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TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DOS CERTIFICADOS DE 
RECEBiVEIS IMOBILIARIOS DA 221a SERlE DA 1a EMISSAO DA RB CAPITAL 
COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes: 

como Emissora: 

(1) RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade por ac;:oes, com sede na 

Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° Andar, 

Parte, CEP 04538-132, inscrita no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 
Economia ("CNPJ/ME") sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de 

seu Estatuto Social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e 

como agente fiduciario dos CRI: 

(2} PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic;:ao 

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade 
de agente fiduciario e representante dos Titulares dos CRI ("Agente Fiduciario dos CRI"). 

(sendo a Emissora e o Agente Fiduciario dos CRI denominados, conjuntamente, como "Partes" ou, 
individualmente, como "Parte") 

RESOLVEM celebrar este "Termo de Securitiza9ao de Creditos lmobiliarios dos Certificados de 
Recebiveis lmobiliarios da 221a Serie da 1a Emissao daRB Capital Companhia de Securitiza9ao" 
("Termo" ou "Termo de Securitizagao"), para vincular os Creditos lmobiliarios aos Certificados de 
Recebiveis lmobiliarios da 221a Serie da 1a Emissao da Emissora, de acordo como artigo 8° da Lei 

9.514/97, a lnstruc;:ao CVM 400, a lnstruc;:ao CVM 414 e demais disposic;:oes legais aplicaveis e as 

clausulas abaixo redigidas. 

1 DEFINI<;OES 

1.1 Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definic;:5es, sem prejuizo daquelas que 

forem estabelecidas no corpo deste instrumento: 

"Afiliadas": significa as Controladas e os Controladores da Devedora, em conjunto; 

"Agencia de Classificagao de Risco": significa a S&P, conforme abaixo qualificada, ou 

qualquer outra agencia de classificac;:ao de risco que venha substitui-la, responsavel pela 
classificac;:ao inicial e atualizac;:ao trimestral dos relat6rios de classificac;:ao de risco dos CRI, 
nos termos da Clausula 6.9 abaixo, observados as termos e condic;:5es previstos neste 

Termo, fazendo jus a remunerac;:ao prevista na Clausula 6.9.2 deste Termo; 

"Agente Fiduch3rio dos CRI": tern o significado atribuido no preambulo, na qualidade de 
agente fiduciario e representante dos Titulares dos CRI, cujos deveres encontram-se 

descritos na Clausula 13 e ao Iongo deste Termo de Securitizac;:ao, fazendo jus a 
remunerac;:ao prevista na Clausula 13.5 e seguintes deste Termo; 
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"Agente Fiduciario das Debentures": significa a Pentagono S.A Distribuidora de Tftulos e 
Valores Mobiliarios, qualificada no preambulo acima, na qualidade de agente fiduciario e 
representante dos titulares das Debentures, cujos deveres encontram-se descritos na 
Escritura de Emissao de Debentures, fazendo jus a remunerayao Ia prevista, bern como no 
item (v) da Clausula 16.1 abaixo; 

"ANBIMA": significa a Associayao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capita is; 

"Anuncio de Encenramento": significa o anuncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado 
nos termos do artigo 29 da lnstruyao CVM 400, observado o disposto no artigo 54-A da 
lnstruyao CVM 400; 

"Anuncio de lnicio": significa o anuncio de infcio da Oferta, a ser divulgado nos termos do 

artigo 52 da lnstruyao CVM 400, observado o disposto no artigo 54-Ada lnstruyao CVM 400; 

"Assembleia de Titulares dos CRI" ou "Assembleia Geral": significa a assembleia geral de 
Titulares dos CRI, realizada na forma prevista neste Termo de Securitizayao; 

"Atualizac;ao Monetaria dos CRI": tern o significado previsto na Clausula 4.1.1 abaixo; 

"Auditor lndependente do Patrimonio Separado": significa a KPMG Auditores 
lndependentes, sociedade simples brasileira e firma-membra da rede KPMG de firmas
membro independentes e afiliadas a KPMG International Cooperative, uma entidade sufya, 
com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de 
Campos, 105, 6° andar - Torre A, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ sob o n.0 

57.755.217/0001-29, na qualidade de auditor independente contratado para auditoria anual 
das demonstray6es financeiras do patrim6nio separado, a serem elaboradas de acordo com 
as praticas contabeis adotadas no Brasil, nos termos previstos neste Termo, fazendo jus a 
remunerayao prevista no item (vi) da Clausula 16.1 abaixo; 

"Aviso ao Mercado": significa o aviso ao mercado divulgado em 25 de julho de 2019 na pagina 
da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Uder, da CVM e da B3, 
informando os termos e condiy6es da Oferta, nos termos do artigo 53 e 54-Ada lnstruyao CVM 
400; 

"B3": significa o Segmento CETIP UTVM da B3 S.A. - Brasil, Balsa, Balcao, entidade 
administradora de mercados organizados de valores mobiliarios, autorizada a funcionar pelo 
BACEN e pela CVM; 

"BACEN": significa o Banco Central do Brasil; 

"Banco Liquidante": significa o Banco Bradesco S.A., instituiyao financeira com sede na 
Cidade de Osasco, Estado de Sao Paulo, no Nucleo Cidade de Deus s/n.0

, Predio Amarelo, 
2° andar, Vila Yara, inscrita no CNPJ/ME sob o n.0 60.746.948/0001-12, responsavel pelas 
liquiday6es financeiras dos CRI, na forma prevista neste Termo, nos termos da Clausula 9 
a baixo, fazendo jus a remunerayao descrita no item (i) da Clausula 16.1 a baixo; 

"Boletins de Subscric;ao": significam os boletins de subscriyao dos CRI, par meio dos quais 
as lnvestidores subscreverao as CRI e formalizarao a sua adesao a todos os termos e 
condiy6es deste Termo e da Oferta; 
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"CCI": significa a Cedula de Credito lmobiliario integral, sem garantia real imobiliaria, emitida 
pela Emissora nos termos da Escritura de Emissao de CCI, de acordo com as normas 
previstas na Lei 10.931, representativa da integralidade dos Creditos lmobiliarios; 

"Certificador de Obras": significa o qualquer terceiro a ser contratado pela Devedora para 
prestagao dos servigos previstos na Clausula 3.2.2 abaixo; 

"CETIP21": significa o CETIP21 - Titulos e Valores Mobiliarios, administrado e 
operacionalizado pela B3; 

"Circular 1.832": significa a Circular do BACEN n° 1.832, de 31 de outubro de 1990, conforme 
em vigor; 

"CMN": significa o Conselho Monetario Nacional; 

"CNPJ/ME": significa o Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Economia; 

"COFINS": significa a Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social; 

"Comunicac;ao de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debentures": tem o 
significado previsto na Clausula 3.5(i) abaixo; 

"Comunicado de Resgate Antecipado": tem o significado previsto na Clausula 3.5(ii) 
a baixo; 

"Comunicado CETIP n° 111": significa o Comunicado CETIP n° 111, de 6 de novembro de 
2006, conforme em vigor; 

"Conta do Patrimonio Separado": significa a conta corrente de titularidade da 
Securitizadora (patrimonio separado relative aos CRI) n.0 5812-2, mantida na agencia n. 0 

3381-2 do Banco Bradesco S.A.; 

"Contrato de Distribuic;ao": significa o "Contrato de Coordenar;ao e Distribuir;ao Publica de 
Certificados de Recebiveis /mobiliarios, sob o Regime de Garantia Firme e Me/hares 
Esforr;os de Colocar;ao da 221a Serie da 1a Emissao da RB Capital Companhia de 
Securitizar;ao" celebrado entre a Emissora, o Coordenador Uder e a Devedora, em 25 de 
julho de 2019; 

"Controlada": significa qualquer sociedade controlada (conforme definigao de controle 
prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades par Agoes ), direta au indiretamente, pela 
Devedora; 

"Controlador": significa qualquer controlador (conforme definigao de centrale prevista no 
artigo 116 da Lei das Sociedades par Agoes ), direto au indireto, da Devedora; 

"Controle": significa a definigao de centrale prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades par 
A goes; 

"Coordenador Lider": significa a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, 
TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituigao financeira integrante do sistema de 
distribuigao de valores mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 1.909, 25° ao 30° andar, inscrita no CNPJ/ME 
sob o no 02.332.886/0011-78, na qualidade de instituigao intermediaria lfder da Oferta. Pelos 
servigos prestados, nos termos estabelecidos no Contrato de Distribuigao, fazendo jus a 
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remuneragao prevista na Clausula Oitava do Contrato de Distribuigao; 

"Creditos do Patrimonio Separado": significam (i) todos os valores e cn3ditos decorrentes 

dos Creditos lmobiliarios dos CRI representados pela CCI; (ii) a Conta do Patrimonio 
Separado dos CRI e todos os valores que venham a ser depositados na Conta do Patrimonio 
Separado dos CRI; e (iii) as respectivas garantias, bens e/ou direitos decorrentes dos itens 
(i) e (ii) acima, conforme aplicavel, que integram o Patrimonio Separado dos CRI da presente 
Emissao; 

"Creditos lmobiliarios: significam os direitos credit6rios devidos pela Companhia por forga 
das Debentures, que deverao ser pagos acrescidos da Remuneragao das Debentures 
incidente sabre o Valor Nominal Unitario das Debentures, a partir da primeira data de 
integralizagao das Debentures ou Data de Pagamento da Remuneragao das Debentures 
imediatamente anterior, conforme o caso, bern como todos e quaisquer en cargos morat6rios, 
multas, penalidades, indenizag6es, despesas, custas, honorarios e demais encargos 
contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emissao de Debentures; 

"CRI": significam os Certificados de Recebfveis lmobiliarios da 221a Serie da 1a Emissao da 

Securitizadora; 

CRI em Circula~ao": significa a totalidade dos CRI em circulagao no mercado, exclufdos (i) 
aqueles de titularidade da Emissora ou da Devedora; (ii) os que sejam de titularidade de 
empresas ligadas a Emissora e/ou a Devedora, assim entendidas as empresas que sejam 
subsidiarias, Controladas, direta ou indiretamente, empresas sob Controle comum; ou (iii) 
qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situagao de 
conflito de interesses, para fins de determinayao de quorum em Assembleia Gerais; 

"CSLL": significa a Contribuigao Social sabre o Luera Uquido; 

"CVM": significa a Comissao de Valores Mobiliarios; 

"Data de Aniversario": tern o significado previsto na Clausula 4.1.1, (iii) abaixo; 

"Data de Emissao das Debentures": significa o dia 15 de agosto de 2019; 

"Data de Emissao dos CRI": significa o dia 15 de agosto de 2019; 

"Data de lntegraliza~ao": significa a primeira data de subscrigao e integralizagao dos CRI, 

observado o disposto na Clausufa 3.1.2, itens (viii) e (ix) abaixo; 

"Data de Pagamento da Remunera~ao das Debentures": significa cada data de 
pagamento da Remuneragao das Debentures, conforme definido na Escritura de Emissao 
de Debentures; 

"Datas de Pagamento da Remunera~ao dos CRI": tern o significado atribuido na Clausufa 
4.2 abaixo; 

"Data de Vencimento dos CRI": tern o significado previsto no item (xiv) da Cfausufa 3.1.2 
a baixo; 

"Debentures": significam as debentures simples, nao conversfveis em ag6es, da especie 
quirografaria, em (mica serie, para cofocagao privada da 18a (decima oitava) emissao da 
Devedora, com valor nominal unitario de R$1.000,00 {mil reais), no montante de 538.328 
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(quinhentas e trinta e oito mil, trezentas e vinte e oito) debentures equivalente ao valor total 

de R$ 538.328.000,00 (quinhentos e trinta e oito milh5es, trezentos e vinte e oito mil reais); 

"Debentures em Circula~ao": significam, em conjunto, todas as Debentures subscritas e 

integralizadas e nao resgatadas, exclufdas as Debentures mantidas em tesouraria e, ainda, 
adicionalmente, para fins de constituic;:ao de quorum, excluidas as Debentures pertencentes, 
direta ou indiretamente, (i) a Companhia; (ii) a qualquer Controladora e/ou a qualquer 
Controlada de qualquer das pessoas indicadas no item anterior; ou (iii) a qualquer diretor, 

conselheiro, conjuge, companheiro, ascendente, descendente ou colateral ate o 
2° (segundo) grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores; 

"Debenturista": significa o titular das Debentures e dos creditos representados pelas 

Debentures; 

"Decreto 6.306": significa o Decreta n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme em 

vigor; 

"Decreto 8.420": significa o Decreta n° 8.420, de 18 de marc;:o de 2015, conforme em vigor; 

"Decreto 8.426": significa o Decreta n° 8.426, de 1° de abril de 2015, conforme em vigor; 

"Demonstra~oes Financeiras Consolidadas Auditadas da Devedora": tern o significado 
previsto na Clausula 8.1, inciso (i), alfnea (a) da Escritura de Emissao de Debentures; 

"Demonstra~oes Financeiras Consolidadas da Devedora": tern o significado previsto na 
Clausula 8.1, inciso (i), alinea (b) da Escritura de Emissao de Debentures; 

"Demonstra~oes Financeiras Consolidadas Revisadas da Devedora": tern o significado 

previsto na Clausula 8.1, inciso (i), alinea (b) da Escritura de Emissao de Debentures; 

"Despesas": significam as despesas previstas na Clausula 16.1 abaixo; 

"Devedora" ou "Companhia": significa a Rede D'Or Sao Luiz S.A., sociedade por ac;:oes, 
sem registro de emissor de valores mobiliarios perante a CVM, com sede na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Francisco Marengo 1312, inscrita no CNPJ/ME sob o 

n.0 06.047.087/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o 
NIRE 35.3.00318099; 

"Dia Otil": significa (i) com relacao a gualquer obriqacao pecuniaria, qualquer dia exceto 

sabados, domingos ou feriados declarados nacionais, bern como dias em que nao haja 
expediente na 83; e (ii) com relacao a gualquer obrigacao nao pecuniaria, qualquer dia no 

qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo 
e na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que nao seja sabado ou domingo; 

"Distribui~ao Parcial": tern o significado previsto na Clausula 3.1.2, item (iv) abaixo; 

"Documentos da Opera~ao": significam, em conjunto, (i) a Escritura de Emissao de 

Debentures, (ii) a Escritura de Emissao de CCI, (iii) este Termo de Securitizac;:ao, (iv) o 
Contrato de Distribuic;:ao, (v) os Prospectos, (vi) os Boletins de Subscric;:ao, e (vii) os demais 
documentos relativos a emissao e a oferta dos CRI e OS demais documentos e/ou 

aditamentos relacionados aos instrumentos referidos acima; 

"DOESP": significa o Diario Oficial do Estado de Sao Paulo; 
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"Efeito Adverso Relevante": significa (i) urn efeito adverso relevante na situac;:ao financeira, 
nos neg6cios, nos bens e/ou nos resultados operacionais consolidados da Companhia, tendo 
por base as Demonstrac;:oes Financeiras Consolidadas da Companhia; ou (ii) uma 
interrupc;:ao ou suspensao nas atividades da Companhia que afete de forma adversa e 
material a capacidade da Companhia de cumprir qualquer de suas obrigac;:oes nos termos 
da Escritura de Emissao de Debentures e/ou de qualquer dos demais Documentos da 
Operac;:ao; 

"Emissao": significa a presente emissao de CRI, no valor total de R$538.328.000,00 
(quinhentos e trinta e oito milh6es, trezentos e vinte e oito mil reais) na Data de Emissao dos 
CRI, conforme aprovada de forma especffica na Reuniao do Conselho de Administrac;:ao da 
Emissora realizada em 17 de junho de 2019, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP, 
em 25 de junho de 2019, sob o n° 333.533/19-7 e foi publicada em 25 de julho de 2019 no 
jornal "DC I- Diario Comercio Industria & Servic;:os" e no DOESP, a qual constitui a 221 a serie 
da 1a emissao de Certificados de Recebiveis lmobiliarios da Emissora. A Emissora nao 
possui urn montante global autorizado para emissao dos CRI. Cada nova emissao de CRI 
devera ser objeto de uma aprovac;:ao societaria especifica pelo conselho de administrac;:ao 

da Emissora, nos termos do seu estatuto social; 

"Empreendimentos Lastra": tern o significado previsto na Clausula 3.2.1 abaixo; 

"Escritura de Emissao de Debentures": significa o "lnstrumento Particular de Escritura de 
Emissao Privada de Debentures Simples, Nao Conversiveis em A9Bes, da Especie 
Quirografaria, em Serie Onica, da 188 Emissao da Rede D'Or Sao Luiz S.A.", celebrado em 
25 de julho de 2019 entre a Devedora, o Agente Fiduciario das Debentures e, como 
interveniente anuente, a Emissora, conforme aditado em 15 de agosto de 2019; 

"Escritura de Emissao de CCI": significa o "lnstrumento Particular de Emissao de Cedula 
de Credito lmobi/iario Integral, Sem Garantia Real lmobiliaria, Sob a Forma Escrituraf', 
celebrado em 15 de agosto de 2019 entre a Securitizadora e a lnstituic;:ao Custodiante, e 
seus eventuais aditamentos; 

"Escriturador": Significa o Banco Bradesco S.A., conforme acima qualificado, responsavel 
pela Escriturac;:ao dos CRI, na forma prevista neste Termo, nos termos da Clausula 8 abaixo, 
fazendo jus a remunerac;:ao descrita no item (i) da Clausula 16.1 abaixo; 

"Eventos de Liquida~ao do Patrimonio Separado": tern o significado previsto na Clausula 
14.1 abaixo; 

"Familia Moll": significa (1) Jorge Neval Moll Filho, brasileiro, portador do documento de 
identidade n.0 52.13376-4, CRM/RJ, inscrito no CPF sob o n.0 102.784.357-34; (2) Alice 
Junqueira Moll, brasileira, portadora do documento de identidade n.0 52.13126-8, CRM/RJ, 
inscrita no CPF sob o n.0 219.016.197-53; (3) Pedro Junqueira Moll, brasileiro, portador do 
documento de identidade n.0 10.639.387-9, DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o 
n.0 071.497.567-27; (4) Paulo Junqueira Moll, brasileiro, portador do documento de 
identidade n.0 13.091.079-7, IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.0 091.218.057-92; (5)Andre 
Francisco Junqueira Moll, brasileiro, portador do documento de identidade n.0 52.68421-0, 
CRM/RJ, inscrito no CPF sob o n.0 035.747.247-05; (6) Jorge Neval Moll Neto, brasileiro, 
portador do documento de identidade n.0 52.59813-1, CRM/RJ, inscrito no CPF sob o 
n.0 014.179. 057 -19; e (7) Renata Junqueira Moll Bernardes, brasileira, casada, medica, 
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portadora do documento de identidade n.0 08.942277-8, CRM/RJ, inscrita no CPF sob o 
n.0 009.101.897-81; 

"Formador de Mercado": significa a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, 
TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., acima qualificada, na qualidade de formador de 
mercado dos CRI. Pelos servi9os objeto Contrato de Formador de Mercado, o Formador de 
Mercado fara jus a uma remunerayao mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), pages 
trimestralmente, corrigida trimestralmente pelo IPCA, a ser paga liquida de qualquer 
reten9ao, dedu9ao e/ou antecipayao de qualquer tribute, taxa, contribui9ao e/ou comissao 
bancaria, como se os tributes eventualmente incidentes nao fossem aplicaveis (gross-up), 
em moeda corrente nacional, a cada dia 25 dos meses mar9o, junho, setembro e dezembro, 
sendo a primeira remunera9ao calculada pro rata die, desde a data de assinatura do Contrato 
de Formador de Mercado; 

"lnstitui~ao Custodiante": significa a Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores 
Mobiliarios, acima qualificada, na qualidade de institui9ao custodiante dos CRI, na qual sera 
registrado o presente Termo, de acordo com os termos e condi96es previstas neste Termo, 
fazendo jus a remunera9ao prevista no item (iii) da Clausula 16.1 abaixo; 

"lnstitui~oes Participantes da Oferta": significam o Coordenador Uder em conjunto com os 
Participantes Especiais; 

"lnstru~ao CVM 358": significa a lnstru9ao da CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 
em vigor; 

"lnstru~ao CVM 384": significa a lnstru9ao da CVM n° 384, de 17 de mar9o de 2003, 
conforme em vigor; 

"lnstru~ao CVM 400": significa a lnstruyao da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme em vigor; 

"lnstru~ao CVM 414": significa a lnstru9ao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme em vigor; 

"lnstru~ao CVM 505": significa a lnstruyao da CVM n° 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme em vigor. 

"lnstru~ao CVM 539": significa a lnstru9ao da CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme em vigor; 

"lnstru~ao CVM 583": significa a lnstru9ao da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, 
conforme em vigor; 

"lnstru~ao RFB 1.585": significa a lnstru9ao Normativa RFB n° 1.585, de 31 de agosto de 
2015; 

"lnvestidores": significam os investidores, pessoas ffsicas ou jurfdicas, fundos de 
investimentos, ou quaisquer outros vefculos de investimento que possam investir em 
certificados de recebfveis imobiliarios, desde que se enquadrem no conceito de lnvestidor 
Qualificado ou de lnvestidor Profissional; 

"lnvestidores Profissionais": significam os investidores profissionais, conforme definido no 

artigo 9°-A da lnstru9ao CVM 539; 
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"lnvestidores Qualificados": significam os investidores qualificados, conforme definido no 

artigo 9°-B da lnstru<;:ao CVM 539; 

"lnvestimento Minimo": significa o valor mfnimo a ser subscrito por lnvestidor no contexte 

da Oferta, que sera de 10 (dez) CRI, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) por 
lnvestidor, observado que a quantidade de CRI atribufdas ao lnvestidor podera ser inferior 

ao mfnimo acima referido se o total de CRI correspondente aos Pedidos de Reserva, 
inten<;:ao de investimento e Boletins de Subscri<;:ao validos de lnvestidores exceder o total de 

CRI objeto da Oferta; 

"IOF": significa o Impasto sobre Operar;:5es Financeiras; 

"IOF/Cambio": significa o Impasto sabre Operar;:5es Financeiras de Cambia; 

"IOF/Titulos": significa o Impasto sobre Operar;:5es Financeiras com Tftulos e Valores 

Mobiliarios; 

"IPCA": significa o lndice Nacional de Prer;:os ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Institute 

Brasileiro de Geografia e Estatfstica; 

"IRPJ": significa o Impasto de Renda da Pessoa Jurfdica. 

"IRRF": significa o Impasto de Renda Retido na Fonte. 

"ISS": significa o Impasto sobre Servir;:os de Qualquer Natureza; 

"JUCESP": significa a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo; 

"Lei 8.981/95": significa a Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme em vigor; 

"Lei 9.065/95": significa a Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, conforme em vigor; 

"Lei 9.249/95": significa a Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme em vigor; 

"Lei 9.514/97": significa a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor; 

"Lei 9.613/98": significa a Lei n° 9.613, de 3 de janeiro de 1998, conforme em vigor; 

"Lei 10.931/04": significa a Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor; 

"Lei 11.033/04": significa a Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme em vigor; 

"Lei 12.846/13": significa a Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme em vigor; 

"Lei das Sociedades por A~oes": significa a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme em vigor; 

"Leis Anticorrup~ao": significam quaisquer leis ou regulamentos nacionais e dos pafses 

onde pratica suas atividades, conforme aplicaveis, relacionados a praticas de corrupr;:ao ou 
atos lesivos a administrar;:ao publica, incluindo, sem limitar;:ao, a Lei n.0 9.613, de 3 de marr;:o 
de 1998, conforme alterada, a Lei n.0 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme alterada, e 

o Decreta n.0 8.420, de 18 de marr;:o de 2015, conforme alterado; 

"MDA": significa o MDA- Modulo de Distribuir;:ao de Ativos, administrado e operacionalizado 

pela 83; 
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"Medida Provis6ria 2.158-35": significa a Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, conforme em vigor; 

"Montante Minimo" tem o significado previsto na Clausula 3.1.2, item (iv) abaixo; 

"Obriga~,tao Financeira": significa, com relagao a Companhia, em bases consolidadas, 
qualquer valor devido, no Brasil au no exterior, em decorrencia de (i) emprestimos, mutuos, 
financiamentos au outras dfvidas financeiras, incluindo arrendamento mercantil, leasing 

financeiro, tftulos de renda fixa, debentures, letras de cambia, notas promiss6rias au 
instrumentos similares; (ii) aquisigoes a pagar; (iii) saldo lfquido das operagoes ativas e 
passivas com derivatives (sendo que o referido saldo sera lfquido do que ja estiver 
classificado no passivo circulante e no passivo nao circulante); (iv) cartas de credito, avais, 
fiangas, coobrigagoes e demais garantias prestadas em beneffcio de empresas nao 
consolidadas nas respectivas demonstracoes financeiras; e (v) obrigagoes decorrentes de 
resgate de valores mobiliarios representatives do capital social e pagamento de dividendos 
ou Iueras declarados e nao pagos, se aplicavel. Para as fins da Escritura de Emissao de 
Debentures, fica certo e ajustado que quaisquer valores devidos no ambito de operagoes de 
locagao e/ou de sale and leaseback nao serao consideradas Obrigagoes Financeiras; 

"Oferta": significa a presente distribuigao publica de CRI, que sera realizada nos termos da 
lnstrucao CVM 400, da lnstrugao CVM 414 e das demais disposigoes legais e 
regulamentares aplicaveis; 

"Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debentures": tem o significado previsto 

na Clausula 3.5 abaixo; 

"Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI": tem o significado previsto na 

Clausula 3.5, item (ii) abaixo; 

"Opc;;ao de Lote Adicional": a opgao da Emissora, ap6s consulta e concordancia previa da 

Devedora, de aumentar, total au parcialmente, a quantidade dos CRI originalmente ofertada 
em ate 20% (vinte par cento), ou seja, em ate 200.000 (duzentos mil) CRI, nos termos e 
conforme as limites estabelecidos no artigo 14, paragrafo 2°, da lnstrugao CVM n° 400; 

"Participantes Especiais": significam as instituigoes financeiras autorizadas a operar no 
sistema brasileiro de distribuigao de valores mobiliarios que vierem a ser convidadas e 
contratadas pelo Coordenador Lfder, atraves da celebragao dos respectivos termos de 
adesao ao Contrato de Distribuigao, para participar da Oferta apenas para o recebimento de 
ordens; 

"Patrimonio Separado dos CRI": significa o patrimonio unico e indivisfvel em relagao aos 
CRI, constitufdo pelos Creditos do Patrimonio Separado dos CRI, em decorrencia da 
instituigao do Regime Fiduciario dos CRI. o qual nao se confunde com o patrimonio comum 
da Emissora e destina-se exclusivamente a liquidagao dos CRI aos quais esta afetado, bem 
como ao pagamento dos respectivos custos de administragao, despesas e obrigag6es fiscais 
da Emissao dos CRI; 

"Pedido de Reserva": no ambito da Oferta, qualquer lnvestidor interessado em investir nos 
CRI podera realizar a sua reserva para subscrigao de CRI junto a uma das lnstituigoes 
Participantes da Oferta durante o Perfodo de Reserva, mediante assinatura do Pedido de 
Reserva, observado o lnvestimento Mfnimo, inexistindo valores maximos, observadas as 
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limitagoes aplicaveis aos lnvestidores que sejam Pessoas Vinculadas. Neste sentido, e 
admissivel o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada no Aviso ao Mercado, 
para subscrigao, as quais somente serao confirmadas pelo subscritor ap6s o inicio do periodo 
de distribuigao; 

"Periodo de Capitalizac;ao dos CRI" significa o intervale de tempo que se inicia na Data de 
lntegralizagao dos CRI, no caso do primeiro Periodo de Capitalizagao dos CRI, ou na Data 
de Pagamento da Remunerac;ao dos CRI imediatamente anterior, no caso dos demais 
Periodos de Capitalizagao dos CRI, e termina na data prevista para o pagamento da 
Remuneragao dos CRI correspondente ao periodo em questao. Cada Periodo de 
Capitalizac;ao dos CRI sucede o anterior sem solugao de continuidade, ate a Data de 
Vencimento dos CRI; 

"Perfodo de Reserva": significa o periodo indicado no cronograma estimado constante nos 
Prospectos, no qual os lnvestidores interessados celebrarao os Pedidos de Reserva para 

subscrigao dos CRI, observado o lnvestimento Minima; 

"Pessoas Vinculadas": significam (i) Controladores, pessoa natural e/ou juridica, ou 
administradores da Emissora e da Devedora, de suas controladoras e/ou de suas 
Controladas ou outras pessoas vinculadas a emissao e distribuigao, bern como seus 
conjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais ate o 2° (segundo) 
grau; (ii) controladores, pessoa natural e/ou jurldica, ou administradores das lnstituic;:oes 
Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos da Emissora, da 
Devedora e/ou das lnstituic;:oes Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de 
intermediagao ou de suporte operacional diretamente envolvidos na Oferta; (iv) agentes 
autonomos que prestem servi<;os a Emissora, a Devedora e/ou as lnstituig6es Participantes 
da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com a Emissora, com a Devedora e/ou 
com as lnstitui<;6es Participantes da Oferta, contrato de prestac;:ao de servic;:os diretamente 
relacionados a atividade de intermediagao ou de suporte operacional no ambito da Oferta; 
(vi) sociedades Controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora, pela Devedora e/ou 
pelas lnstituigoes Participantes da Oferta ou par pessoas a elas vinculadas; (vii) sociedades 
Controladas, direta ou indiretamente, par pessoas vinculadas as lnstituic;oes Participantes da 
Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) conjuges ou companheiro e filhos 
menores das pessoas mencionadas nos itens "ii" a "v"; e (ix) clubes e fundos de investimento 
cuja maioria das cotas perten<;a a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente 
por terceiros nao vinculados, nos termos do artigo 55 da lnstrugao CVM 400 e do artigo 1°, 
incise VI da lnstrugao CVM 505, conforme aplicavel. 

"Prazo de Adesao": tern o significado previsto na Clausula 3.5, item (iii) abaixo; 

"Prazo Maximo de Colocac;ao": tem o significado atribufdo na Clausula 6.6 abaixo; 

"Prec;o de lntegralizac;ao": tern o significado previsto na Clausula 3.1.2, item (viii) abaixo; 

"Procedimento de Bookbuilding": significa o procedimento de coleta de intenc;:oes de 
investimento dos CRI, organizado pelo Coordenador Uder, nos termos do artigo 23, 
paragrafos 1° e 2°, e do artigo 44 da lnstruc;:ao CVM 400, com o recebimento de reservas, 
observado o lnvestimento Minima, inexistindo valores maximos, o qual definiu (i) a taxa final 
para a Remunerac;:ao dos CRI e, consequentemente, para a Remunerac;:ao das Debentures; 
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e (ii) a quantidade de CRI efetivamente emitida e, consequentemente, a quantidade e volume 
final das Debentures, considerando a emissao dos CRI objeto da Opgao de Lote Adicional; 

"Prospecto Definitivo": significa o prospecto definitive da Oferta; 

"Prospecto Preliminar": significa o prospecto preliminar da Oferta; 

"Prospectos": significam, em conjunto, o Prospecto Preliminar eo Prospecto Definitive; 

"Regime Fiduciario dos CRt": significa o regime fiduciario institufdo pela Emissora sobre os 
Creditos do Patrim6nio Separado dos CRI, na forma do artigo go da Lei 9.514/97, com a 
consequente constituigao do Patrim6nio Separado dos CRI; 

"Remunerac;ao das Debentures" significa a Remuneragao das Debentures conforme 
previsto na Escritura de Emissao de Debentures; 

"Remunerac;ao dos CRI": tern o significado previsto na Clausula 4.1.6 abaixo; 

"Resolu~ao CMN 4.373": significa a Resolugao CMN n° 4.373, de 29 de setembro de 2014; 

"S&P": significa Standard&Poor's Ratings do Brasil Ltd a., sociedade limitada com sede 
na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 201, 
conjunto 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
02.295.585/0001-40; 

"Subsidiarias": tern o significado previsto na Clausula 3.2.1 abaixo; 

"Termo" ou "Termo de Securitizac;ao": significa o presente ''Termo de Securitizar;;ao de 

Creditos lmobi/iarios dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 221 8 Serie da 18 Emissao 

da RB Capital Companhia de Securitizar;;ao"; 

"Titulares dos CRt": significam os titulares dos CRI; 

"Transferencia de Controle": significa a transferencia do Controle direto ou indireto da 
Devedora, sendo certo que nao sera caracterizada transferencia do Controle da Devedora 
enquanto o Controle da Devedora for detido, direta ou indiretamente, pelos integrantes da 
Famflia Moll ou seus sucessores, em conjunto ou isoladamente; 

"Valor da lntegraliza~ao das Debentures": significa o valor de R$538.328.000,00 
(quinhentos e trinta e oito milhoes, trezentos e vinte e oito mil reais), definido ap6s a 
conclusao do Procedimento de Bookbuilding, a ser pago pela Emissora a Devedora, pela 
integralizagao das Debentures, representativas dos Creditos lmobiliarios; 

"Valor Nominal Unitario": significa o valor nominal unitario dos CRI, correspondente a 
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissao dos CRI; 

"Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI": tern o significado previsto na Clausula 4.1.1 
a baixo; 

"Valor Nominal Unitario Atualizado das Debentures": significa o valor nominal unitario 
atualizado das Debentures, conforme definido na Escritura de Emissao de Debentures; 

"Valor Nominal Unitario das Debentures": significa o valor nominal unitario das 
Debentures, conforme definido na Escritura de Emissao de Debentures; e 
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"Valor Total da Emissao": significa, na Data de Emissao dos CRI, o valor correspondente a 

R$538.328.000,00 (quinhentos e trinta e oito milhoes, trezentos e vinte e oito mil reais), 

observado que a quantidade originalmente ofertada de R$1.000.000.000,00 (urn bilhao de 

reais) poderia ter sido aumentada em ate 20% (vinte por cento) mediante o exercfcio da 

Opc;:ao de Late Adicional, isto e, em ate 200.000 (duzentos mil} CRI, porem foi diminuida em 

razao da Distribuic;:ao Parcial dos CRI, observado o Montante Mfnimo. 

1.2 Adicionalmente, (i) os cabegalhos e tftulos deste Termo servem apenas para conveniencia 

de referencia e nao limitarao ou afetarao o significado dos dispositivos aos quais se aplicam; 
(ii) os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros termos semelhantes serao 

interpretados como se estivessem acompanhados do termo "exemplificativamente"; (iii) 

sempre que exigido pelo contexte, as definic;:oes contidas nesta Ch3usula 1 aplicar-se-ao 

tanto no singular quanta no plural e o genero masculine incluira o feminine e vice-versa; (iv) 

referencias a qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterac;:oes, 
substituic;:oes, consolidac;:oes e respectivas complementac;:oes, salvo se expressamente 

disposto de forma diferente; (v) referencias a disposic;:oes legais serao interpretadas como 

referencias as disposic;:oes respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou 

reformuladas; (vi) salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Termo, 

referencias a itens ou anexos aplicam-se a itens e anexos deste Termo; (vii) todas as 

referencias a quaisquer Partes incluem seus sucessores, representantes e cessionarios 

devidamente autorizados; e (viii) os termos iniciados em letras maiusculas, mas nao definidos 

neste Termo terao os mesmos significados a eles atribufdos no respective documento a que 

fizer referenda. 

2 OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1 Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e irretratavel, a totalidade 

dos Creditos lmobiliarios, representados pela CCI, aos CRI, cujas caracterfsticas sao 

descritas na Clausula 3 abaixo, observado o disposto na Clausula 2.1.1 abaixo. 

2.1.1 0 Valor Total da Emissao sera de R$538.328.000,00 (quinhentos e trinta e oito 

milhoes, trezentos e vinte e oito mil reais), na Data de Emissao, observado (i) que 

nao foi exercida a Opc;:ao de Late Adicional; e (ii) a Oferta foi concluida com 

Distribuic;:ao Parcial dos CRI, tendo sido observado o Montante Mfnimo. 

2.1.2 Sem prejuizo do presente Termo vincular as Partes desde a data de sua assinatura, 

este Termo e a emissao dos CRI sera eficaz a partir da Data de Emissao dos CRI. 

2.1.3 Para fins do artigo 8° da Lei 9.514/97, a Emissora declara que sao vinculados ao 

presente Termo os Creditos lmobiliarios representados pela CCI, devidos 

exclusivamente pela Devedora, nos termos da CCI e da Escritura de Emissao de 

Debentures. 

2.1.4 Os Creditos lmobiliarios representados pela CCI vinculados ao presente Termo de 

Securitizac;:ao, bern como suas caracteristicas especfficas, estao descritos no 

Anexo I ao presente Termo de Securitizac;:ao, nos termos do item 2, do Anexo Ill, da 

lnstruc;:ao CVM 414, em adic;:ao as caracteristicas descritas neste Termo de 

Securitizac;:ao. 

2.1.5 Uma via original da Escritura de Emissao de CCI encontra-se devidamente 
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custodiada junto a lnstituigao Custodiante, nos termos do § 4° do artigo 18 da Lei 
10.931/04. 

2.1.6 0 Regime Fiduciario, a ser institufdo pela Emissora conforme previsto neste Termo, 
sera registrado na lnstituigao Custodiante da Escritura de Emissao de CCI, conforme 
previsto no artigo 23, paragrafo unico, da Lei 1 0.931/04. Uma vez devidamente 
registrado este Termo, a lnstituigao Custodiante prestara a Emissora declaragao 
elaborada nos moldes do Anexo II a este Termo. 

2.1.7 A Emissora pagara a Devedora o Valor da lntegralizagao das Debentures pela 
subscrigao e integralizagao das Debentures. 

2.1.8 As Partes estabelecem que, cumpridas as condigoes precedentes previstas no 
boletim de subscrigao das Debentures, conforme modele previsto na Escritura de 
Emissao de Debentures, o pagamento do Valor da lntegralizagao das Debentures 
sera realizado no mesmo dia da efetiva integralizagao da totalidade dos CRI pelos 
lnvestidores, desde que realizada ate as 16:00h (horario de Brasilia) ou no Dia Util 
imediatamente seguinte em relagao aos CRI integralizados em horario posterior as 
16:00h (horario de Brasilia). 

2.1.9 Para fins do art. 23 da Lei 10.931/04, a CCI, cuja c6pia consta no Anexo XI ao 
presente Termo, conta com as seguintes principais caracterfsticas: 

(i) Emissor da CCI: Emissora: 

(ii) Valor da CCI: R$ 538.328.000,00 (quinhentos e trinta e oito milhoes, trezentos 
e vinte e oito mil reais); 

(iii) Numero e Serie da CCI: Numero 01, Serie RED04; 

(iv) lnstituicao Custodiante da CCI: Pentagono S.A. Distribuidora de Tftulos e 
Valores Mobiliarios, acima qualificada. 

3 CARACTERiSTICAS DA EMISSAO E DOS CRI 

3.1 Aprova~ao Societaria da Emissora e Caracteristicas dos CRI 

3.1.1 Aprovar;;ao Societaria da Emissora. A Emissao e a Oferta foram autorizadas pela 
Emissora em Reuniao do Conselho de Administragao realizada em 17 de junho de 
2019, cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP, em 25 de junho de 2019, sob 
o n° 333.533/19-7 e foi publicada em 25 de julho de 2019 no jornal "DCI - Diario 
Comercio Industria & Servigos" e no DOESP. 

3.1.2 Caracteristicas dos CRI. Os CRI objeto da presente Emissao, cujo lastro sera 
constitufdo pelos Creditos lmobiliarios representados pela CCI, conforme previsto 
neste Termo de Securitizagao, possuem as seguintes caracterfsticas: 

(i) Numero de Series e Emissao dos CRt: a presente Emissao corresponds a 
221a serie da 1a emissao de CRI da Emissora; 

(ii) Valor Total da Emissao: 0 Valor Total da Emissao sera de R$538.328.000,00 
(quinhentos e trinta e oito milhoes, trezentos e vinte e oito mil reais), na Data 
de Emissao, observado que (i) nao foi exercida a Opgao de Lote Adicional, e 
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(ii) a quantidade originalmente ofertada de R$1.000.000.000,00 (urn bilhao de 
reais) foi diminufda em razao da Distribuir;ao Parcial dos CRI, observado o 
Montante Mfnimo; 

(iii) Quantidade de CRI: serao emitidos 538.328 (quinhentos e trinta e oito mil, 
trezentos e vinte e oito) CRI observado que (i) nao foi exercida a Opr;ao de 
Late Adicional, e (ii) a quantidade originalmente ofertada de 1.000.000 (urn 
milhao) CRI foi diminufda em razao da Distribuic;ao Parcial dos CRI, 
observado o Montante Minima; 

(iv) Distribuicfio Parcial: foi admitida distribuic;ao parcial dos CRI, nos termos dos 
artigos 30 e 31, da lnstrur;ao CVM 400, desde que houvesse a colocar;ao de, 
no mfnimo, R$500.000.000,00 (quinhentos milh6es de reais), equivalents a 
500.000 (quinhentos mil) CRI ("Montante Mfnimo" e "Distribuic;ao Parcial", 
respectivamente), sendo certo que serao emitidos 538.328 (quinhentos e 
trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito) CRI, conforme apurado no 
Procedimento de Bookbuilding, de forma que houve Distribuir;ao Parcial; 

(v) Valor Nominal Unitario: o Valor Nominal Unitario dos CRI sera de R$ 1.000,00 
(mil reais), na Data de Emissao dos CRI; 

(vi) Atua/izacfio Monetaria dos CRI: o Va!ir Nominal Unitario dos CRI sera 
atualizado monetariamente, nos termos da Clausula 4.1.1 abaixo; 

(vii) Remuneracfio dos CRI e Paqamento da Remuneracfio dos CRI: os CRI farao 
jus a Remunerac;ao calculada e paga nos termos das Clausula 4.1.6 e 4.2 

abaixo; 

(viii) Preco de lnteqra/izacao: 0 prec;o de integralizac;ao dos CRI sera o 
correspondents ao seu Valor Nominal Unitario ("Prec;o de lntegralizac;ao"), 
observado o disposto no item (ix) abaixo. Os CRI poderao ser subscritos com 
agio (desde que aprovado pela Devedora) ou desagio, conforme definido 
no ato de subscrir;ao dos CRI, sendo certo que, caso aplicavel, o agio ou 
desagio sera o mesmo para todos os CRI. Nesse caso, a diferenc;a de valores 
na integralizar;ao dos CRI decorrentes da colocar;ao dos CRI com desagio 
sera descontada diretamente do comissionamento devido ao Coordenador 
Uder, sen do vedado ao Coordenador Uder colocar CRI com desagio em valor 
superior ao de seu comissionamento e sendo assegurado que eventual 
desagio aplicado pelo Coordenador Uder nao podera gerar qualquer prejufzo 
financeiro para a Devedora; 

(ix) Subscricfio e lntegralizacfio dos CRI: os CRI serao subscritos no mercado 
primario e integralizados pelo Prec;o de lntegralizac;ao, sendo a integralizac;ao 
dos CRI realizada a vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscric;ao, 
de acordo com os procedimentos da 83: (a) nos termos do respective Boletim 
de Subscric;ao; e (b) para prover recursos a serem destinados pela Emissora 
conforme o disposto neste Termo de Securitizac;ao. Todos os CRI serao 
subscritos e integralizados em uma (mica data, na Data de lntegralizac;ao, 
sendo certo que, excepcionalmente, em virtude de aspectos operacionais, os 
lnvestidores poderao realizar a integralizac;ao dos CRI no Dia Otil 
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imediatamente subsequente, sendo que, em tal caso, o Prego de 
lntegralizagao sera o Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI acrescido da 
Remuneragao dos CRI, calculada de forma pro rata temporis, desde a Data 

de lntegralizagao ate a efetiva integralizagao dos CRI; 

(x) Amortizacao Programada dos CRI: Sem prejuizo dos pagamentos em 
decorrencia de resgate antecipado dos CRI, ou de vencimento antecipado 
das obrigagoes decorrentes das Debentures, nos termos previstos neste 
Termo, o Valor Nominal Unitario dos CRI sera amortizado em 3 (tres) 
parcelas, sendo a primeira em 15 de agosto de 2027, no valor corresponde a 
33,3333% (trinta e tres inteiros e tres mil, trezentos e trinta e tres decimos de 
milesimo par cento) do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, 
a segunda em 15 de agosto de 2028, no valor corresponde a 50,0000% 
(cinquenta par cento) do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, 
e a ultima, na Data de Vencimento dos CRI, no valor corresponde a 
100,0000% (cern par cento) do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado 
dos CRI; 

(xi) Regime Fiducit!lrio: o Regime Fiduciario instituido pela Emissora sabre as 
Creditos do Patrimonio Separado na forma dos artigos go e 1 0° da Lei 
9.514/97, com a consequente constituigao do Patrimonio Separado 

(xii) Deposito para Distribuicao. Negociacao. Custodia Eletronica e Liquidacao 

Financeira: os CRI serao depositados para (a) distribuigao no mercado 
primario, par meio do MDA, administrado e operacionalizado pela 83, sendo 
a distribuigao liquidada financeiramente par meio da 83; e (b) negociagao no 
mercado secundario par meio do CETIP21, administrado de operacionalizado 
pela 83, sendo as negociagoes liquidadas financeiramente e a custodia 
eletronica dos CRI realizada por meio da 83; 

(xiii) Data de Emissao dos CRI: 15 de agosto de 2019; 

(xiv) Prazo e Data de Vencimento: os CRI tern prazo de vencimento de 10 (dez) 
anos, ou seja, 3.653 (tres mil, seiscentos e cinquenta e tres) dias corridos, 
contados da Data de Emissao dos CRI, com vencimento final em 15 de 
agosto de 2029 ("Data de Vencimento CRI"), ressalvadas as hipoteses de 
resgate antecipado total dos CRI previstas neste Termo; 

(xv) Local de Emissao dos CRI: Sao Paulo - SP; 

(xvi) Encargos Morat6rios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer 
valor devido pela Emissora aos Titulares dos CRI nos termos deste Termo de 
Securitizagao, sabre todos e quaisquer valores em atraso, incidirao, 
independentemente de aviso, notificagao ou interpelagao judicial ou 
extrajudicial, (a) a Remuneragao e a Atualizagao Monetaria dos CRI, 
calculada pro rata temporis desde a data do respective inadimplemento ate a 
data do efetivo pagamento (b) juros de mora de 1% (urn par cento) ao mes, 
calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento ate a data do 
efetivo pagamento; e (c) multa moratoria de 2% (dais par cento) ("Encargos 
Morat6rios"); 
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(xvii) Forma e Comprovacao de Titu/aridade: os CRI serao emitidos de forma 
nominativa e escritural e sua titularidade sera comprovada por extrato 
expedido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 
83, e/ou o extrato da conta de deposito dos CRI a ser fornecido pelo 
Escriturador aos Titulares dos CRI, com base nas informac;:oes prestadas pela 

83; 

(xviii) Locais de Pagamento: os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se 
os procedimentos adotados pela 83. Caso por qualquer razao, a qualquer 
tempo, os CRI nao estejam custodiados na 83, em qualquer Data de 
Pagamento da Remunerac;:ao dos CRI, ou de amortizac;:ao do Valor Nominal 
Unitario Atualizado dos CRI, a Emissora deixara, na Conta do Patrimonio 
Separado, o respectivo pagamento a disposic;:ao do respective Titular dos 
CRI. Nesta hip6tese, a partir da respectiva data de pagamento, nao havera 
qualquer tipo de atualizac;:ao ou remunerac;:ao sabre o valor colocado a 
disposic;:ao do Titular dos CRI na sede da Emissora; 

(xix) Atraso no Recebimento dos Paqamentos: sem prejuizo no disposto no item 
(xx) abaixo, o nao comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor 
correspondente a qualquer das obrigac;:oes pecuniarias devidas pela 
Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado 
pela Emissora, nao lhe dara direito ao recebimento de qualquer acrescimo 
relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os 
direitos adquiridos ate a data do respectivo vencimento, desde que os 
recursos tenham sido disponibilizados pontualmente, observado o disposto 
no item (xvi) acima; 

(xx) Prorroqar;ao dos Prazos: considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes 
ao pagamento de qualquer obrigac;:ao prevista neste Termo de Securitizac;:ao 
ate o 1° (primeiro) Dia Util subsequente, se o seu vencimento coincidir com 
dia que nao seja Dia Util, nao sendo devido qualquer acrescimo aos valores 
a serem pagos; 

(xxi) Pagamentos: os pagamentos dos Creditos lmobiliarios serao depositados 
diretamente na Conta do Patrimonio Separado, observado o disposto na 
Clausula 5 abaixo; 

(xxii) Ordem de A/ocacao dos Pagamentos: caso, em qualquer data, o valor 
recebido pela Emissora a titulo de pagamento dos Creditos lmobiliarios nao 
seja suficiente para quitac;:ao integral dos valores devidos aos Titulares dos 
CRI, nos termos deste Termo, tais valores serao alocados observada a 
seguinte ordem de preferemcia: (i} despesas do Patrimonio Separado, (ii) 
eventuais Encargos Morat6rios; (iii) Remunerac;:ao dos CRI; e (iv} 
amortizac;:ao Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI; 

(xxiii) Garantias: nao ha; 

(xxiv) Coobriqacao da Emissora: nao havera coobrigac;:ao da Emissora para o 

pagamento dos CRI; 

17 



(xxv) C6digo /SIN dos CRt: BRRBRACRI5T2; e 

(xxvi) Classificacao de Risco dos CRt: A Emissora contratou a Agencia de 
Classificagao de Risco para a elaboragao do relat6rio de classificagao de 
risco para esta Emissao, devendo ser atualizada trimestralmente a partir da 
Data de Emissao dos CRI, sendo que a Agencia de Classificagao de Risco 
atribuiu o rating preliminar "brAAA{sf)" aos CRI. A classificagao de risco dos 
CRI sera realizada de forma definitiva quando da divulgagao do Prospecto 
Definitive, sendo certo que o servigo nao podera ser interrompido na vigemcia 
dos CRI. 

3.2 Destinacao dos Recursos: 0 valor obtido com a integralizagao dos CRI pelos lnvestidores 
sera utilizado, em sua integralidade, pela Emissora para pagamento do Valor da 
lntegralizagao das Debentures. 

3.2.1 lndependentemente da ocorrencia de vencimento antecipado das obrigag5es 
decorrentes da Escritura de Emissao de Debentures ou do resgate antecipado das 
Debentures e, consequentemente, dos CRI, os recursos lfquidos obtidos e captados 
pela Devedora com a emissao das Debentures serao destinados pela Devedora, ate 
a data de vencimento das Debentures, qual seja, 15 de agosto de 2029, ou ate que 
a Devedora com prove a aplicagao da totalidade dos recursos obtidos com a emissao 
das Debentures, o que ocorrer primeiro, diretamente ou atraves de suas subsidiarias 
("Subsidiarias"), para a construgao, expansao, desenvolvimento e reforma, de 
determinados im6veis e/ou empreendimentos imobiliarios descritos no Anexo VIII ao 
presente Termo de Securitizagao ("Empreendimentos Lastro"), observada a forma 
de utilizagao dos recursos e o cronograma indicativa da utilizagao dos recursos 
descritos nas tabelas 2 e 3 do Anexo VIII ao presente Termo de Securitizagao, 
respectivamente. 

3.2.1.1. Os recursos acima mencionados, se for o caso, serao transferidos para as 
Subsidiarias pela Devedora por meio de: (i) aumento de capital das Subsidiarias; (ii) 
adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC das Subsidiarias; (iii) mutuo 
para as Subsidiarias; ou (iv) emissao de debentures pelas Subsidiarias. 

3.2.1.2. Os recursos serao integralmente utilizados pela Devedora, nas 
porcentagens indicadas na tabela 2 do Anexo VIII. A porcentagem destinada a cada 
Empreendimento lmobiliario, conforme descrita na tabela 2 do Anexo VIII, podera 
ser alterada a qualquer tempo (permanecendo a totalidade dos recursos investida 
nos Empreendimentos lmobiliarios), independentemente da anuencia previa do 
Debenturista ou dos titulares dos CRI, sendo que, neste caso, tal alteragao devera 
ser precedida de aditamento a Escritura de Emissao de Debentures e a este Termo 
de Securitizagao, de forma a prever o novo percentual para cada Empreendimento 
lmobiliario. 

3.2.1.3. Com relagao ao cronograma indicativa constante da tabela 3 do Anexo VIII, 
tal cronograma e meramente indicativa, de modo que se, por qualquer motive, 
ocorrer qualquer atraso ou antecipagao do cronograma indicativa, (i) nao sera 
necessaria aditar a Escritura de Emissao de Debentures, este Termo de 
Securitizagao ou a Escritura de Emissao de CCI e (ii) nao implica qualquer hip6tese 
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de vencimento antecipado das Debentures e nem dos CRI. 

3.2.2 A Devedora (i) (a) encaminhara ao Agente Fiduciario dos CRI ate 90 (noventa) dias 
apos o encerramento de cada semestre social (ou, no semestre em que ocorrer a 

data de vencimento das Debentures, ate a data de vencimento das Debentures ou, 
ainda, ate que os recursos sejam utilizados na integralidade, caso ocorra antes da 

data de vencimento das Debentures), relatorio no formate constante do Anexo II da 
Escritura de Emissao de Debentures devidamente assinado por seu diretor finance ira 
("Relat6rio de Verificac;ao"), informando o valor total destinado a cada 
Empreendimento Lastra durante o semestre imediatamente anterior a data de 

emissao de cada Relatorio de Verificac;:ao, juntamente com (b) documento firmado 
pelo Certificador de Obras atestando a relac;:ao entre os documentos comprobatorios 
mencionados no item (ii) abaixo e cada urn dos Empreendimentos Lastra; e (ii) no 
mesmo prazo, enviara ao Agente Fiduciario dos CRI (ou disponibilizara link para 
consulta online) os respectivos documentos comprobat6rios (ii.a) da destinac;ao dos 
recursos para os Empreendimentos Lastra (notas fiscais, notas de debito e faturas, 

por exemplo) ("Documentos Comprobat6rios"); e (ii.b) da destinac;:ao dos recursos 

para as Subsidiarias, quando aplicavel, se assim solicitado. 

3.2.3 0 Agente Fiduciario devera envidar os melhores esforc;:os para obter, junto a 
Devedora, o Relat6rio de Verificac;:ao, sendo que, caso a Devedora nao entregue o 
Relatorio de Verificac;:ao nos termos e condig6es previstos no presente Termo de 
Securitizac;:ao, a mesma incorrera em inadimplemento de obrigac;:ao nao pecuniaria, 
cabendo ao Agente Fiduciario e a Emissora tamar todas as medidas cabfveis nos 

termos previstos na Escritura de Emissao de Debentures e neste Termo de 
Securitizac;:ao. 

3.2.4 Mediante o recebimento do Relat6rio de Verificac;:ao e dos demais documentos 

previstos na Clausula 3.2.2 acima, o Agente Fiduciario dos CRI sera responsavel por 
verificar, com base, exclusivamente, nos mesmos, o cumprimento das obrigag6es de 
destinac;:ao dos recursos assumidas pela Devedora na forma acima prevista. 

3.2.5 A Devedora sera a responsavel pela custodia e guarda de todos e quaisquer 
documentos que comprovem a utilizac;ao dos recursos relatives as Debentures, nos 

termos desta Clausula 3.2. 

3.2.6 0 Agente Fiduciario dos CRI, conforme solicitac;ao dos titulares dos CRI reunidos em 

Assembleia Geral, podera, ate 1 (uma) vez a cada semestre, indicar terceiros, 
mediante solicitac;ao por escrito com, no mfnimo, 10 (dez) dias de antecedencia a 
Devedora, para visitar os Empreendimentos Lastra durante o horario comercial para 

verificar quaisquer informac;:oes referentes aos Relatorios de Verificac;:ao e demais 

documentos previstos na Clausula 3.2.2 acima apresentados. 

3.2.7 Considerando que houve Distribuic;ao Parcial, os recursos adicionais necessaries 

para a conclusao efetiva das atividades descritas na Clausula 3.2.1 acima serao 
obtidos do caixa proprio da Devedora, sendo certo que sua destinac;:ao sera 
comprovada nos termos da Clausula 3.2.2 acima. 

3.2.8 Os recursos lfquidos obtidos e captados pela Devedora com a emissao das 
Debentures nao serao destinados pela Devedora ao reembolso de custos e despesas 

19 



relacionados aos Empreendimentos Lastra incorridos anteriormente a Emissao dos 
CRI. 

3.3 Vinculacao dos Paqamentos: Os Creditos do Patrimonio Separado e todos e quaisquer 
recursos a eles relatives serao expressamente vinculados aos CRI por forga do Regime 
Fiduciario constitufdo pela Emissora, em conformidade com este Termo, nao estando 
sujeitos a qualquer tipo de retengao, desconto ou compensagao com au em decorremcia de 
outras obrigag6es da Devedora e/ou da Emissora ate a data de resgate dos CRI, exceto 
pelos eventuais tributes sabre eles aplicaveis, e pagamento integral dos valores devidos aos 
Titulares dos CRI. Neste sentido, os Creditos do Patrimonio Separado: 

(i) constituirao, no ambito do presente Termo, Patrimonio SeparaaO,nao se confundindo 
com o patrimonio comum da Emissora em nenhuma hip6tese; 

(ii) permanecerao segregados do patrimonio comum da Emissora no Patrimonio 
Separado ate o pagamento integral da totalidade dos CRI; 

(iii) destinam-se exclusivamente, em sua integralidade, ao pagamento do Valor da 
lntegralizagao das Debentures e dos valores devidos aos Titulares dos CRI; 

(iv) estao isentos de qualquer agao ou execugao promovida por credores da Emissora, 
nao podendo ser utilizados na prestagao de garantias, nem ser excutidos por 
quaisquer credores da Emissora, par mais privilegiados que sejam, observados os 
fatores de risco previstos nos Prospectos; e 

(v) somente respondem pelas obrigag6es decorrentes dos CRI a que estao vinculados, 
conforme previsto neste Termo. 

3.4 Resqate Antecipado Facultativo Total. Nos term as da Clausula 7.18 da Escritura de Emissao 
de Debentures, caso a Devedora tenha que acrescer qualquer valor aos pagamentos par ela 
devidos nos termos da Clausula 7.25 da Escritura de Emissao de Debentures, a Devedora 
podera, a seu exclusive criteria, realizar o resgate antecipado facultative da totalidade das 
Debentures, a qualquer tempo e com comunicado a Emissora, na qualidade de Debenturista, 
ao Agente Fiduciario das Debentures, ao Escriturador e ao Banco Liquidante de, no minima, 
5 (cinco) Dias Oteis da data da proposta para o resgate, informando (a) a data em que o 
pagamento do prego de resgate das Debentures sera realizado; (b) descrigao pormenorizada 
do fundamento para pagamento do tribute em questao; e (c) demais informag6es relevantes 
para a realizagao do resgate antecipado da totalidade das Debentures. Sera permitido o 
resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debentures, com o 
consequente cancelamento das Debentures que venham a ser resgatadas, mediante o 
pagamento do Valor Nominal Unitario Atualizado das Debentures, acrescido da 
Remuneragao das Debentures, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de 
lntegralizagao ou as Datas de Pagamento de Remuneragao das Debentures imediatamente 
anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento, e sem qualquer premia. 

3.4.1 No Dia Otil seguinte ao recebimento do aviso previa mencionado acima, a Emissora 
devera publicar um comunicado ou, alternativamente, encaminhar comunicagao 
individual a todos os Titulares dos CRI, bem como informar a B3, o Agente Fiduciario 
dos CRI e o Escriturador informando acerca do resgate antecipado facultative a ser 
realizado, com antecedencia, minima, de 3 (tres) Dias Oteis da data do efetivo 
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resgate. 

3.4.2 Em tal hip6tese, o resgate antecipado da totalidade dos CRI sera realizado pela 
Emissora na data do resgate antecipado das Debentures, mediante o pagamento do 
Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, acrescido da Remunerac;;ao dos CRI, 
calculada pro rata temporis, desde a Data de lntegralizac;;ao ou a Data de Pagamento 
de Remunerac;;ao dos CRI imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do 
efetivo pagamento, sem qualquer premia. 

3.5 Oferta Facultativa de Resgate Antecipado. A Devedora podera, a seu exclusive criteria, 
realizar, a partir de 15 de agosto de 2020, oferta facultativa de resgate antecipado da 
totalidade das Debentures, com o consequente cancelamento das Debentures que venham 
a ser resgatadas, que sera enderec;;ada a Emissora, de acordo com os termos e condic;;oes 
previstos abaixo ("Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debentures"): 

(i) a Devedora realizara a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das 
Debentures por meio de comunicac;;ao ao Agente Fiduciario das Debentures 
e a Emissora ("Comunica~ao de Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado das Debentures"), o qual devera descrever os termos e 
condic;;oes da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado das Debentures 
estabelecidos na Clausula 7 .19, item (i) da Escritura de Emissao de 
Debentures; 

(ii) caso a Emissora receba a Comunicac;;ao de Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado das Debentures, nos termos na Clausula 7 .19, item (i) da 
Escritura de Emissao de Debentures e, por conseguinte, dos Creditos 
lmobiliarios, a Emissora devera, no prazo de ate 2 (dois) Dias Oteis da data 
de recebimento da referida Comunicac;;ao de Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado das Debentures, publicar comunicado ou, alternativamente, 
encaminhar comunicac;;ao individual a todos os Titulares dos CRI 
("Comunicado de Resgate Antecipado"), informando a respeito da 
realizac;;ao da oferta de resgate antecipado dos CRI ("Oferta Facultativa de 
Resgate Antecipado dos CRI"), bern como informar a 83, o Agente 
Fiduciario dos CRI e o Escriturador; 

(iii) o Comunicado de Resgate Antecipado devera (a) canter os termos e 
condic;;oes da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI (os quais 
seguirao estritamente os termos da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
das Debentures), (b) indicar a data limite para os Titulares dos CRI, 
manifestarem a Emissora, com c6pia para o Agente Fiduciario dos CRI, a 
intenc;;ao de aderirem a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, 
prazo esse que devera ser de ate 20 (vinte) Dias Oteis a contar da data da 
publicac;;ao ou envio, conforme o caso, do Comunicado de Resgate 
Antecipado ("Prazo de Adesao"), (c) o procedimento para tal manifestac;;ao; 
e (d) demais informac;;oes relevantes aos Titulares dos CRI; 

(iv) ap6s o encerramento do Prazo de Adesao a Emissora comunicara a 
Devedora o numero dos CRI que aderiram a Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado dos CRI e, conforme previsto na Clausula 7.19, item (ii) da 
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Escritura de Emissao de Debentures, a Devedora devera, dentro do prazo 
previsto no referido dispositive, confirmar ao Agente Fiduciario das 
Debentures a realizacao ou nao do resgate antecipado, conforme os criterios 
estabelecidos na Comunicagao de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
das Debentures; 

(v) caso a Devedora confirme a intengao de realizar o resgate antecipado das 
Debentures correspondentes aos CRI que manifestaram a intengao de aderir 
a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, a Devedora realizara o 
resgate antecipado das Debentures em questao e, por sua vez, a Emissora 
realizara o resgate antecipado dos CRI que houverem aderido a Oferta 
Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI, na data do resgate antecipado 
facultative das Debentures, independentemente da anuencia ou aceite previa 
dos Titulares dos CRI os quais desde ja autorizam a Emissora, o Agente 
Fiduciario dos CRI e a 83 a realizar os procedimentos necessaries a 
efetivagao do resgate antecipado dos CRI independentemente de qualquer 

instrugao ou autorizacao previa; 

(vi) o valor a ser pago em relagao a cada uma das Debentures, e 
consequentemente em relagao a cada urn dos CRI, que forem considerados 
como tendo aderido a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
correspondera ao Valor Nominal Unitario Atualizado das Debentures que 
tiverem aderido a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, acrescido (a) da 
Remuneragao das Debentures aplicavel, e consequentemente, da 
Remuneragao dos CRI aplicavel, calculada pro rata temporis desde a Data 
de lntegralizagao ou a Data de Pagamento da Remuneracao das Debentures 
imediatamente anterior, ate a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, 
de premia de resgate antecipado a ser oferecido ao Debenturista, a exclusive 
criteria da Devedora, o qual podera ser negative; 

(vii) a Emissora devera, com antecedencia, minima, de 3 (tres) Dias Oteis da data 
do efetivo resgate, comunicar ao Escriturador, ao Banco Liquidante e a 83 
sobre a realizagao da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado dos CRI; e 

(viii) os CRI resgatados antecipadamente na forma desta Clausula serao 
obrigatoriamente cancelados pela Emissora. 

4 ATUALIZACAO MONETARIA DOS CRI, REMUNERACAO DOS CRI E 
PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CRI 

4.1 Atualizac;ao Monetaria dos CRI e Remunerac;ao dos CRI 

4.1.1 Atualizacao Monetaria dos CRI: o Valor Nominal Unitario dos CRI sera atualizado 
monetariamente semestralmente, no dia 15 dos meses fevereiro e agosto de cada 
ano pela variagao acumulada do IPCA, a partir da Data de lntegralizacao, inclusive, 
calculada de forma pro rata temporis por Dias Oteis, desde a Data de lntegralizagao 
ou a data do pagamento imediatamente anterior (inclusive), conforme aplicavel, ate 
a data do efetivo pagamento ("Atualizac;ao Monetaria dos CRI"), exclusive, sendo 
que o produto da Atualizagao Monetaria dos CRI sera incorporado automaticamente 
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ao Valor Nominal Unitario dos CRI ("Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI"), 
de acordo com a seguinte formula: 

onde: 

VNa = Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitario dos CRI, calculado/informado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

C = Fator acumulado das varia<;:6es mensais dos numeros-fndice utilizados, 
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte 
forma: 

onde: 

k = numero de ordem de Nlk, variando de 1 ate n; 

n = numero total de numeros-fndice considerados na atualizagao, sendo "n" urn 
numero inteiro; 

Nlk =valor do numero-fndice do IPCA do mes imediatamente anterior ao mes de 
atualizagao, caso a atualizagao seja em data anterior ou na propria Data de 
Aniversario do CRI. Apos a respectiva Data de Aniversario do CRI, o "Nik" 
correspondera ao valor do numero-fndice do IPCA do mes de atualizagao; 

Nlk-1= valor do numero-fndice do IPCA do mes anterior ao mes "k"; 

dup = numero de Dias Uteis entre a ultima Data de Aniversario dos CRI e a data de 
calculo ou a Data de lntegralizagao e a data de calculo para o primeiro Perfodo de 
Capitalizagao dos CRIIimitado ao numero total de Dias Uteis de vigencia do numero
fndice do pre<;:o, sendo "dup" urn numero inteiro; e 

dut = numero de Dias Uteis contidos entre a ultima e proxima Data de Aniversario 
dos CRI, sendo "dut" urn numero inteiro. 

Sendo que: 

(i) o numero-fndice do IPCA devera ser utilizado considerando-se identico 
numero de casas decimais daquele divulgado pelo IBGE; 

(ii) a aplica<;:ao do IPCA incidira no menor perfodo permitido pela legislagao em 
vigor; 

(iii) considera-se como "Data de Aniversario" todo dia 15 (quinze) de cada mes 
ou o Dia util subsequente, caso dia 15 (quinze) nao seja urn Dia Util; 
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(iv) 
dup 

o fator resultante da expressao ( Nik )dut e considerado com 8 (oito) casas 
Nlk-1 

decimais, sem arredondamento; 

(v) o produt6rio e executado a partir do fator rna is recente, acrescentando-se, em 
seguida, os mais remotos. Os resultados intermediaries sao calculados com 

16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; e 

(vi) os valores dos finais de semana ou feriados serao iguais ao valor do dia util 

subsequente, apropriando o "pro rata" do ultimo Dia Otil anterior. 

lndisponibilidade do IPCA 

4.1.2 Se, quando do calculo de quaisquer obrigac;6es pecumanas relativas aos CRI 

previstas neste Termo, o IPCA nao estiver disponfvel, sera utilizado, para apurac;ao 
da Atualizac;ao Monetaria dos CRI em sua substituic;ao, o percentual correspondente 
ao ultimo IPCA divulgado oficialmente ate a data do calculo, nao sendo devidas 

quaisquer compensac;6es financeiras, multas ou penalidades entre a Devedora, a 
Emissora e os Titulares dos CRI, quando da divulgac;ao posterior do IPCA que seria 

aplicavel. 

4.1.3 Na hip6tese de extinc;ao, limitac;ao e/ou nao divulgac;ao do IPCA por mais de 10 {dez) 

Dias Oteis consecutivos ap6s a data esperada para sua apurac;ao e/ou divulgac;ao, 
ou no caso de impossibilidade de aplicac;ao do IPCA as Debentures ou aos CRI, por 
proibic;ao legal ou judicial, sera utilizada, em sua substituic;ao o seu substituto legal. 
Na hip6tese de (i) nao haver um substituto legal para o IPCA; ou (ii) havendo urn 

substitute legal para o IPCA, na hip6tese de extincao, limitac;ao e/ou nao divulgac;ao 
do substituto legal para o IPCA por rna is de 10 (dez) Dias Oteis ap6s a data esperada 
para sua apurac;ao e/ou divulgac;ao, ou no caso de impossibilidade de aplicac;ao do 
substitute legal para o IPCA as Debentures ou aos CRI por proibic;ao legal ou judicial, 
a Emissora devera, no prazo de ate 5 (cinco) dias contados do termino do prazo de 
10 (dez) Dias Oteis da data de extinc;ao do substitute legal do IPCA ou da data da 

proibic;ao legal ou judicial, conforme o caso, convocar Assembleia Geral de Titulares 
dos CRI para deliberar, em com urn acordo com a Devedora e observada a legislac;ao 
aplicavel, sabre o novo parametro de Atualizac;ao Monetaria das Debentures e dos 
CRI a ser aplicado, que devera ser aquele que melhor reflita as condic;6es do 
mercado vigentes a epoca. Ate a deliberac;ao desse novo parametro para o calculo 
da Atualizac;ao Monetaria das Debentures e, consequentemente, dos CRI, quando 

do calculo da Atualizac;ao Monetaria dos CRI e/ou de quaisquer obrigac;6es 
pecuniarias relativas aos CRI previstas neste Termo de Securitizac;ao, conforme o 
caso, sera utilizada a ultima variac;ao disponfvel do IPCA divulgada oficialmente, nao 

sendo devidas quaisquer compensac;6es financeiras, multas ou penalidades entre a 
Devedora, a Emissora e os Titulares dos CRI quando da deliberac;ao do novo 

parametro da Atualizac;ao Monetaria das Debentures e, consequentemente, dos CRI. 

4.1.4 Caso o IPCA ou o substitute legal para o IPCA, conforme o caso, volte a serdivulgado 
antes da realizac;ao da Assembleia Geral de Titulares dos CRI prevista acima, 
ressalvada a hip6tese de sua inaplicabilidade por disposic;ao legal ou determinac;ao 
judicial, referida assembleia geral nao sera realizada, eo respective fndice, a partir 
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da data de sua divulgar;ao, passara a ser novamente utilizado para o calculo de 
quaisquer obrigar;oes pecuniarias relativas aos CRI previstas neste Termo, conforme 
o caso. 

4.1.5 Caso, na Assembleia Geral de Titulares prevista na Clausula 4.1.3 acima, nao haja 
acordo sabre a nova Atualizar;ao Monetaria dos CRI ou em caso de nao instalar;ao 
em segunda convocar;ao, ou em caso de instalar;ao em segunda convocar;ao em que 
nao haja quorum suficiente para deliberar;ao, a Devedora devera resgatar a 
totalidade das Debentures, com seu consequente cancelamento e resgate dos CRI, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realizar;ao da Assembleia Geral de 
Titulares dos CRI prevista acima, ou da data em que a referida assembleia deveria 
ter ocorrido, ou na Data de Vencimento dos CRI, o que ocorrer primeiro, pelo Valor 
Nominal Unitario Atualizado dos CRI, acrescido da Remunerar;ao dos CRI aplicavel, 
calculada pro rata temporis, desde a Data de lntegralizar;ao ou a Data de Pagamento 
da Remunerar;ao dos CRI imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do 
efetivo pagamento, sem qualquer premia au penalidade, case em que, quando do 
calculo de quaisquer obrigar;oes pecuniarias relativas aos CRI previstos neste Termo, 
sera utilizado, para o calculo, o ultimo IPCA divulgado oficialmente. 

4.1.6 Remuneracao dos CRt: sabre o Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI incidirao 
juros remuneratorios prefixados correspondentes a 3,4465% (tres inteiros, quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco decimos de milesimos por cento) ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Oteis ("Remunera~ao dos CRI"), calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Oteis, desde a Data de 
lntegralizar;ao ou a Data de Pagamento da Remunerar;ao dos CRI imediatamente 
anterior (inclusive), conforme aplicavel, ate a data do efetivo pagamento (exclusive). 
A Remunerar;ao dos CRI sera calculada conforme formula abaixo: 

Ji = VNax(FatorJuros-1) 

onde: 

J; = valor unitario da Remunerar;ao dos CRI devida no final do i-esimo Perfodo 
de Capitalizar;ao dos CRI, calculado com 8 (oito) casas decimais sem 
arredondamento; 

VNa = Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, calculado com 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

Fator Juras = Fater de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com 
arredondamento, apurado da seguinte forma: 

onde: 

taxa = 3,4465% (tres inteiros, quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco decimos de 
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milesimos por cento); 

DP = e o numero de Dias Uteis entre a Data de lntegralizagao ou a ultima Data do 
Pagamento de Remuneragao dos CRI (inclusive) e a data de calculo (exclusive), 
sendo "DP" um numero inteiro. 

4.2 Paqamento da Remuneracao: Sem prejuizo dos pagamentos em decorn3ncia de resgate 
antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo, a Remuneragao dos CRI sera paga 
semestralmente, a partir da Data de Emissao dos CRI, no dia 15, dos meses de fevereiro e 
agosto de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 2020 e o ultimo, 
na Data de Vencimento dos CRI, conforme especificadas no Anexo Ill a este Termo ("Datas 
de Pagamento da Remunerac;ao dos CRI"). 

5 PAGAMENTOS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

5.1 Pagamentos: Os pagamentos dos Creditos lmobiliarios serao depositados diretamente na 
Conta do Patrimonio Separado. Conforme definido neste Termo de Securitizac;ao e na 
Escritura de Emissao de Debentures, quaisquer recursos relativos aos Creditos lmobiliarios, 
ao cumprimento das obrigag6es pecuniarias assumidas pela Devedora, nos termos, deste 
Termo de Securitizagao e da Escritura de Emissao de Debentures, serao depositados ate as 
10:00 horas (inclusive) da respectiva data de pagamento prevista no Anexo Ill a este Termo 
de Securitizac;ao e/ou da data em que forem devidos nos termos da Escritura de Emissao de 
Debentures. Caso a Emissora nao recepcione os recursos na Conta do Patrimonio Separado 
ate o referido horario, esta nao sera capaz de operacionalizar, via Banco Liquidante e 
Escriturador, o pagamento dos recursos devidos aos Titulares dos CRI, devidos por forga 
deste Termo de Securitizagao. Neste caso, a Emissora estara isenta de quaisquer 
penalidades e descumprimento de obrigag6es a ela imputadas e a Devedora sera 
responsabilizada pelo nao cumprimento destas obrigag6es pecuniarias. 

6 FORMA DE DISTRIBUivAO DOS CRI 

6.1 Os CRI serao objeto de distribuigao publica, sob o regime misto de garantia firme e de 
melhores esforgos de colocac;ao, nos termos deste Termo de Securitizac;ao, do Contrato de 
Distribuic;ao, da lnstruc;ao CVM 400, da lnstrugao CVM 414 e das demais disposic;6es legais 
e regulamentares aplicaveis. 

6.2 A garantia firme de colocac;ao dos CRI, de que trata a Clausula 6.1 acima, esta limitada ao 
montante de R$500.000.000,00 (quinhentos milh6es de reais), equivalente a 500.000 
(quinhentos mil) CRI, e sera prestada pelo Coordenador Uder. 

6.2.1 0 exercicio pelo Coordenador Uder da garantia firme de colocac;ao dos CRI, inclusive 
no que se refere ao montante previsto na Clausula 6.2 acima, esta condicionado ao 
atendimento integral das condig6es precedentes e demais requisites estabelecidos 

para tanto no Contrato de Distribuic;ao. 

6.2.2 A distribuic;ao publica dos CRI oriundos de eventual exercicio total ou parcial da 
Opgao de Late Adicional sera conduzida pelo Coordenador Lider sob regime de 
melhores esforc;os de colocac;ao. 

6.2.3 A Emissora, ap6s consulta e concordancia previa do Coordenador Lider e da 
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Devedora, optou por nao aumentar a quantidade dos CRI originalmente ofertados 
mediante exercfcio da Opgao de Lote Adicional, nos termos do artigo 14, paragrafo 
2°, da lnstrugao CVM 400. 

6.2.4 Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI a lnstrugao CVM 400, caso a garantia 
firme de colocagao seja exercida pelo Coordenador Uder e o Coordenador Uder 
tenha interesse em vender os CRI subscritos e integralizados no mercado secunda rio 
atraves do CETIP21, antes da divulgal(ao do Anuncio de Encerramento, o pre~to de 
revenda de tais CRI sera limitado ao Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, 
acrescido da Remuneragao dos CRI, calculada pro rata temporis desde a Data de 
lntegralizagao ate a data da respectiva venda. A revenda dos CRI pelo Coordenador 
Uder, ap6s a divulgagao do Anuncio de Encerramento, podera ser feita pelo prego a 
ser apurado de acordo com as condig6es de mercado verificadas a epoca, e devera 
ser efetuada de acordo com a regulamentagao aplicavel. 

6.3 0 Publico Alva da Oferta e composto pelos lnvestidores. 

6.4 A Oferta tera infcio a partir da (i) obtengao de registro da Oferta perante a CVM; (ii) 

divulgagao do Anuncio de lnfcio; e (iii) disponibilizagao do Prospecto Definitive da Oferta ao 
publico, devidamente aprovado pela CVM. 

6.4.1 Anteriormente a concessao, pela CVM, do registro da Oferta, o Coordenador Uder 
disponibilizara ao publico o Prospecto Preliminar, precedido da publicagao do Aviso 
ao Mercado. 

6.5 Distribuicao Parcial: Observados os termos e condig6es previstos no Contrato de 
Distribuigao, foi admitida a Distribuigao Parcial, nos termos dos artigos 30 e 31, da lnstrugao 
CVM 400, desde que houvesse a colocagao de CRI equivalente, no minima, ao Montante 
Minima. Considerando que a quantidade de CRI colocada aos lnvestidores no ambito da 
Oferta foi inferior ao volume necessaria para se atingir o valor originalmente objeto da Oferta, 
respeitada a colocagao de CRI equivalente ao Montante Minima, os CRI que nao foram 
colocados no ambito da Oferta em regime de melhores esforgos e que nao foram subscritos 
e integralizados par investidores foram devidamente cancelados pela Emissora. 

6.5.1 Tendo em vista a possibilidade de distribuigao parcial, nos termos do artigo 31 da 
lnstrugao CVM 400, o lnvestidor poderia, no ato da aceitagao a Oferta, ter 
condicionado sua adesao a que houvesse distribuigao: 

(i) da totalidade dos CRI objeto da Oferta, sendo que, se tal condigao nao se 
implementasse, as ordens serao canceladas; au 

(ii) de uma proporgao ou quantidade minima de CRI originalmente objeto da 
Oferta, definida conforme criteria do proprio lnvestidor, mas que nao poderia 
ser inferior ao Montante Mfnimo, podendo o lnvestidor, no momenta da 
aceitagao, indicar se, implementando-se a condigao prevista, pretendia 
receber a totalidade dos CRI subscritos par tal lnvestidor ou quantidade 
equivalente a proporgao entre a quantidade de CRI efetivamente distribuida 
e a quantidade de CRI originalmente objeto da Oferta, presumindo-se, na falta 
da manifestagao, o interesse do lnvestidor em receber a totalidade dos CRI 
subscritas por tallnvestidor. 
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6.5.2 Considerando que, ao final do Procedimento de Bookbuilding, foi apurado que nao 
houve a distribuigao da totalidade dos CRI ofertados, aqueles lnvestidores que 
indicaram a opgao prevista no item (i) da Clausula 6.5.1 acima tiveram todos os seus 
respectivos CRI resgatados e cancelados, sendo certo que o montante ja 
integralizado foi devolvido aos respectivos lnvestidores, pela Emissora, por meio de 
resgate dos CRI, em ate 2 (dois) Dias Oteis do encerramento da Oferta, na forma 
prevista no Contrato de Distribuigao. 

6.5.3 Na hip6tese prevista na Clausula 6.5.2. acima, o resgate se daria pelo valor pago a 
titulo de Prego de lntegralizagao pelo respectivo lnvestidor sem juros ou corregao 
monetaria, sem reembolso e com dedugao dos valores relativos aos tributos e 
encargos incidentes, se existentes. 

6.5.4 Na hip6tese prevista no item (ii) da Clausula 6.5.1 acima, o lnvestidor indicou, no 
momenta da aceitagao, se, implementando-se a condigao prevista, pretendia receber 
a totalidade dos CRI por ele subscritos e integralizados ou quantidade equivalente a 
proporgao entre o ntl!nero de CRI efetivamente distribuidos e o numero de CRI 
originalmente ofertados, presumindo-se, na falta da manifestagao, o interesse do 
lnvestidor em receber a totalidade dos CRI por ele subscritos. 

6.6 0 prazo maximo para colocagao dos CRI e de 6 (seis) meses contados da data de divulgagao 
do Anuncio de lnicio, nos termos da lnstrugao CVM 400 e da lnstrugao CVM 414, ou ate a 
data e divulgagao do Anuncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro ("Prazo Maximo de 
Colocac;ao"). 

6.6.1 A colocagao dos CRI junto aos lnvestidores sera realizada de acordo com os 
procedimentos da 83. 

6.6.2 Os CRI serao objeto de distribuigao publica aos lnvestidores, com o recebimento de 
reservas, observado o lnvestimento Minima, inexistindo valores maximos. 
Adicionalmente, se o total de CRI correspondente aos Pedidos de Reserva, intengoes 
de investimento e Boletins de Subscrigao validos de lnvestidores exceder o total de 
CRI objeto da Oferta, o valor de investimento por cada lnvestidor podera ser inferior 
ao lnvestimento Minima. 0 Coordenador Lfder, com anu€mcia da Emissora e da 
Devedora, organizara a colocagao dos CRI perante os lnvestidores interessados, 
podendo levar em conta suas relagoes com clientes e outras consideragoes de 
natureza comercial ou estrategica devendo assegurar: (i) que o tratamento aos 
lnvestidores seja justa e equitativo, (ii) a adequagao do investimento ao perfil de risco 
de seus respectivos clientes, e (iii) que os representantes de venda dos Participantes 
Especiais recebam previamente exemplar dos Prospectos para leitura obrigat6ria e 
que suas duvidas possam ser esclarecidas par pessoa designada pelo Coordenador 
Lider, observadas as regras de rateio proporcional na alocagao de CRI em caso de 
excesso de demanda estabelecidas nos Prospectos e no Contrato de Distribuigao. 

6.6.3 Foi aceita a participagao de lnvestidores que sejam Pessoas Vinculadas, sem limite 
maximo de tal participagao, sendo que, nos termos do artigo 55 da lnstrugao CVM 
400, tendo em vista que nao foi verificado, pelo Coordenador Uder, excesso de 
demanda superior a 1/3 (um tergo) dos CRI originalmente ofertados (sem considerar 
as CRI objeto de exercicio da Opgao de Lote Adicional) foi permitida a colocagao de 
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CRI perante lnvestidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que os 
Pedidos de Reserva e as intenc;:oes de investimento realizados por lnvestidores da 
Oferta que sejam Pessoas Vinculadas foram automaticamente cancelados, nos 
termos do artigo 55 da lnstruc;:ao CVM 400. A participac;:ao de investidores que sejam 
considerados pessoas vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode afetar 
adversamente a formac;:ao das taxas de remunerac;:ao e podera afetar a liquidez dos 
CRI. Para maiores informac;:oes a respeito da participac;:ao de pessoas vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding, veja a sec;:ao "Fatores de Risco", em especial o fator 
de risco "2.4 A participac;:ao de lnvestidores que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode afetar adversamente a formac;:ao 
das taxas de remunerac;:ao final dos CRI e podera resultar na reduc;:ao da liquidez dos 
CRI" no Prospecto Preliminar. 

6.6.4 A vedagao acima nao se aplicaria ao Formador de Mercado (conforme abaixo 
definido), uma vez que o direito de subscrever e a quantidade maxima de CRI a ser 
subscrita e integralizada, foi divulgada nos Prospectos, observado o disposto na 

Clausula 7 abaixo. 

6.7 Foi realizado o Procedimento de Bookbuilding, organizado pelo Coordenador Uder, nos 
termos do artigo 23, paragrafos 1° e 2°, e do artigo 44 da lnstrugao CVM 400, com o 
recebimento de reservas, observado o lnvestimento Minima, inexistindo valores maximos, o 
qual definiu (i) a taxa final para a Remunerac;:ao dos CRI e, consequentemente, para a 
Remunerac;:ao das Debentures e, (ii) a quantidade e volume final dos CRI e, 
consequentemente, Debentures a serem emitidas, considerando que houve a Distribuic;:ao 
Parcial dos CRI, observado o Montante Minima; 

6.8 Para fins de atender o que preve o item 15 do Anexo Ill da lnstruc;:ao CVM 414, os Anexos 
IV, V, e VI ao presente Termo de Securitizac;:ao contem as declarac;:oes do Coordenador 
Lider, da Emissora e do Agente Fiduciario dos CRI, respectivamente. 

6.9 A Emissao foi submetida a apreciac;:ao da Agencia de Classificac;:ao de Risco. A classificac;:ao 
de risco da ernissao devera existir durante toda a vigencia dos CRI, sendo que o servi<;:o 
prestado pela Agencia de Classificac;:ao de Risco, observado o disposto na Clausula 6.9.1 
abaixo, nao pod eraser interrompido, devendo ser atualizada trimestralmente a partir da Data 
de Emissao dos CRI, de acordo como disposto no artigo 7°, §7°, da lnstruc;:ao CVM 414, e 
no artigo 31, §3°, da lnstruc;:ao CVM 480. A Emissora neste ato se obriga a encaminhar a 
CVM e ao Agente Fiduciario dos CRI, em ate 10 (dez) Dias Uteis do seu recebimento, o 
relat6rio de classificac;:ao de risco atualizado. 

6.9.1 A Agencia de Classificac;:ao de Risco podera ser substituida por qualquer uma das 
seguintes empresas, a qualquertempo e a criteria da Emissora, sem necessidade de 
Assembleia Geral: (i) Moody's America Latina Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
02.101.919/0001-05 .; e (ii) Fitch Ratings do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o 

n°01.813.375/0001-33. 

6.9.2 A Agencia de Classificac;:ao de Risco fara jus a seguinte remuneragao (i) urn a parcela 
(mica no valor de US$15.000,00 (quinze mil d61ares), equivalente a R$56.100,00 
(cinquenta e seis mil e cern reais) devida na data de atribui<;:ao do rating, 
considerando a taxa de conversao do d61ar de R$3,74; e (ii) US$13.000,00 (treze mil 
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dólares), equivalente a R$48.620,00 (quarenta e oito mil e seiscentos e vinte reais), 

considerando a taxa de conversão do dólar de R$3,74, a ser pago de forma anual, 
para fins de monitoramento do rating, sendo certo que o valor de acompanhamento 

será corrigido anualmente pelo IGP-M, índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 

pela FGV. 

6.10 Durante o período de, no mínimo, 18 (dezoito) meses contados da data de encerramento da 

Oferta, os CRI somente poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, sendo certo 

que a autorização para negociação dos CRI para investidores que não sejam considerados 
Investidores Qualificados deverá ser autorizado em Assembleia Geral e observar o quórum 

previsto no caput da Cláusula 15.9 abaixo e os demais termos e condições previstos no artigo 

16 da Instrução CVM 414. 

7 FORMADOR DE MERCADO 

7.1 A Devedora contratou o Formador de Mercado para atuar no âmbito da Oferta por meio da 

inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, observado o limite de até 10.000 

(dez mil) CRI, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), em plataformas 
administradas pela B3, na forma e conforme as disposições da Instrução CVM 384, do 

Manual de Normas para o Formador de Mercado, conforme em vigor editado pela B3, do 

Comunicado CETIP nº 111, e pela B3, na forma e conforme disposições da Resolução da 

B3 nº 300/2004-CA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRI no mercado secundário. 

8 ESCRITURAÇÃO 

8.1 O Escriturador atuará como escriturador dos CRI, os quais serão emitidos sob a forma 

nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade dos CRI: (i) o 
extrato de posição de custódia expedido pela B3, conforme os CRI estejam eletronicamente 

custodiados na B3, em nome de cada Titular de CRI; ou (ii) o extrato emitido pelo 

Escriturador, a partir das informações prestadas com base na posição de custódia eletrônica 

constante da B3, em nome de cada Titular de CRI. 

9 BANCO LIQUIDANTE 

9.1 O Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a 

liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares dos CRI, executados 

por meio da B3. 

10 VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES E RESGATE ANTECIPADO 
DOS CRI 

10.1 Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI. Ocorrendo a declaração do vencimento antecipado 

das Debêntures na forma prevista na Cláusula 10.2 abaixo, a Devedora estará obrigada a 
resgatar a totalidade das Debêntures e a Emissora, consequentemente, estará obrigada a 

resgatar a totalidade dos CRI, com o consequente cancelamento das Debêntures e dos CRI 

que venham a ser resgatados. Fica a Emissora autorizada a realizar o resgate da totalidade 

dos CRI. 

 



10.2 Vencimento Antecipado das Debentures. 0 Agente Fiduciario das Debentures poderc~ 

considerar antecipadamente vencidas as obrigar;oes decorrentes das Debentures na 
ocorrencia de qualquer dos eventos previstos nas Clausulas 1 0.2.1 e 1 0.2.2 a baixo, e 
observados, quando expressamente indicados abaixo, os respectivos prazos de cura. 

10.2.1 Eventos de Vencimento Antecipado Automatico das Debentures. Sao as eventos de 
vencimento previstos na Clausula 7.27 .1 da Escritura de Emissao de Debentures, 
conforme abaixo descritos ("Eventos de Vencimento Antecipado Automatico"): 

(i) inadimplemento, pela Devedora, de qualquer obrigar;ao pecuniaria relativa as 
Debentures, aos Documentos da Operar;ao e/ou aos CRI, na respectiva data 
de pagamento, nao sanado no prazo de 1 (um) Dia Util contado da data do 
respective inadimplemento; 

(ii) invalidade, nulidade au inexequibilidade da Escritura de Emissao de 
Debentures, de qualquer dos demais Documentos da Operar;ao e/ou de 
qualquer de suas respectivas disposir;oes que afetem de maneira relevante 
as direitos da Emissora e/ou Titulares dos CRI, desde que tal invalidade, 
nulidade au ineKequibilidade seja declarada em decisao judicial transitada em 
julgado; 

(iii) questionamento judicial, pela Devedora e/ou por qualquer das Afiliadas, da 
Escritura de Emissao de Debentures e/ou de qualquer dos demais 
Documentos da Operar;ao; 

(iv) liquidar;ao, dissolur;ao au extinr;ao da Devedora, exceto se em decorrencia 
de uma operar;ao societaria que nao constitua um Evento de Vencimento 
Antecipado; 

(v) (a) decretar;ao de falencia da Devedora; (b) pedido de autofalencia formulado 
pela Devedora; (c) pedido de falencia da Devedora, formulado par terceiros, 
nao elidido no prazo legal; ou (d) pedido de recuperar;ao judicial ou de 
recuperar;ao extrajudicial da Devedora, independentemente do deferimento 
do respective pedido; e 

(vi) vencimento antecipado de qualquer Obrigar;ao Financeira da Devedora e/ou 
de qualquer das Controladas da Devedora (ainda que na condir;ao de 
garantidora, desde que tal vencimento antecipado ocorra por ato au omissao 
de tal garantidora), que seja dfvida bancaria au operar;ao de mercado de 
capitais, local au internacional, em montante igual ou superior a 
R$115.000.000,00 (cento e quinze milhoes de reais), atualizados 
anualmente, a partir da Data de Emissao, pela variar;ao positiva do IPCA, au 
o seu equivalente em outas moedas. 

10.2.2 Eventos de Vencimento Antecipado Nao-Automatico. Adicionalmente, tao logo a 
Emissora tome ciencia da ocorrencia de qualquer um dos eventos de vencimento 
previstos na Clausula 7.27.2 da Escritura de Emissao de Debentures, conforme 
abaixo descritos, a Emissora devera, em ate 2 (dais) Dias Uteis, convocar uma 
Assembleia Geral, nos termos deste Termo de Securitizar;ao, para deliberar sabre o 
vencimento antecipado das Debentures, observado o disposto na Clausula 10.2.4 
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abaixo ("Eventos de Vencimento Antecipado Nao Automatico" e quando 
mencionados em conjunto com os Eventos de Vencimento Automatico, os "Eventos 
de Vencimento Antecipado"): 

(i) inadimplemento, pela Devedora, de qualquer obrigagao nao pecuniaria 
prevista na Escritura de Emissao de Debentures e/ou em qualquer dos 
demais Documentos da Operagao, nao sanado no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data em que a Devedora tamar conhecimento, sendo que o 
prazo previsto neste incise nao se aplica as obrigagoes para as quais tenha 
sido estipulado prazo de cura especifico ou para qualquer dos demais 
Eventos de Vencimento Antecipado; 

(ii) cisao, fusao, incorporagao da Devedora ou incorporagao de suas agoes e/ou 
qualquer forma de reorganizagao societ<kia envolvendo a Devedora que, em 
qualquer de tais casas, results em uma Transferencia de Centrale, observado 
que, em qualquer caso, sera respeitado o artigo 231 da Lei das Sociedades 
par Acoes; 

(iii) ocorrencia de uma Transferencia de Centrale; 

(iv) redugao de capital social da Devedora, exceto: 

(a) para a absorgao de prejuizos; ou 

(b) em decorrencia da necessidade de adequagao das demonstragoes 
financeiras individuais da Devedora e/ou das Demonstragoes Financeiras 
Consolidadas da Devedora como resultado da alteragao das regras contabeis 
aplicaveis a preparagao das demonstragoes financeiras individuais da 
Devedora e/ou das Demonstracoes Financeiras Consolidadas da Devedora, 
observado que, neste caso, sera respeitado o artigo 174, §3° da Lei das 
Sociedades par Agoes; 

(v) alteragao do objeto social da Devedora, conforms disposto em seu estatuto 
social vigente na Data de Emissao das Debentures, exceto se nao resultar 
em alteragao de suas atividades principais; 

(vi) protesto de tftulos contra a Devedora (ainda que na condigao de garantidora), 
em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$115.000.000,00 
(cento e quinze milhoes de reais), atualizados anualmente, a partir da Data 
de Emissao das Debentures, pela variagao positiva do IPCA, ou seu 
equivalents em outras moedas, exceto se, no prazo legal, tiver sido 
validamente comprovado ao Agente Fiduciario dos CRI que o(s) protesto(s) 
foi(ram) cancelado(s) ou suspenso(s); 

(vii) descumprimento de qualquer decisao judicial transitada em julgado e/ou de 
qualquer decisao arbitral nao sujeita a recurso em face da Devedora, em 
valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$115.000.000,00 (cento e 
quinze milhoes de reais), atualizados anualmente, a partir da Data de 
Emissao das Debentures, pela variagao positiva do IPCA, ou seu equivalents 
em outras moedas; 
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(viii) transformac;:ao da forma societaria da Devedora de modo que a Devedora 
deixe de ser uma sociedade par ac;:oes, nos termos dos artigos 220 a 222 da 
Lei das Sociedades par Ac;:oes; 

(ix) cancelamento, suspensao, nao renovac;:ao ou revogac;:ao das autorizac;:oes e 
licenc;:as, inclusive ambientais, ou qualquer outro documento similar cujo 
cancelamento, suspensao, nao renovac;:ao ou revogac;:ao, par qualquer 
motive, impec;:a o exercfcio, pela Devedora e/ou par qualquer das 
Controladas, de suas respectivas atividades principais conforme as exercem 
na Data de Emissao das Debentures; 

(x) comprovac;:ao de que qualquer das declarac;:oes prestadas pela Devedora na 
Escritura de Emissao de Debentures e/ou em qualquer dos demais 
Documentos da Operac;:ao sao falsas, enganosas, incompletas ou incorretas 
(nestes dais ultimos casas, em qualquer aspecto relevante); 

(xi) inadimplemento (observados os respectivos prazos de cura, se houver), pela 
Devedora e/ou par qualquer das Controladas, de qualquer de suas 
Obrigac;:oes Financeiras em valor, igual ou superior a R$115.000.000,00 
(canto e quinze milhoes de reais), atualizados anualmente, a partir da Data 
de Emissao das Debentures, pela variac;:ao positiva do IPCA, ou seu 
equivalente em outras moedas; 

(xii) distribuic;:ao e/ou pagamento, pela Devedora, de dividendos, juros sabre o 
capital proprio ou quaisquer outras distribuic;:oes de Iueras, exceto pelos 
dividendos obrigat6rios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades par 
Ac;:oes, nos termos do estatuto social da Devedora vigente na Data de 
Emissao das Debentures, caso (a) a Devedora esteja em mora com qualquer 
de suas obrigac;:oes estabelecidas na Escritura de Emissao de Debentures 
e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operac;:ao; ou (b) tenha 
ocorrido e esteja vigente qualquer Evento de Vencimento Antecipado; 

(xiii) arresto, sequestra ou penhora de ativo(s) da Devedora, em valor, individual 
ou agregado, superior a R$115.000.000,00 (cento e quinze milhoes de reais), 
atualizados anualmente, a partir da Data de Emissao das Debentures, pela 
variac;:ao positiva do IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, exceto se 
a Devedora tiver apresentado defesa no prazo legal, e haja decisao 
suspendendo tal arresto, sequestra ou penhora; 

(xiv) liquidac;:ao, dissoluc;:ao ou extinc;:ao de qualquer Afiliada, exceto se (a) nao 
resultar em deteriorac;:ao da condic;:ao financeira da Devedora que dificulte o 
cumprimento das obrigac;:oes da Devedora previstas na Escritura de Emissao 
de Debentures e nos demais Documentos da Operac;:ao; ou (b) em 
decorrencia da incorporac;:ao, pela Devedora, de qualquer de suas 
Controladas; ou 

(xv) (a) decretac;:ao de falencia de qualquer Afiliada; (b) pedido de autofalencia 
formulado par qualquer Afiliada; (c) pedido de falencia de qualquer 
Controlada, formulado par terceiros, nao eli dido no prazo legal; ou (d) pedido 
de recuperac;:ao judicial ou de recuperac;:ao extrajudicial de qualquer Afiliada, 
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independentemente do deferimento do respective pedido. 

10.2.3 Ocorrendo qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Automatico, nos termos 
da Clausula 7.27.1 da Escritura de Emissao de Debentures (observados as 
respectivos prazos de cura, se houver), as obrigagoes tornar-se-ao automaticamente 
vencidas, independentemente de aviso ou notificagao, judicial ou extrajudicial. 

10.2.4 Na ocorrencia de qualquer das hip6teses de Vencimento Antecipado Nao Automatico 
nao sanados dentro dos prazos de curas apontados acima, a Emissora, em ate 2 
(dois) Dias Oteis, devera convocar Assembleia Geral que sera regida de acordo com 
a Clausula 15 abaixo, em especial a previsao da Clausula 15.9. Se, na referida 
Assembleia Geral, os Titulares dos CRI decidirem por nao considerar o vencimento 
antecipado das obrigagoes decorrentes das Debentures, a Emissora devera votar na 
assembleia geral de debenturistas por nao considerar o vencimento antecipado das 
obrigagoes decorrentes das Debentures; caso contrario, ou em caso de nao 
instalagao em segunda convocagao, ou em caso de instalagao em segunda 
convocagao em que nao haja quorum suficiente, da referida Assembleia Geral, o 
Agente Fiduciario das Debentures devera, imediatamente, declarar o vencimento 
antecipado das obrigagoes decorrentes das Debentures. 

10.2.5 Nas hip6teses de resgate antecipado obrigat6rio previstas acima, a Emissora devera 
resgatar antecipadamente a totalidade dos CRI, pelo Valor Nominal Unitario 
Atualizado dos CRI, acrescido da Remuneragao dos CRI, calculada pro rata temporis 
desde a Data de lntegralizagao ou a Data de Pagamento de Remuneragao dos CRI 
imediatamente anterior, conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento, sem 
prejuizo, quando foro caso, dos En cargos Morat6rios, fora do ambito da 83, devendo 
o pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI ser realizado na data do 
recebimento pela Emissora dos valores relatives ao vencimento antecipado das 
Debentures, nos termos das Clausulas 7.27 e seguintes da Escritura de Emissao de 
Debentures, observado o disposto na Clausula 5.1 deste Termo. 

10.2.6 A Devedora obrigou-se, nos termos da Escritura de Emissao de Debentures, a 
fornecer ao Agente Fiduciario das Debentures e a Emissora, no prazo maximo de ate 
2 (dois) Dias Oteis, contados da data de conhecimento da ocorrencia de qualquer 
Evento de Vencimento Antecipado, informag6es a respeito do referido 
inadimplemento. 0 descumprimento desse dever pela Devedora nao impedira o 
Agente Fiduciario das Debentures au a Emissora, a seu criteria, exercer seus 
poderes, faculdades e pretens6es previstos na legislagao aplicavel, bern como na 
Escritura de Emissao de Debentures, inclusive convocar assembleia geral de 
debenturistas para deliberar sabre eventual Evento de Vencimento Nao Automatico, 
ou declarar o vencimento antecipado no caso de Eventos de Vencimento Automatico. 

10.2.7 A 83 devera ser comunicada, por meio de correspondencia do Agente Fiduciario, 
com c6pia ao Escriturador, ao Banco Liquidante e a Emissora, da ocorrencia do 
vencimento antecipado, imediatamente ap6s a declaragao do vencimento antecipado 
das Debentures. 
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11 OBRIGA~QES DA EMISSORA 

11.1 Fatos relevantes acerca dos CRI e da propria Emissora: A Emissora obriga-se a informar 

todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora mediante publicac;:ao no 
jornal de grande circulac;:ao utilizado pela Emissora para divulgac;:ao de suas informac;:6es 

societarias, ou em outro jornal que vier a substitul-lo, assim como informar em ate 2 (dois) 
Dias Uteis, contados a partir do respective conhecimento, tais fatos diretamente ao Agente 
Fiduciario dos CRI por meio de comunicac;:ao por escrito. 

11.2 Relat6rio Mensa/: A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relat6rio mensal e envia-lo ao 
Agente Fiduciario dos CRI ate o 15° ( decimo quinto) dia de cada mes, ratificando a vinculac;:ao 

dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI aos CRI. 

11.3 0 referido relat6rio mensal devera incluir: 

(i) data de Emissao dos CRI; 

(ii) saldo devedor dos CRI; 

(iii) criteria de atualizac;:ao monetaria dos CRI; 

(iv) valor pago aos Titulares dos CRI no ano; 

(v) data de vencimento final dos CRI; 

(vi) valor recebido da Devedora; e 

(vii) saldo devedor dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI. 

11.4 Responsavel pela Elaboragao dos Relat6rios Mensais: Tais relat6rios de gestao serao 

preparados e fornecidos ao Agente Fiduciario dos CRI pela Emissora. 

11.5 Responsabilidade da Emissora pelas lnformagoes Prestadas: A Emissora se responsabiliza 

pela exatidao das informac;:6es e declarac;:6es prestadas, a qualquer tempo, ao Agente 
Fiduciario dos CRI e aos Titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os 
Documentos da Operac;:ao, para verificac;:ao de sua legalidade, veracidade, ausencia de 
vicios, consistencia, correc;:ao e suficiencia das informac;:oes disponibilizadas aos Titulares 
dos CRI e ao Agente Fiduciario dos CRI, declarando que estes se encontram na estrita e fiel 

forma e substancia descritas pela Emissora neste Termo de Securitizac;:ao. 

11.5.1 A Emissora declara, sob as penas da lei, que verificou a legalidade e ausencia de 
vicios da emissao dos CRI, alem da veracidade, consistencia, correc;:ao e suficiencia 

das informac;:6es prestadas no presente Termo de Securitizac;:ao. 

11.6 Fornecimento de lnformagoes Relatives a CC/: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente 

Fiduciario dos CRI, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis contados do recebimento da respectiva 
solicitac;:ao, todas as informac;:6es relativas aos Creditos lmobiliarios representados pela CCI 

ou em prazo inferior caso assim determinado por autoridade competente. 

11.6.1 A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente 
Fiduciario dos CRI, em 5 (cinco) Dias Uteis contados da data de solicitac;:ao deste, a 
todas as informac;:6es e documentos necessaries ao desempenho de suas fungoes 
relativas aos CRI, ou em prazo inferior caso assim determinado por autoridade 
competente; (ii) encaminhar ao Agente Fiduciario dos CRI, e divulgar em seu website, 
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na mesma data de suas publicag6es, os atos e decis6es da Emissora destinados aos 
Titulares dos CRI que venham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente Fiduciario 
dos CRI a ocorrencia de quaisquer dos eventos que sejam de seu conhecimento, que 
permitam a declaragao de vencimento antecipado das Debentures, previstos na 
Escritura de Emissao de Debentures e/ou nos demais documentos da Emissao, em 

ate 2 (dois) dias ap6s a ciencia da sua ocorrencia, bem como as medidas 

extrajudiciais e judiciais que ten ham e venham a ser tomadas pela Emissora. 

11.6.2 A Emissora obriga-se a enviar ao Agente Fiduciario dos CRI todos os dados 
financeiros, o organograma e atos societarios necessaries, nos termos exigidos pelos 

normativos da CVM e declarac;ao atestando o cumprimento de todas as suas 
obrigag6es decorrentes da Emissao, conforme o disposto na Clausula 11.6.3 abaixo, 
necessarios a realizac;ao do relat6rio anual previsto na lnstrugao CVM 583, que 

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario dos CRI, os quais deverao ser 
devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do 

encerramento do prazo para disponibilizagao do relat6rio anual. 0 organograma de 
seu grupo societario devera conter, inclusive, os controladores, as Controladas, as 
sociedades sob Controle comum, as coligadas, e as sociedades integrantes do bloco 

de controle da Emissora, conforme aplicavel, no encerramento de cada exercicio 
social. 

11.6.3 A Emissora obriga-se a fornecer, anualmente, a epoca do relat6rio anual, declaragao 
assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da Emissora, na forma do seu estatuto 
social, atestando: (i) que permanecem validas as disposig6es contidas neste Termo; 

e a (ii) nao ocorrencia de qualquer das hip6teses de vencimento antecipado e 
inexistencia de descumprimento de obrigag6es da Emissora perante os Titulares dos 
CRI. 

11.6.4 A Emissora obriga-se, neste ato, em carater irrevogavel e irretratavel, a cuidar para 
que as operac;oes que venha a praticar no ambiente 83, sejam sempre amparadas 
pelas boas praticas de mercado, com plena e perfeita observancia das normas 
aplicaveis a materia, isentando o Agente Fiduciario dos CRI de toda e qualquer 
responsabilidade par reclamag6es, prejuizos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou 

emergentes a que o nao respeito as referidas normas der causa, desde que 
comprovadamente nao tenham sido gerados por atuac;ao do Agente Fiduciario dos 
CRI. 

11.7 A Emissora neste ato declara que: 

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

sociedade par ag6es com registro de companhia aberta de acordo com as leis 

brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizag6es, inclusive, conforme 

aplicavel, legais, societarias, regulat6rias e de terceiros, necessarias a celebragao 
deste Termo, a emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obrigag6es aqui 
previstas, tendo sido satisfeitos todos as requisites legais e estatutarios necessarios 
para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo tem poderes estatutarios e/ou 
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delegados para assumir, em seu nome, as obriga96es ora estabelecidas e, sendo 
mandataries, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos 

mandates em plene vigor; 

(iv) na Data de lntegraliza9ao, sera a legitima e (mica titular dos Creditos lmobiliarios; 

(v) os Creditos lmobiliarios encontram-se livres e desembara9ados de quaisquer onus, 
gravames ou restri96es de natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do 
conhecimento da Emissora a existemcia de qualquer fate que impe9a ou restrinja o 

direito da Emissora de celebrar este Termo; 

(vi) nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou a96es 
judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Emissora em 

qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Creditos lmobiliarios ou, ainda 
que indiretamente, o presente Termo; 

(vii) nao ha qualquer liga9ao entre a Emissora e o Agente Fiduciario dos CRI que impe9a 

o Agente Fiduciario dos CRI de exercer plenamente suas fun96es; e 

(viii) este Termo constitui uma obriga9ao legal, valida e vinculativa da Emissora, exequivel 
de acordo com os seus termos e condi96es. 

11.8 A Emissora compromete-se a notificar em ate 5 (cinco) Dias Oteis, contados a partir do 
respective conhecimento, o Agente Fiduciario dos CRI caso quaisquer das declara96es 

prestadas no presente Termo tornem-se total au parcialmente inveridicas, incompletas ou 
incorretas. 

12 REGIME FIDUCIARIO E ADMINISTRA<;AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

12.1 Na forma do artigo 9° da Lei 9.514/97 enos termos deste Termo, a Emissora institui, em 
carater irrevogavel e irretratavel o Regime Fiduciario dos CRI sabre os Creditos do 
Patrimonio Separado dos CRI, com a consequente constitui9ao do Patrimonio Separado dos 
CRI, nos termos do Anexo X deste Termo de Securitiza9ao. 

12.2 Os Creditos do Patrimonio Separado permanecerao separados e segregados do patrimonio 

comum da Emissora, ate que se complete o resgate da totalidade dos CRI, seja na Data de 
Vencimento ou em virtude de resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos neste Termo 
de Securitiza9ao. 

12.2.1 0 Patrimonio Separado, unico e indivisivel, sera composto pelos Creditos do 

Patrimonio Separado, e sera destinado especificamente ao pagamento dos CRI e 
das demais obriga96es relativas ao Regime Fiduciario, nos termos do artigo 11 da 
Lei 9.514/97. 

12.3 Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, as Creditos do Patrimonio Separado estao isentos de 

qualquer a9ao au execu9ao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constitui9ao de 
garantias ou a execu9ao par quaisquer dos credo res da Emissora, par rna is privilegiados que 
sejam, e s6 responderao, exclusivamente, pelas obriga96es inerentes aos CRI. 

12.4 A Emissora administrara ordinariamente o Patrimonio Separado, promovendo as diligencias 
necessarias a manuten9ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxes de recebimento 
dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI e de pagamento da amortiza9ao do 
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principal, remuneragao e demais encargos acess6rios dos CRI. 

12.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo Ill da lnstrugao CVM 414, a Emissora 
declara que: 

(i) a custodia da Escritura de Emissao de CCI, em via original, sera realizada 
pela lnstituigao Custodiante; 

(ii) a guarda e conservayao, em vias originais, dos documentos que dao origem 
aos Creditos lmobiliarios representados pela CCI serao de responsabilidade 
da Emissora; e 

(iii) a arrecada9ao, o controle e a cobran9a dos Creditos lmobiliarios 
representados pela CCI sao atividades que serao realizadas pela Emissora, 
ou par terceiros par ela contratados, cabendo-lhes: (i) o controle da evoluyao 
do saldo devedor dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI; (ii) a 
apura9ao e informayao a Devedora e ao Agente Fiduciario dos CRI dos 
valores devidos pela Devedora; e (iii) o controle e a guarda dos recursos que 
transitarao pelo Patrimonio Separado. 

12.5 A Emissora somente respondera par prejufzos au insuficiencia do Patrimonio Separado em 
caso de descumprimento de disposi9ao legal ou regulamentar, negligencia ou administra9ao 
temeraria ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 

12.6 A Emissora sera responsavel pelo ressarcimento do valor do Patrimonio Separado que 
houver sido atingido em decorrencia de a96es judiciais ou administrativas de natureza fiscal 
ou trabalhista da Emissora au de sociedades do seu mesmo grupo economico, no caso de 
aplica9ao do artigo 76 da Medida Provis6ria 2.158-35. 

13 AGENTE FIDUCIARIO DOS CRI 

13.1 A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario dos CRI, que formalmente aceita a sua 
nomea9ao, para desempenhar as deveres e atribui96es que lhe competem, sendo-lhe devida 
uma remunera9ao nos termos da lei e deste Termo. 

13.2 Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o Agente Fiduciario dos CRI declara: 

(i) e institui9ao financeira devidamente organizada, constitufda e existente sob a forma 
de sociedade por a96es, de acordo com as leis brasileiras 

(ii) nao ter qualquer impedimenta legal, para exercer a fungao que lhe e conferida, 
conforme artigo 66, paragrafo 3°, da Lei das Sociedades par A96es; 

(iii) nao se encontrar em nenhuma das situag6es de conflito de interesse prevista no 
artigo 6° da lnstruyao CVM 583, sendo que o Agente Fiduciario nao possui qualquer 
rela9ao com a Emissora e/ou com a Devedora que o impe9a de exercer suas fun96es 
de forma diligente, de forma que assinou a declarayao constante do Anexo VII ao 
presente Termo de Securitizayao; 

(iv) aceitar a funyao que lhe e conferida, assumindo integralmente as deveres e 
atribui96es previstos na legisla9ao especffica e neste Termo e nos demais 
Documentos da Operayao de que seja parte; 
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(v) aceitar integralmente o presente Termo e os demais Documentos da Operagao de 
que seja parte, todas as suas clausulas e condigoes; 

(vi) nao ter qualquer ligagao com a Emissora que o impega de exercer suas fungoes; 

(vii) estar ciente da Circular 1.832; 

(viii) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo e os Documentos da Operagao 
de que seja parte e a cumprir com suas obrigagoes aqui previstas, tendo sido 
satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessaries para tanto; 

(ix) estar devidamente qualificado a exercer as atividades de agente fiduciario dos CRI, 
nos termos da regulamentagao aplicavel vigente; 

(x) que este Termo e os Documentos da Operagao de que seja parte constituem uma 
obrigagao legal, valida, vinculativa e eficaz do Agente Fiduciario dos CRI, exequivel 
de acordo com os seus termos e condigoes; 

(xi) a celebragao deste Termo e dos Documentos da Operagao de que seja parte e o 
cumprimento de suas obrigagoes aqui e ali previstas nao infringem qualquer 
obrigagao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario dos CRI; 

(xii) que verificou a consistencia das informagoes contidas neste Termo, diligenciando no 
sentido de que fossem sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de que tivesse 
conhecimento; e 

(xiii) a pessoa que o representa na assinatura deste Termo tem poderes bastantes para 
tanto. 

13.3 Sem prejuizo das demais obrigagoes previstas na lnstruc;ao CVM 583, incumbe ao Agente 
Fiduciario dos CRI ora nomeado: 

{i) exercer suas atividades com boa-fe, transparencia e lealdade para com o Titulares 
dos CRI; 

(ii) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando, no exercicio da 
fungao, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administragao dos seus pr6prios bens; 

{iii) renunciar a fungao na hip6tese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 
qualquer outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocagao da 
Assembleia Geral prevista no artigo 7° da lnstruc;ao CVM 583 para deliberar sobre 
sua substituigao; 

(iv) conservar em boa guarda toda a documentagao relacionada ao exercicio de suas 
fungoes; 

{v) opinar sobre a suficiencia das informac;oes constantes das propostas de 
modificagoes nas condigoes dos CRI; 

(vi) verificar, no momenta de aceitar a fungao, a veracidade das informagoes relativa as 
garantias, se houver, e a consistencia da demais informagoes contidas neste T erma, 
diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissoes, falhas au defeitos de 
que tenha conhecimento; 
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(vii) diligenciar junto a Emissora para que este Termo e seus eventuais aditamentos 
sejam registrados na lnstituigao Custodiante, adotando, no caso de omissao da 
Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei; 

(viii) acompanhar a prestagao das informagoes peri6dicas pela Emissora e alertar os 
Titulares dos CRI, no relat6rio anual, sabre inconsistencias au omissoes de que tenha 

conhecimento; 

(ix) solicitar, quando considerar necessaria, auditoria extraordinaria na Emissora; 

(x) solicitar, quando julgar necessaria, para o tiel desempenho de suas fungoes, 
certidoes atualizadas da Emissora, necessarias e pertinentes dos distribuidores 

cfveis, das varas de Fazenda Publica, cart6rios de protesto, varas da Justiga do 
Trabalho, Procuradoria da Fazenda Publica, da localidade onde se situe a sede ou o 

domicflio da Devedora e da Emissora; 

(xi) convocar, quando necessaria, Assembleia Geral, mediante anuncio publicado nos 
6rgaos de imprensa nos quais costumam ser publicados os atos da Emissao; 

(xii) comparecer a Assembleia Geral a fim de prestar as informagoes que lhe forem 

solicitadas; 

(xiii) divulgar em sua rede nacional de computadores em ate 4 (quatro) meses a contar do 
encerramento do exercfcio social da Emissora, relat6rio anual descrevendo os fatos 

relevantes ocorridos durante o exercicio relative aos CRI, conforme conteudo 
minimos estabelecido no Anexo 15 da lnstrugao CVM 583; 

(xiv) manter atualizados os cantatas dos Titulares dos CRI, mediante, inclusive, gestoes 
junto a Emissora, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e a B3, sendo que, para fins 
de atendimento ao disposto neste incise, a Emissora expressamente autoriza, desde 
ja, o Escriturador, o Banco Liquidante e a B3 a atenderem quaisquer solicitagoes 
feitas pelo Agente Fiduciario dos CRI, inclusive referente a divulgagao, a qualquer 

momenta, da posigao de lnvestidores; 

(xv) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo e todas aquelas 
impositivas de obrigagoes de fazer e nao fazer; 

(xvi) comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de 
qualquer obrigagao finance ira, incluindo obrigagoes relativas a eventuais garantias e 
as clausulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI 
prevista neste Termo e que estabelecem condigoes que nao devem ser 
descumpridas pela Emissora, indicando as consequencias para os Titulares dos CRI 
e as providencias que pretende tamar a respeito do assunto, no prazo de ate 7 (sete) 

Dias Uteis contados da data da ciencia do inadimplemento; 

(xvii) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar a existencia e a 

integridade dos CCI, nos termos da lnstrugao CVM 583; 

(xviii) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar que os direitos 

incidentes sabre as CCI, nao sejam cedidos a terceiros, nos termos da lnstrugao CVM 
583; 
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(xix) fornecer a Emissora termo de quitac;:ao, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s satisfeitos OS 

Creditos lmobiliarios representados pela CCI e extinto o Regime Fiduciario, que 
servira para baixa de eventuais garantias reais nos competentes cart6rios de registro 

de titulos e documentos; 

(xx) disponibilizar o prec;:o unitario dos CRI, calculado em conjunto com a Emissora, aos 
Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, atraves de sua central de 

atendimento e/ou em seu website; e 

(xxi) acompanhar a atuac;:ao da Emissora na administrac;:ao do Patrimonio Separado por 
meio das informac;:oes divulgadas pela Emissora sabre o assunto, nos termos do 

inciso (viii) do artigo 11 da lnstruc;:ao CVM 583. 

13.3.1 No caso de inadimplemento, pela Emissora, de qualquer de suas obrigac;:oes 

previstas neste Termo de Securitizac;:ao e/ou em qualquer dos demais Documentos 
da Operac;:ao, devera o Agente Fiduciario dos CRI usar de toda e qualquer medida 
prevista em lei ou neste Termo de Securitizac;:ao para proteger direitos ou defender 

interesses dos Titulares dos CRI, observado o previsto no Artigo 12 na lnstruc;:ao CVM 

583. 

13.3.2 Adicionalmente, o Agente Fiduciario sera o responsavel por verificar, nos termos da 
Clausula 3.2.4 acima, a aplicac;:ao dos recursos da Oferta e da emissao das 
Debentures, pela Devedora, nos Empreendimentos Lastro ate a liquidac;:ao dos CRI. 

13.3.3 Os resultados da verificac;:ao prevista nos itens (xvii) e (xviii) da Clausula 13.3 acima, 
inclusive no que se refere a eventuais inconsistencias ou omissoes constatadas, 
devem constar do relat6rio anual de que trata o item (xiii) da Clausula 13.3 acima. 

13.4 0 Agente Fiduciario dos CRI podera ser contatado por meio das Sras. Karolina Vangelotti, 

Marcelle Motta Santoro e do Sr. Marco Aurelio Ferreira, no enderec;:o Avenida das Americas, 
n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-102, no telefone (21) 3385-4565 e no correio 

eletronico: ooeracional@pentagonotrustee.com.br. Nos termos do artigo 6°, paragrafo 2°, da 
lnstruc;:ao CVM 583, o Agente Fiduciario atua como agente fiduciario em outras emissoes da 

Emissora, conforme descritas na Clausula 13.12 abaixo. 

13.5 0 Agente Fiduciario dos CRI recebera da Devedora, como remunerac;:ao pelo desempenho 

dos deveres e atribuic;:oes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, parcelas 
anuais no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), devendo a primeira ser paga ate o 5° 
(quinto) Dia Util contado da Data de lntegralizagao dos CRI, e as demais na mesma data dos 
anos subsequentes, atualizadas anualmente pela variac;:ao acumulada do IPCA, ou na falta 

deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizac;:ao, pelo fndice que vier a substituf-lo a partir 
da data do primeiro pagamento calculada pro rata die, se necessaria. A primeira parcela sera 

devida a titulo de estruturac;:ao e implantac;:ao ainda que os CRI nao sejam integralizados. 

13.5.1 A remunerac;:ao definida na Clausula 13.5 acima, continuara sendo devida mesmo 
ap6s o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario dos CRI ainda esteja em 
exercendo atividades inerentes a sua func;:ao em relac;:ao a Emissao, remunerac;:ao 

essa que sera calculada pro rata die. 
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13.5.2 Os valores indicados na Clausula 13.5 acima serao acrescidos do Impasto Sabre 
Servigos de Qualquer Natureza - ISS, da Contribuigao ao Programa de lntegragao 
Social - PIS, da Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
e de quaisquer outros tributes e despesas que venham a incidir sabre a remuneragao 
devida ao Agente Fiduciario dos CRI, nas aliquotas vigentes nas datas de cada 
pagamento, excetuando-se o Impasto de Renda e a Contribuigao Social Sabre o 
Luera Uquido, na aliquota vigente na data de pagamento. 

13.5.3 A remuneragao do Agente Fiduciario dos CRI nao inclui despesas consideradas 
necessarias ao exercicio da fungao de agente fiduciario dos CRI, em valores 
razoaveis de mercado e devidamente comprovadas, durante a implantagao e 
vigencia do servigo, as quais serao cobertas pela Devedora, mediante pagamento 
das respectivas cobrangas acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas 
diretamente em nome da Devedora, sendo certo que as despesas que ultrapassem 
o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) dependerao, sempre que possivel, previa 
aprovagao quais sejam: publicagoes em geral; custos incorridos relacionados a 
emissao, notificagoes, extragao de certidoes, despesas cartorarias, envio de 
documentos, viagens, alimentagao e estadias, despesas com especialistas, tais 
como auditoria e/ou fiscalizagao, entre outros, au assessoria legal aos Titulares dos 
CRI, as quais serao pagas pela Emissora (par conta e ordem da Devedora) com 
recursos do Patrimonio Separado se houver recursos no Patrimonio Separado para 
essas despesas, e reembolsados pela Devedora au, em caso de inadimplencia da 
Devedora, pelos Titulares dos CRI. 

13.5.4 A remuneragao definida na Clausula 13.5 acima, tambem nao inclui as despesas 
incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciario dos CRI com a 
contratagao de terceiros especialistas, tais como auditores, fiscais au advogados, 
entre outros, nem as despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem 
limitagao, indenizagoes, deposito judicial, incorridas para resguardar as interesses 
dos Titulares dos CRI, au do Agente Fiduciario dos CRI e para realizar a cobranga 
dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI integrantes do Patrimonio 
Separado, bern como a remuneragao do Agente Fiduciario dos CRI na hipotese de a 
Devedora permanecer em inadimplencia com relagao ao pagamento desta par urn 
periodo superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario dos CRI solicitar 
garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbencia. Tais 
despesas incluem tam bern as gastos com honorarios advocaticios, depositos, custas 
e taxas judiciarias nas agoes propostas pelo Agente Fiduciario dos CRI au contra o 
Agente Fiduciario dos CRI intentadas, no exercicio de suas fungoes, au ainda que 
lhe cause prejuizos au riscos financeiros, enquanto representante da comunhao dos 
Titulares dos CRI, que serao suportadas pela Emissora, com recursos do Patrimonio 
Separado e reembolsadas pela Devedora. 

13.5.5 0 pagamento das despesas referidas acima sera realizado mediante pagamento das 
respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciario dos CRI, acompanhadas de 
copia dos comprovantes pertinentes, au mediante reembolso, a exclusive criteria do 
Agente Fiduciario dos CRI, apos, sempre que possivel, previa aprovagao da despesa 
par escrito pela Devedora. 
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13.5.6 0 Agente Fiduciario dos CRI, no entanto, fica desde ja ciente e concorda como risco 

de nao ter tais despesas reem bolsadas caso tenham sido realizadas em discordc':mcia 

com (i) criterios de born sensa e razoabilidade geralmente aceitos em relag6es 

comerciais do genero; ou (ii) a fungao fiduciaria que lhe e inerente. 

13.5.7 No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerag6es previstas acima, 

o valor em atraso estara sujeito a multa moratoria de 2% (dais por cento) sobre o 

valor do debito, bern como a juros moratorios de 1% (urn por cento) 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 temporis, se necessaria. 

13.5.8 A remuneragao acima prevista sera reajustada anualmente, a partir da data do 

primeiro pagamento, pela variagao acumulada do IPCA. Caso o IPCA venha a ser 

substitufdo ou extinto, a remuneragao passara a ser atualizadas de acordo com a 

variagao do indica que venha a ser fixado por lei ou disposigao regulamentar para 

substituf-lo, calculada pro rata temporis, se necessaria. 

13.5.9 Todas as despesas com procedimentos legais, judiciais ou administrativos, que o 

Agente Fiduciario dos CRI venha a incorrer para resguardar os interesses dos 

Titulares dos CRI deverao, sempre que possfvel, ser previamente aprovadas e 

adiantadas pela Emissora, na proporgao de seus creditos, e posteriormente conforme 

previsto na legislagao aplicavel, ressarcidas pela Devedora. Tais despesas a serem 

adiantadas pelos Titulares dos CRI incluem tambem os gastos com honorarios 

advocatfcios de terceiros, depositos, custas e taxas judiciarias nas ac;:6es propostas 

pelo Agente Fiduciario dos CRI, na condigao de representante da comunhao dos 

Titulares dos CRI. As eventuais despesas, depositos e custas judiciais em ag6es 

judiciais serao igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bern como a 

remuneragao do Agente Fiduciario dos CRI na hipotese de a Devedora permanecer 

em inadimplencia com relagao ao pagamento desta por urn perfodo superior a 30 

(trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario dos CRI solicitar garantia dos Titulares dos 

CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

13.6 0 Agente Fiduciario dos CRI pod era ser substitufdo nas hipoteses de impedimenta, renuncia, 

intervengao, ou liquidagao extrajudicial, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da ocorrencia de qualquer desses eventos, Assembleia Geral para que seja eleito o 

novo agente fiduciario dos CRI. 

13.7 A Assembleia Geral destinada a escolha de novo agente fiduciario deve ser convocada pelo 

Agente Fiduciario dos CRI a ser substitufdo, podendo tam bern ser convocada pela Emissora 

ou por Titulares dos CRI que representem 10% {dez por cento), no mfnimo, des CRI em 

Circulagao considerando os CRI em Circulac;:ao. 

13.8 Sea convocagao da referida Assembleia Geral nao ocorrer em ate 15 (quinze) dias antes do 

final do prazo referido na Clausula 13.6 acima, cabe a Emissora efetuar a imediata 

convocagao. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder a convocagao da Assembleia 

Geral para a escolha de novo agente fiduciario ou nomear substitute provisorio. 

13.9 0 Agente Fiduciario dos CRI podera ser destitufdo: 

(i) pela CVM, nos termos da legislagao em vigor; 
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(ii) por deliberagao em Assembleia Geral realizada pelos Titulares dos CRI, 
independentemente da ocorrencia de qualquer fato que imponha ou justifique sua 
destituigao, requerendo-se, para tanto, o voto de 50% (cinquenta por cento) mais urn 
dos Titulares dos CRI em Circulagao; ou 

(iii) por deliberagao em Assembleia Geral, observado o quorum previsto neste Termo de 
Securitizagao, na hip6tese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da 
Lei 9.514/97 au das incumbencias mencionadas na Clausula 11.3 acima. 

13.10 0 agente fiduciario dos CRI eleito em substituigao ao Agente Fiduciario dos CRI assumira 
integralmente as deveres, atribuig6es e responsabilidades constantes da legislagao aplicavel 
e deste Termo. 

13.11 A substituigao do Agente Fiduciario deve ser comunicada a CVM, no prazo de ate 7 (sete) 
Dias Uteis, contados do registro do aditamento deste Termo na lnstituigao Custodiante. 

13.12 Em atendimento ao disposto na lnstrugao CVM 583, o Anexo IX contem descrigao das 
emiss6es de certificados de recebiveis irnobiliarios realizadas pela Emissora em que o 
Agente Fiduciario atua como agente nesta data. 

14 LIQUIDACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

14.1 Caso seja verificada a ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo, o Agente Fiduciario 
dos CRI, devera assumir imediata e transitoriamente a administragao do Patrimonio 
Separado e promover a liquidagao do Patrimonio Separado, na hip6tese de a Assembleia 
Geral realizada pelos Titulares dos CRI, deliberar sabre tal liquidagao ("Eventos de 
Liquida~ao do Patrimonio Separado"): 

(i) pedido par parte da Emissora de qualquer plano de recuperagao, judicial au 
extrajudicial, a qualquer credor au classe de credo res, independentemente deter sido 
requerida au obtida homologagao judicial do referido plano; ou requerimento, pela 
Emissora, de recuperagao judicial, independentemente de deferimento do 
processamento da recuperagao au de sua concessao pelo juiz competente; 

(ii) pedido de falencia formulado par terceiros em face da Emissora e nao devidamente 
elidido atraves de deposito judicial e/ou contestado, no prazo legal; 

(iii) decretagao de falencia au apresentagao de pedido de autofalencia pela Emissora; 

(iv) inadimplemento au mora, pela Ernissora, de qualquer de suas obrigag6es nao 
pecuniarias previstas neste Termo, desde que tal inadimplemento perdure par mais 
de 5 (cinco) dias, contados da notificagao formal e comprovadamente realizada pelo 
Agente Fiduciario dos CRI a Emissora; au 

(v) inadimplemento au mora, pela Emissora, de qualquer das obrigag6es pecuniarias 
previstas neste Termo, que dure par mais de 1 (urn) Dia Otil contado do respective 
inadimplemento, desde que a Emissora tenha recebido as referidos recursos nos 
prazos acordados. 

14.2 Em ate 5 (cinco) dias a contar do inicio da administragao, pelo Agente Fiduciario dos CRI, do 
Patrimonio Separado devera ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares dos CRI, 
com antecedencia de 20 (vinte) dias contados da data de sua realizagao, na forma 
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estabelecida na Clausula 15 abaixo e na Lei 9.514/97, para deliberar sabre eventual 
liquida~ao do Patrimonio Separado ou nomea~ao de nova securitizadora. 

14.3 A Assembleia Geral realizada pelos Titulares dos CRI, devera deliberar pela liquida~o do 
Patrimonio Separado, conforme a caso, ou pela continuidade de sua administra~ao por nova 
securitizadora, fixando, neste caso, a remunera~ao desta ultima, bern como as condi~oes de 
sua viabilidade economico-financeira. 

14.4 Caso os investidores deliberem pela liquida~ao do Patrimonio Separado, sera realizada a 
transferemcia dos Creditos lmobiliarios representados pela CCI, da CCI e dos eventuais 
recursos da Conta do Patrimonio Separado, a institui~ao administradora que vier a ser 
nomeada pelos Titulares dos CRI, para fins de extinr;:ao de toda e qualquer obriga~ao da 
Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera a instituir;:ao administradora que vier a ser 
nomeada pelos Titulares dos CRI, conforme delibera~ao dos Titulares dos CRI: (a) 
administrar os Creditos lmobiliarios representados pela CCI, a CCI e as eventuais recursos 
da Conta do Patrimonio Separado que integram o Patrimonio Separado, (b) esgotar todos os 
recursos judiciais e extrajudiciais para a realizar;:ao dos creditos oriundos dos Creditos 
lmobiliarios representados pela CCI, da CCI e dos eventuais recursos da Conta do 
Patrimonio Separado que lhe foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os 
Titulares dos CRI na proporr;:ao de CRI detidos, e (d) transferir os Creditos lmobiliarios 
representados pela CCI, a CCI e os eventuais recursos da Conta do Patrimonio Separado 
eventualmente nao realizados aos Titulares dos CRI, na proporr;:ao de CRI detidos. 

14.5 A Emissora se compromete a praticar todos as atos, e assinar todos as documentos, 
incluindo a outorga de procurar;:oes, para que o Agente Fiduciario dos CRI possa 
desempenhar a administra~ao do Patrimonio Separado, conforme a caso, e realizar todas as 
demais fun~oes a ele atribuidas neste Termo, em especial nesta Clausula 14. 

14.6 A Emissora devera notificar a Agente Fiduciario dos CRI em ate 2 (dais) Dias Oteis a 
ocorrencia de qualquer dos eventos listados na Clausula 14.1 acima. 

15 ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CRI 

15.1 Os Titulares dos CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, conforme 
previsto no presente Termo, a fim de deliberarem sabre materia de interesse da comunhao 
dos Titulares dos CRI. A Assembleia Geral Podera ser convocada: 

(i) pelo Agente Fiduciario dos CRI; 

(ii) pela Emissora; 

(iii) pela CVM; au 

(iv) par Titulares dos CRI que representem, no mfnimo, 10% (dez par cento) dos 
CRI em Circular;:ao. 

15.2 Devera ser convocada Assembleia Geral de Titulares dos CRI toda vez que a Emissora tiver 
de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na Escritura de Emissao de Debentures 
ou em qualquer outro Documento da Opera~ao, para que os Titulares dos CRI deliberem 
sabre como a Emissora devera exercer seus direitos. 

15.2.1 A Assembleia Geral de Titulares dos CRI mencionada na Clausula 15.2 acima, 
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devera ser realizada em data anterior aquela em que se encerra o prazo para a 
Emissora manifestar-se a Devedora, nos termos da Escritura de Emissao de 
Debentures, desde que respeitados os prazos de antecedencia para convocagao da 
Assembleia de Titulares dos CRI em questao, prevista na Clausula 15.4 abaixo. 

15.2.2 Somente ap6s a orientagao dos Titulares dos CRI, a Emissora podera exercer seu 
direito e se manifestara conforme lhe for orientado. Caso os Titulares dos CRI nao 
comparegam a Assembleia Geral, ou nao cheguem a uma definigao sabre a 
orientagao, a Emissora devera permanecer silente quanta ao exercfcio do direito em 
questao, sendo certo que, neste caso, o seu silencio nao sera interpretado como 
negligencia em relagao aos direitos dos Titulares dos CRI, nao podendo ser imputada 
a Emissora qualquer responsabilizagao decorrente de ausencia de manifestagao. 

15.2.3 A Emissora nao prestara qualquer tipo de opiniao ou tara qualquer jufzo sabre a 
orientagao definida pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tao somente a 
manifestar-se conforme assim instrufda. Neste sentido, a Emissora nao possui 
qualquer responsabilidade sabre o resultado e efeitos jurfdicos decorrentes da 
orientagao dos Titulares dos CRI, por ela manifestado frente a Devedora, 
independentemente dos eventuais prejufzos causados aos Titulares dos CRI ou a 
Emissora. 

15.3 Aplicar-se-a a Assembleia Geral o disposto na Lei 9.514/97 e na Lei das Sociedades por 
Ag6es, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos representantes 
dos Titulares dos CRI, que poderao ser quaisquer procuradores, Titulares dos CRI ou nao, 
devidamente constitufdos h8 menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de mandata 
valido e eficaz. 

15.4 A convocagao da Assembleia Geral far-se-a mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, 
com a antecedencia de 15 (quinze) dias para primeira convocagao, exceto pelo previsto na 
Clausula 14.2 acima, e de 8 (oito) dias para segunda convocagao no jornal de grande 
circulagao utilizado pela Emissora para divulgagao de suas informagoes societarias, sendo 
que instalar-se-a, em primeira convocagao, com a presenga dos Titulares dos CRI que 
representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulagao, e, em 
segunda convocagao, com qualquer numero, exceto se de outra forma previsto neste Termo 
de Securitizagao, observado o disposto na Clausula 15.1 acima. Nao se admite que a 
segunda convocagao da Assembleia Geral seja publicada conjuntamente com a primeira 
convocagao. 

15.5 Gada CRI, correspondera a um voto nas Assembleias Gerais, sendo admitida a constituigao 
de mandataries, Titulares dos CRI ou nao. Para efeitos de quorum de deliberagao nao serao 
computados, ainda, os votos em branco. 

15.6 A Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderao convocar representantes da Emissora, ou 
quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presenga de 
qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberagao da ordem do dia. 

15.7 0 Agente Fiduciario dos CRI devera comparecer a Assembleia Geral de Titulares dos CRI e 
prestar aos Titulares dos CRI as informag6es que lhe forem solicitadas. 

15.8 A presidencia da Assembleia Geral cabera, de acordo com quem a tenha convocado, 
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respectivamente: 

(i) ao representante da Emissora; 

(ii) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI em Circulagao presentes; ou 

(iii) a pessoa designada pela CVM. 

15.9 As deliberagoes em Assembleias Gerais serao tomadas pelos votes favoraveis de Titulares 
dos CRI em Circulagao que representem a maioria dos presentes na Assembleia Geral, 
exceto com relagao as seguintes materias, que observarao os qu6runs abaixo indicados: 

(i) a orientagao de veto da Emissora no ambito da assembleia geral de debenturistas a 

respeito da nao declaragao de vencimento antecipado das Debentures na hip6tese 
de ocorrencia de urn Evento de Vencimento Antecipado Nao Automatico que 
dependera de aprovagao (a) em primeira convocagao, de, no minimo, a maioria dos 
CRI em Circulagao, e, (b) em segunda convocagao, de, no minima, a maioria simples 
dos CRI presentes na Assembleia Geral, observado que (x) caso Titulares dos CRI 

representando tais qu6runs votem contrariamente ao vencimento antecipado das 
Debentures, a Emissora nao devera declarar o vencimento antecipado das 
Debentures, (y) case tais qu6runs nao sejam atingidos e/ou em case de nao 
instalagao, em segunda convocagao, da referida Assembleia Geral, a Emissora 

devera, imediatamente, declarar o vencimento antecipado das Debentures, e (z) na 
Assembleia Geral referida neste item, o percentual da maioria simples dos CRI nao 
podera, em nenhuma hip6tese, ser inferior a 30% (trinta por cento) dos CRI em 
Circulagao; 

(ii) a orientagao de veto da Emissora no ambito da assembleia geral de debenturistas a 
respeito da renuncia de direitos ou perdao temporario (waiver) dependera de 

aprovagao de, no minima, a maioria dos Titulares dos CRI presentes na Assembleia 

Geral, desde que representem, pelo menos 20% (vinte por cento) dos CRI em 
Circulac;ao (o que nao se confunde com a situagao prevista na Clausula 15.9, item (i) 

doTermo de Securitizagao); e 

(iii) as deliberac;oes em Assembleias Gerais que impliquem (a) a alterac;ao da 
remuneragao ou amortizac;ao dos CRI, ou de suas datas de pagamento; (b) a 

alterac;ao da Data de Vencimento dos CRI, (c) alteragoes nas caracteristicas dos 
eventos de Liquidac;ao do Patrimonio Separado, ou nos Eventos de Vencimento 

Antecipado, ou (d) alteragoes da clausula de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, 
dependerao de aprovagao de, no minima, 2/3 dos CRI em Circulagao. 

15.10 As deliberagoes tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleias Gerais, no ambito de sua 
competencia legal, observados os qu6runs previstos neste Termo de Securitizagao, 
vincularao a Emissora e obrigarao todos os Titulares dos CRI, independentemente de terem 

comparecido a Assembleia Geral de Titulares dos CRI ou do voto proferido nas respectivas 

Assembleias Gerais de Titulares dos CRI. 

16 DESPESAS DA EMISSAO 

16.1 Despesas da Devedora: As despesas abaixo listadas ("Despesas"), se incorridas, serao 
arcadas exclusivamente, diretamente e/ou indiretamente, pela Devedora, sendo que os 
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pagamentos poderao ser efetivados diretamente pela Devedora au pela Emissora (par conta 
e ordem da Devedora) com recursos do Patrimonio Separado se houver recursos no 
Patrimonio Separado para essas Despesas, e reembolsados pela Devedora dentro de ate 5 
(cinco) Dias Oteis contados do recebimento de solicitagao neste sentido, juntamente com os 
respectivos comprovantes: 

(i) remuneragao do Escriturador e do Banco Liquidante, nos seguintes termos: 

(a) R$640,43 (seiscentos e quarenta reais e quarenta e tres centavos) mensais 
a titulo de remuneragao, atualizados anualmente, em janeiro de cada ano, 
pela variagao acumulada do IGP-M FGV ou outro fndice que venha ser 
decidido; 

(ii) remuneragao da Emissora, nos seguintes termos: 

(a) pela administragao do patrimonio separado, em virtude da securitizagao dos 
Creditos lmobiliarios representados integralmente pela CCI, bern como diante 
do disposto na Lei 9.514/97 enos atos e instrugoes emanados da CVM, que 
estabelecem as obrigagoes da Emissora, durante o perfodo de vigencia dos 
CRI, serao devidas parcelas mensais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), atualizadas anualmente, pela variagao acumulada do 
IPCA, ou na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilizagao, pelo 
fndice que vier a substituf-lo, calculadas pro rata die, se necessaria, a ser 
paga a Emissora na data de subscrigao e integralizagao dos CRI, e as 
demais, na mesma data dos meses subsequentes ate o resgate total dos CRI; 

(b) pela estruturagao e emissao dos CRI, sera devido a valor de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais), a ser paga a Emissora, ou a qualquer empresa do 
mesmo grupo economico, na data de subscrigao e integralizagao dos CRI; e 

(c) os valores indicados nos itens acima serao acrescidos do Impasto Sobre 
Servigos de Qualquer Natureza - ISS, da Contribuigao ao Programa de 
lntegragao Social - PIS, da Contribuigao para o Financiamento da 
Seguridade Social- COFINS. 

(iii) remuneragao da lnstituigao Custodiante, pelos servigos prestados nos termos da 
Escritura de Emissao de CCI, nos seguintes termos: 

(a) pela implanta<;ao e registro da CCI, sera devida parcela (mica no valor de 
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser paga ate o 5° (quinto) Dia 
Otil contado da data de subscrigao e integralizagao dos CRI; e 

(b) pela custodia da CCI, serao devidas parcelas anuais no valor de R$2.000,00 
(dois mil reais), devendo a primeira ser paga ate o 5° (quinto) Dia Otil contado 
da Data de lntegralizagao, e as demais na mesma data dos anos 
subsequentes, atualizadas anualmente pela variagao acumulada do IPCA, au 
na falta deste, au ainda na impossibilidade de sua utilizagao, pelo fndice que 
vier a substituf-lo, a partir da data do primeiro pagamento, calculada pro rata 
die, se necessaria; 
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(iv) remuneracao do Agente Fiduciario, pelos servicos prestados no ambito deste Termo 
de Securitizacao, nos termos previstos nas Clausulas 13.5 e seguintes. 

(v) Remuneracao do Agente Fiduciario das Debentures, pelos servicos prestados no 
ambito da Escritura de Emissao de Debentures, nos seguintes termos: 

(a) de R$13.000,00 (treze mil reais) por ano, devida pela Devedora, 
sendo a primeira parcela da remuneracao devida no 5° (quinto) Dia 
Util contado da Data de lntegralizacao das Debentures, e as demais, 
no mesmo dia dos anos subsequentes, calculadas pro rata die, se 
necessario, ate o vencimento da Emissao das Debentures, ou mesmo 
ap6s o vencimento final das Debentures, caso o Agente Fiduciario 
das Debentures ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua 
funcao em relacao a Emissao das Debentures. A primeira parcela 
sera devida ainda que a Emissao de Debentures nao seja 
integralizada a titulo de estruturacao e implantacao; 

(b) que sera reajustada anualmente, desde a data de pagamento da 
primeira parcela, pela variacao acumulada do IPCA, ou do fndice que 
eventualmente o substitua, calculada pro rata temporis, se 
necessaria; 

(c) que sera acrescida do Impasto Sobre Servicos de Qualquer Natureza 
- ISSQN, da Contribuicao para o Programa de lntegracao Social -
PIS, da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e de quaisquer outros tributos e despesas que venham a 
incidir sobre a remuneracao devida ao Agente Fiduciario das 
Debentures, nas alfquotas vigentes nas datas de cada pagamento, 
excetuando-se o Impasto de Renda e a Contribuicao Social Sobre o 
Lucro Uquido, na alfquota vigente na data de pagamento; 

(d) que sera devida ate o vencimento, resgate ou cancelamento das 
Debentures e mesmo ap6s o seu vencimento, resgate ou 
cancelamento na hipotese de atuacao do Agente Fiduciario das 
Debentures ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua funcao 
em relacao a emissao de Debentures, remuneracao essa que sera 
calculada pro rata die; 

(e) acrescida, em caso de mora em seu pagamento, independentemente 
de aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial, sobre os 
valores em atraso, de (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, 
calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento ate a 
data do efetivo pagamento; (ii) multa moratoria e de natureza nao 
compensatoria irredutfvel de 2% (dois por cento); e (iii) atualizagao 
monetaria pelo IPCA, calculada pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento ate a data do efetivo pagamento das Debentures; e 

(f) realizada mediante deposito na conta corrente a ser indicada por 
escrito pelo Agente Fiduciario das Debentures a Devedora, servindo 
o comprovante do deposito como prova de quitacao do pagamento 
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(vi) Remuneracao do Auditor lndependente do Patrimonio Separado dos CRI, nos 
seguintes termos: 

(a) 0 Auditor lndependente do Patrimonio Separado recebera da 
Emissora, mediante repasse dos valores a serem pagos pela 
Companhia, como remuneracao pelo desempenho dos deveres e 
atribuicoes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de 
Securitizacao, parcelas anuais de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 
serem pagas na data de subscricao e integralizacao dos CRI, as 
demais serao pagas nas mesmas datas dos anos subsequentes. 
Esses honorarios serao reajustados anualmente, segundo o fndice 
Geral dos Precos do Mercado, divulgado pela Fundacao Getulio 
Vargas (IGP-M/FGV) e, no caso de sua supressao au extincao, 
substitutivamente, fndice de reajuste permitido par Lei; e 

(b) os valores indicados nos itens acima serao acrescidos do Impasto 
Sabre Services de Qualquer Natureza - ISS, da Contribuicao ao 
Programa de lntegracao Social - PIS, da Contribuicao para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 

(vii) despesas com registro da Escritura de Emissao de Debentures na JUCESP, bern 
como dos eventuais aditamentos; 

(viii) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo 
Agente Fiduciario dos CRI que sejam necessarias para proteger as direitos e 
interesses dos Titulares dos CRI ou para realizacao dos seus creditos, conforme 
previsto neste Termo de Securitizacao; 

(ix) honorarios, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados au fiscais, 
agencia de rating, bern como as despesas razoaveis e devidamente comprovadas, 
com eventuais processes administrativos, arbitrais e/ou judiciais, incluindo 
sucumbencia, incorridas, de forma justificada, para resguardar as interesses dos 
Titulares dos CRI e a realizacao dos Creditos lmobiliarios integrantes do Patrimonio 
Separado dos CRI; 

(x) emolumentos e demais despesas de registro da 83 relatives a CCI, aos CRI e a 
Oferta; 

(xi) custos relacionados a qualquer realizacao de assembleia geral realizada nos termos 
dos Documentos da Operacao; e 

(xii) as seguintes despesas razoaveis e comprovadas incorridas com gestae, cobranca. 
realizacao e administracao do patrimonio separado dos CRI e outras despesas 
indispensaveis a administracao dos Creditos lmobiliarios: (A) as despesas cartorarias 
com autenticacoes, reconhecimento de firmas, emissoes de certidoes, registros de 
atos em cart6rios e emolumentos em geral de documentos relacionados aos CRI, (B) 
as despesas com capias, impressoes, expedicoes de documentos e envio de 
correspondencias relacionadas aos CRI, e (C) quaisquer outras despesas 
relacionadas a transferencia da administracao dos Creditos lmobiliarios para outra 
companhia securitizadora de creditos imobiliarios, na hip6tese de o Agente Fiduciario 
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vir a assumir a sua administrac;:ao, nos termos previstos neste Termo de 

Securitizac;:ao. 

16.1.1 Caso qualquer das Despesas nao seja pontualmente paga pela Devedora, ou par 
esta previamente adiantadas, o pagamento das mesmas sera arcado pela Emissora, 
mediante utilizac;:ao de recursos do Patrimonio Separado e reembolsados pela 
Devedora dentro de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados do recebimento de solicitac;:ao 
neste sentido, e, caso os recursos do Patrimonio Separado nao sejam suficientes, a 
Emissora e o Agente Fiduciario poderao cobrar tal pagamento diretamente da 
Devedora com as penalidades previstas na Clausula 16.1.2 abaixo ou solicitar aos 
Titulares dos CRI que arquem com o referido pagamento, ressalvado o direito de 
regresso contra a Devedora. Em ultima instancia, as Despesas que eventualmente 
nao tenham sido saldadas na forma desta Clausula serao acrescidas a dfvida da 
Devedora no ambito dos Creditos lmobiliarios, e deverao ser pagas na ordem de 
prioridade estabelecida neste Termo de Securitizac;:ao. 

16.1.2 No caso de inadimplemento no pagamento de qualquer das Despesas pela Devedora 
nao sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis ap6s a data originalmente prevista para 
pagamento, sabre todos e quaisquer valores em atraso, incidirao (i) juros de mora de 
1% (urn par cento) ao mes ou frac;:ao de mes, calculados pro rata temporis desde a 
data de inadimplemento ate a data do efetivo pagamento; (ii) multa moratoria de de 
2% (dais par cento); e (iii) atualizac;:ao monetaria pelo IPCA, calculada pro rata 
temporis desde a data de inadimplemento ate a data do respective pagamento. 

16.2 Despesas do Patrim6nio Separado: Serao arcadas pelo Patrimonio Separado quaisquer 
Despesas (i) de responsabilidade da Devedora que, ap6s notificada pela Emissora, nao 
sejam pagas pela Devedora em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da data em que forem 
devidas nos termos dos Documentos da Operac;:ao, sem prejuizo do direito de regresso 
contra a Devedora; ou (ii) que nao sao devidas pela Devedora. 

16.2.1 No caso de destituic;:ao da Emissora nas condic;:6es previstas neste Termo, os 
recursos necessaries para cobrir as despesas com medidasjudiciais ou extrajudiciais 
necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverao 
ser previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente 
Fiduciario dos CRI pela Devedora, e na ausencia desta, pelos Titulares dos CRI, sem 
prejuizo do direito de regresso destes contra a Devedora, na data da respectiva 
aprovac;:ao. 

16.3 As despesas a serem adiantadas pelos Titulares dos CRI a Emissora e/ou ao Agente 
Fiduciario dos CRI deverao ser, sempre que possfvel, previamente aprovadas pelos Titulares 
dos CRI e, posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas aos Titulares dos CRI 
(apenas e exclusivamente se houver recursos disponfveis no Patrimonio Separado), 
conforme o caso, na defesa dos interesses dos Titulares dos CRI, incluem, 
exemplificativamente: (i) as despesas com contratac;:ao de servic;:os de auditoria, assessoria 
legal, fiscal, contabil e de outros especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demais 
taxas, honorarios e despesas incorridas em decorrencia dos procedimentos judiciais ou 
extrajudiciais a serem propostos contra a Devedora ou terceiros, objetivando salvaguardar, 
cobrar e/ou executar os Creditos lmobiliarios; (iii) as despesas com viagens e estadias 
incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario dos CRI, bern 
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como pelos prestadores de servigos eventualmente contratados, desde que relacionados 

com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessarias a salvaguarda dos direitos e/ou 
cobranc;a dos Creditos lmobiliarios; (iv) eventuais indenizag6es, multas, despesas e custas 
incorridas em decorrencia de eventuais condenag6es (incluindo verbas de sucumbencia) em 
ag6es judiciais propostas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario dos CRI, podendo a 

Emissora e/ou o Agente Fiduciario dos CRI, conforme o case, solicitar garantia previa dos 
Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbencia; ou (v) a remunerac;ao e as 
despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario dos CRI, nos termos deste Termo, bem como 
a remuneragao do Agente Fiduciario dos CRI na hip6tese de a Emissora permanecer em 

inadimplencia com relagao ao pagamento desta por um periodo superior a 30 (trinta) dias. 

16.4 Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se lim ita ao Patrimonio Separado, nos 
termos da Lei 9.514/97, case o Patrimonio Separado seja insuficiente para arcar com as 

despesas mencionadas na Clausula 16.1 acima, bem como a Devedora nao realize o 
pagamento, tais despesas serao suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporc;ao dos CRI 

titulados por cada um deles, podendo a Emissora, inclusive, utilizar os recursos levantados 
na excussao e/ou execuc;ao de garantias para pagamento destas despesas prioritariamente 
ao pagamento dos CRI. 

17 TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

Os Titulares dos CRI nao devem considerar exc/usivamente as informagoes contidas a baixo 
para fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar 
seus pr6prios assessores quanto a tributagao especifica a qual estarao sujeitos, 
especialmente quanto a outros tributos eventua/mente ap/icaveis a esse investimento ou a 
ganhos porventura auferidos em operagi5es com CRI. 

17.1 Impasto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras 

estao sujeitos a incidencia do IRRF, a ser calculado com base na aplicagao de aliquotas 
regressivas, de acordo com o prazo da aplicagao geradora dos rendimentos tributaveis: (a) 
ate 180 dias: aliquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: aliquota de 20%; (c) de 361 a 720 
dias: aliquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: aliquota de 15%. Este prazo de aplicagao e 

contado da data em que o respective titular de CRI efetuou o investimento, ate a data do 
resgate (artigo 65 da Lei 8.981/95). 

Nao obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua 
qualificagao como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, 

instituigao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizac;ao, 
corretora de titulos, valores mobiliarios e cambia, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, 
sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

0 IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas com 

base no Iuera real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipagao do impasto de renda 
devido, gerando o direito a dedugao do IRPJ apurado em cada periodo de apuragao (artigo 
76, Ida Lei 8.981/95}. 0 rendimento tambem devera ser computado na base de calculo do 
IRPJ e da CSLL}. As aliquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o 
adicional calculado sabre a parcela do Iuera real que exceder o equivalents a multiplicagao 
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de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo numero de meses do respective perfodo de apuragao, 
conforme a Lei 9.249/95. Ja a aliquota da CSLL, para pessoas jurfdicas nao-financeiras, 
corresponds a 9%. 

Os rendimentos em CRI auferidos par pessoas jurfdicas nao-financeiras tributadas sob a 
sistematica nao cumulativa do PIS e da COFINS sujeitam-se a incidE'mcia dessas 
contribuig5es as alfquotas de 0,65% e 4%, respectivamente para fates geradores ocorridos 

a partir de 1° de julho de 2015, conforme Decreta 8.426. 

Com relagao aos investimentos em CRI realizados par instituig5es financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades de 
previdencia complementar abertas, agencias de fomento, sociedades de capitalizagao, 
corietoras e distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento 
mercantil, regra geral, ha dispensa de retengao do IRRF. 

Nao obstante a isencao de retengao na fonte, as rendimentos decorrentes de investimento 
em CRI par essas entidades, via de regra e a excegao dos fundos de investimento, serao 
tributados pelo IRPJ, a alfquota de 15%, com base na Lei n° 13.169, publicada em 7 de 
outubro de 2015. No case das cooperativas de credito, a alfquota da CSLL e de 15% a partir 
de 1° de janeiro de 2019. As carteiras de fundos de investimentos, em regra, estao isentas 
de Impasto de Renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei 9.532). Ademais, no caso das 
instituig5es financeiras e determinadas entidades equiparadas, as rendimentos decorrentes 
de investimento em CRI estao potencialmente sujeitos a contribuicao ao PIS e a COFINS as 
aliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

Para as pessoas fisicas, desde 1 o de janeiro de 2005, as rendimentos gerados par aplicagao 
em CRI estao isentos de impasto de renda (na fonte e na declaragao de ajuste anual), par 
forca do artigo 3°, incise II, da Lei 11.033/04. 

De acordo com a posigao da RFB, expressa no artigo 55, paragrafo unico, da lnstrucao RFB 
1.585, tal isengao abrange, ainda, o ganho de capital par elas auferido na alienacao au 
cessao dos CRI. 

Pessoas jurfdicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 
fonte, au seja, o impasto nao e compensavel (art. 76, II, da Lei 8.981/95). A retengao do 
impasto na fonte sabre as rendimentos das entidades imunes esta dispensada desde que as 
entidades declarem sua condigao a fonte pagadora (art. 71 da Lei 8.981/95, com a redagao 
dada pela Lei 9.605/95). 

17.2 lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em relagao aos investidores residentes, domiciliados au com sede no exterior que investirem 
em CRI no pais de acordo com as normas previstas na Resolugao CMN n .0 4.373, de 29 de 
setembro de 2014, as rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRRF a aliquota 
de 15%. Excegao e feita para o caso de investidor domiciliado em pais au jurisdigao 
considerados como de tributagao favorecida, assim entendidos, regra geral, aqueles que nao 
tributam a renda au que a tributam a aliquota inferior a 20%, ou cuja legislagao nao permita 
o acesso a informag5es relativas a composigao societaria de pessoas jurfdicas, a sua 
titularidade ou a identificagao do beneficiario efetivo de rendimentos atribuidos a nao 
residentes. 
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A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, sao atualmente 
consideradas "Jurisdigao de Tributagao Favorecida" as jurisdig5es listadas no artigo 1° da 
lnstrugao Normativa da Receita Federal do Brasil n.0 1.037, de 04 de junho de 2010. 

17.3 IOF 

IOF/Cambio 

Regra geral, as operag5es de cambia relacionadas aos investimentos estrangeiros 
realizados nos mercados financeiros e de capita is de acordo com as normas e condig5es do 
CMN (Resolugao CMN 4.373), inclusive por meio de operag5es simultaneas, incluindo as 
operag5es de cambia relacionadas aos investimentos em CRI, estao sujeitas a incidencia do 
IOF/Cambio a alfquota zero no ingresso e a aliquota zero no retorno dos recursos, conforme 
Decreta 6.306. Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Cambio pode ser majorada ate o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executive, 
relativamente a operag5es de cambia ocorridas ap6s esta eventual alteragao. 

IOF/Titulos 

As operag5es com CRI estao sujeitas a aliquota zero do IOF/Titulos, conforme Decreto 
6.306. Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Titulos pode ser majorada a qualquertempo por 
ato do Poder Executive, ate o percentual de 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos por 
cento) ao dia, relativamente a operag5es ocorridas ap6s este eventual aumento. 

18 PUBLICIDADE 

18.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos lnvestidores, bern como as convocag5es para as 
respectivas assembleias gerais, serao realizados mediante publicagao de edital no DOESP 
e no jornal "Diario Comercio Industria & Servigos" - ou outre que vier a substitui-lo. Caso a 
Emissora altere seu jornal de publicagao ap6s a Data de Emissao dos CRI, devera enviar 
notificagao ao Agente Fiduciario dos CRI informando o novo veiculo. 

18.2 As demais informag5es peri6dicas da Emissao ou da Emissora serao disponibilizadas ao 
mercado: nos prazos legais ou regulamentares, par meio do sistema de envio de lnformag5es 
Peri6dicas e Eventuais - IPE da CVM. 

18.3 A Emissora podera deixar de realizar as publica96es acima previstas se notificar todos os 
Titulares dos CRI eo Agente Fiduciario dos CRI, obtendo deles declaragao de ciencia dos 
atos e decis5es. 0 disposto nesta Clausula nao inclui "atos e fatos relevantes", bern como a 
publicagao de convocag5es de Assembleias Gerais, que deverao ser divulgados na forma 
prevista na lnstrugao CVM 358. 

19 REGISTRO OESTE TERMO 

19.1 Nos termos do artigo 7°, §1°, incise II, e item 1 do Anexo Ill, ambos da lnstrugao CVM 414, 
o presente Termo, bern como seus eventuais aditamentos, serao registrados na lnstituigao 
Custodiante, nos termos do paragrafo unico do artigo 23 da Lei 10.931/04, que assinara a 
declaragao constante do Anexo II ao presents T ermo de Securitizagao. 

20 FATORES DE RISCO 
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20.1 Os fatores de risco da presente Emissao estao devidamente descritos no Prospecto 
Preliminar e estarao devidamente descritos no Prospecto Definitive. 

21 DISPOSICOES GERAIS 

21.1 Sempre que solicitado pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dara acesso aos relat6rios 
de gestae dos Creditos lmobiliarios, no prazo maximo de 5 (cinco) Dias Oteis da solicita9ao. 

21.2 Na hip6tese de qualquer disposi9ao do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou invalida, 
prevalecerao as demais disposi96es nao afetadas par tal julgamento, comprometendo-se as 
Partes a substituir a disposi<;ao afetada par outra que, na medida do possivel, produza efeitos 
semelhantes. 

21.3 As Partes declaram e reconhecem que o presente Termo integra um conjunto de 
negocia<;oes de interesses reciprocos e complexes, envolvendo a celebragao, alem deste 
Termo, dos demais Documentos da Operagao, razao por que nenhum dos Documentos da 
Opera<;ao poderc1 ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

21.4 Nenhum atraso, amissae au liberalidade no exercicio de qualquer direito, faculdade au 
remedio que caiba ao Agente Fiduciario dos CRI e/ou aos Titulares dos CRI em razao de 
qualquer inadimplemento das obriga<;oes da Emissora, prejudicara tais direitos, faculdades 
ou remedies, ou sera interpretado como uma renuncia aos mesmos au concord~mcia com tal 
inadimplemento, nem constituira novagao ou modifica9ao de quaisquer outras obrigagoes 
assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outre inadimplemento ou 
atraso. 

21.5 0 presente Termo e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando as partes par si 
e seus sucessores. 

21.6 Todas as altera<;oes do presente Termo, somente serao validas se realizadas par escrito e 
aprovadas pelos Titulares dos CRI, observados as qu6runs previstos neste Termo e o 
disposto na Clausula 21.8.1 abaixo. 

21.7 Caso qualquer das disposi96es deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida au ineficaz, 
prevalecerao todas as demais disposigoes nao afetadas par tal julgamento, comprometendo
se as partes, em boa-fe, a substituir a disposigao afetada por outra que, na medida do 
possfvel, produza o mesmo efeito. 

21.8 Qualquer altera9ao a este Termo, ap6s a integraliza9ao dos CRI, dependera de previa 
aprova9ao dos Titulares dos CRI, reunidos em Assembleia Geral, observado o disposto na 
Clausula 15 acima. 

21.8.1 Fica desde ja dispensada Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para deliberar a 
altera<;ao deste Termo, sempre que tal altera<;ao: (i) decorrer exclusivamente da 
necessidade de atendimento a exigencias expressas da CVM, de adequagao a 
normas legais ou regulamentares, bem como de demandas das entidades 
administradoras de mercados organizados au de entidades autorreguladoras, 
incluindo, mas nao se limitando, a 83 e a ANBIMA; (ii) for necessaria em virtude da 
atualiza9ao dos dados cadastrais de qualquer das Partes au dos prestadores de 
servigos; (iii) envolver redu~;ao da remunera<;ao dos prestadores de servi90 descritos 
neste instrumento; (iv) decorrer de corre9ao de erro formal; e (v) modifica<;oes ja 
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permitidas expressamente neste Termo e nos demais Documentos da Operac;ao, 
desde que as alterar;oes ou correr;oes referidas nos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) acima, 
nao possam acarretar qualquer prejuizo aos Titulares dos CRI ou qualquer alterar;ao 
no fluxo dos CRI, e desde que nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os 
Titulares dos CRI. 

21.9 Sem prejuizo do dever de dilig€mcia do Agente Fiduciario dos CRI, o Agente Fiduciario dos 
CRI assumira que os documentos originais ou capias autenticadas de documentos 
encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de fraude ou 
adulterar;ao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela elaborar;ao de 
documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigar;ao legal e regulamentar 
da Emissora elabora-los, nos termos da legislar;ao aplicavel. 

21.10 Os atos ou manifestar;oes por parte do Agente Fiduciario dos CRI, que criarem 
responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigar;oes para 
com eles, bern como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigar;oes 
assumidas neste instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado 
pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral, exceto se de outra forma 
expressamente previsto nos Documentos da Operar;ao. 

21.10.1 Observado o disposto na Clausula 21.10 acima, o Agente Fiduciario dos CRI desde 
ja se responsabiliza por qualquer ato ou manifestar;ao de sua titularidade que tenha 
sido realizada sem previa deliberar;ao em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, 
exceto se tal ato e/ou manifestar;ao estiver previamente autorizado nos Documentos 
da Operar;ao, decorrer de exigencia legal ou de qualquer 6rgao regulador. 

21.11 0 Agente Fiduciario dos CRI nao fara qualquer juizo sabre a orientar;ao acerca de qualquer 
fato da emissao que seja de competencia de definir;ao pelos Titulares dos CRI, 
comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade com as instrur;oes que lhe forem 
transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario dos CRI nao possui 
qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sabre os efeitos juridicos decorrentes do 
estrito cumprimento das orientar;oes dos Titulare~ dos CRI a ele transmitidas conforme 
definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente 
de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares dos 
CRI ou a Emissora. A atuar;ao do Agente Fiduciario dos CRIIimita-se ao escopo da lnstrur;ao 
CVM 583 e dos artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por Ar;oes, estando este isento, sob 
qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido 
da legislar;ao aplicavel. 

21.12 A Emissora declara, nesta data, que conhece e esta em consonfmcia com todas as 
disposir;oes da Lei 12.846/13, da Convenr;ao Anticorrupr;ao da Organizar;ao para a 
Cooperar;ao e Desenvolvimento Economico (OCDE) da U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA) e da UK Bribery Act of 2010, conforme aplicavel, e, em particular, declara, sem 
limitar;ao, que: (i) nao financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo subvenciona a pratica 
dos atos ilicitos previstos nas leis anticorrupr;ao e/ou organizar;oes antissociais e crime 
organizado; (ii) nao promete, oferece ou da, direta ou indiretamente, qualquer item de valor 
a agente publico ou a terceiros para obter ou manter neg6cios ou para obter qualquer 
vantagem impr6pria; e (iii) em todas as suas atividades relacionadas a este instrumento, 
cumprira, a todo tempo, com todos os regulamentos e legislar;ao aplicaveis. 
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21.13 0 Agente Fiduciario dos CRI declara, nesta data, que conhece e esta em consonancia com 

todas as disposic;:oes da Lei 12.846/13, e, em particular, declara, sem limitac;:ao, que: (i) nao 

financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo subvenciona a pratica dos atos ilicitos 

previstos nas leis anticorrupc;:ao e/ou organizac;:oes antissociais e crime organizado; (ii) nao 

promete, oferece ou da, direta ou indiretamente, qualquer item de valor a agente publico ou 

a terceiros para obter ou manter neg6cios ou para obter qualquer vantagem impr6pria; (iii) 

em todas as suas atividades relacionadas a este instrumento, cumprira, a todo tempo, com 

todos os regulamentos e legislac;:ao aplicaveis; e (iv) se compromete a cumprir com qualquer 

outra legislac;:ao correlata que venha a ser exigivel, inclusive de carater internacional. 

22 NOTIFICACOES 

22.1 As comunicac;:oes a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Termo 

deverao ser encaminhadas para os seguintes enderec;:os, ou para outros que as Partes 

venham a indicar, par escrito, durante a vigencia deste Termo: 

(i) se para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 
Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° Andar, Parte, Itaim Bibi 

CEP 04538-132- Sao Paulo- SP 

At.: Flavia Palacios 
Fax: (11)3127-2700 

Tel.: (11)3127-2708 

E-mail: ri.fiduciario@rbcapital.com 

(ii) se para o Agente Fiduciario dos CRI: 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 
Avenida das Americas, n° 4200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da 

Tijuca 

CEP: 22640-102- Rio de Janeiro, RJ 

At.: Sras. Karolina Vangelotti, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurelio Ferreira 

Tel.: (21) 3385-4565 

E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br 

22.2 As comunicac;:oes serao consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com 

"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos- ECT, 

por fac-simile, por telegrama ou par correio eletronico, nos enderec;:os mencionados neste 

Termo. Cada Parte devera comunicar as outras a mudanc;:a de seu enderec;:o. 

23 LEI APLICAVEL E FORO 

23.1 Lei Aplicavel: Este Termo de Securitizac;:ao sera regido e interpretado de acordo com as leis 

da Republica Federativa do Brasil. 

23.2 Foro: As Partes elegem o foro de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir as disputas 

decorrentes ou relacionadas com este Termo de Securitizac;:ao, renunciando expressamente 

a qualquer outre, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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0 presente Termo e firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenya de 2 (duas) 
testemunhas. 

Sao Paulo, 15 de agosto de 2019. 

[0 restante da pagina foi intencionalmente deixado em branco] 
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ANEXO I 

Descri~ao dos Creditos lmobiliarios 

Em atendimento ao item 2 do Anexo Ill da lnstrugao CVM 414, a Emissora apresenta as principais 
caracteristicas dos Creditos lmobiliarios: 

1. Valor Total: 0 valor total da Emissao de Debentures sera de R$538.328.000,00 (quinhentas 

e trinta e oito milhoes, trezentas e vinte e oito mil reais) nesta data; 

2. Quantidade: 538.328 (quinhentas e trinta e oito mil, trezentas e vinte e oito) Debentures. 

3. Data de Emissao das Debentures: 15 de agosto de 2019; 

4. Valor Nominal Unitario: As Debentures terao valor nominal unitario de R$1.000,00 (mil 

reais) na Data de Emissao de Debentures; 

5. Devedora: Rede D'Or Sao Luiz S.A.; 

6. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hip6teses de resgate antecipado das 
Debentures ou de vencimento antecipado das obrigagoes decorrentes das Debentures, nos termos 
previstos nesta Escritura de Emissao de Debentures, as Debentures terao prazo de vigencia de 1 0 
(dez) anos contados da Data de Emissao das Debentures, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto 
de 2029; 

7. Remunera~ao: sobre o Valor Nominal Unitario Atualizado das Debentures incidirao juros 
remunerat6rios prefixados correspondentes a 3,4465% (tres inteiros, quatro mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco decimos de milesimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dais) 
Dias Oteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Oteis 
decorridos, desde a data de integralizagao das Debentures ou a Data de Pagamento da 
Remuneragao das Debentures imediatamente anterior (inclusive), conforme aplicavel, ate a data do 
efetivo pagamento (exclusive). A Remuneragao das Debentures sera calculada conforme formula 
constants da Clausula 7 .16.6 da Escritura de Emissao de Debentures; 

8. Pagamento da Remunera~ao: Sem prejuizo dos pagamentos em decorrencia de resgate 
antecipado das Debentures ou de vencimento antecipado das obrigagoes decorrentes das 
Debentures, nos termos previstos na Escritura de Emissao de Debentures, a Remuneragao das 
Debentures sera paga semestralmente, a partir da Data de Emissao das Debentures no dia 15 dos 
meses de fevereiro e agosto de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de fevereiro de 
2020 e o ultimo, na Data de Vencimento das Debentures, conforms previsto na Escritura de Emissao 
de Debentures. 

9. Amortiza~ao: Sem prejuizo dos pagamentos em decorrencia de resgate antecipado das 
Debentures, ou de vencimento antecipado das obrigagoes decorrentes das Debentures, nos termos 
previstos na Escritura de Emissao de Debentures, o Valor Nominal Unitario das Debentures sera 
amortizado em 3 (tres) parcelas, sendo a primeira em 15 de agosto de 2027, no valor corresponds 
a 33,3333% (trinta e tres inteiros e tres mil, trezentos e trinta e tres decimos de milesimo por cento) 
do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado das Debentures, a segunda em 15 de agosto de 2028, 
no valor corresponds a 50,0000% (cinquenta por cento) do saldo do Valor Nominal Unitario 
Atualizado das Debentures, e a ultima, na Data de Vencimento das Debentures, no valor 
corresponde a 100,0000% (cem por cento) do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado das 
Debentures; 



10. lmoveis vinculados aos Creditos lmobiliarios: Os Empreendimentos Lastro listados no 
Anexo VIII ao presente Termo de Securitizac;:ao, com a indicac;:ao do numero da matricula e do 
Cart6rio do Registro de lm6veis; 

11. Os Empreendimentos Lastro objeto do credito tern "habite-se": conforme tabela 

constante do Anexo VIII ao presente Termo de Securitizac;:ao; e 

12. Os Empreendimentos Lastro estao sob regime de incorpora~tao: conforme tabela 
constante do Anexo VIII ao presente Termo de Securitizac;:ao. 



Anexo II 

Declarac;ao de Custodia 



,~ 

\.1 PENTAGOJ\TQ 

Declarat;ao de Custodia 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, institui9ao 
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Americas, n° 4.200, Bloco 8, Ala 8, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas do Minisb2rio da Economia ("CNPJ/ME") sob 
o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada por seu representantes legais, na qua!idade de 
instituiyao custodiante ("lnstitui~o Custodiante• ou "Agente Fiduciario dos CRI"), nomeada 
nos termos do "lnstrumento Particular de Emissao de Cedula de Credito lmobi/iario Integral, sem 
Garantia Real lmobiliaria, sob a Forma Escriturar por meio do qual a CCI foi emitida para 
representar a totalidade dos Creditos lmobiliarios ("CCI"), celebrado em 15 de agosto de 2019 
entre a RB Capital Companhia de Securitizat;ao ("Securltizadora• ou "Emissora") e a 
lnstitui9ao Custodiante ("Escritura de Emissao de CCI"), DECLARA, para fins do paragrafo 
unico do artigo 23 da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor {"Lei 10.931/04"), 
que !he foi entregue para custOdia uma via da Escritura de Emissao de CCI e que, conforme 
disposto no Termo de Securitiza~ao (abaixo definido), a CCI se encontra devidamente vinculada 
aos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 221 a Serie da 1 a Emissao ("CRI" e "Emissao", 
respectivamente) da Emissora, sendo que os CRI foram lastreados pela CCI par melo do "Termo 
de Securitiza~ao de Creditos lmobilianos dos Certificados de Recebiveis lmobiliarios da 221• 
Serie da 1 • Emissao da RB Capital Companhia de Securitizagao", celebrado entre a 
Securitizadora e a Agente Fiduciario dos CRI em 15 de agosto de 2019("Termo de 
Securitizac;ao"), tendo sldo instituido, conforme disposto no Termo de Securitizayao, a regime 
fiduciario pela Securitizadora, no Termo de SecuritlzaQao, sabre a CCI e os Creditos lmobiliarlos 
que ela representa, nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor, 
regime fiduciario ora reglstrado nesta lnstitui~o Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura 
de Emissao de CCI, por meio da qual a CCI foi emitida, encontra-se custodiada nesta lnstltuiyao 
Custodiante, nos termos do artigo 18, §4°, da Lei 10.931/04, e o Termo de Securitiza9ao 
registrado, na forma do pan3grafo (mica do artigo 23 da Lei 10.931/04. 

Sao Paulo, 15 de agosto de 2019. 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIOORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 

Cargo: 

I~ 
C~la de Souza 

Pi'Ocut14ora, 



ANEXO Ill 

Datas de Pagamento da Remunera~ao dos CRI 

15/02/2020 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2020 Sim Nao 0,0000% 

15/02/2021 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2021 Sim Nao 0,0000% 

15/02/2022 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2022 Sim Nao 0,0000% 

15/02/2023 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2023 Sim Nao 0,0000% 

15/02/2024 Nao 0,0000% 

15/08/2024 Sim Nao 0,0000% 

15/02/2025 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2025 Nao 0,0000% 

15/02/2026 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2026 Sim Nao 0,0000% 

15/02/2027 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2027 Sim Sim 33,3333% 

15/02/2028 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2028 Sim Sim 50,0000% 

15/02/2029 Sim Nao 0,0000% 

15/08/2029 Sim Sim 100,0000% 



ANEXOIV 

Declara.;ao do Coordenador Lider 



~ investimentos 

Declarac;ao do Coordenador Lider 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TfTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., 
instituic;;ao financeira integrante do sistema de distribuic;;ao de valores mobiliarios, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Presidents Juscelino Kubitschek, no 1.909, 
25° ao 30° andar, CEP 04543-010 e inscrita no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica do 
Ministerio da Economia ("CNPJ/ME") sob o n° 02.332.886/0011-78, neste ato representada por 
seus diretores na forma do seu estatuto social ("Coordenador Lider" ou "XP lnvestimentos"), 
na qualidade de instituic;;ao financeira intermediaria lider da distribuic;;ao publica dos certificados 
de recebiveis imobiliarios da 221 8 Serie da 18 Emissao da RB CAPITAL COMPANHIA DE 
SECURITIZAl;AO, sociedade anonima de capital aberto com registro de emissor de valores 
mobiliarios perante a Comissao de Valores Mobiliarios- CVM sob o n° 18.406, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 4440, 11° Andar, 
Parte, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.773.542/0001-22 ("CRI", "Oferta", 
"Emissao" e "Emissora", respectivamente), nos termos dos paragrafos 1° e 5° do artigo 56 da 
lnstruc;;ao da CVM n.0 400, de 29 de dezembro de 2003, conforms em vigor ("lnstruc;ao CVM 
400") e do item 15 do Anexo Ill da lnstruc;;ao da CVM n. 0 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme em vigor ("lnstrugao CVM 414"), para os fins do processo de registro da Oferta e para 
as informac;;oes fornecidas ao mercado durante todo o processo de distribuic;;ao dos CRI: 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) REDE D'OR SAO LUIZ S.A., sociedade por ac;;oes, sem registro de emissor de valores 
mobiliarios perante a CVM, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 
Rua Francisco Marengo 1312, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 0 06.047.087/0001-39, na 
qualidade de devedora dos Creditos lmobiliarios Iastra dos CRI ("Companhia"), e o 
Coordenador Uder constituiram assessores legais para auxilia-los na implementac;;ao da 
Oferta ("Assessores Legais"); 

(B) para a realizac;;ao da Oferta, esta sendo efetuada auditoria juridica na Companhia, 
iniciada em 28 de maio de 2019, a qual prosseguira ate a divulgac;;ao do prospecto 
definitive da Oferta ("Prospecto Definitive"); 

(C) foram disponibilizados pela Companhia os documentos considerados, pela Companhia, 
relevantes para a Oferta; 

(D) alem dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados pelos 
Assessores Legais, em nome do Coordenador Lider, documentos e informac;oes 
adicionais relatives a Companhia; 

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado, com veracidade, consistencia, qualidade e 
suficiencia, todos os documentos e prestado todas as informac;;oes consideradas 
relevantes sabre seus neg6cios para analise do Coordenador Lider e de seus Assessores 
Legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisao fundamentada 
sabre a Oferta; e 



~ investimentos 
(F) a Companhia, em conjunto com o Coordenador Lider, participou da elaborac;:ao do 

Prospecto Preliminar e participara da elaborac;:ao do Prospecto Definitive, diretamente e 

por meio dos seus Assessores Legais. 

DECLARA, que: 

(i) agiu, em conjunto com a Emissora e como agente fiduciario, com diligencia para verificar 

a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, em todos os seus aspectos relevantes, 

bem como para assegurar a veracidade, consistencia, correc;:ao e suficiencia das 

informac;:oes prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospect a Definitive e no" Termo de 

Securitizar;ao de Creditos lmobiliarios dos Certificados de Recebfveis /mobi/iarios da 
221a Serie da 18 Emissao daRB Capital Companhia de Securitizar;ao" que regula os CRI 

e a Emissao; 

(ii) o Prospecto Preliminar contem e o Prospecto Definitive contera, as informac;:oes 

relevantes necessarias ao conhecimento pelos investidores dos CRI, da Emissora, de 

suas atividades, da situagao econ6mico-financeira e dos riscos inerentes as suas 

atividades, da Companhia, na qualidade de devedora dos Creditos lmobiliarios Iastra dos 

CRI, e quaisquer outras informac;:oes relevantes, as quais sao verdadeiras, precisas, 

consistentes, corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de 

decisao fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitive sera elaborado de acordo com as 

normas pertinentes, incluindo, mas nao se limitando, a lnstrugao CVM 400 e a lnstrugao 

CVM414;e 

(iv) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padr6es de diligencia para assegurar que: 

(a) as informagoes prestadas pela Emissora sao verdadeiras, consistentes, corretas e 

suficientes, permitindo aos investidores uma tom ada de decisao fundamentada a respeito 

da Oferta, e (b) as informagoes fornecidas ao mercado durante todo o prazo de 

distribuigao dos CRI, inclusive aquelas eventuais ou peri6dicas constantes da atualizagao 

do registro da Emissora que integram o Prospecto Preliminar e que venham a integrar o 
Prospecto Definitive, sao suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisao 

fundamentada a respeito da Oferta. 

Sao Paulo, 25 de julho de 2019. 

r~ -~ 

XP INV;STIMENT08CORRETORA DE CA~ALORES MOBILIARIOS S.A. 

" 
Nome: BERNARDO AMARAL BOTEU-:. 

Diretor 
Nome: ~ ",.,.,1n~. Fb.BRlClO CUNHA \)t. "'·-' "- .... 
Cargo:·. D\retor Cargo: 
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DECLARACAO DA SECURITIZADORA 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima de capital aberto com 
registro de emissor de va!ores mobiliarios perante a Comissao de Valores Mobiliarios ~ CVM sob 
o n° 18.406, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, na 4.440, 11° Andar, Parte, CEP 04538~132, Vila Olfmpia, inscrita no Cadastre Nacional da 

Pessoa Juridica do Ministerio da Economia ("CNPJ") sob o n° 02.773.542/0001-22 ("Emissora"), 
neste ato representada por seus diretores Flavia Palacios Mendon<;a Bailune e Glauber da Cunha 
Santos, no ambito da distribuic;ao publica dos certificados de recebfveis imobiliarios da 221a Serie 
da 1a Emissao da Emissora {"CRI", "Emissao" e "Oferta", respectivamente), a ser realizada pela 

Emissora tendo por coordenador Hder a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO 
TJTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituic;:ao financeira integrante do sistema de 
distribuic;:ao de valores mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na 
Avenida Presidents Juscelino Kubistchek, n° 1.909, Torre Sui, 25° ao 30° Andares, CEP 04543~ 
010, inscrita no CNPJ sob o n° 06.271.464/0103-43 DECLARA, nos termos do artigo 56 da 
!nstruc;:ao da CVM n.0 400, de 29 de dezembro de 2003, conf6rme em vigor ("lnstruyao CVM 
400") e do item 15 do Anexo Ill da lnstruc;:ao da CVM n.0 414, de 30 de dezembro de 2004, 
conforme em vigor, ("lnstrugao CVM 414"), para os fins do processo de registro da Oferta e para 
as informac;oes fornecidas ao mercado durante todo o processo de distribuic;:ao dos CRI. que: 

(i) nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforms em vigor, e do item 
4 do anexo Ill da lnstruc;:ao CVM 414, sera instituido regime fiduciario sabre (a) os 
creditos imobiliarios utilizados como Iastra para a emissao dos CRI ("Creditos 
lmobiliarios"); (b) a conta corrente n. 0 5812~2, agencia n. 0 3381~2, no Banco Bradesco, 
de titularidade da Emissora ("Conta do Patrimonio Separado") e todo os valores que 
venham a ser depositados na Conta do Patrimonio Separado, incluindo os valores 
relatives ao Fundo de Despesas; e (c) as respectivas garantias. bens e/ou direitos 
decorrentes dos itens (a) e (b) acima, conforme aplicavel, que integram o PatrimOnio 
Separado da presente emissao dos CRI; 

(ii) verificou a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem deter agido com diligencia 

para assegurar a veracidade, consistemcia, correc;:ao e suficiencia das informac;:aes 
prestadas no prospecto preliminar da Oferta ("Prospecto Preliminar") e que venham a 
ser prestadas no prospecto definitive da Oferta ("Prospecto Definitivo") e no "Termo de 

Securitiza~ao de Creditos tmobili<kios dos Certificados de Recebiveis /mobiliarios da 
221a Serie da 1a Emissao daRB Capital Companhia Securitizadora" a ser celebrado entre 

a Emissora e a PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 
MOBILIARIOS, instituic;:ao financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 
304, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 17.343.682/0001~38, na qualidade de agente fiduciario 
e representando dos titulares dos CRI ("Termo de Securitizayi.o"); 

(iii) o Prospecto Pre!iminar contem, e o Termo de Securitizac;:ao e o Prospecto Definitive 
conterao, as informac;:oes relevantes necessaries ao conhecimento pelos investidores 
dos CRI, da Emissora, da REDE D'OR sAo LUIZ S.A., sociedade par ac;oes. sem 
registro de emissor de valores mobiliarios perante a Comissao de Valores Mobiliarios 



-
("CVM"), com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Francisco 
Marengo 1312, inscrita no CNPJ sob o n.0 06.047.087/0001-39, na qualidade de 
devedora dos Creditos lmobiliarios Iastra dos CRI, de suas atividades, situagao 
econOmico-financeira, os riscos inerentes as suas atividades e quaisquer outras 
informagoes relevantes, sendo tais informac;oes verdadeiras, consistentes, corretas e 
suficientes para permitir aos investidores uma tomada de decisao fundamentada a 
respeito da Oferta; 

{iv} o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitive sera elaborado de acordo com as 
normas pertinentes. incluindo, mas nao se limitando, a lnstrugao CVM 400 e a lnstrw;ao 
CVM 414; 

(v) as informac;oes prestadas e a serem prestadas, por ocasiao do registro da Oferta, do 
arquivamento do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitive, bern como aquelas 
fomecidas ao mercado durante a Oferta, respectivamente, sao e serao verdadeiras, 
consistentes, corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de 
decisao fundamentada a respeito da Oferta; e 

(vi) e responsavel pela veracidade, consistencia, qualidade e suficiencia das informac;oes 
prestadas par ocasiao do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta. 

Sao Paulo, 25 de julho de 2019. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA<;AO 

Nome: 

Cargo: 



-

DECLARACAO COMPA.NHIA ABERT A 

ARB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA«;AO, sociedade anonima de capital aberto com 
registro de emissor de val ores mobiliarios perante a Comissao de Valores Mobitiarios - CVM sob 
o n° 18.406, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, n° 4.440, 11° Andar, Parte, CEP 04538-132, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ sob o 
n° 02.773.542/0001-22 ("Companhia"), neste ato representada por seus diretores Flavia Palacios 
Mendon9a Bailune e Glauber da Cunha Santos, no ambito da oferta publica de distribui~o de 
certificados de recebiveis imobiliarios da 221 8 Serie da 18 emissao da Companhia, cujo pedido de 
registro foi submetido a analise da CVM, serve-se da presente para, nos termos do item 11 do 
Anexo II da lnstrut;:ao da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor, declarar 
que seu registro de companhia aberta perante a CVM, concedido sob o n.0 18.406 encontra-se 
atualizado. 

Sao Paulo, 25 de julho de 2019. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA«;AO 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
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(item 15 do Anexo Ill da lnstru~ao da CVM 414) 



t:' Wtl PENTAGOl\fO 

Declara~ao do Agente Fiducilirio 

(item 15 do Anexo Ill da Jnstru~ao da CVM 414) 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituic.;:ao 
financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das 
Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala 8, Salas 302, 303 e 304, inscrita no Cadastre Nacional de 
Pessoas Jurfdicas do Ministerio da Economia ("CNPJ") sob o n° 17.343.682/0001-38, no ambito 
da distribuic;:ao publica dos certificados de recebfveis imobiliarios da 221 8 Serie da 1a Emissao 
da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade par ac.;:oes, com sede na 
Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 4440, 11° Andar, 
Parte, CEP 04538-132, inscrita no Cadastre Nacional da Pessoa Jurfdica do Ministerio da 
Economia CNPJ sob o n° 02.773.542/0001-22 ("CRI", "Oferta", "Emissao" e "Emissora", 
respectivamente), na qualidade de representante dos titulares dos CRI, DECLARA, nos termos 
do item 15 doAnexo Ill da lnstruyao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em 
vigor ("lnstrucao CVM 414"), para os fins do processo de registro da Oferta e para as 
informac.;:oes fomecidas ao mercado durante todo o processo de distribuic;:ao dos CRI, que 
verificou, em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TiTULOS E 
VALORES MOBILIARIOS S.A., instituiyao financeira integrante do sistema de distribuic.;:ao de 
valores mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Presidents 
Juscelino Kubitschek, no 1.909, 25° ao 30° andar, CEP 04543-010 inscrita no CNPJ sob o no 
02.332.886/0011-78 na qualidade de instituic;:ao intermediaria lider da Oferta, e com a Emissora, 
a legalidade e ausencia de vfcios da Emissao, alem de ter agido com diligencia para verificar a 
veracidade, consistencia, correyao e suficiencia das informar;oes prestadas no termo de 
securitizayao de creditos imobiliarios que regula as CRI e a Emissao e no prospecto da Oferta. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019 

PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 
Cargo: 
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P EN1:4 (;'()tV() 

Declaracao de lnexistencia de Conflito de lnteresses 

AGENTE FIDUCIARIO CADASTRADO NA CVM 

0 Agente Fiduciario a seguir identificado: 

Razao Social: PENTAGONO S.A DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 

MOBIUARIOS 

Enderec;:o: Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da 

Tijuca 

Cidade I Estado: Rio de Janeiro I RJ 

CNPJ n°: 17.343.682/0001-38 

Representado neste ato por seu diretor estatutario: Marcelle Motta Santoro 

Numero do Documento de ldentidade: RG n° 0207916206 

CPF n°: 109.809.047-06 

da oferta publica do seguinte valor mobiliario: 

Valor Mobiliario Objeto da Oferta: Certificados de Recebfveis lmobiliarios 

Numero da Emissao: 221• emissao 

Numero da Serie: 1• serie 

Emissor: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURJTIZACAO 

Quantidade: inicialmente, 1.000.000 (urn milhao) 

Especie: Sem garantia real. 

Classe: N/A. 

Forma: Nominativa e Escritural 

Declara, nos termos da lnstrw;ao CVM n° 583/2016, a nao existencia de situac;:ao de conflito de 

interesses que o impec;:a de exercer a func;:ao de agente fiduciario para a emissao acima indicada, 
e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, a 83 e a 83 (Segmento CETIP UTVM). a 

ocorrencia de qualquer fato superveniente que venha a alterar referida situac;:ao. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Por: 

Cargo: 

Marcelle Slf.toro 
Diretora 



ANEXO VIII 

Tabela 1 - ldentificacao dos Empreendimento Lastro 

Empreendimento 
Empreendimento objeto de destinagao Possui Esta sob o regime 

Enderec;o Matriculas de recursos de outra emissao de habite-se? de incorporagao? 
lmobiliario certificados de recebiveis imobiliarios 

Anatomia Patol6gica R. Almirante Baltazar, n° 265, Sao 116.846 do 11 o Oficial de Registro de 
NAO NAO NAO 

Quinta Crist6vao, Rio de Janeiro /RJ lm6veis do Rio de Janeiro/RJ 

Av. Joao Firmino, 200 e Av. Joao Firmino, 

250 e n.0 3033 e 3051 da Av. Alvaro 4.830 e 15.556 do 2° Oficio do Registro de 
Assungao Nova Torre SIM' SIM NAO 

Guimaraes, - Assungao - Sao Bernardo lm6veis de Sao Bernardo do Campo/SP 

do Campo/SP 

Av. Tiradentes, s/n- Gleba Be C, 104.352 e 104.353 do Registro de lm6veis 
NAO NAO NAO Guarulhos 

Guarulhos - Sao Paulo/SP de Sao Paulo/SP 

R. Engenheiro Oscar Americana, 840- 5.476 do 18° Registro de lm6veis de Sao 
NAO Morumbi SIM' SIM 

I Morumbi, - Sao Paulo/SP Paulo/SP 

R. Desembargador Aguiar Valim, 104, 
174.624, 75.474, 52.714, 158.254, 24.264, 

112,118,128,132,142,144,152 e 158, e 
24.265, 102.477, 58.906, 8.627, 87.808, 

NAO NAO Nova Torre Itaim R. Dr. De Alceu de Campos Rodrigues, SIM' 
11.341, 81.308, 81.310 e 81.333 do 4° 

165, 173 e s/n, Vila Nova Conceigao, Sao 
Registro de lm6veis de Sao Paulo/SP 

Paulo/SP 

Av. Jaime Silvado 08, e R. Golf Club, 57, 104.448 e 104.177 do 2° Registro de 
NAO NAO NAO Sao Conrado 

Gavea - Rio de Janeiro/RJ lm6veis do Rio de Janeiro/RJ 



Av. Gel Stanley da Silveira, 33, Sao Jose- 7 46 e 11.446 do 2° Registro de lm6veis de 
NAO NAO Sao Lucas SIM 

Aracaju/SE Aracaju/SE 

Av. Sao Rafael, 2151 e Av. Sao Rafael, 62.023, 113.167 e 113.16S do 2° Registro 
NAO NAO Sao Rafael SIM 

2152, area C, Sao Marcos- Salvador/SA de lm6veis de Salvador/SA 

Av. Marechal Rondon, 279, Praga 

Paschoallazetti, casa 301 e casa 307, R. 

dos Marianas, 332 e 324, lote 11, R. dos 52.737, 65.S39, 65.S40, 52.73S, 19.169, 

Sino Marianas, 334 e 336 Lt 12 Qd 20, R. dos 49.0S5, 49.0S6, e 19.170 do 1° Registro de SIM' SIM NAO 

Marianas, 352, lote 13, R. dos Marianas, lm6veis de Osasco/SP 

354, late 14, e Av. Marechal Rondon, 291, 

lote 26 Centro- Osasco/SP 

Est. dos Bandeirantes, 363, Taquara- Rio 7.S94 do go Registro de lm6veis de Rio de I 

CEMED TAQUARA NAO NAO NAO 
de Janeiro/RJ Janeiro/RJ 

R. Soares Caldeira, 142- Loja A e Loja B, 209.652 e 209.653 do so Registro de 
NAO NAO NAO CEMED MADUREIRA 

Madureira- Rio de Janeiro/RJ lm6veis de Rio de Janeiro/RJ 

R. Tenente Avelar Pires de Azevedo, 330, 137.956 do 1° Registro de lm6veis de 
NAo NAO NAO CEMEDSINO 

Centro- Osasco/SP Osasco/SP 

SADT GENERAL R. General Garzon, 22, loja A, Lagoa- S2.740 do 2° Registro de lm6veis de Rio de 
NAO NAO NAO 

GAZON Rio de Janeiro/RJ Janeiro/RJ 

Rua Mariz e Barros, 550, onde existiam os 

Expansao Niter6i predios 204 e 20S, Santa Rosa - Niter6i -
35.230 do so Oficio do Registro de lm6veis 

SIM' NAo NAO 
de Niter6i, RJ 

Rio de Janeiro 



Rua Santo Amaro, 80 - Gloria - Rio de 315.086 do go Oficio de Registro de lm6veis 
NAO NAO Benet. Portuguesa SIM' 

Janeiro - Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, RJ 

St Sgas 914, s/n, Lote 64-A,65-A,66-A e 68.659,92.943, 85.276 e 89.668 do 1° 
NAO NAO Sta. Luzia Star SIM' 

67-A- Asa Sui- Brasilia- Distrito Federal Registro de lm6veis do Distrito Federal 

- --

10s empreendimentos imobiliarios serviram de Iastra para a 11 8 (Decima Primeira) Emissao de Debentures Simples, Nao Conversiveis em Ac;oes 

da Devedora, Iastra da operac;ao de emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da 1578 serie da 18 emissao da Emissora ("CRII"), sendo 

certo que os recursos obtidos com a Emissao serao destinados para gastos distintos daqueles previstos na emissao anterior. 

Tabela 2- Forma de Utilizacao dos Recursos nos Empreendimentos lmobiliarios 

Item V - Capacidade 
Item VI - Valores a 

Item VII - Percentual Item Ill - Valores a serem destinados 
Item I - Or9(imento Item II - Valores 

serem gastos no 
Item IV - Valores a de aloca<;ao de dos valores a serem 

Uso dos ja gastos no serem destinados recursos da presente aos 
destinados aos 

Empreendimento Recursos 
Total previsto para 

ambitoda ambitoda 
no ambitoda Emissao no ambito Empreendimentos 

Empreendimentos 
I mob ilia rio da presente a expansao dos 

expansao dos 
expansao dos 

expansaoem da expansao dos lmobiliarios no lmobiliarios no ambito 
Emissao Empreendimentos 

Empreendimento 
Empreendimentos 

fun«;ao de outros Empreendimentos ambito da expansao 
da expansao em fun«;ao lmobiliarios lmobiliarios (Item I em fun«;ao dos CRI 

' s lmobiliarios -Item II) CRI emitidos lmobiliarios (Item Ill 
da presente 

dos CRI da presente 
-Item IV) 

Emissao. 
Emissao . 

Anatomia 
Expansao 6.188.048,61 6.188.048,61 6.188.048,61 2.799.305,60 0,52% Patol6gica Quinta - -

Assun«;ao Nova Expansao 57.677.000,00 92.150,00 57.584.850,00 - 57.584.850,00 22.179.113,60 4,12% Torre 

Guarulhos Expansao 364.649.328,44 - 364.649.328,44 - 364.649.328,44 163.597.879,20 30,39% 

Morumbi Expansao 51.947.522,58 132.516,36 51.815.006,22 - 51.815.006,22 23.255.769,60 4,32% 

Nova Torre Itaim Expansao 148.512.831,40 2.140,00 148.510.691,40 - 148.510.691 ,40 66.645.006,40 12,38% 

Sao Conrado Expansao 127.497.315,93 - 127.497.315,93 - 127.497.315,93 57.170.433,60 10,62% 

Sao Lucas Expansao 99.008.777,75 - 99.008.777,75 - 99.008.777,75 44.412.060,00 8,25% 

Sao Rafael Expansao 104.528.517,11 - 104.528.517,11 - 104.528.517,11 46.888.368,80 8,71% 

Sino Expansao 141.419.000,00 4.027.966,68 137.391.033,32 - 137.391.033,32 55.501.616,80 10,31% 
--- --



CEMED Expansao 3. 712.829,17 3. 712.829,17 3. 712.829,17 1.668.816,80 0,31% 
TAQUARA - -
CEMED Expansao 3. 712.829,17 3. 712.829,17 3. 712.829,17 1.668.816,80 0,31% 
MADUREIRA 

- -

CEMEDSINO Expansao 9.900.877,77 - 9.900.877,77 - 9.900.877,77 4.468.122,40 0,83% 

SADT GENERAL Expansao 3. 712.829,17 3. 712.829,17 3.712.829,17 1.668.816,80 0,31% 
GAZON - -

Expansao Niter6i Expansao 224.885.000,00 98.827.546,90 126.057.453,10 46.194.000,00 79.863.453,10 19.648.972,00 3,65% 

Benef. Portuguesa Expansao 140.617.000,00 23.645.923,39 116.971.076,61 45.845.000,00 71.126.076,61 21.909.949,60 4,07% 

Sta. Luzia Star Expansao 262.000.000,00 132.821.278,4 7 129.178.721,53 29.711.000,00 99.467.721,53 4.844.952,00 0,90% 

Totais: 1.749.969.707,09 259.549.521,80 1.490.420.185,29 121.750.000,00 1.368.670.185,29 538.328.000,00 100,00% 

Tabela 3 - Croneqrama Tentative e Indicative da Utilizaciio dos Recurses des CRI desta Emissiio (Semestral) 

(2° Semestre de 2019 a 2° Semestre de 2023) (R$) 

Empreendimento Usodos 
2819 1820 2820 1821 2821 1822 2822 1823 2823 

lmobilh!lrio Recursos 

Anatomia Orgamento 
139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 

Expansao -

Patol6gica Quinta Destina~o 
139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 -

Assun<;:ao Nova Orgamento 
1.108.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.108.955,68 

Expansao -

Torre Destina<;:ao 
1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 -

Orgamento 
8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 

Guarulhos Expansao -

Destina~o 
8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 -

Orgamento 
1.162. 788,48 1.162.788,48 1.162. 788,48 1.162. 788,48 1.162.788,48 1.162. 788.48 1.162.788,48 1.162.788,48 

Morumbi Expansao -

Destina<;:ao 
1.162.788.48 1.162. 788,48 1.162.788,48 1.162. 788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162. 788,48 1.162.788,48 -

Orgamento 
3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 

Nova Torre Itaim Expansao -

Destina~o 
3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 I -



On;;amento 
2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 

Sao Conrado Expansao -
Destina<;:ao 

2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 
-

Or9<1mento 
2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 

Sao Lucas Expansao -
Destina<;:ao 

2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 -
Or9<1mento 

2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 
Sao Rafael Expansao -

Destina<;:ao 
2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 -

Or9<1mento 
2. 775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2. 775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 

Sino Expansao -

Destina<;:ao 
2. 775.080,84 2. 775.080,84 2. 775.080,84 2.775.080,84 2. 775.080,84 2. 775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 -

Or9<1mento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

CEMED Taquara Expansao -

Destina(f8o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 -

CEMED Or9<1mento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao -

Madureira Destina(f8o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 -

Or9<1mento 
223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 

CEMEDSino Expansao -
Destina(f8o 

223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 - ! 

SADT General Or9<1mento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao -
Gazon Destina(f8o 

83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 -
Or9<1mento 

935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 

Expansao Niter6i Expansao 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 
Destina(f8o 

Benef. Or9<1mento 
1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 

Expansao 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 
Portuguesa Destina(f8o 

Or9<1mento 
230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 

Sta. Luzia Star Expansao 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 
Destina(f8o 

-----------------

(1° Semestre de 2024 a 2° Semestre de 2027) (R$) 

Empreendimento Usodos 
1S24 2524 1525 2S25 1526 2526 1527 2527 

---- ~----J -~-~ 



lmobiliario Recursos 

Anatomia On;:amento 
139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 

Expansao 

Patol6gica Quinta Destina~o 
139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 

Assunctiio Nova On;:amento 
1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 

Expansao 

Torre Destina~o 
1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 

On;:amento 
8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 

Guarulhos Expansao 

Destina~o 
8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 

Orc;:amento 
1.162. 788,48 1.162. 788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 

Morumbi Expansao 

Destina~o 
1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162.788,48 1.162. 788,48 

Orc;:amento 
3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 

Nova Torre Itaim Expansao 

Destina~o 
3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 

Orc;:amento 
2.858.521 ,68 2.858.521 ,68 2.858.521 ,68 2.858.521,68 2.858.521 ,68 2.858.521 ,68 2.858.521 ,68 2.858.521 ,68 

Sao Conrado Expansao 

Destinat;ao 
2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521 ,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 

Orc;:amento 
2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 

Sao Lucas Expansao 

Destina~o 
2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 

Orc;:amento 
2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 

I Sao Rafael Expansao 

Destinat;ao 
2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 

Orc;:amento 
2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2. 775.080,84 

Sino Expansao 

Destina~o 
2. 775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2. 775.080,84 

CEMED Orc;:amento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao 

TAQUARA Destinat;ao 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

CEMED Orc;:amento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao 

MADUREIRA Destina~o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Orc;:amento 
223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 

CEMED SINO Expansao 

Destina~o 
223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 



SADT GENERAL On;amento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao 

GAZON Destina98o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Or9<1mento 
935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 

Expansao Niter6i Expansao 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,33 
Destina98o 

Benef. Or9<1mento 
1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 

Expansao 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 
Portuguesa Destina98o 

Or9<1mento 
230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 

Sta. Luzia Star Expansao 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 
Destina98o 

-

(1° Semestre de 2028 a 2° Semestre de 2029) (R$) 

Empreendimento Uso dos 
1S28 2S28 1S29 2S29 

!mobilia rio Recursos 

Anatomia Or9<1mento 
139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 

Expansao 

Patol6gica Quinta Destina~o 
139.965,28 139.965,28 139.965,28 139.965,28 

Assun98o Nova Or9<1mento 
1.108.955,68 1.108.955,68 1.108.955,68 1.108.955,68 

Expansao 

Torre Destina98o 
1.1 08.955,68 1.1 08.955,68 1.108.955,68 1.1 08.955,68 

Or9<1mento 
8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 

Guarulhos Expansao 

Destina98o 
8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 8.179.893,96 

Or9<1mento 
1.162. 788,48 1.162.788,48 1.162. 788,48 1.162.788,48 

Morumbi Expansao 

Destina98o 
1.162.788,48 1.162.788,48 1.162. 788,48 1.162.788,48 

Or9<1mento 
3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 

Nova Torre Itaim Expansao 

Destina98o 
3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 3.332.250,32 

Or9<1mento 
2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 

Sao Conrado Expansao 

Destina98o 
2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521,68 2.858.521 ,68 

Or9<1mento 
2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 

L_ -- - --- ·-



Sao Lucas Expansao Destina98o 
2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 2.220.603,00 

On;amento 
2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 

Sao Rafael Expansao 

Destina98o 
2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 2.344.418,44 

Orc;amento 
2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2. 775.080,84 

Sino Expansao 

Destina98o 
2. 775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 2.775.080,84 

Orc;amento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

CEMED TAQUARA Expansao 

Destina98o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

CEMED Orc;amento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao 

MADUREIRA Destina98o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Orc;amento 
223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 

CEMEDSINO Expansao 

Destina98o 
223.406,12 223.406,12 223.406,12 223.406,12 

SADT GENERAL Orc;amento 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Expansao 

GAZON Destina98o 
83.440,84 83.440,84 83.440,84 83.440,84 

Orc;amento 
935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,40 

Expansao Niter6i Expansao 935.665,33 935.665,33 935.665,33 935.665,40 
Destina98o 

Orc;amento 
1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.331,00 

Benet. Portuguesa Expansao 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.330,93 1.043.331,00 
Destina98o 

Orc;amento 
230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 

Sta. Luzia Star Expansao 230.712,00 230.712,00 230.712,00 230.712,00 
Destina98o 

--- --- --

Total de Recursos a serem alocados (destinados) aos Empreendimentos lmobili<kios em cada semestre (R$) 

Ano I Semestre 1S (R$) 2S (R$) Total (R$) 

2019 - 2.209.708,26 2.209.708,26 

2020 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2021 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 



2022 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2023 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2024 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2025 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2026 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2027 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2028 26.805.914,58 26.805.914,58 53.611.829,16 

2029 
26.805.914,58 26.805.914,72 53.611.829,30 

Total (R$) 538.328.000,00 

Os cronogramas acima sao meramente indicativos, de modo que se, por qualquer motivo, ocorrer qualquer atraso ou antecipac;ao do 
cronograma tentativo, (i) nao sera necessaria aditar qualquer Documento da Operac;ao; e (ii) nao implica em qualquer hip6tese de 
vencimento antecipado das Debentures e nem dos CRI. 

0 CRONOGRAMA APRESENTADO NAS TABELAS ACIMA E INDICATIVO E NAO CONSTITUI OBRIGA<;AO DA DEVEDORA DE 
UTILIZA<;AO DOS RECURSOS NAS PROPOR<;OES, VALORES OU DATAS INDICADOS 



ANEXOIX 

HISTORICO DE EMISSOES ENVOLVENDO A EMISSORA E 0 AGENTE FIDUCIARIO 

Para as fins do artigo 6°, paragrafo 2°, da lnstru9ao CVM n° 583, o Agente Fiduciario declara que, nesta 

data, alem da presta9ao de servi9os de agente fiduciario decorrente da presente Emissao, tambem presta 

servi9os de agente fiduciario nas seguintes emissoes da Emissora au de sociedade coligada, controlada, 

controladora au integrante do mesmo grupo da Emissora. 

Em rela9ao as garantias indicadas nas opera96es abaixo, foram consideradas aquelas celebradas na data 

de emissao de cada uma das respectivas opera96es. 

1 DEBENTURES 

Emissao 5a Emissao de Debentures da RB Capital S.A. 

Valor Total da 
55.000.000 Emissao 

Remunerac;:ao 100% da Dl + 2,0% a.a. 

Quanti dade 550 

20.04.2019 (1a serie); 20.07.2019 (2a serie); 20.10.2019 (3a serie); 20.01.2020 (4a serie); 
Data de Vencimento 20.04.2020 (5a serie); 20.07.2020 (6a serie); 20.10.2020 (7a serie); 20.01.2021 (8a serie); 

20.04.2021 (9a serie); 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de Quotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao 1a Emissao de Debentures da Salus lnfraestrutura Portuaria S.A. 

Valor Total da 
R$ 320.899.000,00 Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 6,7879% a.a. 

Quanti dade 320.899 

Data de Vencimento 15.10.2024 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de Ac;:oes e Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao 2a Emissao de Debentures da Salus lnfraestrutura Portuaria S.A. 

Valor Total da 
R$ 31.165.000,00 Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 5,7470% a.a 

Quantidade 31.165 

Data de Vencimento 15.10.2024 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de Ac;:oes e Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Emissao 1a Emissao de Debentures da Prime Realty II Empreendimentos lmobiliarios S.A. 

Valor Total da 
R$ 30.000.000,00 

Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 9,26% a.a. 

Quanti dade 30.000 

Data de Vencimento 30.08.2019 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de Quotas e Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao 1a Emissao de Debentures da RJGTIA Companhia Securitizadora de Cn?ditos Financeiros 

Valor Total da 
R$ 1.250.000.000,00 

Emissao 

Remunerac;:ao 138,00% da Taxa Dl 

Quanti dade 1.250.000 

Data de Vencimento 20.12.2020 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios e Alienac;:ao Fiducaria de Ac;:oes 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Emissao 1a Emissao de Debentures da Rioloan 2 Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros 

Valor Total da 
R$ 650.000.000,00 

Emissao 

Remunerac;:ao 130,00% da Taxa Dl 

Quanti dade 650.000 

Data de Vencimento 20.12.2020 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios e Alienac;:ao Fiducaria de Ac;:6es 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

2 Notas Promissorias 

Emissao 
1a Emissao de Notas Promiss6rias Comerciais daRB Capital Commercial Properties S.A. (1a 
serie ja vencida) 

Valor Total da 
R$ 30.000.000,00 

Emissao 

Remunerac;:ao 100% da Taxa Dl + 2,40% a.a. 

Quanti dade 8 

Data de Vencimento 
28.02.2019 (3a serie); 27.08.2019 w serie) 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



3 Certificados de Recebiveis lmobiliarios {RB Capital Companhia de Securitiza~ao} 

Serie 
62a Serle da 1a emissao de certificados de recebfveis imobiliarlos daRB Capital 
Companhia de Securltizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 25.352.973,89 

Remunera~ao TR + 7,4130% a.a. 

Quanti dade 1 

Data de Vencimento 01/01/2027 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
68a Serle da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarlos daRB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 69.243.672,00 

Remunera~ao IPCA + 7,6000% a.a. 

Quanti dade 200 

Data de Vencimento 20/06/2028 

Garantias Penhor de Ac;:6es e Fianc;:a Bancc~ria 

Enquadramento lnadimplencia Financeira 

Serie 
69a Serle da 1a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 386.436.656,48 

Remunera~ao IPCA + 5,0769% a.a. 

Quanti dade 430192 

Data de Vencimento 15/07/2031 

Garantias Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
70a Serie da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarlos da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 66.992.074,00 

Remunera~ao IPCA + 7,4825% a.a. 

Quanti dade 200 

Data de Vencimento 20/06/2028 

Garantias Penhor de Ac;:6es e Cessao Fiduciaria de Conta 



Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunera~ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunera~ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serle 

Valor Total da Emissao 

Remunera~ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serle 

Adimplencia Financeira 

75a e 76a Series da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB 
Capital Companhia de Securitiza~ao 

2190918220,92- 322180657,71 

TR + 6,38% a.a. - TR + 12% a.a. 

6572-178 

10/09/2032- 10/08/2041 

Aliena~ao Fidudaria de lmoveis 

Adimplencia Financeira 

77a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 483.637.000,00 

IPCA + 5,8473% a.a. 

483637 

13/03/2026 

Aliena~ao Fiduciaria de Solo 

Adimplencia Financeira 

78a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 49.572.324,72 

IPCA + 3,9666% a.a. 

148 

19/11/2020 

Alienas:ao Fiduciaria de lmovel, Aliena~ao Fiduciaria de Quotas e Fian~a 

Adimplencia Financeira 

80a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 



Valor Total da Emissao R$ 56.200.322,64 

Remunera~ao IPCA + 4,3392% a.a. 

Quanti dade 168 

Data de Vencimento 19/1212024 

Garantias Alienat;:ao Fiduciaria das Unidades 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
81a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizat;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 44.808.343,72 

Remunera~ao IPCA + 4,4807% a.a. 

Quanti dade 133 

Data de Vencimento 07/11/2027 

Garantias Alienat;:ao Fiduciaria de lm6vel, Carta de Fiant;:a e Fiant;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
82a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitizat;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 63.008.406,30 

Remunera~ao IPCA + 6,9047% a.a. 

Quanti dade 210 

Data de Vencimento 17/10/2028 

Garantias Penhor de Quotas e Alienat;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento lnadimplencia Financeira 

Serie 83a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitizat;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 53.101.541,64 

Remunera~ao IPCA + 6,00% a.a. 

Quanti dade 159 

Data de Vencimento 30/05/2019 

Garantias Cessao Fiduciaria de Recebiveis e Alienat;:ao Fiduciaria de Quotas 



I Enquadramento I Adimplencia Financeira 

Serie 
84a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 2.640.861,79 

Remunerac;:ao IPCA + 6,9047% a.a. 

Quanti dade 7 

Data de Vencimento 17/10/2028 

Garantias N/A 

Enquadramento lnadimplencia Financeira 

Serie 
85a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 150.000.000,00 

Remunerac;:ao IPCA + 4% a.a. 

Quanti dade 500 

Data de Vencimento 21/07/2021 

Garantias 
Aliena~ao Fiduciaria de Fra~ao Ideal de lmovel e Cessao Fiduciaria de Direitos 
Creditorios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
86a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 21.555.480,00 

Remunerac;:ao IPCA + 6,00% a.a. 

Quanti dade 60 

Data de Vencimento 25/0212023 

Garantias Aliena~ao Fiduciaria de lmovel, Cessao Fiduciaria de Recebiveis e Aval 

Enquadramento lnadimplencia Financeira 

Serle 
87a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 88.073.015,32 

Remunerac;:ao IPCA + 4,5915% a.a. 



Quanti dade 240 

Data de Vencimento 20/03/2024 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
92a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza<;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 7.590.407,79 

Remunerac;:ao IPCA + 10,00% a.a. 

Quanti dade 21 

Data de Vencimento 15/1212024 

Garantias Fian<;:a, Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios e Aliena<;:ao Fiduciaria de Lotes 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
93a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza<;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 53.528.475,20 

Remunerac;:ao IPCA + 6,1579% a.a 

Quanti dade 160 

Data de Vencimento 15/10/2023 

Garantias Fian<;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
94a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza<;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 9.255.798,45 

Remunerac;:ao IGP-DI + 5,9196% a.a. 

Quanti dade 27 

Data de Vencimento 15/12/2023 

Garantias Aliena<;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Serie 
96a Serle da 1a emissao de certificados de recebiveis imobilii~rios daRB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 29.652.610,24 

Remunerac;ao IPCA + 7,2744% a.a. 

Quanti dade 88 

Data de Vencimento 07/10/2028 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serle 
97a, 98a e 99a Series da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB 
Capital Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao 209700000 - 70800000 - 122700000 

Remunerac;ao IPCA + 6,34% a.a. - IPCA + 6,71% a.a. - IPCA + 7,04% a.a. 

Quanti dade 699 - 236 - 409 

Data de Vencimento 07/03/2024 - 06/03/2026 - 07/03/2029 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel, Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios e Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
1 01 a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 560.000.000,00 

Remunerac;ao TR + 9,30% a.a. 

Quanti dade 560 

Data de Vencimento 19/03/2025 

Garantias 
Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel, Hipoteca, Cessao Fiduciaria de Recebiveis e 
Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
103a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 5.482.650,72 

Remunerac;ao IPCA + 6,3802% a.a. 

Quanti dade 16 

Data de Vencimento 17/01/2024 



Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunera~ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunera~ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunera~ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Fian~a 

Adimplencia Financeira 

1 08a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 210.000.000,00 

100% da Taxa Dl + 0,15% a.a. 

210000 

17/09/2025 

Fian~a, Aliena~ao Fiduciaria dos lm6veis e Cessao Fiduciaria dos Recebiveis 

Adimplencia Financeira 

1 09a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 1.000,00 

IPCA + 7,3751% a.a. 

34815 

07/05/2026 

Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios 

Adimplencia Financeira 

11 oa e 111 a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitiza~ao 

1579612096,44- 210825398,23 

TR + 6,38% a.a. - TR + 12% a.a. 

5265- 702 

10/07/2028- 10/11/2048 

Sub-rogada em todos os direitos e obriga~6es decorrentes da Aliena~ao Fiduciaria 
de lm6veis 

Adimplencia Financeira 

113a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 4.028.455,68 



Remunera~ao IPCA + 5,91% a.a. 

Quanti dade 12 

Data de Vencimento 15/09/2024 

Garantias Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
120a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 5.190.000,00 

Remunera~ao IPCA + 5,92% a.a. 

Quanti dade 5159 

Data de Vencimento 05/10/2019 

Garantias Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serle 
122a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 183.793.000,00 

Remunera~ao IPCA + 8,2754% a.a. 

Quanti dade 183793 

Data de Vencimento 07/05/2026 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lmoveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
123a e 124a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao 539023396,49 - 159565972,32 

Remunera~ao TR + 6,38% a.a. - TR + 12% a.a. 

Quanti dade 1796 - 531 

Data de Vencimento 01/09/2035 - 01/03/2048 

Garantias 
Sub-rogada em todos os direitos e obrigac;:oes decorrentes da Alienac;:ao Fiducii~ria 
de lmoveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Serie 
126a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 6.261. 708,20 

Remunerac;ao 100% da Taxa Dl + 4% a.a. 

Quanti dade 1 

Data de Vencimento 20/07/2026 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de Cotas, Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
128a e 130a Series da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao 1 02889000 - 72111 000 

Remunerac;ao 100% da Taxa Dl - IPCA + 6,5727% a.a. 

Quantidade 102889 - 72111 

Data de Vencimento 30/09/2021 - 02/10/2024 

Garantias 
Alienac;:ao Fiduciaria de Ac;:oes, Alienac;:ao Fiduciaria de lmovel e Cessao Fiduciaria 
de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
129a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 261.715.000,00 

Remunerac;ao TR + 10,25% a.a. 

Quanti dade 261 

Data de Vencimento 10/12/2035 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lmovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
131a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 102.255.000,00 

Remunerac;ao TR + 10,25% a.a. 

Quanti dade 102 

Data de Vencimento 10/12/2035 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lmovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Serie 
132a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 452.331.353,05 

Remunerac;:ao TR + 10,25% a.a. 

Quanti dade 452 

Data de Vencimento 10/12/2035 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
133a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 110.500.000,00 

Remunerac;:ao TR + 10,25% a.a. 

Quanti dade 110 

Data de Vencimento 10/01/2036 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
134a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 105.000.000,00 

Remunerac;:ao Dl + 1,3% a.a. 

Quanti dade 105.000 

Data de Vencimento 19/1212034 

Garantias Fianc;:a, Alienac;:ao Fiduciaria de Frac;:ao Ideal e Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 135a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 275.000.000,00 

Remunerac;:ao 100% da Taxa Dl- 0,1% a.a. 

Quanti dade 275.000 

Data de Vencimento 12/07/2023 

Garantias Fianc;:a, Alienac;:ao Fiduciaria de Frac;:ao Ideal e Cessao Fiduciaria de Direitos 
Credit6rios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Serie 
137a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobili<~rios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 105.000.000,00 

Remunera~ao 100% da Taxa Dl + 1,3% a.a. 

Quanti dade 105.000 

Data de Vencimento 19/03/2025 

Garantias 
Fian~a, Aliena~ao Fiduciaria de Fra~ao Ideal de lm6vel e Cessao Fiduciaria de 
Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
141a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 144.548.000,00 

Remunerac;ao IPCA + 7,0363% a.a. 

Quanti dade 144.548 

Data de Vencimento 06/01/2027 

Garantias Aliena~ao Fiduciaria de lm6veis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
142a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 150.000.000,00 

Remunerac;ao 100% da Taxa Dl + 1 ,45% a.a. 

Quanti dade 150.000 

Data de Vencimento 20/08/2028 

Aliena~ao Fiduciaria de Frac;:ao Ideal do lm6vel e Cessao Fiduciaria de Direitos 
Garantias Credit6rios, em compartilhamento com o CRI da 143a Serie daRB Capital 

Companhia de Securitiza~ao 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
143a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 1.000,00 

Remunerac;ao Dl + 1 ,45% a. a. 

Quanti dade 150000 

Data de Vencimento 20/08/2028 



Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Alienac;ao Fiduciaria de Frac;ao Ideal do lmovel e Cessao Fiduciaria de Direitos 
Creditorios, em compartilhamento com o CRI da 142a Serie da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

Adimplencia Financeira 

145a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

R$ 180.000.000,00 

99% da taxa Dl 

180000 

01/06/2022 

Alienac;ao Fiduciaria de Frac;ao Ideal de lmovel e Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Adimplencia Financeira 

147a e 172a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitizac;ao 

R$ 16.309.000,00 

100,00% da Taxa Dl + 2,00% a.a. para Serie 147a e juros pre fixados de 13,00% a.a. 
para serie 172a 

16.309 

22106/2022 

Alienac;ao Fiduciaria de lmovel, Alienac;ao Fiduciaria de Quotas, Cessao Fiduciaria 
de Locac;ao e Cessao Fiduciaria de Sobejo 

Adimplencia Financeira 

148a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

R$ 11.745.000,00 

IPCA + 6,5170% a.a. 

11745 

11/09/2031 

N/A 

Adimplencia Financeira 

152a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

R$ 120.000.000,00 



Remunerac;ao Taxa Dl + 1,65% a.a. 

Quanti dade 120000 

Data de Vencimento 15/12/2028 

Garantias Alienac;ao Fiduciaria de lmovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
153a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

Valor Total da Emissao R$ 141.431.000,00 

Remunerac;ao IPCA + 5,8217% a.a. 

Quanti dade 141431 

Data de Vencimento 27/11/2024 

Garantias Cessao Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
154a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

Valor Total da Emissao R$ 14.060.000,00 

Remunerac;ao IGPM + 5,6333% a.a. 

Quanti dade 14.060 

Data de Vencimento 26/07/2030 

Garantias Fianc;a; Alienac;ao Fiduciaria de Quotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
156a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

Valor Total da Emissao R$ 300.000.000,00 

Remunerac;ao 101% da taxa Dl 

Quanti dade 300.000 

Data de Vencimento 05/04/2023 

Garantias Alienac;ao Fiduciaria de lmoveis e Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
157a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

Valor Total da Emissao R$ 662.837.000,00 

Remunerac;ao 99,00% da Taxa Dl 



Quanti dade 662.837 

Data de Vencimento 09/03/2023 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
159a Serie da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 279.635.000,00 

Remunerac;:ao 96% da taxa Dl 

Quanti dade 279.635 

Data de Vencimento 18.09.2024 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
160a Serie da 1a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 1.000.000,00 

Remunerac;:ao 100% da taxa Dl + 1% a.a. 

Quantidade 100.000 

Data de Vencimento 19/06/2019 

Garantias Aliena~ao Fiduciaria de Cotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serle 
161a Serie da 1a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 166.000.000,00 

Remunera~ao IPCA + 7,25% a.a. 

Quanti dade 166.000 

Data de Vencimento 20.08.2025 

Garantias 
Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios, Aliena~ao Fiduciaria de lmovel e 
Aliena~ao Fiduciaria de Cotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
162a Serie da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 110.000.000,00 

Remunerac;:ao IPCA + 7,25% a.a. 



Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

110.000 

20.08.2025 

Cessao Fiduci<kia de Direitos Creditorios, Aliena~ao Fiduciaria de lmovel e 
Aliena~ao Fiduciaria de Cotas 

Adimplencia Financeira 

163a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 60.000.000,00 

IPCA + 6,5489% a.a. 

60.000 

17/07/2023 

Aliena~ao Fiduciaria de lmovel, Aliena~ao Fiduciaria de Cotas e Cessao Fiduciaria 
de Direitos Creditorios 

Adimplencia Financeira 

166a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 26.591.385,43 

112% da Taxa Dl 

26.000 

15/0712026 

Aliena~ao Fiduciaria de Cotas, Aliena~ao Fiduciaria de Quotas, Cessao Fiduciaria 
de Direitos Creditorios e Fian~a 

Adimplencia Financeira 

167a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

R$ 11.684.000,00 

IPCA + 7,6454% a.a 

11.684 

14/0512030 

Aliena~ao Fiduciaria de lmovel, Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e Fian~a 

Adimplencia Financeira 

169a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 



Valor Total da Emissao 

Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Gar anti as 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da Emissao 

R$ 370.000.000,00 

99,00% da Taxa Dl 

370.000 

21/11/2032 

Hipoteca em 2° Grau e Fianc;a 

Adimplencia Financeira 

170a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobilic~rios daRB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

R$ 32.330.000,00 

IGP-M + 5,3033% a.a. 

32.330 

15/12/2026 

Alienac;ao Fiduciaria de lmovel, Alienac;ao Fiduciaria de Quotas, Fianc;a 

Adimplencia Financeira 

179a e 180a Series da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB 
Capital Companhia de Securitizac;ao 

R$ 229.216.931,00 

IPCA + 7,3356% a.a. e IPCA + 10,5834% a.a. respectivamente 

119.558 e 10.785 respectivamente 

16/01/2030 e 16/08/2032 respectivamente 

Alienac;ao Fidudaria de Ac;6es 

Adimplenda Financeira 

182a Serle da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

R$ 22.504.000,00 

IGP-M + 7,5846% 

22.504 

16.07.2031 

alienac;ao fiduciaria de imovel e alienac;ao fiduciaria de ac;6es 

Adimplencia Financeira 

183a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;ao 

R$ 74.809.000,00 



Remunerajj:ao IPCA + 8,2448% a.a. 

Quanti dade 74.809 

Data de Vencimento 13/08/2021 

Garantias alienac;:ao fiduciaria de im6vel e cessao fiduciaria de direitos credit6rios e aval 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serle 
184a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 300.000.000,00 

Remuneralj:ao IPCA + 6,0563% a.a. 

Quanti dade 300.000 

Data de Vencimento 15/07/2025 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
185a serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 15.715.000,00 (quinze milh6es, setecentos e quinze mil reais) 

Remunerajj:ao IGP-M/FGV +5,971% a.a. 

Quanti dade 15.715 (quinze mil, setecentos e quinze) CRI 

Data de Vencimento 15/06/2028 

Garantias alienac;:ao fiduciaria de im6veis; fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serle 
186a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao RS 35.364.000,00 

Remuneralj:ao IGP-M + 6,6929% a.a. 

Quanti dade 35.364 

Data de Vencimento 15/07/2028 

Garantias alienac;:ao fiduciaria de im6vel; fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serle 
187a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 40.164.000,00 

Remunerajj:ao IPCA + 7,7603% a.a. 



Quanti dade 40.164 

Data de Vencimento 14/0512030 

Garantias aliena~ao fiduciaria de im6vel; cessao fiduciaria e fian~a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
188a e 189a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 600.000.000,00 

Remunerac;ao 96,50% da Taxa Dl para a 1888 Serie; IPCA + 4.6572% a.a. para a 1898 Serie 
b_ 

Quanti dade 600.000 

Data de Vencimento 15/12/2023 para a 188a Serie; 15/1212025 para a 189a Serie 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
2008 e 201 a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao ate R$ 96.000.000,00 

Remunerac;ao 110% da Taxa Dl para a 200a Serie; 12% a.a. para a 201 a Serie 

Quanti dade ate 960 

Data de Vencimento 10 de abril de 2048 

Garantias fian~a, aliena~ao fiduciaria de im6veis e cessao fiduciaria de recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
208a e 209a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 300.000.000,00 

Remunerac;ao 95,75% da Taxa Dl para a 208a Serie; IPCA + 3,9317% para a 209a Serie 

Quanti dade 300.000 

Data de Vencimento 15/02/2023 para a 208a Serie; 15/0212026 para a 2098 Serie 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

4 Certificados de Recebiveis lmobiliarios (RB Capital Securitizadora S.A.) 

Serie 
20a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
200.000.000,00 Emissao 



Remunerac;:ao TR + 10,20% a.a. 

Quanti dade 1 

Data de Vencimento 25107/2023 

Garantias NIA 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
35a e 36a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$6.001.757,06 I R$6.001.757,06 

Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 9,4% a.a. 

Quanti dade 18 I 18 

Data de Vencimento 2011012019- 2011012019 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios, Alienac;:ao Fiduciaria de Ac;:oes e Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
38a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 250.000.000,00 

Emissao 

Remunerac;:ao TR + 9,7% a.a. 

Quanti dade 250 

Data de Vencimento 3011012024 

Garantias NIA 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
47a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 524.586.169,73 

Emissao 

Remunerac;:ao TR + 10,5% a.a. 

Quanti dade 524 

Data de Vencimento 18112/2029 

Garantias 
Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel, Alienac;:ao Fiduciaria de Quotas e Alienac;:ao 
Fiduciaria de Superficie 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Serie 
53 a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 51.606.245,81 

Emissao 

Remunera.;:ao IPCA + 8,50% a.a 

Quantidade 172 

Data de Vencimento 19/1212027 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios e Fian~a 

Enquadramento lnadimplencia Financeira 

Serie 
58 a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 83.876.047,83 

Emissao 

Remunera.;:ao IGP-M + 7, 90% a.a. 

Quanti dade 83 

Data de Vencimento 22/0212024 

Garantias Aliena.;:ao Fiduciaria de lm6vel, Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios, Cessao 
Fiduciaria de Aplica~ao Financeira e Fian~a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
59a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 320.000.000,00 

Emissao 

Remunera.;:ao TR + 11 ,5% a.a. 

Quanti dade 64 

Data de Vencimento 16/1212020 

Garantias Aliena~ao Fiduciaria de lm6veis e Fian~as 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Serle 
67a, 68a e 69a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$74.048.936,78- R$1.570.547,96- R$147.138.686,58 

Emissao 

Remunerac;ao IPCA + 7,381% a.a. (Para as 3 series) 

Quanti dade 1 - 1 - 1 

Data de Vencimento 01/10/2027-01/02/2014-01/0212027 

Garantias Alienac;ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento Adimplenda Financeira 

Serie 
74a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 30.842.546,55 

Emissao 

Remunerac;ao 120% da taxa Dl 

Quanti dade 92 

Data de Vencimento 22/1212019 

Garantias Aliena~ao Fiduciaria de A~oes 

Enquadramento Adimplenda Financeira 

Serie 
78a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 85.000.000,00 

Emissao 

Remunerac;ao IPCA + 7,50% a.a. 

Quanti dade 85 

Data de Vencimento 20/10/2023 

Garantias 
Cessao Fiduciaria de Direitos Credit6rios, Cessao Fiduciaria de Aplica~oes 
Financeiras, Aliena~ao Fiduciaria de lm6veis, Aliena~ao Fiduciaria de A~oes e A val 

Enquadramento Adimplenda Financeira 

Serie 
79a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 30.979.843,75 

Emissao 



Remunerac;:ao IPCA + 6,5124% a.a. 

Quanti dade 85 

Data de Vencimento 05/09/2022 

Garantias Alienac,:ao Fiduciaria de lm6vel e Fianc,:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
81 a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 44.930.581,90 

Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 6,5434% a.a. 

Quanti dade 134 

Data de Vencimento 15/01/2020 

Garantias Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
84a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 6.469.986,32 

Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 6,6861% a.a. 

Quanti dade 19 

Data de Vencimento 11/11/2021 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
85a, 86a e 87a Series da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB 
Capital Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$208.200.000,00- R$106.200.000,00- R$90.600.000,00 

Emissao 

Remunerac;:ao IPCA + 5,17% a. a. - IPCA + 5,39% a.a. - IPCA + 5,37% a. a. 

Quanti dade 694 - 354 - 302 

Data de Vencimento 15/12/2023- 15/12/2026- 15/12/2028 



Garantias 

Enquadramento 

Serle 

Valor Total da 
Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da 
Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da 
Emissao 

Remunerac;:ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serie 

N/A 

Adimplencia Financeira 

91 a Serie da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

R$ 19.622.830,28 

IGPM + 4,2602% a.a. 

58 

11/04/2019 

Alienac;:ao Fiduciaria de lmoveis e Fianc;:a ou Seguro Fianc;:a 

Adimplencia Financeira 

93a Serle da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

R$ 4.064.838,00 

120% da taxa Dl 

12 

05/02/2022 

Alienac;:ao Fiduciaria de lm6veis e Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Adimplencia Financeira 

94a Serie da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

R$ 20.549.176,20 

IPCA + 4,2274% a.a. 

60 

12106/2023 

Alienac;:ao Fiduciaria de lm6vel e Carta de Fianc;:a 

Adimplencia Financeira 

96a Serie da 1 a emissao de certificados de recebfveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 



Valor Total da 
R$ 7.362.026,91 

Emissao 

Remuneras:ao IPCA + 6% a.a. 

Quanti dade 21 

Data de Vencimento 16/05/2023 

Garantias 
Alienac;:ao Fiducii~ria de Jm6vel, Alienac;:ao Fiduciaria de Quotas, Cessao Fiduciaria 
de Recebiveis e Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
97a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 5.620.083,03 Emissao 

Remuneras:ao IPCA + 4,5430 % a.a. 

Quanti dade 15 

Data de Vencimento 05/0912022 

Garantias Fianc;:a 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
98a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 33.136.684,80 Emissao 

Remuneras:ao IPCA + 5,1024% a.a. 

Quanti dade 96 

Data de Vencimento 19/03/2021 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
103a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 66.063.385,00 Emissao 

Remuneras:ao IPCA + 9,4437% a.a. 

Quanti dade 1 

Data de Vencimento 11/06/2027 



Garantias 

Enquadramento 

Serie 

Valor Total da 
Emissao 
Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serle 

Valor Total da 
Emissao 
Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serle 

Valor Total da 
Emissao 
Remunerac;ao 

Quanti dade 

Data de Vencimento 

Garantias 

Enquadramento 

Serle 

Aliena~ao Fiduciaria de lmovel, Fian~a Pessoal e Fian~a Bancarla 

lnadimplencia Financeira 

105a Serle da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

R$ 117.165.196,19 

IPCA + 8,50% a.a. 

1 

11/06/2027 

Aliena~ao Fiduciarla de lm6vel e Fian~a 

lnadimplencia Financeira 

107a Serle da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securltizadora S.A. 

R$ 163.805.631,40 

IPCA + 6,30% a.a. 

470 

20/06/2027 

Fian~a e Aliena~ao Fiduciaria de Quotas 

Adimplencia Financeira 

108a Serle da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securltizadora S.A. 

R$ 47.800.000,00 

IPCA + 7,7942% a.a 

47800 

05/02/2031 

N/A 

Adimplencia Financeira 

109a Serle da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarlos daRB Capital 
Securitizadora S.A. 



Valor Total da 
R$ 21.060.000,00 

Emissao 

Remunerac;ao IPCA + 7,88% a.a. 

Quanti dade 21 

Data de Vencimento 05/02/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
120a Serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 43.064.433,78 

Emissao 

Remunerac;iio IPCA + 6,51% a.a. 

Quanti dade 129 

Data de Vencimento 05/10/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
121a Serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 136.147.629,36 Emissao 

Remunerac;ao IPCA + 6,54% a.a. 

Quanti dade 408 

Data de Vencimento 05/02/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 
123a serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da RB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 66.234.000,00 

Emissao 

Remunerac;ao 106% da Taxa Dl 

Quanti dade 66.234 

Data de Vencimento 19/03/2021 



Gar anti as aliena~ao fiduciaria de im6vel 

Enquadramento Adimplenda Financeira 

Serie 
124a serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios daRB Capital 
Securitizadora S.A. 

Valor Total da 
R$ 108.037.000,00 

Emissao 

Remunera~ao 106% da Taxa Dl 

Quanti dade 108.037 

Data de Vencimento 19/03/2021 

Garantias aliena~ao fiduciaria de im6vel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

5 Certificados de Receblveis do Agroneg6cio (RB Capital Companhia de 
Secu ritiza~ao) 

Serie 
sa serie da 1a emissao de certificados de recebiveis do agroneg6cio da RB Capital 

Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 657.060.000,00 

Remunera~ao 96% da Taxa Dl 

Quanti dade 657.060 

Data de Vencimento 03/10/2022 

Garantias Fian~a 

Enquadramento adimplencia financeira 

Serie 
9a serie da 1a emissao de certificados de recebiveis do agroneg6cio da RB Capital 

Companhia de Securitizac;:ao 

Valor Total da Emissao R$ 941.286.000,00 

Remunera~ao 97% da Taxa Dl e IPCA + 4,5055% a.a. 

Quanti dade 941.286 

Data de Vencimento 23/09/2022 

Garantias N/A 



I Enquadramento adimplencia financeira 

Serie 
13a serie da 1 a emissao de certificados de recebiveis do agroneg6cio da RB Capital 

Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 12.185.000,00 

Remunera~ao IPCA + 7,5000% a.a. 

Quanti dade 12.185 

Data de Vencimento 26.12.2027 

Garantias N/A 

Enquadramento adimplencia financeira 

Serle 14a serie da 1a emissao de certificados de recebiveis do agroneg6cio daRB Capital 
Companhia de Securitiza~ao 

Valor Total da Emissao R$ 200.000.000,00 

Remunera~ao 99,5% da Taxa Dl 

Quanti dade 200.000 

Data de Vencimento 11.09.2023 

Garantias N/A 

Enquadramento adimplencia financeira 



ANEXOX 

Declara9ao do Regime Fiduciario 



DECLARACAO DA EMISSORA 

ARB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima de capital aberto com 
registro de emissor de valores mobiliarios perante a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM sob 
o n° 18.406, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, n° 4.440, 11° Andar, Parte, CEP 04538-132, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ sob o 
n° 02.773.542/0001-22 ("Companhia"), neste ato representada nos termos de seu estatuto social, 
para fins de atender o que preve o item 4 do Anexo Ill da lnstru9ao n° 414 de 30 de dezembro de 
2004, conforme alterada, na qualidade de companhia emissora dos certificados de recebiveis 
imobiliarios da 221a Serie da 1a emissao da Companhia, declara, para todos os fins e efeitos, 
conforme definidos no "Termo de Securitizar;ao de Creditos Jmobiliarios dos Certificados de 
Recebiveis lmobiliarios da 221a Serie da 1a Emissao daRB Capital Companhia de Securitizar;ao", 
que institui o regime fiduciario sabre o Credito lmobiliario representado pela CCI, bern como todos 
e quaisquer direitos, garantias, privilegios, preferencias, prerrogativas e a96es inerentes ao Credito 
lmobiliario, tais como multas, juros, penalidades, indeniza96es e demais acess6rios 
eventualmente devidos, originados do Credito lmobiliario e da Conta Centralizadora na forma do 
artigo go da Lei 9.514. 

As palavras e expressoes iniciadas em letra maiuscula que nao sejam definidas nesta Declaragao 
terao o significado previsto no Termo de Securitizagao. 

Sao Paulo, 15 de agosto de 2019. 



ANEXOXI 

CCI 



Anexo I 

CCI 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMISSAO: 15 de agosto de 2019 ("Data de 

Emissao da CCI") 

LOCAL DE EMISSAO: Sao Paulo- SP. 

SERlE RED04 NUMERO 1 " TIPODECCI Integral 

1. EMITENTE 

RAZAO SOCIAL: RB Capital Companhia de Securitizac;ao 

CNPJ/ME: 02.773.542/0001-22 

ENDERE<;O: Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 4440 

COMPLEMENTO 110 An dar, CIDADE Sao Paulo UF SP CEP 04538-132 

Parte 

2. INSTITUI<;AO CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

CNPJ/ME: 17.343.682/0001-38 

ENDERE<;O: Avenida das Americas, n° 4.200 

COMPLEMENTO Bloco 8, Ala B, CIDADE Rio de UF RJ. CEP 22640-102 

Salas 302, 303 Janeiro 

e 304 

3. DEVEDORA 

RAZAO SOCIAL: Rede D'Or Sao Luiz S.A. 

CNPJ/ME: 06.047.087/0001-39 

ENDERE<;O: Rua Francisco Marengo n° 1312 

COMPLEMENTO 
,_ I CIDADE I Sao Paulo I UF I SP I CEP I 03313-000 

14. TiTULO 



"lnstrumento Particular de Escritura de Emissao Privada de Debentures Simples, Nao Conversiveis em 
A9oes, da Especie Quirografaria, em Serie Onica, da 188 (Decima Oitava) Emissao da Rede D'Or Sao Luiz 
S.A.", celebrado em 25 de julho de 2019 entre a Devedora, o Agente Fiduciario das Debentures e, como 
interveniente anuente, a Emissora, conforme aditado em 15 de agosto de 2019 ("Escritura de Emissao de 
Debentures"). 

5. VALOR DOS CREDITOS IMOBILJARJOS: R$538.328.000,00 (qulnhentos e trlnta e oito milhoes, trezentos 

e vinte e oito mil reais), na data de emissao das Debentures, qual seja 15 de agosto de 2019. 

6. IDENTIFJCA<;AO DOS EMPREENDIMENTOS: 

,, - -, ' > Empr~n<ft!J16nto obje(g -~tl~-
~pr~~h~~~nto 

Enl]§fi'j;lyO_ Matrfpulas destina~ de reQIJ~CI~_outic! -~ 
tmobi11iino - ~,, ' emis!laO de ceftl~c!Oit de - "·{, _-'':. 

' 
recel:>(vef$ ln'iobilfaiii:>s 

,_ . ' .. _ ... --
116.846 do 11" Oficial 

Anatomia Patol6gica R. Almirante Baltazar, n° 265, Sao 
de Registro de lm6veis NAO 

Quinta Crist6vao, Rio de Janeiro /RJ 
do Rio de Janelro/RJ 

4.830 e 15.556 do 2" 
Av. Joao Firmino, 200 e Av. Joao 

Firmino, 250 e n.0 3033 e 3051 da Av. 
Offcio do Registro de 

Assuncao Nova Torre lm6vels de Sao SIM' 
Alvaro Guimaraes, - Assuncao- Sao 

Bernardo do 
Bernardo do Campo/SP 

Campo/SP 

104.352 e 104.353 do 
Av. Tiradentes, sin - Gleba B e C, 

NAO Guarulhos Registro de lm6veis de 
Guarulhos - Sao Paulo/SP 

Sao Paulo/SP 

5.476 do 18" Registro 

Morumbi 
R. Engenheiro Oscar Americana, 840 

de lm6veis de Sao SIM' 
- Morumbl, - Sao Paulo/SP 

Paulo/SP 

174.624, 75.474, 

R. Desembargador Aguiar Valim, 52.714, 158.254, 

104, 112, 118, 128, 132, 142, 144, 24.264, 24.265, 

Nova Torre Itaim 152 e 158, e R. Dr. De Alceu de 102.477, 58.906, SIM' 

Campos Rodrigues, 165, 173 e s/n, 8.627, 87.808, 11.341, 

Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP 81.308, 81.310 e 

81.333 do 4" Registro 

de lm6veis de Sao 
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Paulo/SP 

104.448 e 104.177 do 
Av. Jaime Silvado 08, e R. Golf Club, 

NAO Sao Conrado 2o Registro de lm6veis 
57, Gavea- Rio de Janeiro/RJ 

do Rio de Janeiro/RJ 

746 e 11.446 do 2° 

Sao Lucas 
Av. Gel Stanley da Silveira, 33, Sao 

Registro de lm6veis de NAo 
Jose- Aracaju/SE 

Aracaju/SE 

62.023, 113.167 e 
Av. Sao Rafael, 2151 e Av. Sao 

Sao Rafael Rafael, 2152, area C, Sao Marcos-
113.168 do 2o Registro 

NAo 
de lm6veis de 

Salvador/SA 
Salvador/SA 

Av. Marechal Rondon, 279, Prac;:a 

Paschoal lazetti, casa 301 e casa 52.737, 65.839, 

307, R. dos Marianas, 332 e 324, late 65.840, 52.738, 

11 , R. dos Marianas, 334 e 336 Lt 12 19.169, 49.085, 
Sino SIM' 

Qd 20, R. des Marianas, 352, late 13, 49.086, e 19.170 do 1o 

R. des Marianas, 354, late 14, e Av. Registro de lm6veis de 

Marechal Rondon, 291, late 26 Osasco/SP 

Centro- Osasco/SP 

7.894 do go Registro 

CEMED TAQUARA 
Est. dos Bandeirantes, 363, Taquara-

de lm6veis de Rio de NAO 
Rio de Janeiro/RJ 

Janeiro/RJ 

R. Soares Caldeira, 142 - Loja A e 209.652 e 209.653 do 

CEMED MADUREIRA Loja S, Madureira - Rio de 8° Registro de lm6veis NAO 

Janeiro/RJ de Rio de Janeiro/RJ 

I 

137.956 do 1o Registro 
R. Tenente Avelar Pires de Azevedo, 

NAO CEMEDSINO de lm6veis de 
330, Centro- Osasco/SP 

I 
Osasco/SP 

82.740 do 2o Registro 
SADT GENERAL R. General Garzon, 22, loja A, Lagoa 

de lm6veis de Rio de NAO 
GAZON -Rio de Janeiro/RJ 

Janeiro/RJ 

Expansao Niter6i Rua Mariz e Barros, 550, on de 35.230 do 8° Oficio do SIM' 

existiam os predios 204 e 208, Santa Registro de lm6veis de 
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Rosa - Niter6i - Rio de Janeiro Niter6i, RJ 

315.086 do go Oficio 
Rua Santo Amaro, 80 - Gloria - Rio 

Benef. Portuguesa de Registro de lm6veis SIM' 
de Janeiro - Rio de Janeiro 

do Rio de Janeiro, RJ 

68.659, 92.943, 85.276 
St Sgas 914, sin, Lote 64-A,65-A,66-

e 89.668 do 10 
Sta. Luzia Star A e 67-A- Asa Sui- Brasilia- Distrito SIM' 

Registro de lm6veis do 
Federal 

Distrito Federal 

7. CONDI<;OES DA EMISSAO 

PRAZO E DATA DE 10 (anos) anos, ou seja, 3.653 (tres mil, seiscentos e cinquenta e tres) dias 
VENCIMENTO corridos, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2029 ("Data de 

Vencimento das Debentures"). 

ATUALIZA<;AO 
REMUNERA<;AO 

PAGAMENTO 
PRINCIPAL 

E 0 Valor Nominal Unitario das Debentures sera atualizado semestralmente no 
dia 15 nos meses de fevereiro e agosto de cada ano, pela varia~ao acumulada 
do IPCA, a partir da Data de lntegraliza~ao, inclusive, calculada de forma pro 
rata temporis por Dias Uteis, desde a Data de lntegraliza~ao ou a data do 
pagamento imediatamente anterior (inclusive), conforme aplicavel, ate a data 
do efetivo pagamento ("Atualizac;ao Monetaria"), sendo que o produto da 
Atualiza~ao Monetaria das Debentures sera incorporado automaticamente ao 
Valor Nominal Unitario das Debentures ("Valor Nominal Unitario Atualizado 
das Debentures") 

Sabre o Valor Nominal Unitario Atualizado das Debentures incidirao juros 
remunerat6rios prefixados correspondentes a 3,4465% (tres inteiros, quatro 
mil, quatrocentos e sessenta e cinco decimos de milesimos par cento) ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis ("Remunerac;ao das 
Debentures"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis par Dias Uteis, desde a Data de lntegraliza~ao au a Data de 
Pagamento da Remunera~ao das Debentures imediatamente anterior 
(inclusive), conforme aplicavel, ate a data do efetivo pagamento (exclusive). A 
Remunera<;ao das Debentures sera calculada conforme formula descrita no 
Termo de Securitiza~ao. 

DO Sem prejuizo dos pagamentos em decorrencia de resgate antecipado das 
Debentures, ou de vencimento antecipado das obriga<;6es decorrentes das 
Debentures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissao de Debentures, 
o Valor Nominal Unitario das Debentures sera amortizado em 3 (tres) 
parcelas, sendo a primeira em 15 de agosto de 2027, no valor corresponde a 
33,3333% (trinta e tres inteiros e tres mil, trezentos e trinta e tres decimos de 
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milesimos por cento) do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado das 
Debentures, a segunda em 15 de agosto de 2028, no valor corresponde a 
50,0000% (cinquenta por cento) do saldo do Valor Nominal Unitario Atualizado 
das Debentures, e a ultima, na Data de Vencimento das Debentures, no valor 
corresponds a 100,0000% (cern porcento) do saldo do Valor Nominal Unitario 
Atualizado das Debentures. 

PAGAMENTO DOS Sem prejufzo dos pagamentos em decorrencia de resgate antecipado das 
JUROS Debentures ou de vencimento antecipado das obrigagoes decorrentes das 

Debentures, nos termos previstos na Escritura de Emissao de Debentures, a 
Remuneracao das Debentures sera paga semestralmente, a partir da Data de 
Emissao das Debentures no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada 
ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de agosto de 2019 e o ultimo, na 
Data de Vencimento das Debentures ("Datas de Pagamento da 
Remunera!;aO das Debentures"), conforme tabela constante do Anexo Ill a 
Escritura de Emissao de Debentures. 

ENCARGOS 2% (dois por cento), conforme definido na Escritura de Emissao das 
MORA T6RIOS: Debentures. 

JUROS DE MORA: 1% (urn por cento) ao mes, calculados pro rata temporis desde a data de 
inadimplemento ate a data do efetivo pagamento, conforme definido na 
Escritura de Emissao das Debentures. 

18. GARANTIA REAL IMOBILIARIA 

Nao M. 

* * * * * 
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