao acumulada do 

IPC-A, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utiliza9ao, pelo indice que vier 

a substitui-lo, calculadas pro rata die, se necessaria, sendo a primeira parcela devida no 

5° (quinto) Dia Uti! a contar da data de assinatura do presente Termo de Securitiza9ao, ou 

em ate 30 (trinta) dias a contar da presente data, o que ocorrer primeiro, e as demais, nas 

mesmas datas dos semestres subsequentes. 

10.5.1 As parcelas de remunera9ao serao atualizadas, anualmente, a partir da data 

de integraliza9ao pela varia9ao acumulada do IPCA ou, em sua falta, pelo IGPM/FGV. 
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10.5.2 A remunera<;ao definida acima sera devida mesmo ap6s o vencimento dos 

CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando. 

10.5.3 A primeira parcela dos honorarios do Agente Fiduciario podera ser faturada 

par qualquer empresa do grupo econ6mico incluindo, mas nao se limitando, a V6rtx 

Servi<;os Fiduciarios Ltda., inscrita no CNPJ n° 17.595.680/0001-36. 

10.5.4 As parcelas serao acrescidas de (i) Impasto Sabre Servi<;os de qualquer 

natureza (ISS); (ii) PIS; (iii) COFINS; (iv) CSLL; (v) IRF; e (vi) quaisquer outros impastos 

que venham a incidir sabre a remunera<;ao do Agente Fiduciario. 

10.5.5 No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou de reestrutura<;ao das 

condi<;5es dos CRI ap6s a Data de Emissao ou da participa<;ao em reunioes ou conferencias 

telef6nicas ou assembleias, serao devidas ao Agente Fiduciario, adicionalmente a 
remunerac;ao acima prevista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) par hora-homem de 

trabalho dedicado a (i) a assessoria aos titulares dos certificados; (ii) execu<;ao das garantias 

ou dos CRI; (iii) comparecimento em reunioes formais com a Emissora e/ou com os 

Titulares de CRI; (iv) implementa<;ao das consequentes decisoes tomadas em tais eventos; e 

(v) celebrac;ao de aditamentos ao Termo, bern como, horas externas ao escrit6rio do Agente 

Fiduciario, pagas 5 (cinco) dias uteis ap6s a entrega, pelo Agente Fiduciario, de "relat6rio 

de horas" a Emissora. 

10.5.6 A remunerac;ao nao inclui as despesas com publicac;oes, extrac;ao de 

certidoes, viagens e estadias, necessarias ao exercicio da func;ao do Agente Fiduciario, as 

quais serao cobertas pela Devedora ou, caso este nao o fac;a, pelo Patrim6nio Separado, 

observando-se que a Emissora sera comunicada sabre tais despesas, sempre que possfvel, 

previamente, par escrito. 

10.6 Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerac;oes 

previstas na Clausula 10.5 acima, estarao sujeitas a multa moratoria de 2% (dais par cento) 

sabre o valor do debito, bern como a j uros morat6rios de 1% (urn par cent a) ao mes, 

ficando o valor do debito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA, o qual incidira desde a 

data de mora ate a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessaria. 
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I0.7 0 Agente Fiduciario podera ser substitufdo e continuara exercendo suas 

fun~Y5es ate que urn novo Agente Fiduciario assuma, nas hipoteses de ausencia ou 

impedimenta temporario, ren(mcia, interven9ao, liquida~Yao, falencia, ou qualquer outro 

caso de vacancia, devendo ser realizada, no prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da 

data de publica'Yao do edital relative a prime ira convoca'Yao, ou no prazo de 8 ( oito) dias 

corridos a contar da data de publica'Yao do edital relative a segunda convoca'Yao, se 

aplicavel, sendo que, na hipotese de segunda convoca'Yao, o respective edital deveni ser 

publicado no primeiro Dia Util imediatamente posterior a data indicada para a realizayaO da 

Assembleia de Titulares de CRI nos termos da primeira convocayao, Assembleia de 

Titulares de CRI, para que seja eleito o novo Agente Fiduciario. 

I0.8 0 Agente Fiduciario podera ser destitufdo, ainda, por deliberayao: 

(i) com quorum qualificado de aprovayao equivalente ao voto de 2/3 (dois ter~Yos) dos 

CRI em Circulayao, em qualquer convocayao; ou 

(ii) com quorum de maioria simples dos CRI em Circula~YaO detidos pelos Titulares de 

CRI presentes na referida assembleia, na hipotese de descumprimento de quaisquer 

de seus deveres previstos neste Termo de Securitiza9ao. 

I0.9 0 Agente Fiduciario substitute assumira integralmente os deveres, 

atribui~Y5es e responsabilidades constantes da legisla9ao aplicavel e deste Termo. 

I 0.10 A substitui9ao do Agente Fiduciario em caniter permanente devera ser 

objeto de aditamento deste Termo. 

I O.II 0 Agente Fiduciario nao emitini qualquer tipo de opiniao ou fani qualquer 

jufzo sobre a orienta~Yao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de 

defini9ao pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a agir em conformidade 

com as instru~Y5es que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o 

Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os 

efeitos juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orienta~Y5es dos Titulares de CRI a 

ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a 

Emissora, independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em 
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decorrencia disto aos Titulares de CRI ou a Emissora. A atua<yao do Agente Fiduciario 

limita-se ao escopo da Instru<yao CVM n° 583 e dos artigos aplicaveis da Lei das 

Sociedades por A<;oes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer 

responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legisla<yao aplicavel. 

10.12 Sem prejufzo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente 

Fiduciario assumira que os documentos originais ou c6pias autenticadas ou simples de 

documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de 

fraude ou adultera<yao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela elabora<yao 

de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obriga<yao legal e 

regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legisla<yao aplicavel. 

10.1 3 Os atos ou manifesta<yoes por parte do Agente Fiduciario, que cnarem 

responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obriga<yoes para 

com eles, bern como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obriga<yoes 

assumidas neste instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado 

pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRI. 

11. LIQUIDA<;AO DO P ATRIMONIO SEP ARADO 

11.1 A ocorrencia de qualquer urn dos Eventos de Liquida<yao do Patrimonio 

Separado abaixo ensejara assun<yao imediata da administra<yao do Patrimonio Separado pelo 

Agente Fiduciario: 

(i) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recupera9ao judicial ou 

extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente deter sido 

requerida ou obtida homologa<yao judicial do referido plano; ou requerimento, pela 

Emissora, de recupera<yao judicial, independentemente de deferimento do 

processamento da recupera<yao ou de sua concessao pelo juiz competente; 

(ii) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente 

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

(iii) decreta<yao de falencia ou apresenta<yao de pedido de autofalencia pela Emissora; 
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(iv) nao pagamento pela Emissora das obriga96es pecuniarias devidas a qualquer dos 

Titulares de CRI, nas datas previstas neste Termo de Securitiza9ao e/ou nos 

Documentos da Opera9ao, nao san ado no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis, contado da 

data de vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido os valores 

correspondentes para satisfa9ao das obriga96es pecuniarias devidas pela Devedora; 

e 

(v) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obriga9ao nao pecuniaria prevista 

neste Termo de Securitiza9ao e nos Documentos da Operayao, nao sanada em 30 

(trinta) dias corridos contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso 

escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciario. 

11.2 A Emissora obriga-se a, tao logo tenha conhecimento de qualquer dos 

eventos descritos acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciario. 

11.3 Nao estao inseridos nos Eventos de Liquida9ao do Patrimonio Separado o 

inadimplemento e/ou mora da Emissora em decorrencia de inadimplemento e/ou mora da 

Devedora. 

11.4 Verificada a ocorrencia de quatsquer dos Eventos de Liquida9ao do 

Patrimonio Separado e assumida a administra9ao do Patrimonio Separado pelo Agente 

Fiduciario ( exceto no caso da alfnea (vi) do item 11.1 acima), este devera convocar, em ate 

2 (dois) Dias Uteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia de 

Titulares de CRI para deliberar sobre a eventual liquida9ao do Patrimonio Separado. Tal 

Assembleia devera ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de 

publicayao do edital relativo a primeira convoca9ao, ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a 

contar da data de publica9ao do edital relativo a segunda convoca9ao, se aplicavel, sendo 

que, na hip6tese de segunda convoca9ao, o respectivo edital devera ser publicado no 

primeiro Dia Uti) imediatamente posterior a data indicada para a realizayao da Assembleia 

de Titulares de CRI nos termos da primeira convoca9ao. 

11.5 Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 11.4 acima, os 

Titulares de CRI deliberarao (i) pela liquida9ao do Patrimonio Separado, hip6tese na qual 
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devera ser nomeado o Iiquidante e determinadas as formas de liquida((ao; ou (ii) pela nao 

liquida((aO do Patrimonio Separado, hip6tese na qual devera ser deliberado o retorno da 

administra((ao do Patrimonio Separado pela Emissora ou a nomea((ao de outra companhia 

securitizadora de creditos imobiliarios, fixando-se as condi9oes e termos para sua 

administra((ao, bern como a remunera((ao da nova companhia securitizadora de creditos 

imobiliarios. 

11.6 A delibera((aO pela nao declara((aO da liquida((aO do Patrimonio Separado 

devera ser tomada, em (i) primeira convoca((aO, pelos Titulares de CRI que representem, no 

minima, 75% (setenta e cinco par cento) dos CRI em Circula((ao; e (ii) qualquer 

convoca((ao subsequente, pelos Titulares de CRI que representem, no minimo, a maioria 

dos CRI em Circula((ao. A nao realiza((ao da referida Assembleia de Titulares de CRI, por 

qualquer motivo, no prazo estabelecido no item 11.4 acima sera interpretada como 

manifesta((aO favoravel a liquida((aO do Patrimonio Separado. 

11.7 A liquida((ao do Patrimonio Separado sera realizada mediante transferencia 

dos Creditos lmobiliarios, das Debentures, da Aliena((ao Fiduciaria de Im6veis e dos 

eventuais recursos da Conta Centralizadora integrantes do Patrimonio Separado ao Agente 

Fiduciario ( ou a institui9ao administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), 

na qualidade de representante dos Titulares de CRI, para fins de extin9ao de toda e qualquer 

obriga9ao da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente Fiduciario ( ou a 
institui9ao administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), conforme 

delibera((ao dos Titulares de CRI: (i) administrar os Creditos Imobiliarios, as Debentures, a 

Aliena((ao Fiduciaria de Im6veis e os eventuais recursos da Conta Centralizadora que 

integram o Patrimonio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais 

para a realiza((ao dos creditos oriundos dos Creditos lmobiliarios, das Debentures, da 

Aliena((ao Fiduciaria de Im6veis e dos eventuais recursos da Conta Centralizadora que !he 

foram transferidos, (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na propor9ao de 

CRI detidos, e (iv) transferir os Creditos Imobiliarios, as Debentures, a Aliena((ao 

Fiduciaria de lm6veis e os eventuais recursos da Conta Centralizadora eventualmente nao 

realizados aos Titulares de CRI, na propor((ao de CRI detidos. 

11.8 A liquida((ao do Patrimonio Separado nao implica e/ou configura qualquer 

evento de Resgate Antecipado. 
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12. ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI 

12.1 Os Titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de 

Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos 

Titulares de CRI. 

12.2 A Assembleia de Titulares de CRI podeni ser convocada pelo (i) Agente 

Fiduciario; (ii) pela Emissora; ou (iii) por Titulares de CRI que representem, no minimo, 

5% (cinco por cento) dos CRI em Circula<;ao. 

12.3 Convoca<;ao: Exceto na hip6tese prevista no art. 14, § 2° da Lei n° 9.514/97, 

a convoca<;ao da assembleia geral dos titulares dos CRI far-se-a mediante edital publicado 

por tres vezes, com a antecedencia de 20 (vinte) dias, em primeira convoca<;ao, no prazo de 

8 ( oito) dias contado de nova publica<;ao do edital de convoca<;ao, em segunda convoca<;ao, 

nos veiculos utilizados para publica<;ao legal da Emissora. 

12.4 Aplicar-se-a a Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na 

Lei 9.514, bern como o disposto na Lei das Sociedades por A<;oes, a respeito das 

assembleias gerais de acionistas. 

12.5 A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-a, em primeira convoca<;ao, 

com a presen9a de Titulares de CRI que representem, no minimo, 2/3 (dois ter<;os) do valor 

total dos CRI em Circula<;ao e, em segunda convoca<;ao, com qualquer numero. 

12.6 Cada CRI em Circula<;ao correspondera a urn voto nas Assembleias de 

Titulares de CRI, sendo admitida a constitui<;ao de mandatarios, Titulares de CRJ ou nao. 

12.7 Sera facultada a presen9a dos representantes legais da Emissora nas 

Assembleias de Titulares de CRI. 

12.8 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia de Titulares de CRl e 

prestar aos Titulares de CRI as informa<;oes que lhe forem solicitadas, sendo que a 

Emissora, o Agente Fiduciario e/ou os Titulares de CRI poderao convocar quaisquer 
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terceiros (inclusive, a Devedora e a Garantidora), para participar das Assembleias de 

Titulares de CRI, sempre que a presenva de qualquer dessas pessoas for relevante para a 

deliberavao da ordem do dia. Sem prejuizo da referida faculdade, a Devedora, a 

Garantidora e/ou suas partes relacionadas nao poderao participar do processo de 

deliberavao e apuravao dos votos dos Titulares de CRI a respeito da respectiva materia em 

discussao. 

12.9 A presidencia da Assembleia de Titulares de CRI cabeni, de acordo com 

quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao representante do Agente Fiduciario; 

(ii) ao representante da Emissora; ou (iii) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares de CRI 

presentes. 

12.10 Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo (especialmente, sem se 

limitar, as Clliusulas 6.3, 6.8, 10.7 e I 1.6 acima e 12.11 abaixo) e/ou nos Documentos da 

Operavao, todas as deliberavoes serao tomadas: (i) em primeira convocavao pelos Titulares 

de CRI representando, no minima, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI em 

Circulavao; ou (ii) em segunda convocavao pelos Titulares de CRI representando, no 

minima, 50% (cinquenta por cento) mais urn dos presentes. 

12.11 Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo (especialmente, sem se 

limitar, os itens 6.3, 6.8, 10.7 e 11.6 acima) e/ou nos Documentos da Operavao, as 

propostas de alteravoes em relavao (i) as Datas de Pagamento da Remuneravao dos CRI e a 

data de pagamento da Amortizavao dos CRI; (ii) a Remuneravao dos CRI, a Amortizavao 

dos CRI e ao Valor Nominal Unitario; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) aos 

Eventos de Liquida<;:ao do Patrimonio Separado; (v) aos eventos de vencimento automatico 

e nao automatico das Debentures; (vi) aos Creditos Imobiliarios, que possa impactar os 

direitos dos Titulares de CRI; (vii) a Alienavao Fiduciaria de Im6veis que possa 

comprometer sua suficiencia, exequibilidade, validade ou liquidez, exceto no caso da 

definivao da ordem e da forma da excussao da Alienavao Fiduciaria de Im6veis; (viii) a 

Cessao Fiduciaria que possa comprometer sua suficiencia, exequibilidade, validade ou 

liquidez, exceto no caso da definivao da ordem e da forma da excussao da Cessao 

Fiduciaria e/ou (ix) aos qu6runs de instalavao e/ou de deliberavao das Assembleias de 

Titulares de CRI, deverao ser aprovadas seja em primeira convoca<;:ao da Assembleia de 
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Titulares de CRI ou em segunda convoca9ao, por Titulares de CRI que representem, no 

mfnimo, 2/3 (dois ter9os) dos CRI em Circulac;ao. 

12.12 Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera 

considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares de CRI a que comparecerem 

todos os Titulares de CRI, sem prejufzo das disposi9oes relacionadas com os qu6runs de 

delibera9ao estabelecidos neste Termo. 

12.13 Dispensa: E dispensada a necessidade de convoca9ao e realiza9ao de 

Assembleia de Titulares de CRI para a alterac;ao dos Documentos da Opera9ao quando que 

tais altera9oes decorrerem exclusivamente: (i) de modifica96es ja permitidas expressamente 

nos Documentos da Operac;ao; (ii) da necessidade de atendimento a exigencias de 

adequa9ao a normas legais ou regulamentares, inclusive decorrente de exigencias 

cartorarias devidamente comprovadas, (iii) quando verificado erro de digita9ao, ou ainda; 

(iv) em virtude da atualiza9ao dos dados cadastrais da Emissora ou do Agente Fiduciario, 

tais como altera<;ao na razao social, enderec;o e telefone; desde que tais altera9oes (a) nao 

representem prejufzo aos Titulares de CRI ou afetem o fluxo dos Creditos lmobiliarios e 

(b) nao gerem novos custos ou despesas aos Titulares de CRI. 

12.14 Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das 

Assembleias de Titulares de CRI serao encaminhadas somente a CVM via Sistema de 

Envio de Informa9oes Peri6dicas e Eventuais - IPE, sendo que sua publica9ao em jornais 

de grande circulac;ao nao sera necessaria, exceto se a assembleia deliberar em sentido 

diverso. 

12.15 Consulta formal: Os Titulares de CRI poderao votar nas Assembleias Gerais 

de Titulares de CRI por meio de processo de consulta formal, escrita ou eletr6nica, 

observadas as formalidades de convoca9ao, instala9ao e deliberac;ao da Assembleia de 

Titulares de CRI prevista neste Termo de Securitizac;ao, desde que a Emissora possua 

sistemas ou controles necessarios para tanto, o que devera ser devidamente informado na 

convocac;ao. 
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13. DESPESAS DA EMISSAO 

13.1 Em virtude da securitizac;ao dos Creditos Imobiliarios, bern como diante do 

disposto na Lei 9.514 e nos atos e instruc;oes da CVM, que estabelecem as obrigac;oes da 

Emissora, sera devido pela Devedora com recursos que nao sejam do Patrim6nio Separado, 

ou ainda, com recursos do Patrim6nio Separado em caso de inadimplemento pela 

Devedora, (i) a remunerac;ao pela estruturac;ao da Oferta Publica Restrita, a ser paga a 
Emissora ate o 2° (segundo) Dia Uti! a contar da data de subscric;ao e integralizac;ao dos 

CRI, e (ii) a Taxa de Administrac;ao nos termos da clausula 9.6 acima, a ser pago a 
Emissora ou a empresas do seu grupo econ6mico no 2° (segundo) Dia Uti! a contar da data 

de subscric;ao e integralizac;ao dos CRI, e as demais na mesma data de pagamento dos CRI 

dos meses subsequentes ate o resgate total dos CRI. 

13.1.1 A remunerac;ao definida no item (ii) da Clausula 13.1 acima, continuara 

sendo devida, mesmo ap6s o vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na 

cobranc;a de inadimplencia nao sanada, remunerac;ao esta que sera calculada e devida 

proporcionalmente aos meses de atuac;ao da Emissora. 

13.1.2 Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remunerac;ao prevista nesta 

Clausula 13.1, estara sujeitas a multa moratoria a taxa efetiva de 2% (dois por cento) 

incidente sobre o valor em atraso, bern como a juros morat6rios a taxa efetiva de 1% (urn 

por cento) ao mes, incidentes sobre o valor em atraso, calculados dia a dia. 

13.1.3 Os valores referidos nesta Clausula 13.1 serao acrescidos dos impastos que 

incidem sobre a prestac;ao desses servic;os, tais como ISS (Impastos sobre Servic;os de 

Qualquer Natureza), CSSL (Contribuic;ao Social Sobre o Lucro Liquido ), PIS 

(Contribuic;ao ao Programa de Integrac;ao Social), COFINS (Contribuic;ao para 

Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e 

quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remunerac;ao da Emissora, nas 

alfquotas vigentes na data de cada pagamento. 

13.1.4 Caso nao sejam quitados em dia todos os impastos e demais tributos que 

incidam ou venham a incidir sobre o Im6vel, podera a Emissora faze-lo, com recursos do 

Patrim6nio Separado desde que previamente aprovado pelos Titulares de CRI, ficando a 
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Devedora obrigada a reembolsa-la das quantias despendidas, no prazo de ate 5 (cinco) Dias 

Uteis ap6s recebimento de notifica~ao encaminhada pela Emissora, sob pena de, sobre tais 

quantias, incidir os encargos morat6rios previstos no Contrato de Alienavao Fiduciaria, 

conforme aplicavel. 

13.2 As despesas abaixo listadas, dentre outras necessarias a Oferta Publica 

Restrita, serao arcadas exclusivamente pela Devedora ou por quem esta indicar, sem 

exclusao da responsabilidade da Devedora pelo pagamento, com recursos que nao sejam do 

Patrimonio Separado, ou ainda, com recursos do Patrimonio Separado em caso de 

inadimplemento pela Devedora: 

(i) todos os emolumentos da 83 relativos tanto as Debentures quanto aos CRI; 

(ii) emolumentos da ANBIMA relativos ao registro dos CRI; 

(iii) remuneravao da Emissora, nos seguintes termos: 

(a) pela administravao da carteira fiduciaria, em virtude da securitiza~ao do 

Credito Imobiliario representado integralmente pelas Debentures, bern como 

diante do disposto na Lei 9.514 enos atos e instru~oes emanados da CVM, 

que estabelecem as obriga9oes da Emissora, durante o perfodo de vigencia 

dos CRI, a Emissora tera direito ao recebimento da Taxa de Administra~ao, 

nos termos da Clausula 9.6 acima; 

(b) as despesas mencionadas na alfnea (a) acima serao acrescidas do Imposto 

Sobre Servi~os de Qualquer Natureza- ISS, da Contribui~ao Social sobre o 

Lucro Liquido - CSLL, da Contribui~ao ao Programa de Integravao Social -

PIS, da Contribui~ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 

Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF e de quaisquer outros tributos que 

venham a incidir sobre a remuneravao, nas aliquotas vigentes na data de cada 

pagamento; 

(iv) remunera~ao a ser paga a Instituivao Custodiante prevista na Clausula 7.1 da 

Escritura de Emissao; 
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(v) remunera9ao, devida a Institui9ao Custodiante, durante o perfodo de vigencia dos 

CRI e mesmo ap6s o vencimento dos CRI, caso a Institui9ao Custodiante ainda 

esteja em atua9ao, nos seguintes termos: 

(a) pela implanta9ao e registro das Debentures, sera devida parcela (mica no 

valor de R$ S.OOO,OO (cinco mil reais), a ser paga ate o so (quinto) Dia Uti! 

contado da primeira data de subscri9ao e integraliza9ao dos CRI; e 

(b) pela custodia das Debentures, serao devidas parcelas anuais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), devendo a primeira parcela ser paga ate o so 
(quinto) Dia Uti! contado da primeira data de subscri9ao e integraliza9ao dos 

CRI ou 30 (trinta) dias a contar da presente data, o que ocorrer primeiro, e as 

demais na mesma data dos anos subsequentes, atualizadas anualmente pela 

varia9ao acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade 

de sua utiliza9ao, pelo fndice que vier a substituf-lo, a partir da data do 

primeiro pagamento; 

(vi) remunera9ao do Agente Fiduciario, pelos servi9os prestados durante a vigencia dos 

CRI, de acordo com o Termo de Securitiza9ao, nos seguintes termos, serao devidas 

parcelas anuais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo a primeira 

parcela devida ate o so (quinto) Dia Uti! contado da primeira data de subscri9ao e 

integralizayao dos CRI ou 30 (trinta) dias a contar da presente data, o que ocorrer 

primeiro, e as demais a serem pagas nas mesmas datas dos semestres subsequentes 

ate o resgate total dos CRI, atualizadas anualmente, pela varia9ao acumulada do 

IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizayao, pelo fndice 

que vier a substitui-lo, a partir da data do primeiro pagamento. A remunera9ao do 

Agente Fiduciario sera devida mesmo ap6s o vencimento final dos CRI, caso este 

ainda esteja atuando, a qual sera calculada pro rata die; 

(vii) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pela 

Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario, inclusive despesas vinculadas aos eventuais 

aditamentos aos Documentos da Opera9ao, ou que sejam necessarias para proteger 

os direitos e interesses dos Titulares de CRI ou para realiza9ao dos seus creditos, a 

70 



serem pagas no prazo de ate 5 (cinco) Dias Ute is contados da apresentar;ao de 

cobranr;a pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario nesse sentido, conforme 

previsto no Termo de Securitiza9ao; 

(viii) averba9oes, prenota9oes e registros em cartorios de registro de imoveis e titulos e 

documentos e junta comercial, quando for o caso, bern com as despesas relativas a 

altera9oes dos Documentos da Opera9ao e os custos relacionados a Assembleia de 

Titulares de CRI, conforme previsto no Termo de Securitizar;ao; 

(ix) em virtude da instituir;ao do Regime Fiduciario e da gestao e administra9ao do 

Patrim6nio Separado, as despesas de contrata9ao de auditor independente, contador, 

ou seja, profissionais para realizar a escritura9ao contabil e elaborar;ao de balan9o 

auditado os quais serao realizados na periodicidade exigida pela legisla9ao em vigor 

e serao reembolsadas a Emissora e quaisquer prestadores de servi9os contratados 

para a Oferta Publica Restrita, mediante apresentavao dos comprovantes de 

pagamento ou notas fiscais; 

(x) os honorarios, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, auditores ou 

fiscais relacionados com procedimentos legais incorridos para resguardar os 

interesses dos Titulares de CRI, na defesa de eventuais processos administrativos, 

arbitrais e/ou judiciais propostos contra o Patrim6nio Separado ou, ainda, realizavao 

do Patrim6nio Separado; 

(xi) as eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em 

a9oes judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos titulares 

de CRI e a realiza9ao dos creditos do Patrim6nio Separado; 

(xii) remunera9ao e todas as verbas devidas as institui9oes financeiras onde se encontrem 

abertas as contas correntes integrantes do Patrim6nio Separado; 

(xiii) despesas com registros e movimentavao perante institui9oes autorizadas a prestar;ao 

de servi9os de liquida9ao e custodia, escritura9ao, camaras de compensa9ao e 

liquidavao, juntas comerciais e cartorios de registro de titulos e documentos, 

conforme o caso, da documenta9ao societaria relacionada aos CRI, ao Termo de 
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Securitiza9ao e aos demais Documentos da Opera9ao, bern como de seus eventuais 

aditamentos; 

(xiv) despesas com a publicayao de atos societarios da Emissora e necessarias a 
realizayao de Assembleias de Titulares de CRI, na forma da regulamenta9ao 

aplicavel; 

(xv) honorarios e despesas incorridas na contrata<;:ao de servi<;:os para procedimentos 

extraordinarios especificamente previstos nos Documentos da Opera<;:ao e que sejam 

atribufdos a Emissora; 

(xvi) quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei a 
Emissora e/ou ao Patrimonio Separado e que possam afetar adversamente o 

cumprimento, pela Emissora, de suas obriga<;:oes assumidas no Termo de 

Securitiza9ao; e 

(xvii) quatsquer outros honorarios, custos e despesas previstos neste Termo de 

Securitiza<;:ao. 

13 .2.1 As despesas mencionadas acima serao prioritariamente pagas diretamente 

pela Devedora ou, na hip6tese de nao pagamento pela Devedora, pela Emissora (com 

recursos do Patrimonio Separado, desde que existam recursos no Patrimonio Separado para 

o seu pagamento pela Emissora) sendo certo que nesta segunda hip6tese, referidos valores 

deverao ser reembolsados pela Devedora ao Patrimonio Separado, no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, mediante apresentayao, pela Emissora, de comunicayao indicando quais as 

despesas incorridas, acompanhada dos recibos/notas fiscais referentes a cada despesa, nos 

termos da Escritura de Emissao. 

13.3 Despesas Suportadas pelo Titulares de CRI: Considerando-se que a 

responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimonio Separado, nos termos da Lei 9.514, 

caso, na hip6tese da Clausula 13.2.1, o Patrimonio Separado seja insuficiente para arcar 

com as despesas mencionadas na Clausula 13.2 acima, tais despesas serao suportadas pelos 

Titulares de CRI, na propor<;:ao dos CRI titulados por cada urn deles, sendo certo que tais 

despesas constituem parte das Obriga9oes Garantidas. 
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13.4 lmpo to : Os impastos diretos e indiretos de responsabilidade dos Titulares 

de CRI vigentes nesta data, estao descritos neste Termo. 

13.5 Despesas: As despesas do Patrimonio Separado serao arcadas pelos Creditos 

Imobiliarios, que remuneram aos CRI objeto desta Emissao, conforme o presente Termo. 

14. TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL 

14.1 Os Titulares de CRI nao devem considerar unicamente as informa<;oes 

contidas abaixo para fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento nos CRI, 

devendo consultar seus pr6prios assessores quanta a tributa<;ao especffica a qual estarao 

sujeitos, especialmente quanta a outros tributos que nao o impasto de renda eventualmente 

aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em opera<;oes com 

certificados de recebiveis imobiliarios. 

14.2 Impasto de Renda 

14.2.1 Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos 

produzidos pelos certificados de recebiveis imobiliarios e o mesmo aplicado aos titulos de 

renda fixa, sujeitando-se, portanto, a incidencia do IRF, a ser calculado com base na 

aplica<;ao de aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplica<;ao geradora dos 

rendimentos tributaveis: (i) ate 180 dias : aliquota de 22,5%; (ii) de 181 a 360 dias: aliquota 

de 20%; (iii) de 361 a 720 dias: aliquota de 17,5% e (iv) acima de 720 dias: aliquota de 

15%. Este prazo de aplica<;ao e contado da data em que o investidor efetuou o investimento, 

ate a data da aliena<;ao (artigo I o da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 

da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

14.2.2 Nao obstante, ha regras especfficas aplicaveis a cada tipo de investidor, 

conforme sua qualifica<;ao como pessoa fisica, pessoa jurfdica, inclusive isenta, fundo de 

investimento, institui<;ao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de 

capitaliza<;ao, corretora de titulos, valores mobiliarios e cambia, distribuidora de tftulos e 

valores mobiliarios, sociedade de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro. 
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14.3 Pessoas Juridicas niio Financeiras 

14.3.1 0 IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurfdicas nao-financeiras 

tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipa<;:ao, 

gerando o direito a ser compensado com o IRPJ apurado em cada perfodo de apura<;:ao 

(artigo 76, Ida Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 0 rendimento tambem deveni ser 

computado na base de ca.Iculo da CSLL. As alfquotas do IRPJ correspondem a 15% e 

adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder ao 

resultado da multiplica<;:ao de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo numero dos meses do 

respectivo periodo de apura<;:ao; a alfquota da CSLL, para pessoas jurfdicas nao-financeiras, 

corresponde a 9%. 

14.4 Jnstituicoes Financeiras. Fundos de lnveslimento e Outros 

14.4.1 Com rela<;:ao aos investimentos em certificados de recebiveis imobiliarios 

realizados por institui<;:oes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, por entidades 

de previdencia privada fechadas, entidades de previdencia complementar abertas, 

sociedades de capitaliza<;:ao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e 

sociedades de arrendamento mercantil, ha dispensa de reten<;:ao do IRF. 

14.4.2 Nao obstante a isen<;:ao de reten<;:ao na fonte, os rendimentos decorrentes de 

investimento em certificados de recebiveis imobiliarios por essas entidades, via de regra e a 
exce<;:ao dos fundos de investimento, serao tributados pelo IRPJ, a alfquota de 15% e 

adicional de 1 0%; pela CSLL: no caso de institui<;:oes financeiras em geral, a ali quota de 

20% entre 1° de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e a aliquota de 15% a partir 

de 1 o de janeiro de 20 19; e, no caso de cooperativas de credito, a alfquota de 17% entre 1 o 

de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e a ali quota de 15% a partir de 1° de janeiro 

de 2019 (artigo 3° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com reda<;:ao dada pela Lei 

no 13.169, de 6 de outubro de 2015). As carteiras de fundos de investimentos (exceto 

fundos imobiliarios) estao isentas de imposto de renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei 

9.532, de 10 de dezembro de 1997). 
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14.5 Pessoas Fisicas 

14.5.1 Para as pessoas fisicas, desde 1 o de janeiro de 2005, os rendimentos gerados 

por aplica<;ao em certificados de recebiveis imobiliarios estao isentos de impasto de renda 

(na fonte e na declara<;ao de ajuste anual), por for<;a do artigo 3°, inciso II, da Lei no 

11.033/04. 

14.6 Entidades Imunes e Isentas 

14.6.1 Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados 

exclusivamente na fonte, ou seja, o impasto nao e compensavel (artigo 76, II, da Lei no 

8.981, de 20 de janeiro de 1995). As entidades imunes estao dispensadas da reten<;ao do 

impasto na fonte desde que declarem sua condi<;ao a fonte pagadora ( artigo 71 da Lei no 

8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a reda<;ao dada pela Lei 9.065, de 20 de junho de 

1995). 

14.7 Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

14.7.1 Em rela<;ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no 

exterior, aplica-se, como regra geral, o mesmo tratamento cabivel em rela<;ao aos 

rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no Pais. Por sua vez, ha urn regime 

especial de tributa<;ao aplicavel aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores nao 

residentes cujos recursos adentrarem o pais de acordo com as normas do Conselho 

Monetario Nacional (Resolu<;ao CMN n° 4.373, de 29 de setembro de 2014) e nao sejam 

considerados residentes em paraiso fiscal, conforme definido pela legisla<;ao brasileira. 

Nesta hip6tese, os rendimentos auferidos por Investidores estrangeiros em opera<;5es de 

renda fixa estao sujeitos a incidencia do IRRF a aliquota de 15%. A isen<;ao do impasto de 

renda prevista para a remunera<;ao produzida por certificados de recebiveis imobiliarios 

detidos por investidores pessoas fisicas aplica-se aos investidores pessoas fisicas residentes 

ou domiciliados no exterior, inclusive no caso de residentes domiciliados em paises que nao 

tributem a renda ou que a tributem por aliquota inferior a 20%. 
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I4.8 Contribuicao Social para o Programa de lntegracao Social - PIS e 

Contribuicao Social sabre o Faturamento- CO FINS 

I4.8.I Na sistematica nao-cumulativa, as contribui<;oes 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 classifica<;ao 

contabil. 

I4.8.2 0 total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e servi<;os 

nas opera<;oes em conta propria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa 

juridica, ressalvadas algumas excerroes, como as receitas isentas ou sujeitas a aliquota 0% e 

receitas decorrentes da venda de bens do ativo nao circulante, classificado como 

investimento, imobilizado ou intangivel (artigo I o das Leis n°5 I 0.637, de 30 de dezembro 

de 2002 e I0.833, de 29 de dezembro de 2003 e altera<;oes subsequentes). 

I4.8.3 Os rendimentos em certificados de recebiveis imobiliarios auferidos por 

pessoas juridicas nao financeiras, sujeitas a sistematica nao cumulativa sao classificados 

como receitas financeiras e, desse modo, ficam sujeitos a incidencia da COFINS e da 

Contribui<;ao ao PIS as aliquotas de 4% e 0,65%, respectivamente, na forma fixada pelo 

Decreta no 8.426/20I5. 

I4.8.4 Se a pessoa juridica for optante pela sistematica cumulativa de apura<;ao do 

PIS e da COFINS, a base de calculo das referidas contribui<;oes e a receita bruta, que 

abrange as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurfdica (artigo I2, IV, do 

Decreta-Lei n° I.598, de 26 de dezembro de 1977). Caso os rendimentos em certificados de 

recebiveis imobiliarios possam ser entendidos como decorrentes da atividade principal da 

pessoa juridica, existiria a possibilidade de incidencia das referidas contribui<;oes. Por outro 

lado, caso os investimentos em certificados de recebiveis imobiliarios nao representem a 

atividade ou objeto principal da pessoa juridica investidora, nao havera incidencia do PIS e 

da COFINS. 

I4.8.5 Sabre os rendimentos auferidos por Investidores pessoas fisicas nao ha 

incidencia dos referidos tributos. 

76 



14.8.6 Na hip6tese de aplica~ao financeira em certificados de recebiveis 

imobiliarios realizada por pessoas juridicas que tenham como atividade principal a 

explora~ao de opera~oes financeiras, como, por exemplo, as institui~oes financeiras, 

sociedades de seguro, entidades de previdencia complementar abertas, entidades de 

previdencia privada fechadas, sociedades de capitalizavao, sociedades corretoras de titulos, 

valores mobiliarios e cambia, sociedades distribuidores de titulos e valores mobiliarios e 

sociedades de arrendamento mercantil, a excevao dos fundos de investimento, os 

rendimentos serao considerados como receita operacional, estando, portanto, sujeitas a 
incidencia das contribuiv5es PIS e COFINS, na forma da legislavao aplicavel a pessoa 

juridica que a auferir. 

14.9 Impasto sabre Operacoes Financeiras - IOF 

14.9.1 Impasto sabre Opera9oes de Cambia ("!OF/Cambia') 

14.9.1.1 Regra geral, as operavoes de cambia relacionadas aos investimentos 

estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e 

condi~oes do Conselho Monetario Nacional (Resoluvao CMN n° 4.373/2014), inclusive por 

meio de operav5es simultaneas, incluindo as operav5es de cambia relacionadas aos 

investimentos em certificados de recebiveis imobiliarios, estao sujeitas a incidencia do 

IOF/Cambio a aliquota zero no ingresso e a aliquota zero no retorno, conforme Decreta no 

6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterav5es posteriores. Em qualquer casa, a ali quota 

do IOF/Cambio pode ser majorada ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a 

qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a transav5es ocorridas ap6s esta 

eventual alteravao. 

14.9.2 Impasto sabre Titulos e Valores Mobiliarios ("IOF/Titulos') 

14.9 .2.1 As operav5es com certificados de recebiveis imobil iarios estaa sujeitas ao 

IOF/Titulos a aliquota zero, na forma do paragrafo 2°, inciso VI do artigo 32 do Decreta no 

6.306, de 14 de dezembro de 2007. 
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15. FATORES DE RISCO 

15.1 0 investimento nos CRI envolve uma serie de riscos que devem ser 

observados pelo potencial adquirente dos CRI. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 

credito, mercado, regulamentac;oes especfficas, entre outros, que se relacionam a Emissora, 

a Devedora, a Garantidora, a Alienac;ao Fiduciaria de Im6veis, as Debentures, e aos 

pr6prios CRI. 0 potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informac;oes que 

estao escritas neste Termo de Securitizac;ao antes de tamar uma decisao de investimento. 

Exemplificamos abaixo, de forma nao exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na aquisic;ao 

dos CRI: 

15.2 Fatores de Risco relativos ao Ambiente Macroeconomico 

15.2.1 0 Governo Federal exerceu e continua exercendo injluencia significativa 

sabre a economia brasileira. Essa influencia, bern como as condir;oes politicas e 

econ6micas brasileiras, podem afetar adversamente as atividades da Emissora, da 

Devedora, e da Garantidora, e, portanto, o desempenho finance ira dos CRI. 

15.2.1.1 Ao final da decada de 80 e infcio de 90, o governo utilizou diversas politicas 

na forma de Pianos Economicos para controle da taxa de inflac;ao e, ainda hoje, o Governo 

Federal pode exercer influencia significativa sabre a economia brasileira. Assim, dado urn 

possfvel cemirio de crise economica, o governo pode realizar alguma intervenc;ao direta ou 

indireta na economia de modo a atingir determinados objetivos macroeconomicos, como 

controle da inflac;ao, aumento da taxa de crescimento do PIB, controle da taxa de dimbio, 

controle da base monetaria, entre outras. Esta atuac;ao do governo, bern como seu impacto 

na economia brasileira, pode causar efeito adverso relevante nas atividades, nos resultados 

operacionais e no prec;o das ac;oes de emissao da Devedora. 

15.2.1.2 As polfticas economicas do Governo Federal podem ter efeitos importantes 

sabre as empresas brasileiras, sabre as condic;oes de mercado e sabre os prec;os dos valores 

mobiliarios dessas empresas, incluindo a Devedora. A condic;ao financeira e os resultados 

operacionais da Devedora podem ser afetados negativamente por varios fatores e pela 

resposta do governo brasileiro a esses fatores, dentre os quais: 
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(i) instabilidade econ6mica e social; 

(ii) instabilidade da moeda brasileira; 

(iii) infla9ao; 

(iv) eventos diplomaticos adversos; 

(v) expansao ou contra9ao da economia brasileira, de acordo com as taxas de 

crescimento do PIB; e 

(vi) outros acontecimentos polfticos, diplomaticos, sociais e econ6micos que venham a 

ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

15.2.1.3 Os fatores descritos acima, bern como as incertezas sabre as polfticas ou 

regulamenta96es que podem ser adotadas pelo govemo brasileiro em rela9ao a esses 

fatores, em conjunto com o atual cenario politico do pais, podem afetar a confianva dos 

investidores e do publico em geral, resultando na desaceleravao da economia e no aumento 

da volatilidade dos tftulos emitidos por companhias brasileiras, causando urn efeito material 

adverso sabre os resultados operacionais e financeiros da Devedora. 

15.2.3 A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bern como 

os neg6cios da Emissora, da Devedora e da Garantidora, resultando em impacto negativo 

no desempenho financeiro e no prer;o de mercado dos CRI 

15.2.3.1 A moeda brasileira tern historicamente sofrido frequentes desvaloriza96es. 

No passado, o Govemo Federal implementou diversos pianos econ6micos e fez uso de 

diferentes polfticas cambiais, incluindo desvalorizavoes repentinas, pequenas 

desvaloriza96es peri6dicas (durante as quais a frequencia dos ajustes variou de diaria a 

mensa!), sistemas de cambia flutuante, controles cambiais e dois mercados de cambia. As 

desvaloriza96es cambiais em perfodos mais recentes resultaram em flutua96es 

significativas nas taxas de cambia do real frente ao d6lar dos Estados Unidos da America. 

Nao e passive! assegurar que a taxa de cambia entre oreal eo d6lar dos Estados Unidos da 

America ira permanecer nos niveis atuais. As deprecia96es do real frente ao d6lar dos 
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Estados Unidos da America tambem podem cnar pressoes inflacionarias adicionais no 

Brasil que podem afetar negativamente a liquidez da Devedora e, ainda, a qualidade da 

presente Emissao. 

15 .2.4 Acontecimentos e a percep9iio de riscos em outros paises, sobretudo em 

paises de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o pre9o de 

mercado dos valores mobiliarios brasileiros, inclusive da negocia9iio dos CRI, e causar 

um impacto negativo nos resultados e condi9oes finance ira da Emissora, da Devedora e da 

Garantidora 

15.2.4.1 0 valor de mercado de valores mobiliarios de emissao de companhias 

brasileiras e influenciado, em diferentes graus, pelas condi<;oes economicas e de mercado 

de outros paises, inclusive paises da America Latina e pafses de economia emergente, 

inclusive nos Estados Unidos. A rea<;ao dos investidores aos acontecimentos nesses outros 

pafses pode causar urn efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliarios de 

companhias brasileiras, inclusive dos CRI. Crises em outros paises de economia emergente, 

incluindo os da America Latina, tern afetado adversamente a disponibilidade e os outros 

custos de credito para empresas brasileiras no mercado externo, a safda significativa de 

recursos do pais e a diminui<;ao na quantidade de moeda estrangeira investida no pafs, 

podendo, ainda, reduzir a qualidade de credito dos potenciais tomadoras de recursos atraves 

da emissao de CRI e ainda reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliarios das 

companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o pre<;o de mercado dos CRI. 

15.2.5 Redu9iio de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar 

negativamente a Emissora, a Devedora e a Garantidora. 

15 .2.5 .1 Urn a redu<;ao ainda maior do volume de investimentos estrangeiros no Brasil 

pode ter impacto no balan<;o de pagamentos, o que pode for<;ar o Governo Federal a ter 

maior necessidade de capta<;oes de recursos, tanto no mercado domestico quanto no 

mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual eleva<;ao 

significativa nos indices de infla<;ao brasileiros e as atuais desacelera<;oes das economias 

europeias, americana e chinesa podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e 

vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com emprestimos ja obtidos e 

custos de novas capta<;oes de recursos por empresas brasileiras, incluindo a Devedora, a 
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Garantidora e/ou a Emissora, gerando impacto negativo nas mesmas, o que podeni acarretar 

em dificuldades de pagamento das Debentures, e dos CRI, respectivamente. 

15.2.6 A instabilidade politica pode afetar adversamente os neg6cios da Devedora 

e da Garantidora e seus resultados 

15.2.6.1 A instabilidade politica pode afetar adversamente os neg6cios da Devedora e 

da Garantidora e seus respectivos resultados. 0 ambiente politico brasileiro tern 

influenciado historicamente, e continua influenciando, o desempenho da economia do pafs. 

A crise politica afetou e podeni continuar afetando a confian<;a dos investidores e da 

popula<;ao em geral e ja resultou na desacelera<;ao da economia e no aumento da 

volatilidade dos tftulos emitidos por empresas brasileiras. 

15.2.6.2 0 Brasil passou recentemente pelo processo de impeachment contra a ex-

presidente Dilma Rousseff. 0 novo governo tern enfrentado o desafio de reverter a crise 

polftica econ6mica do pafs, alem de aprovar as reformas sociais necessarias a urn ambiente 

econ6mico mais estavel. A incapacidade do governo do Presidente Jair Messias Bolsonaro 

em reverter a crise politica e econ6mica do pais, e de aprovar as reformas sociais, pode 

produzir efeitos sobre a economia brasileira e podera ter urn efeito adverso sobre os 

resultados operacionais e a condi<;ao financeira dos Im6veis. 

15.2.6.3 As investiga<;oes da "Opera<;ao Lava Jato" e da "Opera<;ao Zelotes" 

atualmente em curso podem afetar negativamente o crescimento da economia brasileira e 

podem ter urn efeito negativo nos neg6cios da Devedora e da Garantidora. Os mercados 

brasileiros vern registando uma maior volatilidade devido as incertezas decorrentes de tais 

investiga<;oes conduzidas pela Polfcia Federal, pela Procuradoria Geral da Republica e 

outras autoridades. A "Opera<;ao Lava Jato" investiga o pagamento de propinas a altos 

funcionarios de grandes empresas estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e 

por empresas estatais nos setores de infraestrutura, petr6leo, gas e energia, dentre outros. 

Os lucros dessas propinas supostamente financiaram as campanhas polfticas de partidos 

politicos, bern como serviram para enriquecer pessoalmente os beneficiarios do esquema. 

Como resultado da "Opera<;ao Lava Jato" em curso, uma serie de politicos e executivos de 

diferentes companhias privadas e estatais no Brasil estao sendo investigados e, em 

determinados casos, foram desligados de suas fun<;oes ou foram presos. Por sua vez, a 
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"Opera~ao Zelotes" investiga pagamentos indevidos, que teriam sido realizados por 

companhias brasileiras, a oficiais do Conselho Administrative de Recursos Fiscais 

("CARF"). Tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais a reduzirem ou 

eximirem multas relativas ao descumprimento de legisla~ao tributaria aplicadas pela 

Secretaria da Receita Federal, que estariam sob analise do CARF. Mesmo nao tendo sido 

concluidas, as investigar;:oes ja tiveram urn impacto negativo sobre a imagem e reputar;:ao 

das empresas envolvidas, e sobre a percep~ao geral da economia brasileira. Nao podemos 

prever se as investiga~oes irao refletir em uma maior instabilidade polftica e economica ou 

se novas acusar;:oes contra funcionarios do governo e de empresas estatais ou privadas vao 

surgir no futuro no ambito destas investigar;:oes ou de outras. Alem disso, nao podemos 

prever o resultado de tais alega~oes, nem o seu efeito sobre a economia brasileira. 0 

desenvolvimento desses casos pode afetar negativamente os neg6cios, condi<;ao financeira 

e resultados operacionais da Devedora e da Garantidora e, portanto, sua capacidade de 

pagar os Creditos Imobiliarios e, consequentemente, a capacidade da Emissora de 

pagamento dos CRI. 

15.3 Fatores de Risco relativos ao Setor de Securitizacao Imobiliaria 

15.3.1 Recente desenvolvimento da securitizar;:iio imobiliaria pode gerar riscos 

judiciais aos Investidores dos CRI 

15 .3 .1.1 A securitiza~ao de creditos imobiliarios e urn a opera~ao recente no mercado 

de capitais brasileiro. A Lei 9.514/97, que criou os certificados de recebiveis imobiliarios, 

foi editada em 1997. Entretanto, s6 houve urn volume maior de emissoes de certificados de 

recebiveis imobiliarios nos ultimos I 0 anos. Alem disso, a securitizar;:ao e uma opera<;ao 

mais complexa que outras emissoes de valores mobiliarios, ja que envolve estruturas 

juridicas de segrega<;ao dos riscos da Emissora e da Devedora. 

15 .3.1.2 Dessa forma, por se tratar de urn mercado recente no Brasil, com 

aproximadamente 15 anos de existencia no Pais, o mesmo ainda nao se encontra totalmente 

regulamentado, podendo ocorrer situa<;oes em que ainda nao existam regras que o 

direcione, gerando assim urn risco aos investidores, uma vez que o Poder Judiciario e os 

6rgaos reguladores poderao, ao analisar a Emissao e interpretar as normas que regem o 

assunto, proferir decisoes desfavoraveis aos interesses dos investidores. Nesses casos, os 
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Titulares de CRI poderao sofrer prejuizos, inclusive, no caso das pessoas fisicas, perder o 

beneficia fiscal referente a isen9ao de imposto de renda na fonte e na declara9ao de ajuste 

anual das pessoas fisicas, por for9a do artigo 3°, inciso II, da Lei n° 11.033. Ademais, em 

situa96es adversas envolvendo os CRI, podeni haver perdas por parte dos Titulares de CRI 

em razao do dispendio de tempo e recursos para execu9ao judicial desses direitos. 

15.3.2 Niio existe jurisprudencia firmada acerca da securitizar;iio, o que pode 

acarretar perdas par parte dos investidores dos CRI 

15.3.2.1 Em razao da pouca maturidade e da falta de tradi9ao e jurisprudencia no 

mercado de capitais brasileiro em rela9ao a estruturas de securitiza9ao, em situa96es 

adversas podeni haver p.erdas por parte dos Titulares de CRI em razao do dispendio de 

tempo e recursos para execu9ao judicial desses direitos. 

15.3.3 A interpretar;iio da Medida Provis6ria no 2.158-35 

15.3.3.1 A Medida Provis6ria n° 2.158-35, ainda em vtgor, em seu artigo 76, 

estabelece que "as normas que estabele9am a afeta9ao ou a separa9ao, a qualquer titulo, de 

patrim6nio de pessoa fisica ou juridica nao produzem efeitos com rela9ao aos debitos de 

natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em especial quanto as garantias e aos 

privilegios que lhes sao atribuidos". Ademais, em seu paragrafo unico, ela preve que "desta 

forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade dos bens e das 

rendas do sujeito passivo, seu esp6lio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido 

objeto de separa9ao ou afeta9ao". 

15.3.3.2 Por for9a da norma acima citada, os Creditos Imobiliarios e os recursos dele 

decorrentes, inclusive a Aliena9ao Fiduciaria de Im6veis poderao ser alcan9ados por 

credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da Emissora e, em alguns casos, por credores 

trabalhistas e previdenciarios de pessoas fisicas e juridicas pertencentes ao mesmo grupo 

econ6mico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidaria e 

subsidiaria de empresas pertencentes ao mesmo grupo econ6mico existentes em tais casos. 

Caso isso ocorra, concorrerao os detentores destes creditos com os Titulares de CRI, de 

forma privilegiada, sobre o produto de realiza9ao dos Creditos Imobiliarios, em caso de 
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falencia. Nesta hip6tese, e possivel que OS Creditos Imobiliarios nao venham a ser 

suficientes para o pagamento integral dos CRI ap6s o pagamento daqueles credores. 

15.3.4 Legislar;iio Tributciria Aplicavel aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios 

15.3.4.1 A cria<;ao ou majora<;ao de tributos, nova interpreta<;ao ou, ainda, altera<;ao 

de interpreta<;ao hoje preponderante no mercado, que venha a causar a necessidade de 

recolhimento de valores adicionais de tributos pela Emissora ou pelos investidores, 

inclusive relacionados a fatos passados, podem impactar adversamente a rentabilidade final 

dos investidores nos CRI. Neste sentido, sem prejuizo da generalidade do risco ora 

apontado, eventual retorno da Contribui<;ao Provis6ria sobre Movimenta<;ao Financeira -

CPMF (que vigorou ate 1 ode janeiro de 2008 a aliquota de 0,38%) ou a cria<;ao de qualquer 

outro tributo incidente sobre movimenta<;ao ou transmissao de valores e de creditos e 

direitos de natureza financeira podera impactar negativamente cada uma das 

movimenta<;oes financeiras abrangidas pelo fluxo da estrutura de securitiza<;ao e impactar 

negativamente os valores de amortiza<;ao, remunera<;ao ou resgate dos CRI. 

15.3.4.2 As remunera<;oes produzidas por CRI, quando auferidas por pessoas fisicas, 

estao atualmente isentas de imposto de renda na fonte e na declaravao de ajuste anual das 

pessoas fisicas, por for<;a do artigo 3°, inciso II, da Lei n° 11.033. Podeni vir a existir 

legisla<;ao revogando a referida isen<;ao fiscal, estabelecendo a tributa<;ao dos rendimentos 

auferidos pelas pessoas fisicas em decorrencia dos CRI pelo imposto sobre a renda na 

fonte. 

15.3.5 Liquidar;iio do Patrim6nio Separado 

15.3.5.1 Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer dos eventos de liquida<;ao do 

Patrim6nio Separado, o Agente Fiduciario devera assumir imediata e temporariamente a 

administra<;ao do Patrim6nio Separado e os Titulares de CRI deverao decidir, em 

Assembleia de Titulares de CRI convocada especificamente para este fim, sobre a 

liquida<;ao do Patrim6nio Separado ou sobre a nova administra<;ao do Patrim6nio Separado. 
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15.3.5.1 Na hip6tese dos Titulares de CRI optarem pela liquida~ao do Patrimonio 

Separado, os recursos existentes poderao ser insuficientes para guitar as obrigayoes da 

Emissora perante os Titulares de CRI. 

15.4 Fatores de Risco relativos a Emissora: 

15.4.1 Risco da niio realiza{:iio da carteira de ativos 

15.4.1.1 A Emissora e uma companhia emissora de tftulos representativos de creditos 

imobiliarios, tendo como objeto social a aquisi~ao e securitiza~ao de creditos imobiliarios 

atraves da emissao de certificados de recebfveis imobiliarios, cujos patrimonios sao 

administrados separadamente. 0 Patrimonio Separado tern como principal fonte de recursos 

os Creditos Imobiliarios. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais 

valores pela Emissora podera afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as 

obriga~oes decorrentes do presente CRI. Na hip6tese de a Emissora ser declarada 

insolvente, o Agente Fiduciario devera assumir a custodia e administrayao dos Creditos 

Imobiliarios e dos demais direitos e acess6rios que integram o Patrimonio Separado. Em 

Assembleia de Titulares de CRI, os Titulares de CRI poderao deliberar sobre as novas 

normas de administrayao do Patrimonio Separado ou optar pela liquida~ao deste, que 

podera ser insuficiente para o cumprimento das obriga~oes da Emissora perante os Titulares 

de CRI. 

15.4.2 Falencia, recupera{:iio judicial ou extrajudicial da Emissora 

15.4.2.1 Ao Iongo do prazo de dura~ao do presente CRI, a Emissora podera estar 

sujeita a eventos de falencia, recupera~ao judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais 

contingencias da Emissora, em especial as fiscais, previdenciarias e trabalhistas, poderao 

afetar tais Creditos Imobiliarios, as Debentures, a Aliena~ao Fiduciaria de Im6veis e os 

recursos oriundos da Conta Centralizadora principalmente em razao da falta de 

jurisprudencia em nosso pais sobre a plena eficacia da afeta~ao de patrimonio, o que podera 

impactar negativamente no retorno de investimento esperado pelo investidor. 
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15.4.3 Origina{:iio de Novos Neg6cios ou Redu9iio da Demanda por Certificados 

de Recebiveis Imobiliarios 

15.4.3.1 A Emissora depende de ongma9ao de novos negocws de securitizac;ao 

imobiliaria, bern como da demanda de investidores pela aquisi9ao dos certificados de 

recebiveis imobiliarios de sua emissao. Quanto aos riscos relacionados aos investidores, 

inumeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisic;ao de certificados de 

recebiveis imobiliarios. Por exemplo, altera9oes na legisla9ao tributaria que resulte na 

redu9ao dos incentivos fiscais para os investidores poderao reduzir a demanda dos 

investidores pela aquisi9ao de certificados de recebiveis imobiliarios. Caso a Emissora nao 

consiga identificar projetos de securitiza9ao imobiliaria atrativos para o mercado ou, caso a 

demanda pela aquisi9ao de certificados de recebiveis imobiliarios venha a ser reduzida, a 

Emissora podera ser afetada,_ afetando assim, as suas emissoes de certificados de recebiveis 

imobiliarios, inclusive o presente CRI. 

15.4.4 Manutenr;iio do Registro de Companhia Aberta 

15.4.4.1 A atua9ao da Emissora como companhia securitizadora de emissoes de 

certificados de recebfveis imobiliarios depende da manuten9ao de seu registro de 

companhia aberta junto a CVM e das respectivas autoriza96es societarias. Caso a Emissora 

nao atenda aos requisitos da CVM em re1a9ao as companhias abertas, sua autoriza9ao 

podera ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissoes de certificados 

de recebfveis imobiliarios, inclusive o presente CRI. 

15.4.5 Crescimento da Emissora e de seu Capital 

15.4.5.1 0 capital atual da Emissora podera nao ser suficiente para suas futuras 

exigencias operacionais e manuten9ao do crescimento esperado, de forma que a Emissora 

pode vir a precisar de fonte de financiamento externa. Nao se pode assegurar que havera 

disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as 

condi96es desta capta9ao poderiam afetar o desempenho da Emissora, afetando assim, as 

suas emissoes de certificados de recebiveis imobiliarios, inclusive o presente CRI. 
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15.4.6 A Importdncia de uma Equipe Qualificada 

15.4.6.1 A perda de membros da eqUipe operacional da Emissora e/ou a sua 

incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sabre 

as atividades, situa9ao financeira e resultados operacionais da Emissora. 0 ganho da 

Emissora provem basicamente da securitiza9ao de recebfveis, que necessita de uma equipe 

especializada, para origina9ao, estrutura9ao, distribui9ao e gestao, com vasto conhecimento 

tecnico, operacional e mercadologico de seus produtos. Assim, a eventual perda de 

componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novas talentos poderia afetar a 

capacidade da Emissora de gera9ao de resultado, afetando assim, as suas emissoes de 

certificados de recebiveis imobiliarios, inclusive o presente CRI. 

15.5 Risco de Cn!dito da Devedora e da Garantidora 

15 .5.1 Uma vez que o pagamento dos valores de principal, remunera9ao e todos os 

demais encargos relacionados aos CRI depende do pagamento integral e tempestivo, dos 

Creditos Imobiliarios, a capacidade de pagamento da Devedora e/ou da Garantidora 

influenciara o fluxo de pagamentos dos CRI. 0 Patrim6nio Separado, constituido em favor 

dos Titulares dos CRI, nao conta com qualquer garantia ou coobriga9ao da Emissora. 

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos 

dependera do adimplemento dos Creditos Imobiliarios em tempo habil para o pagamento 

dos valores devidos aos Titulares de CRI. Neste sentido, a ocorrencia de eventos que 

afetem a situa9ao econ6mico-financeira da Devedora e/ou da Garantidora podera afetar 

negativamente a capacidade do Patrim6nio Separado de suportar as suas obriga9oes 

estabelecidas no Termo de Securitiza9ao. 

15.5.2 Risco de concentrar;iio de Devedor e dos Creditos Imobiliario 

15.5.2.1 Os CRI sao concentrados em apenas 1 (uma) devedora, qual seJa a Sao 

Carlos Empreendimentos e Participa9oes S.A., a qual origina os Creditos Imobiliarios. A 

ausencia de diversifica9ao da devedora pode trazer riscos para os Investidores e provocar 

urn efeito adverso aos Titulares de CRI, uma vez que qualquer altera9ao na condi9ao da 

Devedora pode prejudicar o pagamento da integralidade dos Creditos Imobiliarios. 
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15. 5. 3. Verifica<;iio dos Eventos de Inadimplemento das Debentures. 

15.5.3.1. Em determinadas hip6teses, a Emissora e o Agente Fiduciario nao realizarao 

amilise independente sabre a ocorrencia de urn evento de inadimplemento das Debentures. 

Assim sendo, a declarayao de vencimento antecipado das Debentures pela Emissora podeni 

depender de envio de declarayao ou comunicayao pela Devedora informando que urn 

evento de inadimplemento das Debentures aconteceu ou podeni acontecer. Caso a 

Devedora nao informe ou atrase em informar a Emissora ou o Agente Fiduciario sabre a 

ocorrencia de urn evento de inadimplemento das Debentures, as providencias para 

declarayao de vencimento antecipado e cobran9a das Debentures poderao ser realizadas 

intempestivamente pela Emissora e pelo Agente Fiduciario, o que podeni causar prejuizos 

aos titulares de CRl. 

15.6 Pagamento Condicionado e Descontinuidade 

15.6 .1 As fontes de recurs as da Emissora para fins de pagamento aos investidores 

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

eventual excussao da Aliena((ao Fiduciaria de Im6veis e liquida((ao dos recursos oriundos 

da Conta Centralizadora. Os recebimentos oriundos das alineas acima podem ocorrer 

posteriormente as datas previstas para pagamento das obriga9oes do presente CRl, podendo 

causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado do presente CRI. 

15.7 Riscos Financeiros 

15.7.1 Ha 3 (tres) especies de riscos financeiros geralmente identificados em 

opera((oes de securitiza9ao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis 

descompassos entre as taxas de remunerayao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia 

de garantia por acfunulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez. A ocorrencia 

de qualquer das situa((5es descritas pode afetar negativamente os CRl, causando prejuizos 

aos seus titulares. 

15.8 Baixa Liguidez no Mercado Secundario 

88 



15.8.1 Atualmente, o mercado secundario de certificados de recebiveis imobiliarios 

no Brasil apresenta baixa liquidez ou nenhuma liquidez e nao ha nenhuma garantia de que 

existira, no futuro, urn mercado para negocias;ao do presente CRI que perm ita sua alienas;ao 

pelos subscritores desses valores mobiliarios caso estes decidam pelo desinvestimento. 

Dessa forma, os Titulares de CRI poderao encontrar dificuldades para negocia-los no 

mercado secundario, devendo estar preparados para manter o investimento no presente CRI 

por todo o prazo da Emissao. Adicionalmente, os CRI da presente Emissao somente 

poderao ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliarios, entre 

Investidores Qualificados, depois de decorridos 90 (noventa) meses da data de subscris;ao 

ou aquisis;ao dos CRI pelo respectivo Titular de CRI. 

15.9 Risco de Pa2:amento Antecipado dos CRI em Virtude de Resgate Antecipado 

Obrigat6rio Automatico ou nao Automatico e de Am011izacao Extraordimiria 

15.9.1 Os CRI estarao sujeitos, na forma definida neste Termo de Securitizas;ao, a 

eventos de Resgate Antecipado e amortizas;ao extraordinaria que independem de aceitas;ao 

por parte dos Titulares de CRI. Em virtude disto, os investidores poderao (i) ter seu 

horizonte original de investimento reduzido, (ii) nao conseguir a rentabilidade esperada 

pelo investimento nos CRI, em virtude da ausencia de pagamento de premio pela Devedora, 

se for o caso; (iii) nao conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma 

remuneras;ao buscada pelos CRI; e (iv) sofrer prejufzos em razao de eventual tributas;ao. 

Consequentemente, os investidores poderao sofrer prejufzos financeiros em decorrencia de 

tais eventos, pois (i) nao ha qualquer garantia de que existirao, no momenta do pagamento 

antecipado em questao, outros ativos no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; 

e (ii) a atual legislas;ao tributaria referente ao impasto de renda determina aliquotas 

diferenciadas em decorrencia do prazo de aplicas;ao, o que podera resultar na aplicas;ao 

efetiva de uma aliquota superior a que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados apenas 

quando de seu vencimento programado. 

15.10 Quorum de deliberacao em Assembleia de Titulares dos CRI 

15.10.1 As deliberas;oes a serem tomadas em Assembleias de Titulares de CRI sao 

aprovadas, em alguns casas por maioria e, em certos casas, exigem quorum mfnimo ou 

qualificado. 0 titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisoes da 
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maioria, ainda que manifeste voto desfavonivel. Nao ha mecanismos de venda compuls6ria 

no caso de dissidencia do Titular de CRI em determinadas materias submetidas a 

delibera<;ao em Assembleia de Titulares de CRI. 

15.11 Risco em Funcao da Dispensa de Registro 

15.11.1 A Emissao, distribuida nos termos da Instru<;ao CVM n° 476, esta 

automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informa<;oes 

prestadas no ambito dos Documentos da Opera<;ao nao foram objeto de analise pela referida 

autarquia. 

15.12 Risco de Estrutura 

15.12.1 A presente Emissao tern o carater de "opera<;ao estruturada"; desta forma e 

pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, 

economico e juridico considera urn conjunto de rigores e obriga<;oes de parte a parte, 

estipulados atraves de contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legisla<;ao em 

vigor. Em razao da pouca maturidade e da falta de tradi<;ao e jurisprudencia no mercado de 

capitais brasileiro no que tange a opera<;oes de certificados de recebiveis imobiliarios, em 

situa<;oes de estresse podera haver perdas por parte dos investidores em razao do dispendio 

de tempo e recursos para eficacia do arcabou<;o contratual. 

15.13 Risco de nao pagamento dos Creditos Imobiliarios 

15.13.1 Caso os recursos devidos em razao dos Creditos Imobiliarios nao seJam 

pagos em conformidade com os Documentos da Opera<;ao, o Patrimonio Separado podera 

nao ter recursos suficientes para pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI. 

15.14 Riscos Relacionados as Garantias 

15.14.1 Riscos Relacionados a Insujiciencia das Garantias 

15.14.1.1 Nao ha como assegurar que, na eventualidade de execu<;ao da Aliena<;ao 

Fiduciaria e/ou da Cessao Fiduciaria, o produto resultante dessa execu<;ao sera suficiente 
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para viabilizar a amortiza~ao integral dos CRI. Caso isso aconte~a, os Titulares dos CRI 

poderao ser prejudicados. 

15.14.2 Risco da Niio Formalizar;iio da Aliena9iio Fiduciaria 

15.14.2.1 0 Contrato de Aliena~ao Fiduciaria somente sera celebrado ap6s a baixa do 

onus real constituido nos Im6veis e, ap6s a sua assinatura, a constitui~ao da Aliena~ao 

Fiduciaria depende, ainda, da obten~ao do registro do Contrato de Aliena~ao Fiduciaria no 

referido cart6rio de registro de im6veis para formalizar a constitui~ao dessa garantia e, 

consequentemente, poder ser sujeita a execu~ao no caso de inadimplemento das Obriga~oes 

Garantidas. Nesse sentido, caso nao ocorra a celebra~ao do Contrato de Aliena~ao 

Fiduciaria e/ou o registro da Aliena~ao Fiduciaria, anteriormente a liquida~ao da Oferta, 

essa garantia nao podera ser utilizada em eventual excussao para adimplir as Obriga~oes 

Garantidas. Oeste modo, ate a obtent;ao do registro do Contrato de Aliena~ao Fiduciaria, as 

Debentures serao consideradas quirografarias para todos os fins de direito, inclusive em 

caso de processo falimentar da Devedora. 

15.14.2.2 Ademais, nos termos descritos na Clausula 8.1.3 acima e no Contrato de 

Aliena~ao Fiduciaria, podera ocorrer a substitui~ao dos lm6veis objeto da Aliena~ao 

Fiduciaria. Nesse sentido, enquanto nao se operar o registro da Aliena~ao Fiduciaria sobre 

os novos im6veis oferecidos em substitui~ao a qualquer dos Im6veis, essa garantia nao 

podera ser utilizada em eventual excussao para adimplir as Obrigat;oes Garantidas. Alem 

disso, e prevista a necessidade de constitui~ao da Garantia Transit6ria Substitui~ao neste 

caso; nao ha garantias de que havera a efetiva contrata~ao da Garantia Transit6ria 

Substitui~ao pela Garantidora ou pela Devedora, e sua eventual ausencia podera causar 

perdas aos investidores. 

15.14.3 Riscos Relacionados ao Reforr;o de Garantia Mediante Cessiio Fiduciaria 

de Aplicar;oes financeiras 

15.14.3.1 Exclusivamente em caso de desenquadramento do Loan to Value em 

percentual entre o estabelecido na Clausula 8.2 acima e 75% (setenta e cinco por cento) ou 

70% (setenta por cento) ap6s o 96° (nonagesimo sexto) mes, a Devedora e a Garantidora 
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podedio, a seu criterio e sem necessidade de Assembleia Geral de Titulares dos CRI, 

promover o reenquadramento do Loan to Value mediante cessao fiduciaria de aplica<;5es 

financeiras (cash collateral). Nesta hip6tese, em caso de excussao da cessao fiduciaria de 

aplica<;oes financeiras (cash collateral), o investidor estara sujeito aos riscos inerentes as 

aplica<;oes financeiras cedidas fiduciariamente, por exemplo, risco de credito do respectivo 

emissor, riscos operacionais, riscos de mercado, etc., sendo certo que caso a Emissora nao 

obtenha sucesso na execu<;ao de tal garantia ou ainda caso o produto resultante dessa 

execu<;ao seja insuficiente para viabilizar a amortiza<;ao integral dos CRI, os Titulares dos 

CRI poderao ser prejudicados. 

15.15 Demais Riscos 

15.15.1 Os CRI estao sujeitos as varia<;oes e condi<;oes dos mercados de atua<;ao da 

Devedora e da Garantidora, que sao afetados principalmente pelas condi<;oes polfticas e 

economicas 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 aplicaveis aos CRI, altera<;ao na polftica economica, decisoes judiciais 

etc. 

15.15.2 Riscos Decorrentes do Escopo Restrito de Auditoria Juridica 

15.15.2.1 0 processo de auditoria legal conduzido possuiu escopo restrito definido em 

conjunto entre a Emissora e a Devedora. Desta forma, e possfvel que haja passivos ou 

debitos que eventualmente possam impactar a opera<;ao e/ou as partes envolvidas direta ou 

indiretamente e que nao tenham sido identificados pelo processo de auditoria legal 

conduzido, o que pode afetar adversamente a liquidez dos CRI ou o recebimento dos 

Creditos Imobiliarios e, consequentemente, o recebimento ou a expectativa de recebimento 

da Remunera<;ao dos CRI pelos investidores. 

15.15.3 

CRJ 

15.15.3.1 

Risco relacionado a ador;iio da Taxa Dl para calculo da Remunerar;iio dos 

A Sumula no 176, editada pelo Superior Tribunal de Justi<;a enuncia que e 

nula a clausula que sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI 
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divulgada pela B3. A referida sumula nao vincula as decisoes do Poder Judiciario e 

decorreu do julgamento de a96es judiciais em que se discutia a validade da aplica9ao da 

Taxa DI a contratos utilizados em opera96es bancarias ativas. No entanto, ha a 

possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Sumula n° 176 vir a ser aplicada pelo 

Poder Judiciario para considerar que a Taxa DI nao e valida como fator de remunera9ao dos 

CRI. Em se concretizando esta hip6tese, o indice que vier a ser indicado pelo Poder 

Judiciario para substituir a Taxa DI podera ampliar o descasamento entre os juros 

aplicaveis as Debentures e os juros relatives a Remunera9ao dos CRI e/ou conceder aos 

Titulares de CRI uma remunera9ao inferior a atual Remunera9ao dos CRI, bern como 

limitar a aplica9ao de fator de juros limitado a 1% (urn por cento) ao mes, nos termos da 

legisla9ao brasileira aplicavel a fixa9ao de juros remunerat6rios. 

16. PUBLICIDADE 

16.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI ( excetuados os 

atos e fatos relevantes da administra9ao ordinaria da Securitizadora), bern como as 

convoca96es para as Assembleias de Titulares de CRI, deverao ser veiculados somente na 

forma de avisos nos jornais DCI- Diario Comercio e Industria e DOSP - Diario Oficial do 

Estado de Sao Paulo, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, sem prejufzo do 

disposto na Clausula 13, sendo que todas as despesas com as referidas publica96es serao 

arcadas diretamente ou indiretamente pela Devedora com recursos que nao sejam do 

Patrim6nio Separado, exceto no caso de inadimplemento da referida despesa pela 

Devedora. 

16.2 A convoca9ao para as Assembleias de Titulares de CRI mencionada na 

Clausula 16.1 acima podera ser feita, alternativamente, mediante correspondencia escrita 

enviada, por meio eletr6nico ou postagem, a cada Titular de CRI, podendo, para esse fim, 

ser utilizado qualquer meio de comunica9ao cuja comprova9ao de recebimento seja 

possfvel, e desde que o fim pretendido seja atingido, tais como envio de correspondencia 

com aviso de recebimento, fac-simile e correio eletr6nico (e-mail). 

16.3 As demais informa96es peri6dicas ordimirias da Emissao, da Emissora e/ou 

do Agente Fiduciario serao disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou 
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regulamentares, par meio do sistema de envio de informac;oes peri6dicas e eventuais da 

-CVM. 

17. REGISTRO DO TERMO 

17.1 0 Termo sera entregue para Instituic;ao Custodiante, nos termos do Paragrafo 

Unico, do artigo 23 da Lei no 10.931, para registro, nos termos da declarac;ao con stante do 

Ane. ' O VI ao presente Termo. 

18. NOTIFICA(:OES 

18.1 Todas e quaisquer notificayoes, solicitayoes, autorizayoes e pedidos nos 

termos deste Termo deverao ser feitos por escrito ( ou por fax ou por mensagem eletr6nica -

e-mail) e serao considerados validos (i) conforme comprovados atraves de recibo assinado 

pelo destinatario, da entrega da notificac;ao judicial ou extrajudicial ou, no caso de envio 

por fac-simile ou entrega de correspondencia, atraves do relat6rio de transmissao ou 

comprovante de entrega; ou (ii) quando realizadas por mensagem eletr6nica (e-mail), desde 

que o remetente receba confirmac;ao do recebimento do e-mail pelo destinatario. A 

Emissora e o Agente Fiduciario se obrigam a informar a parte contraria sobre qualquer 

alterac;ao abaixo ate 5 (cinco) Dias Uteis. Deverao ser enderec;ados da seguinte forma: 

Se para a Emis ora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

A venida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o andar 

CEP 04538-132 

Sao Paulo-SP 

At.: Sra. Flavia Palacios 

Tel.: (11) 3127-2700 

E-mail: servicing@rbcapital.com 

Se para o Agente Fiduciario e Instituicao Custodiante: 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 
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Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2277, 2°andar 

01452-000 - Sao Paulo -SP 

At.: Flavio Scarpelli/Eugenia Queiroga 

Telefone: 11 3030-7177 

E-mail: agentefiduciario@vortxbr.com; pu@vortx.com.br (para fins de precifica<;ao de 

ativos). 

19. DISPOSI(:OES GERAIS 

19.1 Nao se presume a renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente 

Termo. Dessa forma, nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercfcio de qualquer 

direito, faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares de CRI em 

razao de qualquer inadimplemento das obriga<;oes da Emissora, prejudicara tais direitos, 

faculdades ou remedios, ou sera interpretado como uma renuncia aos mesmos ou 

concordancia com tal inadimplemento, nem constituini nova<;ao ou modificar;ao de 

quaisquer outras obrigar;oes assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario ou 

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

19.2 0 presente Termo de Securitizar;ao e firmado em carater irrevogavel e 

irretratavel, obrigando as partes por si e seus sucessores. 

19.3 0 presente Termo e suas disposir;oes apenas serao modificados, aditados ou 

complementados com o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, mediante 

aprovar;ao dos Titulares de CRI ( exceto pelo disposto na Clausula 12.13 acima), atuando 

por seus representantes legais ou procuradores devidamente autorizados. 

19.4 0 Termo constitui titulo executivo extrajudicial nos termos artigo 784 do 

C6digo de Processo Civil, inclusive para os fins e efeitos dos artigos 815 e seguintes do 

C6digo de Processo Civil. 

19.5 Se uma ou mais disposir;oes aqui contidas for considerada invalida, ilegal ou 

inexequfvel em qualquer aspecto das leis aplicaveis, a validade, legalidade e exequibilidade 

das demais disposir;oes aqui contidas nao serao afetadas ou prejudicadas a qualquer titulo. 
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19.6 0 Agente Fiduciario responde perante os Titulares de CRI pelos prejufzos 

que lhes causar por culpa ou dolo no exercicio de suas fun<;oes. 

20. FORO 

20.1 Foro: A Emissora e o Agente Fiduciario elegem o foro da cidade de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, como competente para dirimir toda e qualquer disputa 

decorrente do presente Termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

possa ser. 

20.2 Execucao Especiftca: A Emissora e o Agente Fiduciario poderao, a seu 

criteria exclusivo, requerer a execu<;ao especffica das obriga<;oes aqui assumidas, conforme 

estabelecem os artigos 536, 806, 815 e 501 do C6digo de Processo Civil. 

20.3 E, por estarem assim, justas e contratadas, a Emissora e o Agente Fiduciario 

assinam este Termo de Securitiza<;ao em 3 (tres) vias de igual teor, forma e validade, na 

presen<;a das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

Sao Paulo, 8 de j ulho de 2019 

[ 0 restante da pagina foi deixado intencionalmente em branco.] 
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(Pagina de Assinatura 1/3 do Termo de Securitizar;iio de Creditos Imobiliarios da 216° 

Serie da 1 a Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitizar;iio) 

Nome: 

Cargo: 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO 

I CsroUni3 sr:n1o!a ds 
f .... r_::;~-;1 1 p,-;&:,lG~~tJ 

RG: 4:>.'::.:. ', :::2·8 SSP/SP 
CPF: 35j.GI38.94S-09 

Nome: 

Cargo: 
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(Pagina de Assinatura 213 do Termo de Securitiza9iio de Creditos Imobiliarios da 216° 

Serie da I a Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitiza9iio) 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA. 

~ 
Cargo: Marcie Lopes dos Santos Teixeira 

RG: 46.894.863-6 
CPF: 369.268.408-81 

Nome: 

Cargo: 
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CAROLINE TSUCHIYA SILVA 
RG: 36.289.61(}.{) 

CPF:381 .514.668-20 



(Pcigina de Assinatura 3/3 do Termo de Securitiza9iio de Creditos Imobilicirios da 216a 

Serie da JU Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobilicirios da RB Capital Companhia 

de Securitiza9iio) 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: oaniella Braga Yamada 
RG: 43.464.640.4 (SSP/SP) 

CPF · 361.371.958.48 

[J,q /o,;-' (,_ () fcL< c; .JtvpA<!-

Nome: 

CPF: 
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Gabriela Del Plecl'lla 
de Ateuto Nogueira 

RG: 33.927 .M1.0 (SSPISPl 
CPFIMF: 410.941.008-a9 



(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitizaqiio de Creditos Imobiliarios da 216" 

Serie da I a Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitizaqiio) 

ANEXO I- DESCRI<;AO DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

CCI: 

Devedora: 

Securitizadora: 

Garantidora: 

Instrumento: 

Valor Total da 

Emissao: 

Quantidade de 

Debentures 

Serie SAOCA, numero 01 

SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS E P ARTICIP A<;OES 

S.A., sociedade por ayoes com sede na Cidade de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, n° 153, 

12° andar, sala A, Vila Nova Conceiyao, CEP 04543-904, inscrita 

no CNPJ sob o no 29.780.061/0001-09 ("Devedora"). 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO, 

sociedade por ayoes com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o an dar, 

parte, inscrita no CNPJ sob o n° 02.773.542/0001-22 

("Securitizadora"). 

SC RIO CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPA<;OES LTDA., sociedade empresaria Iimitada, com 

sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Dr. 

Eduardo de Souza Aranha, n° 153, 12° andar, parte, Vila Nova 

Conceiyao, inscrita no CNP J sob no 14.310.309/0001-92 

("Garantidora") . 

"lnstrumento Particular de Escritura da 3" (terceira) Emissiio de 

Debentures Simples, niio Conversiveis em Aqoes, da Especie 

Quirografaria, a ser Convolada na Especie com Garantia Real, em 

serie Unica, para Colocaqiio Privada, da sao Carlos 

Empreendimentos e Participaqoes S.A. ", celebrado entre a 

Devedora e a Securitizadora, com a interveniencia do Agente 

Fiduciario. 

Ate R$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de reais). 

Ate 200.000 (duzentos mil reais). 
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Valor Nominal 

Unitario: 

Data de Emissao: 

Data de Vencimento 

das Debentures: 

Subscri~ao: 

As Debentures terao valor nominal unitario de R$ 1.000,00 (mil 

reais) na respectiva data de emissao ("Valor Nominal Uni tario"). 

17 de junho de 2019 

17 de junho de 2034. 

As Debentures serao subscritas pela Securitizadora por meio da 

assinatura de boletim de subscri<;ao. 

Amortiza~ao do Valor 0 saldo do Valor Nominal Unitario das Debentures sera pago 

Nominal Unitario: 

Remunera~ao das 

Debentures: 

Pagamento da 

Remunera~ao: 

Vencimento 

Antecipado 

Automatico: 

conforme cronograma constante do Anexo I a Escritura de 

Emissao. 

0 Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario das 

Debentures nao sera atualizado ou corrigido monetariamente. A 

partir da data de integraliza<;ao das Debentures, as Debentures farao 

jus a uma remunera<;ao que contemplara juros remuneratorios 

correspondentes a 100% (cern por cento) da varia<;ao acumulada 

das taxas medias diarias dos DI- Depositos lnterfinanceiros de urn 

dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculadas e divulgadas 

diariamente pela B3 no informativo diario disponfvel em sua 

pagina de Internet (www.b3.com.br) ("Taxa DI"), acrescida de uma 

sobretaxa (' 'Spread") equivalente a 1,09% (urn inteiro e nove 

centesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 

dois) Dias Uteis, calculado de acordo com a formula prevista na 

Escritura de Emissao ("Remuneracao"). 

Os valores relativos a Remunera<;ao deverao ser pagos conforme 

cronograma constante do Anexo I a Escritura de Emissao. 

Independentemente de avtso, interpela<;ao ou notifica<;ao 

extrajudicial, ou mesmo de assembleia de titulares de Debentures 

ou de CRI, todas as obriga<;oes constantes da Escritura de Emissao 

serao declaradas antecipadamente vencidas, pelo que se exigira da 

Devedora o pagamento integral, com rela<;ao a todas as Debentures, 

do Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario , 

conforme o caso, das Debentures, acrescido da remunera<;ao 

devida, calculada pro rata temporis, desde a data de integraliza<;ao 
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Vencimento 

Antecipado Nao 

Automatico: 

das Debentures ou da ultima data de pagamento da remunera9ao 

das Debentures ate a data do efetivo pagamento em decorrencia do 

vencimento antecipado, e de eventuais encargos morat6rios, 

acrescido de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 

Devedora nos termos da Escritura de Emissao, nas hip6teses 

previstas na chiusula 6.2 da Escritura de Emissao. 

Tao logo tome ciencia de qualquer urn dos eventos descritos na 

clausula 6.3 da Escritura de Emissao, pela Devedora ou por 

terceiros, o titular das Debentures devera, observada a necessidade 

de autoriza~ao dos Titulares dos CRI para tanto, declarar o 

vencimento antecipado das Debentures e de todas as obriga~5es 

constantes da Escritura de Emissao e exigir da Devedora o 

pagamento integral, com rela9ao a todas as Debentures, do Valor 

Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario das 

Debentures, conforme o caso, acrescido da Remunera~tao devida, 

calculada pro rata temporis, desde a data de integraliza~ao das 

Debentures ou da ultima data de pagamento da remunera~ao das 

Debentures ate a data do efetivo pagamento das Debentures 

declaradas vencidas e de eventuais encargos morat6rios, acrescido 

de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora 

nos termos da Escritura de Emissao, nas hip6teses previstas na 

clausula 6.3 da Escritura de Emissao. 

Encargos Moratorios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigal(5es 

pecuniarias relativas as Debentures, os debitos vencidos e nao 

pagos serao acrescidos de juros de mora de 1% (urn por cento) ao 

mes, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento 

ate a data do efetivo pagamento, bern como de multa nao 

compensat6ria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, 

independentemente de aviso, notifica~tao ou interpela~ao judicial ou 

extrajudicial. 
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitizar;iio de Creditos Imobiliarios da 2 I 6" 

&rie da I" Emissiio de Certificados de Recebiveis lmobiliarios daRB Capital Companhia 

de Securitizar;iio) 

ANEXO II - TABELAS DE P AGAMENTOS DOS CRI 

Data de Juros Amortiza.yao 

Pagamento Remuneratorios 

1 19/jul/19 Sim 0,0000% 

2 21/ago/19 Sim 0,0000% 

3 19/set/19 Sim 0,0000% 

4 21/out/19 Sim 0,0000% 

5 20/nov/19 Sim 0,0000% 

6 19/dez/19 Sim 0,0000% 

7 21/jan/20 Sim 0,0000% 

8 19/fev/20 Sim 0,0000% 

9 19/mar/20 Sim 0,0000% 

10 22/abr/20 Sim 0,0000% 

11 20/mai/20 Sim 0,0000% 

12 19/jun/20 Sim 0,0000% 

13 21/jul/20 Sim 0,0000% 

14 19/ago/20 Sim 0,0000% 

15 21/set/20 Sim 0,0000% 

16 21/out/20 Sim 0,0000% 

17 19/nov/20 Sim 0,0000% 

18 21/dez/20 Sim 0,0000% 

19 20/jan/21 Sim 0,0000% 

20 19/fev/21 Sim 0,0000% 

21 19/mar/21 Sim 0,0000% 

22 22/abr/21 Sim 0,0000% 

23 19/mai/21 Sim 0,0000% 

24 21/jun/21 Sim 0,0000% 

25 21/jul/21 Sim 0,0000% 
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26 19/ago/21 Sim 0,0000% 

27 21 /set/21 Sim 0,0000% 

28 20/out/21 Sim 0,0000% 

29 19/nov/21 Sim 0,0000% 

30 21/dez/21 Sim 0,0000% 

31 19/jan/22 Sim 0,0000% 

32 21/fev/22 Sim 0,0000% 

33 21/mar/22 Sim 0,0000% 

34 20/abr/22 Sim 0,0000% 

35 19/mai/22 Sim 0,0000% 

36 21/jun/22 Sim 0,0000% 

37 20/jul/22 Sim 0,0000% 

38 19/ago/22 Sim 0,0000% 

39 21/set/22 Sim 0,0000% 

40 19/out/22 Sim 0,0000% 

41 21/nov/22 Sim 0,0000% 

42 21/dez/22 Sim 0,0000% 

43 19/jan/23 Sim 0,0000% 

44 23/fev/23 Sim 0,0000% 

45 21/mar/23 Sim 0,0000% 

46 19/abr/23 Sim 0,0000% 

47 19/mai/23 Sim 0,0000% 

48 21/jun/23 Sim 0,0000% 

49 19/jul/23 Sim 0,0000% 

50 21/ago/23 Sim 0,0000% 

51 20/set/23 Sim 0,0000% 

52 19/out/23 Sim 0,0000% 

53 21 /nov/23 Sim 0,0000% 

54 20/dez/23 Sim 0,0000% 

55 19/jan/24 Sim 0,0000% 

56 21/fev/24 Sim 0,0000% 

57 20/mar/24 Sim 0,0000% 

58 19/abr/24 Sim 0,0000% 
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59 21/mai/24 Sim 0,0000% 

60 19/jun/24 Sim 0,0000% 

61 19/jul/24 Sim 0,0000% 

62 21/ago/24 Sim 0,0000% 

63 19/set/24 Sim 0,0000% 

64 21 /out/24 Sim 0,0000% 

65 20/nov/24 Sim 0,0000% 

66 1 9/dez/24 Sim 0,0000% 

67 21/jan/25 Sim 0,0000% 

68 1 9/fev/25 Sim 0,0000% 

69 19/mar/25 Sim 0,0000% 

70 23/abr/25 Sim 0,0000% 

71 21/mai/25 Sim 0,0000% 

72 20/jun/25 Sim 0,0000% 

73 21/jul/25 Sim 0,0000% 

74 20/ago/25 Sim 0,0000% 

75 19/set/25 Sim 0,0000% 

76 21/out/25 Sim 0,0000% 

77 19/nov/25 Sim 0,0000% 

78 1 9/dez/25 Sim 0,0000% 

79 21/jan/26 Sim 0,0000% 

80 20/fev/26 Sim 0,0000% 

81 1 9/mar/26 Sim 0,0000% 

82 22/abr/26 Sim 0,0000% 

83 20/mai/26 Sim 0,0000% 

84 19/jun/26 Sim 0,0000% 

85 21/jul/26 Sim 0,0000% 

86 19/ago/26 Sim 0,0000% 

87 21/set/26 Sim 0,0000% 

88 21/out/26 Sim 0,0000% 

89 1 9/nov/26 Sim 0,0000% 

90 21/dez/26 Sim 0,0000% 

91 20/jan/27 Sim 0,0000% 
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92 19/fev/27 Sim 0,0000% 

93 19/mar/27 Sim 0,0000% 

94 22/abr/27 Sim 0,0000% 

95 19/mai/27 Sim 0,0000% 

96 21/jun/27 Sim 0,0000% 

97 21/jul/27 Sim 0,0000% 

98 19/ago/27 Sim 0,0000% 

99 21/set/27 Sim 0,0000% 

100 20/out/27 Sim 0,0000% 

101 19/nov/27 Sim 0,0000% 

102 21/dez/27 Sim 0,0000% 

103 19/jan/28 Sim 0,0000% 

104 21/fev/28 Sim 0,0000% 

105 21/mar/28 Sim 0,0000% 

106 19/abr/28 Sim 0,0000% 

107 19/mai/28 Sim 0,0000% 

108 21/jun/28 Sim 0,0000% 

109 19/ju1/28 Sim 0,0000% 

110 21/ago/28 Sim 0,0000% 

111 20/set/28 Sim 0,0000% 

112 19/out/28 Sim 0,0000% 

113 21/nov/28 Sim 0,0000% 

114 20/dez/28 Sim 0,0000% 

115 19/jan/29 Sim 0,0000% 

116 21/fev/29 Sim 0,0000% 

117 21/mar/29 Sim 0,0000% 

118 19/abr/29 Sim 0,0000% 

119 21/mai/29 Sim 0,0000% 

120 20/jun/29 Sim 0,0000% 

121 19/jul/29 Sim 0,0000% 

122 21/ago/29 Sim 0,0000% 

! 
N\ 

123 19/set/29 Sim 0,0000% 

124 19/out/29 Sim 0,0000% 
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125 21/nov/29 Sim 0,0000% 

126 19/dezJ29 Sim 0,0000% 

127 21/jan/30 Sim 0,0000% 

128 20/fev/30 Sim 0,0000% 

129 20/mar/30 Sim 0,0000% 

130 22/abr/30 Sim 0,0000% 

131 21/mai/30 Sim 0,0000% 

132 19/jun/30 Sim 0,0000% 

133 19/jul/30 Sim 0,0000% 

134 21/ago/30 Sim 0,0000% 

135 19/set/30 Sim 0,0000% 

136 21/out/30 Sim 0,0000% 

137 20/nov/30 Sim 0,0000% 

138 19/dez/30 Sim 0,0000% 

139 21/jan/31 Sim 0,0000% 

140 19/fev/31 Sim 0,0000% 

141 19/mar/31 Sim 0,0000% 

142 22/abr/31 Sim 0,0000% 

143 21/mai/31 Sim 0,0000% 

144 19/jun/31 Sim 25,0000% 

145 21/jul/31 Sim 0,0000% 

146 20/ago/31 Sim 0,0000% 

147 19/set/31 Sim 0,0000% 

148 21/out/31 Sim 0,0000% 

149 19/nov/31 Sim 0,0000% 

150 19/dezJ31 Sim 0,0000% 

151 21/jan/32 Sim 0,0000% 

152 19/fev/32 Sim 0,0000% 

153 19/mar/32 Sim 0,0000% 

154 22/abr/32 Sim 0,0000% 

155 19/mai/32 Sim 0,0000% 

156 21/jun/32 Sim 33,3333% 

157 21/jul/32 Sim 0,0000% 
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158 19/ago/32 Sim 0,0000% 

159 21/set/32 Sim 0,0000% 

160 20/out/32 Sim 0,0000% 

161 19/nov/32 Sim 0,0000% 

162 21/dezJ32 Sim 0,0000% 

163 19/jan/33 Sim 0,0000% 

164 21/fev/33 Sim 0,0000% 

165 21/mar/33 Sim 0,0000% 

166 20/abr/33 Sim 0,0000% 

167 19/mai/33 Sim 0,0000% 

168 21/jun/33 Sim 50,0000% 

169 20/jul/33 Sim 0,0000% 

170 19/ago/33 Sim 0,0000% 

171 21/set/33 Sim 0,0000% 

172 19/out/33 Sim 0,0000% 

173 21/nov/33 Sim 0,0000% 

174 21/dezJ33 Sim 0,0000% 

175 19/jan/34 Sim 0,0000% 

176 23/fev/34 Sim 0,0000% 

177 21/mar/34 Sim 0,0000% 

178 19/abr/34 Sim 0,0000% 

179 19/mai/34 Sim 0,0000% 

180 21/jun/34 Sim 100,0000% 
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitizm;:fio de Creditos Imobilitirios da 216" 

Serie da r Emissfio de Certificados de Recebiveis Imobilitirios da RB Capital Companhia 

de Securitizar;fio} 

ANEXO III- DECLARA(.:AO DO COORDENADOR LIDER 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES 

MOBILIARIOS L TDA., institui<;ao finance ira integrante do sistema de distribui<;ao de 

valores mobiliarios, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 11 o andar, parte, 

Itaim Bibi, CEP 04.538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no 

CNPJ sob o n° 89.960.090/0001-76, neste ato representada na forma de seu Contrato 

Social, para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instru<;ao CVM n° 414, 

na qualidade de coordenador lfder da oferta publica dos certificados de recebfveis 

imobiliarios da 216a Serie da 1 a Emissao da RB Capital Companhia de Securitiza<;ao 

("CRI", "Emissora" e "Emissao", respectivamente), DECLARA, para todos os fins e 

efeitos que, verificou, em conjunto com a Emissora, com a VORTX DISTRIBUIDORA 

DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTDA, na qualidade de agente fiduciario , e 

com os assessores legais contratados para a Emissao, a legalidade e ausencia de vicios da 

opera<;ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, 

corre<;ao e suficiencia das informa<;5es prestadas pela Emissora no Termo de Securitiza<;ao 

de Creditos Imobiliarios da 216a Serie da I a Emissao de Certificados de Recebfveis 

Imobiliarios daRB Capital Companhia de Securitiza<;ao, celebrado nesta data. 

Sao Paulo, 8 de j ulho de 20 19 

RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES 

MOBILIARIOS L TDA. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitizar;iio de Creditos Imobiliarios da 216a 

Serie da r Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitizar;iio) 

ANEXO IV- DECLARA<;AO DA COMPANHIA SECURITIZADORA 

RB CAPITAL COMP ANHIA DE SECURITIZA<;AO, sociedade por ac;oes com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na A venida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.440, 

II o andar, parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 

Economia sob o n° 02.773.542/000 I-22, neste ato representada na forma de seu estatuto 

social ("Emissora"), para fins de atender o que preve o item I5 do anexo III da Instruc;ao 

CVM n° 4I4, na qualidade de Emissora da oferta publica dos cettificados de recebiveis 

imobiliarios da 216a Serie da I a Emissao da Emissora ("CRI" e 'Emissao", 

respectivamente), DECLARA, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com 

a RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES 

MOBILIARIOS L TDA., na qualidade de coordenador lider, com a VORTX 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS LTDA., na qualidade 

de agente fiduciario e com os assessores legais contratados para a Emissao, a legalidade e 

ausencia de vicios da operac;ao, alem de ter agido com diligencia para assegurar a 

veracidade, consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes prestadas no Termo de 

Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios da 2I6a Serie da I a Emissao de Certificados de 

Recebiveis Imobiliarios RB Capital Companhia de Securitizac;ao, celebrado nesta data. 

Sao Paulo, 8 de julho de 20 I9. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitiza9iio de Creditos lmobiliarios da 216{/ 

Serie da 1" Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitiza9iio) 

ANEXO V - DECLARA(:AO DO AGENTE FIDUCIARIO 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

instituic;:ao financeira, com sede no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2° andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia sob o no 

22.61 0.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente 

Fiduciario"), para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instruc;:ao CVM n° 

414, na qualidade de Agente Fiduciario no ambito da oferta publica dos certificados de 

recebfveis imobiliarios da 216a Serie da 1 a Emissao da RB Capital Companhia de 

Securitizac;:ao ("CRI", " Emissora" e " Emi ssao", respectivamente), DECLARA, para todos 

os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com a Emissora, com a RB CAPITAL 

INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

L TDA., na qualidade de coordenador lfder e com os assessores legais contratados para a 

Emissao, a Jegalidade e ausencia de vfcios da operac;:ao, alem de ter agido com diligencia 

para assegurar a veracidade, consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:oes prestadas 

pela Emissora no Termo de Securitizac;:ao de Creditos Imobiliarios da 216a Serie da 1 a 

Emissao de Certificados de Recebfveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de 

Securitizac;:ao, celebrado nesta data. 

Sao Paulo, 8 dejulho de 2019. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MO 

~ -- ~ 
Nome: 

Cargo: Mardo Lopes dos Santos Teixeira 
RG: 46.894.863-6 

CPF: 369.268.408-81 

Nome: 

Cargo: 

11 1 

ROLINE TSUCHIYA SILVA 
RG: 3(3 .289.61().{) 
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitiza~iio de Creditos Imobiliarios da 216a 

Serie da r Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitiza~iio) 

ANEXO VI - DECLARA<;AO DE CUSTODIA 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES MOBILIARIOS L TDA., 

institui9ao financeira, com sede no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 

A venida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2° an dar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da Economia ("CNPJ") sob 

o no 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato 

Social ("lnstituicao Custodiante"), nomeada nos termos do "Instrumento Particular de 

Escritura da 3a (terceira) Emissao de Debentures Simples, Nao Conversfveis em A96es, da 

Especie Quirografaria, a ser Convolada na Especie com Garantia Real, em Serie Unica, 

para Coloca9ao Privada", firmado em 14 de junho de 2019 com a SAO CARLOS 

ENPREENDIMENTOS E PARTICIPA<;OES S.A., sociedade por a96es com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 11° 153, 

12° andar, sala A, inscrita no CNPJ sob n° 29.780.061/0001-09, neste ato representada na 

forma de seu Estatuto Social ("Escritura de Emissao"), DECLARA, que em 8 de julho de 

2019 procedeu (i) nos termos do §4° do artigo 18 da Lei 10.931, a custodia da Escritura de 

Emissao de CCI; e (ii) nos termos do paragrafo (mico do artigo 23 da Lei 10.931, o registro 

do Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da 216a Serie da P Emissao de 

Certificados de Recebfveis Imobiliarios da RB Companhia de 

Securitiza9ao (" ecuritizadora'') e sobre as quais a Securitizadora instituiu o REGIME 

FIDUCIARIO, conforme Clausula 9 do Termo de Securitiza9ao. 

Sao Paulo, 8 de julho de 2019. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V ALORES M 

~-,) 
Cargo: Marcia Lopes dos Santos Teixeira 

RG: 46.894.863-6 
!PF: 369.268.408-81 

Nome: 

Cargo : 
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitizar;iio de Creditos Imobiliarios da 216a 

Serie da I a Emisstio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitizar;tio) 

ANEXO VII- DETALHAMENTO DO EMPREENDIMENTO E DESTINA<;AO 

DOS RECURSOS 

Empreendimentos imobiliarios conforme tabelas abaixo ("Empreendimentos"). 

A comprovayao da destinayao dos recursos sera feita pelo Agente Fiduciario 

semestralmente com frequencia computada da Data de Emissao ou em ate 5 (cinco) dias da 

solicitayao da Emissora, ou em menor prazo, a Devedora devera apresentar a documentayao 

e a planilha de calculo demonstrando o montante exato utilizado ate a data da solicita9ao, 

discriminando o que for montante relacionado a aquisi9ao e o que for montante destinado 

ao desenvolvimento dos Empreendimentos. 
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Imovel Matricula 

CE Arcos da Lapa 
9° RGI (RJ) - Matriculas: 44 78 I 44 79 I 4480 I 4481 I 4482 I 4483 I 4484 I 

4485 

Global Tech 9° RGI (SP)- Matricula: 69074 

7° RGI (RJ)- Matriculas: 48514148515 1485161485171485181485191 

48520 I 48521 I 48522 I 48523 I 48524 I 48525 I 48526 I 48527 I 48528 I 
CA Cidade Nova I Lojas 

48529 I 48530 I 48531 I 48532 I 48533 I 48534 I 48535 I 48536 I 48537 I 

48538 I 485391 48540 I 48541 I 48542 148543 I 485441 B3048545 I 48546 

11° RGI {SP)- Matriculas : 324188 1 324!89 1 324190 I 324191 I 3241921 

324193 I 324194 1 324195 1324!96 1 324197 1 324198 1 324199 1 324200 I 

32420 I I 324202 I 324203 I 324204 I 324205 I 324206 I 324207 I 324208 I 
CA Santo Amaro 

324209 I 324210 I 324211 I 324212 I 324213 I 324214 I 324215 I 324216 I 

324217 I 324218 1 3242191324220 1 324221 1 3242221324223 13242241 

324225 I 324226 I 324227 I 324228 I 324229 I 324230 I 324231 

3° RGI (RJ) - Matriculas: 58551 I 58552 I 58553 I 58554 I 58555 I 58556 I 

CE Botafogo 45774 I 45775 I 45776 I 45777 I 45778 I 45779 I 45780 I 45781 I 45782 I 

45783 I 45784 I 45785 

7° RGI (RJ) - Matriculas: 50095 I 50096 I 50097 I 50098 I 500991 50100 I 

Candelaria 62 50101 I 50102 I 50103 I 50104 I 50105 I 50106 I 50107 I 50108 I 50109 I 

5011015011 I 150112150113150114150115150116 

7° RGI (RJ) - Matriculas: 48 .333 148 .3341 48.335 148 .336148.337148.338 

I 48 .339 I 48.340 I 48.341 I 48.342 I 48.343 I 48.344 I 48.345 I 48.346 I 
Passeio 42156 

48.347148.348 148.349148.350148 .351148.352 148.353148.354148.355 

I 48 .3561 48.357 

Pasteur 110 3° RGI (RJ) - Matricula: 22715 

CE Urea 3° RGI (RJ) - 13319 
-
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Data estimada para 

aplica~lio 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

~ 

cQ-
~ 2 

Percentual, relativo ao 

valor total captado na 

oferta 

1,637% 

0,742% 

7,718% I 

! 

7,214% 

11,873% 

2,153% 

3,599% 

1,551% 

2,168% 



cQ 

~£ _2 

2° RGI (RJ) - Matriculas: 98564 I 98565 I 98566 I 98567 I 98568 I 98569 I 

98570 I 98571 I 98572 I 98573 I 98574 I 98575 I 98576 I 98577 I 98578 I 
City Tower 

98579 I 98580 I 98581 I 98582 I 98583 I 98584 I 98585 /98586 I 98587 I 
15-mai-34 

98588 I 98589 I 98590 I 9859I 5,059% 

11 o RGI (SP) - Matriculas: 249797 I 249798 I 249799 I 249800 I 249801 I 

249802 I 249803 I 249804 I 249805 I 249806 I 249807 I 249808 I 249809 I 

Corporate Plaza 249810 I 2498I 1 I 249812 I 2498I3 I 2498I4 I 249815 I 249816 I 2498I9 I I5-mai-34 

249821 I 249822 I 249825 I 249826 I 249827 I 249828 I 249829 I 249830 I 

249831 I 249832 1,885% 

Brasilprev 1 I o RGI (SP) - Matricula: I 79400 15-mai-34 2,8I5% 

Jardim Tiete 17° RGI (SP)- Matriculas: 41598 I 41599 15-mai-34 2,574% 

11° RGI (SP) - Matriculas: 4I5.710 I 415.711 I 415 .712 I 415 .713 I 415 .714 

I 4I5 .715 I 415.716 I 415.717 I 415.718 I 415.719 I 4I5.720 I 415.721 I 

415 .722 I 4I5.723 I 4I5.724 I 4I5.725 I 4I5.726 I 4I5.727 I 4I5.728 I 

415 .729 I 4I5.730 I 415 .73 I I 4I5 .732 I 4I5 .733 I 4I5.734 I 415.735 I 
EZ Towers- Torre A 

415 .736 I 415 .737 I 415 .738 I 415 .739 I 415 .740 I 415.741 I 415 .742 I 
I5-mai-34 

415 .743 I 415.744 I 415.745 I 4I5.746 I 415.747 I 415.748 I 4I5.749 I 

415 .750 I 415.75I I 415.752 I 4I5.753 I 415.754 I 415.755 I 415.756 I 

4I5 .757 I 415.758 I 415.759 I 415 .760 I 4I5.761 I 21 ,122% 

4° RGI (SP) - Matriculas: 0197 I 70198 I 70199 I 70200 I 70201 I 70202 I I 

Jardim Europa 70203 I 70204 I 70205 I 70206 I 70207 I 70208 I 70209 I 702 I 0 I 702 I I I I5-mai-34 

702 I 2 I 70213 I 70214 I 702 I 5 I 70216 I 70217 I 70218 I 70219 I 70220 2,888% 

4° RGI (SP) - Matriculas: 135393 I 135394 I 135395 I 135396 I 135397 I 

135398 I 135399 I 135400 I 135401 I 135402 I 135403 I 135404 I 135405 I 

I35406 I 135407 I 135408 I 135409 I 135410 I 135411 I 135412 I 135413 I 
Itaim Center 

135414 I 1354I5 I 1354I6 I 1354I7 I 135418 I I35419 I 135420 I 13542I I 
I5-mai-34 

135422 I 135423 I 135424 I 135425 I I35426 I 135427 I 135428 I 135429 I 

135438 I I35439 I 135440 I 135441 I 173537 I ,654% 
----
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2° RGI (RJ) - Matriculas: 21315 I 21316 I 21318 I 21319 I 21320 I 21321 I 

Generali 21317 I 21322 I 21323 I 21324 I 21325 I 21326 I 21327 I 21328 I 15-mai-34 

21329 I 21330 I 21331 I 21332 I 21333 I 21334 I 21335 I 21336 I 21337 2,647% 

Souza Cruz 
7o RGI (RJ) - Matrfculas: 39114 I 39115 I 39116 I 39117 I 39118 I 39119 I 

15-mai-34 
39120 I 39121 I 39122 I 39123 I 39124 I 39215 2,298% 

Spop II 11 o RGI (SP) - Matricula: 172548 15-mai-34 1,018% 

Spop X 15° RGI (SP) - Matricula: 172549 15-mai-34 0,683% 

CE Visconde Ouro Preto 
3° RGI (RJ)- Matriculas: 48916 I 48919 I 48920 I 48921 I 48922 I 48923 I 

15-mai-34 
48924 I 48925 1,708% 

Venezuela 43 
7o RGI (RJ) - Matriculas: 50592 I 50593 I 50594 I 50595 I 50596 I 50597 I 

15-mai-34 
50598 I 50599 I 50600 I 50601 I 50602 I 50603 I 50604 I 50605 0,927% 

Ed Joao Brfco1a - investimentos 15° Cartorio de Registro de Imoveis (SP) Matricula: 20972 15-mai-34 1,721% 1 

Araraquara - A v. 36 1 o RI de Araraquara (SP) Matrfculas: 124962 I 139942 I 139943 I 139944 15-mai-34 0,293% 

Araras - Lago RI de Araras (SP) Matricula: 52640 15-mai-34 0,058% 

Atibaia- Lago RIde Atibaia (SP) Matrfculas: 108381 I 121691 I 121692 15-mai-34 0,152% 

A van\ - Major Rangel RIde Avare (SP) Matriculas: 83001 I 83708 I 83709 I I 83710 15-mai-34 0,221% 

Bauru- Jd. Cruzeiro do Sui 2° RIde Bauru (SP) Matricula: 91843 15-mai-34 0,054% 

Bauru - VI. Souto 1° RIde Bauru (SP) Matricula: 110254 15-mai-34 0,040% 

Boituva- Jd. Flamboyant RIde Boituva (SP) Matricu1a: 13958 15-mai-34 0,05 1% 

Braganya Paulista- Lago Sui 
RI de Braganc;:a Pta (SP) Matriculas: 5175 I 89656 I 100615 I 100616 I 

15-mai-34 
100617 I 100618 0,216% 

Campinas - Chac. Primavera 2° RIde Campinas (SP) Matrfcula: 140751 15-mai-34 0,391% 

Campinas -John Boyd Dunlop 3° RI de Campinas (SP) Matricula: 206646 15-mai-34 0,053% 

Campinas- Pq. Prado 3° RIde Campinas (SP) Matricula: 154361 15-mai-34 0,213% 

Campinas - Taquaral 2° RIde Campinas (SP) Matrfculas: 139806 I 143960 I 143961 15-mai-34 0,177% 

Cotia- Jose Giorgi RIde Cotia (SP) Matriculas: 123536 I 130358 I 130359 I 130360 15-mai-34 0,194% 

Cotia- Sao Camilo RIde Cotia (SP) Matriculas: 5716 I 115107 I 115108 15-mai-34 0,295% 
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Diadema - Centro Rl de Diadema (SP) Matricula: 25464 

Embu das Artes- Elias Yazbek RI de Embu das Artes (SP) Matriculas: 6510 I 12164 I 12165 I 12166 

Guaratingueta- Pedregulho Rl de Guaratingueta (SP) Matriculas: 7846 I 43374 

Hortolandia- Olivio Franceschini Rl de Suman! (SP) Matriculas: 149897 I 156226 I 156227 I 156228 

Indaiatuba- Itaici Rl de Indaiatuba (SP) Matrfcula: 40537 

Indaiatuba- Pq. Ecol6gico 
Rl de Indaiatuba (SP) Matrfculas: 93237 I 111685 I 111686 I 111687 I 

111688 I 111689 I 111690 

ltapetininga - VI. Popular Rl de Itapetininga (SP) Matrfcula: 85437 

Itapetininga - VI. Rio Branco Rl de Itapetininga (SP) Matrfcula: 1950 I 15146 I 1514 7 

Itapeva- Jd . Maringa Rl de ltapeva (SP) Matricula: 34579 

Itatiba - Centro RI de Itatiba (SP) Matrfcula: 59303 

Itupeva- Pra9a do Milenio 1 o Rl de Jundiai (SP) Matricula: 51185 

Jacarei- Centro Rl de Itatiba (SP) Matricula: 77633 

Jacarei- Villa Branca Rl de Jacarei (SP) Matriculas: 77792 I 87510 I 87511 I 87512 

Jaguariuna- Centro 
R1 de Jaguariuna (SP) Matriculas: Lojas 6.612 a 6.640 I Conjuntos 6.664 a 
6.673 

Sao Paulo- Jardim das Perdizes 10° R1 de Sao Paulo (SP) Matriculas: 149.663 a 149.670 I 149.672 a 149.685 

Jau- Centro 1 o Rl de Jau (SP) Matricula: 73067 

Macae- Gloria 2° Rl de Macae (RJ) Matriculas: 40969 I 44.942 a 44.949 

Mogi das Cruzes - Centro 1 o Rl de Mogi das Cruzes (SP) Matricula: 74809 

Mogi Mirim - Centro RI de Mogi Mirim (SP) Matricula: 90520 

Paulinia- Jd. America 4° Rl de Campinas (SP) Matricula: 20780 

Piracicaba - I o de Agosto 1 o RI de Piracicaba (SP) Matricula: 62704 

Piracicaba- Santa Teresinha 1° Rl de Piracicaba (SP) Matrfcula: 84625 

Piracicaba- Rio das Pedras 2° Rl de Piracicaba (SP) Matricula: 110106 

Pirassununga- Joaquim Mendes Rl de Pirassununga (SP) Matriculas: 15928 I 35311 I 39908 I 39909 I 39910 

Santo Andre - Pirelli 2° Rl de Santo Andre (SP) Matriculas: 56139 I 14370 I 101478 I 101479 
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15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

~2: 
c:9--

0,256% 

0,224% 

0,2 19% 

0,256% 

0,162% 

0,701 % 

0,069% 

0,1 92% 

0,109% 

0,420% 

0,113% 

0,320% 

0,184% 

0,209% 

0,506% 

0,085% I 

o,359% 1 

0,069% 

0,221% 

0,393% 1 

0,100% 

0,194% 

0,179% 

0,179% 

0,334% 
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Sao Carlos - Miguel Petroni RIde Sao Carlos (SP) Matricula: 145231 

Sao Carlos -XV Novembro RIde Sao Carlos (SP) Matricula: 148484 

Sao Joao de Meriti - Vilar dos 

Teles 
I o RIde Sao Joao de Meriti (SP) Matricula: 14744 

Sao Jose do Rio Preto - Jose Munia 2° RI de Sao Jose do Rio Preto (SP) Matricula: 42934 

Sao Jose dos Campos- Urbanova 
2° RI de Sao Jose dos Campos (SP) Matriculas: 24822 I 39.054 a 39.062 I 

24823 139.051 a 39.053 

Sao Paulo - Chacara Santo Antonio II o RI de Sao Paulo (SP) Matriculas: 378434 I 378435 I 378436 I 82931 I 

I 82932 I 82933 

Sao Paulo - Chacara Santo Antonio 

2 
11 o RI de Sao Paulo (SP) Matricula: 293234 

Sao Paulo - Ellis Maas 11 o RI de Sao Paulo (SP) Matriculas: 365590 I 422176 I 422177 I 422178 

Sorocaba- Horto Florestal 
1 o RI de Sorocaba (SP) Matriculas: 169290 I 190938 I 190939 I 190940 I 

190941 

Sorocaba- Pannunzio 2° RIde Sorocaba (SP) Matriculas: 106414 1 116882 1 116881 I 116880 

Sumare - Villa Flora RIde Sumare (SP) Matriculas: 147.733 a 147.770 

Taubate - Padre Fisher RIde Taubate (SP) Matriculas: 624691136675 I 136676 

Sao Paulo- Verbo Divino 11° RIde Sao Paulo (SP) Matricula: 438556 

Vinhedo - Benedito Storani R1 de Vinhedo (SP) Matriculas: 19179120.134 a 20.137 

Total 

118 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

15-mai-34 

~~ 
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0,123% 

0,075% 

0,683% 

0,182% 

0,261% 

0,071% 

0,069% 

0,327% 

0,386% 

0,280% 

0,401% 

0,150% 

0,602% 

0,273% 

100,000% 
-
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(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitiza{:ao de Creditos lmobiliarios da 216° 

Serie da JO Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia 

de Securitiza{:iio) 

ANEXO VIII- MODELO DE DECLARA<;AO DE DESTINA<;AO DOS 

RECURS OS 

Declaramos, em cumprimento ao disposto na Chiusula 3.5.2 do Termo de Securitiza9ao de 

Creditos Imobiliarios da 216a Serie da 1 a Emissao de Certificados de Recebfveis 

Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizayao ("Termo de Securitizacao"), que 

os recursos disponibilizados na opera9ao firmada por meio da Escritura de Emissao foram 

utilizados ate a presente data para a constru9ao, renova9ao ou aquisi9ao dos im6veis 

conforme listados abaixo: 

Percentual, 

Utilizac;ao dos recursos relativo ao 

Matricula Valor aplicado Data da utilizac;ao valor total 

dos recursos captado na 

oferta 

[•] [•] ( CONSTRU<;:AO ]/ (RENOV A<;:AO ]t [•] [•] 
( AQUISI<;:AO] 

Sao Paulo, [DATA]. 

SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA<;OES S.A. 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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b 
(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitiza9fio de Creditos Imobiliarios da 216a Sirie da 1 o Emissfio de Certificados de 

Recebiveis lmobiliarios daRB Capital Companhia de Securitizar;fio) 

ANEXO IX- RELA<;AO DE EMISSOES DA SECURITIZADORA EM QUE 0 AGENTE FIDUCIARIO ATUA 

Taxa 
Tipo Opera~ao Valor Quanti dade J uros Indexador Emissao Vencimento Inadiplemento Garantias 

Ava!, Penhor, Regime 
CRA 5' Serie da I' Emissao 1 VLI R$ 294.500.000,00 294.500 103 CDI 20/04/2016 26/04/20 I 9 Adimplente Fiduciario 

119' Serie da I' Emissao I LOCACAO 
CRI PERINI R$ 29.913 .000,00 29 .913 7,6345 IPCA 19/08/2016 17/03/2027 Adimplente AF Quotas, Regime Fiduciilrio 

121' Serie da I' Emissao 1 BTS 
CRI PANASONIC R$ 34.700.000,00 34.700 8.17 IPCA 07/10/2015 07/0 I /2029 Adimplente AF Imovel, Regime Fiduciilrio 

Fian9a, AF !move!, Regime 
127' Serie da 1' Emissiio 1 BTS Fiduchirio, Fundo de Reserva, 

CRI ATENTORJ R$ 31.021.000,00 31.021 78.861 IPCA 17/04/2016 17/07/2026 Adimplente Fundo de Despesas 
AF !move!, AF Quotas, 

173' Serie da I a Emissiio I cv Regime Fiduciilrio, CF 
CRI BROOKFIELD I 73 R$ 185.000.000,00 185.000 1.3 CDI 21/09/2017 18/11/2032 Adimplente Direitos Creditorios 

AF !move!, AF Quotas, 
174' Serie da I' Emissiio 1 CV Regime Fiduciario, CF 

CRI BROOKFIELD 174 R$ 185.000.000,00 185.000 1.3 CDI 21109/2017 18/ II /2032 Adimplente Direitos Creditorios 
AF !move!, AF Quotas, 

175' Serie da 1' Emissii.o I CV Regime Fiduciilrio, CF 
CRI BROOKFIELD 175 R$ 75 .000.000,00 75.000 6.5 IPCA 21109/2017 17/ 11/2026 Adimplente Direitos Creditorios 

AF !move!, AF Quotas, 
176" Serie da 1' Emissiio 1 CV Regime Fiduciario, CF 

CRI BROOKFIELD 176 R$ 75 .000.000,00 75 .000 6.5 IPCA 21/09/2017 17/ 11/2026 Adimplente Direitos Creditorios 
Fian9a, A val, Regime 

CRA 6" Serie da I" Emissao I CRA RAIZEN R$ 738.814.000,00 738.814 96 CDI 27/04/2017 19/04/2023 Adimplente Fiduciilrio 
Fian9a, A val, Regime 

CRA 7' Serie da I' Emissao I CRA RAIZEN R$ 230.877.000,00 230.877 4,7258 IPCA 27/04/2017 17/04/2024 Adimplente Fiduchirio 
Fian9a, AF !move!, AF 

125' Serie da 1' Emissao 1 BTS Quotas, CF Recebiveis, 
CRI MAPFRE R$ 22.461.000,00 22.461 8.21 IPCA 13/1112015 13/05/2028 Adimplente Regime Fiduciilrio, Seguro 
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II' Serie da I' Emissao I CRA 

CRA RAIZEN II R$ 501.489.000,00 501.489 97 CDI 13112/2017 13/12/2023 Adimplente Fianr;a 
12' Serie da I' Emissao 1 CRA 

CRA RAIZEN II R$ 204.024.000,00 204.024 4,7588 IPCA 13/12/2017 12/12/2024 Adimplente Fianr;a 
171 'Serie da I' Emissao I CRI DEB 

CRI ALPHA VILLE R$ 58.200.000,00 58.200 3,9 CDI I 0/1112017 11/12/2024 Adimplente AF Quotas, CF Recebiveis 

CRI 178' Serie da I' Emissao I MAPFRE II R$ 27.948.000,00 27.948 5,1604 IPCA 14/02/2018 14/05/2028 Adimplente AF Imovel, CF Recebiveis 
AF lmovel , AF Quotas, 
Subordinar;ao, Fundo de 

193' Serie da 1' Emissao 1 CRI BFC Reserva, CF Direitos 
CRI FUND ELDORADO DI R$ 120.000.000,00 120.000 1,4 CDI 30/01/2019 21/0 I /2031 Adimplente Creditorios 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, CF Recebiveis, 

195' Serie da 1' Emissao 1 CRI BFC Subordinar;ao, Fundo de 
CRI FUND FLAMENGO DI R$ 27.692.276,92 27.692 1,4 CDI 15/02/2019 20/02/2031 Adimplente Reserva 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, CF Recebiveis, 

196' Serie da I' Emissao I CRI BFC Subordinar;ao, Fundo de 
CRI FUND FLAMENGO DI R$ 2.307 .692, 10 2.307 4 CDI 15/02/2019 20/0212031 Adimplente Reserva 

AF Imovel, AF Quotas, 
Subordinar;ao, Fundo de 

194' Serie da I" Emissao 1 CRI BFC Reserva, CF Direitos 
CRI FUND ELDORADO DI R$ 10.000.000,00 10.000 4 CDI 30/01/2019 21/01/2031 Adimplente Creditorios 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 

197' Serie da 1' Emissao 1 CRI BFC de Reserva, CF Direitos 
CRI FUNDBFCDI R$ 258.461.000,00 258.461 1,4 CDI 15/02/2019 20/02/2031 Adimplente Creditorios 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 

198' Serie da 1' Emissao 1 CRI BFC de Reserva, CF Direitos 
CRI FUNDBFCDI R$ 21.538.430,76 21 .538 4 CDI 15/02/2019 20/02/2031 Adimplente Creditorios 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 

202' Serie da 1' Emissao 1 CRI BFC de Reserva, CF Direitos 
CRI FUND MORUMBI DI R$ 36.923.076,92 36.923 1,4 CDI 30/01/2019 21/0112031 Adimplente Creditorios 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 

203' Serie da 1' Emissao 1 CRI BFC de Reserva, CF Direitos 
CRI FUND MORUMBI DI R$ 3.076.923,08 3.076 1,4 CDI 30/01/2019 2110112031 Adimp1ente Creditorios 

CRI 204' Serie da 1' Emissao I CRI BFC R$ 136.442.307,69 136.442 6,4 IPCA 30/01/2019 21101/2026 Adimplente Fianr;a, AF lmovel, AF 
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CRI 

CRI 

CRI 

CRI 

CRA 

CRA 

CRI 

FUND ELDORADO IPCA 

205a Serie da I a Emissao I CRI BFC 
FUND ELDORADO IPCA 

206• Serie da I a Emissao I CRI BFC 
FUND BFC IPCA 

207a Serie da 1a Emissao I CRI BFC 
FUND BFC IPCA 

21 o• Serie da 1" Emissao I LOG II 

I a Serie da 2a Emissao I RAIZEN IV 

2" Serie da 2" Emissao I RAIZEN IV 
165" Serie da 1 • Emissao I CRI 
HELENA 

R$ 28.557.692,31 28.557 

R$ 28 .942.289,42 28.942 

R$ 6.057.666.27 6.057 

R$ 100.000.000,00 100.000 

R$ 300.000.000,00 300.000 

R$ 600.000.000,00 600.000 

R$ 212.596.000,00 212.596 
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9 IPCA 

6,4 IPCA 

9 IPCA 

108% CDI 

96% CDI 

4,04% IPCA 

6,3491 IPCA 

~~ 
~ 

Quotas, Subordinar;ao, Fundo 
de Reserva, CF Direitos 
Creditorios 
Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 
de Reserva, CF Direitos 

2 

30/0 I /2019 21/01/2026 Adimplente Creditorios 
Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 
de Reserva, CF Direitos 

15/02/2019 23/02/2026 Adimplente Creditorios 

15/02/2019 

25/03/2019 

15/03/2019 

15/03/2019 

06/08/2017 

23/02/2026 Adimplente 

26/03/2025 Adimplente 

17/03/2025 Adimplente 

16/03/2026 Adimplente 

06/11/2027 Adimplente 

Fianr;a, AF Imovel, AF 
Quotas, Subordinar;ao, Fundo 
de Reserva, CF Direitos 
Creditorios 

AF Acoes 

Fianr;a 

Fianr;a 

AF Imovel 



(Este Anexo e parte integrante do Termo de Securitiza9iio de Creditos Imobiliarios da 216" 

Serie da I a Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios daRB Capital Companhia 

de Securitiza9iio) 

ANEXO X- MODELO DE ADITAMENTO PARA ALTERA<;AO DE IMOVEL 

DESTINA<;AO 
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[NUMERO DE ORDEM POR EXTENSO} ADITAMENTO AO TERMO DE SECURJTJZA(:AO 

DE CREDITOS IMOBILMRIOS DA 216" SERlE DA 1" EMISSAO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBfVEIS IMOBILL4RIOS DARB CAPITAL COMPANHIA 

DE SECURITIZA(:AO 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo indicadas ("Partes"): 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA(:AO, sociedade por a9oes com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 4.440, 

II o andar, parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 

Economia ("CNPJ'') sob o no 02. 773.542/000I-22, neste ato representada naforma de seu 

estatuto social (''Securifizadora" ou "Emissora ''); e 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TfTULOS E VALORES MOBILMRIOS LTDA., 

institui9ao financeira, com sede no Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, r andar, Jardim Paulistano, CEP OI.452-000, 

inscrita no CNPJ sob o no 22.6I0.500/000I-88, neste ato representada na forma de seu 

contrato social ("A genie Fiduciario ''); 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) em 8 de julho de 20 I9, as Partes celebraram o Termo de Securitiza9ao de Creditos 

lmobiliarios da 2I6" Serie da I" Emissao de Certificados de Recebiveis lmobiliarios da RB 

Capital Companhia de Securitiza9ao ("Termo de Securitiza9ao ''); 

(ii) as Partes desejam celebrar aditamento ao Termo de Securitiza9ao para formal tzar 

a altera9ao dos lm6veis Destina9ao, na forma da Clausula 3.5.3.I do Termo de 

Securitiza9ao; 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente {NUMERO DE ORDEM POR EXTENSO} Aditamento 

Termo de Securitiza9ao de Creditos Imobiliarios da 2I6" Serie da I" Emissao de 

Certificados de Recebiveis lmobiliarios da RB Capital Companhia de Securitiza9ao 

("Aditamenfo ''), de acordo com as clausulas e condi9oes abaixo. 
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1. TERMOS DEFINIDOS 

1.1 Todos os termos utilizados neste Aditamento e iniciados em maiusculas, no 

singular ou no plural, teriio o significado a eles atribuido no ambito do Termo de 

Securitizar;iio, exceto se de outraforma definidos no presente Aditamento. 

2. ADITAMENTO 

2.1 As Partes resolvem substituir o Anexo VII do Termo de Securitizar;iio pelo 

Anexo A do presente Aditamento, de modo que a relar;iio que os Im6veis Destinar;iio 

referidos no Termo de Securitizar;iio passa a ser composta exclusivamente pelos im6veis 

relacionados no Anexo A do presente Aditamento. Deste modo, a partir da data de 

celebrar;iio deste Aditamento, os im6veis relacionados no Anexo A do presente Aditamento 

silo considerados, para todos os fins do Termo de Securitizar;iio e demais fins de direito, 

como os Im6veis Destinar;iio, aplicando-se a eles, integralmente, as disposir;oes previstas 

nos referidos instrumentos. 

3. RATIFICAf;AO 

3.1 Todas as demais disposir;oes do Termo de Securitizar;iio que niio tenham 

sido expressamente alteradas por este Aditamento permanecem integra/mente existentes, 

wilidas, eficazes e em vigor, vinculando as Partes de acordo com seus termos e condir;oes 

originalmente acordados. 

Estando assim as Partes certas e ajustadas, firmam o presente instrumento, em 3 (tres) vias 

de igual tear e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que tambem o assinam. 

Siio Paulo, [DATA} 

{ASSINATURAS} 

* * * 

ANEXOA 
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NOVA LISTA DE IMOVEIS DESTINAl;AO- VERSAO No [•] 

{INSERIR LIST A DE IM6VEIS}" 
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