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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

I - PARTES:

Peto presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:
ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21e Andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Emissora" ou "Securitizadora"); e
GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.015, CEP 22.775-003, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 10,749.264/0001-04, neste ato representada na forma de seu Contrato Social
{adiante designada simplesmente como "Agente Fiduciário").
(sendo a Emissora e o Agente Fiduciário denominados, conjuntamente, como "Partes" ou,
individualmente, como "Parte")
RESOLVEM celebrar este "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5a, 6a e 7a Séries da
2a Emièsão da ISEC Securitizadora S.A." ("Termo"), para vincular os Créditos imobiliários aos
Certificadas'de Rêcebíveis Imobiliários da 5 a , 6a e 7a Séries da 2a Emissão da ISEC Securitizadora
S.Á., de acordo com o artigo 3Õ da t e i n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,
bem como das demais legislações aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

II - CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1.

Definições: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo deste Termo.
1.1.1. Além disso, (i) os cabeçalhos e títulos deste Termo servem apenas para
conveniência de referência e não limitarão ou afetarão o significado dos dispositivos aos
quais se aplicam; (ii) os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e outros

termos semelhantes serão interpretados como se estivessem acompanhados do termo
"exemplificativamente"; (iii) sempre que exigido pelo contexto, as definições contidas
nesta Cláusula Primeira aplicar-se-ão tanto no singular quanto no plural e o gênero
masculino incluirá o feminino e vice-versa; (iv) referências a qualquer documento ou
outros instrumentos incluem todas as suas alterações, substituições, consolidações e
respectivas complementações, salvo se expressamente disposto de forma diferente; (v)
referências a disposições legais serão interpretadas como referências às disposições
respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas; (vi) salvo se de
outra forma expressamente estabelecido neste Termo, referências a itens ou anexos
aplicam-se a itens e anexos deste Termo; e (vii) todas as referências a quaisquer Partes
incluem seus sucessores, representantes e cessionários devidamente autorizados.

"Agente Fiduciário";

0 Agente Fiduciário, conforme definido no preâmbulo;

"Alienação Fiduciária (Imóvel D"

A alienação fiduciária do Imóvel 1, constituída em garantia do

ou "Alienação Fiduciária

cumprimento das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato

(Terreno)";

de Alienação Fiduciária (Imóvel I) ou Contrato de Alienação
Fiduciária (Terreno);

"Alienação Fiduciária (Imóvel II')": A alienação fiduciária do Imóvel II, constituída em garantia do
cumprimento das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato
de Alienação Fiduciária (Imóvel II);

"Alienação Fiduciária (Imóvel

A alienação fiduciária do Imóvel III, constituída em garantia do

iü)" :

cumprimento das Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato
de Alienação Fiduciária (imóvel III);

,

"Alienacão(ões) Fiduciária(s) de

A Alienação Fiduciária (imóvel I), a Alienação Fiduciária (Imóvel II)

hnóvel(eis)":

e a Alienação Fiduciária (Imóvel III), quando referidas em conjunto;

"Alienação Fiduciária de Quotas

A alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da SPE

(SPE Espanha)":

Espanha, bem como dos respectivos dividendos e rendimentos,
constituída

em

garantia

do

cumprimento

das

Obrigações

Garantidas, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de

Quotas (SPE Espanha);

"Alienação Fiduciária de Quotas

A alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da (SPE

(SPE Itália)":

Itália), bem como dos respectivos dividendos e rendimentos,
constituída

em

garantia

do

cumprimento

das

Obrigações

Garantidas, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de
Quotas (SPE Itália);

"Alienacão(ões) Fiduciária(s) de
Quotas":
"Assembleia Geral":

A Alienação Fiduciária de Quotas (SPE Espanha) e a Alienação
Fiduciária de Quotas (SPE Itália), quando referidas em conjunto;

A Assembleia Gerai dos Titulares dos CRI, convocada e instalada nos
termos da Cláusula Décima Sexta deste Termo;

"Aval (is)":

O Aval CCB 01 e o Aval CCB 02, quando referidos em conjunto;

"Aval CCB 01

O aval prestado pelos Avalistas nos termos do item 5.2. da CCB 01;

"Aval CCB 02":

O aval prestado pelos Avalistas nos termos do item 5:2. da CCB 02;

"Avalistas":

Alain Korall Horn, inscrito no CPF/MF sob o n° 022.758.048-62 e
Raphael Korall Horn, inscrito no CPF/MF sob o n° 022.758.028-19,
quando referidos em conjunto;

"Banco Liquidante":

É o Banco Bradesco S.A., instituição financeira de direito privado,
com sede no Núcleo Administrativo denominado "Cidade de Deus"
s/ n°, Vila Yara, Município e Comarca de Osasco, Estado de São
Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.746.948/0001-12, responsável
pelas liquidações financeiras dos CRI;

"Cascata de Pagamentos":

Tem o significado que lhe é atribuído no item 5.6 deste Termo;

"CCB":

Em conjunto, a CCB 01 e a CCB 02, mediante as quais a Cedente
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concedeu o Financiamento Imobiliário à Devedora;

"CCB 0

1

A

"Cédula de Crédito Bancário n° ESSER03", emitida pela Devedora
em favor da Cedente, com o Aval dos Avalistas e interveniência do
Agente Fiduciário e da Emissora, nesta data;

"CCB 02":

A "Cédula de Crédito Bancário n° ESSER04", emitida pela Devedora
em favor da Cedente, com o Aval dos Avalistas e interveniência do
Agente Fiduciário e da Emissora, nesta data;

"CCI":

Em conjunto, a CC! 01 e a CCI 02;

"CCI 0

1

1

(uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral emitida pela
Emissora sob a forma escriturai, sem garantia real imobiliária, nos
termos da Escritura de Emissão de CCI, para representar a
totalidade dos Créditos Imobiliários CCB 01;

"CCI 02":
: :

1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral emitida pela
Emissora sob a forma escriturai, sem garantia real imobiliária, nos
termos da Escritura de Emissão de CCI, para representar a
totalidade dos Créditos Imobiliários CCB 02;

"Cedente":

CHB - Companhia Hipotecária Brasileira, instituição financeira com
sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua
João Pessoa, n° 267, 5o andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.694.628/0001-98;

"Cessão(ões) Fiduciária(s) de

A Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Futuros (SPE Espanha) e

Di rei tos Credi tórios Futuros":

a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros (SPE Itália),
quando referidas em conjunto;

"Cessão Fiduciária de Direitos

A cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios futuros

Creditórios Futuros ÍSPE

advindos

Espanha)":

Empreendimento Essencis, de propriedade da SPE Espanha. A

da

comercialização

das

unidades

autônomas

do

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros SPE Espanha será
constituída nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de
Quotas (SPE Espanha);

"Cessão Fiduciária de Direitos

A cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios futuros

Creditórios Futuros {SPE Itália)":

advindos

da

comercialização

das

unidades

autônomas

do

Empreendimento Sunday, de propriedade da SPE Itália. A Cessão
Fiduciária de

Direitos

Creditórios

Futuros

(SPE Itália)

será

constituída nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de
Quotas (SPE Itália);

"CETIP":

É a CETIP S.A. - Mercados Organizados, instituição dêvidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil para á prestação de
serviços de depositária de ativos escriturais e liquidação financeira,
com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida República do Chile, n° 230, 11° andar;

"Condições Pará Liberação":

As Condições Para Liberação A e as Condições Para Liberação B,
quando referidas em conjunto;

"Condições Para Liberação A":

São as condições para liberação dos recursos da Parcela A do Valor
da Cessão, que deverão ser atendidas para a liberação dos recursos
da Conta Centralizadora para a conta de livre movimentação da
Devedora, estabelecidas na cláusula 1.5.1. de cada CCB e na
cláusula 2.4.1. do Contrato de Cessão:
(i)

registro

das

Alienações

Fiduciárias

de

Quotas

nos

respectivos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das
sedes das partes signatárias e protocolo,das respectivas alterações
dos Contratos Sociais das SPE nas Juntas Comerciais competentes;

(ii)

conclusão da auditoria jurídica dos imóveis objeto das

Alienações Fiduciárias de Imóveis e seus respectivos proprietários,
em termos satisfatórios à Securitizadora;
(iii)

não verificação de nenhuma das hipóteses de vencimento

antecipado estabelecidas das CCB;
(iv)

não ocorrência de qualquer mudança adversa relevante nas

condições financeiras e econômicas da Devedora, exceto caso,
comprovadamente, (a) não inviabilize ou não prejudique, de forma
substancialmente

relevante,

a

constituição,

validade

e/ou

exequibilidade das CCB, e (b) não afete de forma prejudicial e
relevante a capacidade de pagamento e/ou disponibilização de
recursos da Emitente no âmbito das CCB, de forma a torná-la
incapazes de honrar com tais obrigações; e
(v)

não ocorrência de alteração nas condições do mercado

financeiro e de capitais, tanto no Brasil quanto no exterior, assim
como não ocorrência de qualquer alteração de ordem política que
afete as condições de mercado de forma adversa relevante e que
torne inviável a oferta de CRI; e
(vi)

subscrição e integralização de CRI em valor mínimo

equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); sendo certo
que do montante de CRI subscritos e integralizados, no mínimo,
10% (dez por cento) deverá representar os CRI Subordinados
(conforme definidos no Termo de Securitização.

•'Condições Para Liberação B":

Sào

as

«níl|Ça«

Para

fração

dos recursos do montante

remanescente do Valor da Cessão, que deverão ser atendidas para
a liberação dos recursos da Conta Centralizadora para a conta de
livre

movimentação da Devedora, estabelecidas na cláusula

1.5.2.1. de cada CCB e na cláusula 2.4.1. do Contrato de Cessão:
(i)

assinatura e efetivo registro, nas matrículas dos Imóveis,

V

dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel em montante j
necessário ao atendimento do índice de Cobertura Mínimo na forma
prevista na alínea "ii" abaixo;
(ii)

comprovação, pela Devedora, de que o índice de Cobertura

Mínimo (abaixo definido) está atendido, sendo certo que o índice
de Cobertura Mínimo deve estar atendido usando-se por referência
o(s)

montante(s) de CCB desembolsado(s) até o momento,

acrescido do novo montante a ser desembolsado;
(iii)

arquivamento das alterações dos Contratos Sociais das

Sociedades, referentes às Alienações Fiduciárias de Quotas; e
(iv)

subscrição e integralização dos CRI, sendo certo que do

montante de CRI subscritos e integralizados, no mínimo, 10% (dez
por cento) deverá representar os CRI Subordinados.
"Condições Precedentes":

As Condições Precedentes A e as Condições Precedentes B, quando
referidas em conjunto;

"Condições Precedentes A":

São as condições precedentes que deverão ser atendidas para a
liberação dos recursos do Financiamento Imobiliário e pagamento
da Parcela A do Valor da Cessão na Conta Centralizadora,
estabelecidas na cláusula 1.5 de cada CCB e na cláusula 2.4. do
Contrato de Cessão:
(i)

perfeita formalização dos Documentos da Operação (com

exceção dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel),
entendendo-se como tal as suas assinaturas (incluindo seus anexos,
quando for o caso) pelas respectivas partes, bem como a
comprovação da obtenção de. todas as aprovações societárias da
Devedora e das demais partes signatárias necessárias para perfeita
formalização de cada CCB;
\ •í '

(ii)

registro do Contrato de Cessão nos Cartórios de Registro de

Títulos e Documentos das sedes dás partes signatárias;

(iii)

subscrição e integralização de qualquer quantidade dos

CRi;e
(iv) apresentação de laudos de avaliação informando os respectivos
valores de venda forçada dos Imóveis, sendo certo que tais laudos
deverão ter sido elaborados até 6 (seis) meses antes da Data de
Emissão.

"Condições Precedentes B":

São as condições precedentes estabelecidas na cláusula 1.5.2 de
cada CCB e na cláusula 2.4.1. do Contrato de Cessão que deverão
ser atendidas para o pagamento, em uma ou mais parcelas, do
valor remanescente do Valor da Cessão após o pagamento da
Parcela A do Valor da Cessão:
(i)

comprovação do atendimento das Condições Precedentes A

e das Condições Para Liberação A Listadas nas alíneas " i " a "v" do
item 1.5.1. das CCB; e
(ii)

"Conta Centralizadora":

subscrição e integralização de qualquer quantidade de CRI.

É a conta corrente n° 122.957-5, agência 0134-1, do Banco
Bradesco S.A., de titularidade da Emissora;

"Contrato de Alienação Fiduciária O instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em
(Imóvel i)" ou "Contrato de

Garantia e Outras Avenças (Imóvel I), referente à Alienação

Alienação Fiduciária (Terreno)":

Fiduciária

(Imóvel

I),

a ser

firmado entre

a Esser Haifa

Empreendimentos imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
14.355.498/0001-10, a Emissora, a Devedora e o Agente Fiduciário,
mediante o qual o Imóvel I será alienado fiduciariamente em favor
da Emissora, em garantia do cumprimento das Obrigações
Garantidas;

"Contrato de Alienação Fiduciária O Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em
(Imóvel il)":
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Garantia e Outras Avenças (Imóvel II), referente à Alienação

v

\

^

Fiduciária (imóvel II), a ser firmado entre a SPE Itália, a Emissora, a
Devedora e o Agente Fiduciário, mediante o qual o Imóvel II será
alienado fiduciariamente em favor da Emissora, em garantia do
cumprimento das Obrigações Garantidas;

"Contrato de Alienação Fiduciária 0 Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em
(Imóvel III)":

Garantia e Outras Avenças (Imóvel III), referente à Alienação
Fiduciária (Imóvel III), a ser firmado entre a SPE Espanha, a
Emissora, a Devedora e o Agente Fiduciário, mediante o qual o
Imóvel lli será alienado fiduciariamente em favor da Emissora, em
garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas;

"Contratos de Alienação

0 Contrato de Alienação Fiduciária (imóvel I), o Contrato de

Fiduciária de Imóvel":

Alienação Fiduciária (Imóvel II) e o Contrato de Alienação Fiduciária
(Imóvel III), quando referidos em conjunto;

"Contratos de Alienação

Cada um dos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de

Fiduciária de Quotas":

Quotas e Outras Avenças, referentes às Alienações Fiduciárias de
Quotas, firmados, nesta data, entre a Devedora, a General, a
Emissora e o Agente Fiduciário, mediante os quais a totalidade das
quotas de emissão, bem como os respectivos dividendos e
rendimentos, da SPE Espanha e da SPE Itália foram alienados
fiduciariamente

em

favor

da

Emissora,

em

garantia

do

cumprimento das Obrigações Garantidas;

"Contrato de Cessão":

0 Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e
Outras Avenças, celebrado em 15 de dezembro de 2015, entre a
Cedente, a Emissora e a Devedora, por meio do qual foram cedidos
a Emissora todos os Créditos Imobiliários;

"Contrato de Distribuição Oferta O Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, de
400":

Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores
Esforços de Distribuição,
Securitizadora

S.A.,

da 7a Série da 2 a Emissão da ISEC

a ser

celebrado entre

V

a Emissora,

o

Coordenador Líder e a Devedora, para reger a forma de distribuição
dos CRI, sob o regime de melhores esforços, nos termos da
Instrução CVM 400/03;

"Contrato de Distribuição Oferta

0 Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Púbíica, com

476":

Esforços Restritos de Distribuição, de Certificados de Recebíveis
Imobiliários, sob o Regime de Melhores Esforços de Distribuição, da
5a e 6° Séries da 2a Emissão da ISEC Securitizadora S.A., celebrado
em 15 de dezembro de 2015, entre a Emissora, o Coordenador Líder
e a Devedora, para reger a forma de distribuição dos CRI, sob o
regime de melhores esforços, nos termos da Instrução CVM 476/09;

"Coordenador Líder":

Ourinvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Paulista, n° 1728 - Sobreloja, Bela Vista, CEP
01310-919, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.997.804/0001-07;

"Créditos Imobiliários":

Os Créditos Imobiliários CCB 01 e os Créditos Imobiliários CCB 02,
quando referidos em conjunto;

"Créditos Imobiliários CCB 01":

A totalidade (i) dos direitos creditórios, presentes e futuros,
oriundos da CCB 01, no valor, forma de pagamento e demais
condições previstos na CCB 01, bem como (ii) de todos e quaisquer
outros direitos creditórios devidos pela Devedora, por força da CCB
01, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como

. .."

juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais
encargos contratuais e legais previstos na CCB 01;

"Créditos Imobiliários CCB 02":

A totalidade (i) dos direitos creditórios, presentes e futuros,
oriundos da CCB 02, no valor, forma de pagamento e demais
condições previstas na CCB 02, bem como (ii) de todos e quaisquer
outros direitos creditórios devidos pela Devedora, por força da CCB
02, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como
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juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, j
indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais
encargos contratuais e legais previstos na CCB 02;

"CRI em Circulação", para fins de São todoc os CRI em circulação no mercado, excluídos aqueles que
quórum:

a Emissora, a Cedente, as Garantidoras e os Avalistas possuírem, ou
que sejam de propriedade de seus controladores, ou de qualquer
de suas controladas ou coligadas, direta ou indiretamente, bem
como dos respectivos administradores;

'CRI":

Em conjunto, os CRI Seniores 400, os CRI Seniores 476 e os CRI
Subordinados da presente emissão, emitidos pela Emissora com
lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da formalização deste
Termo, nos termos dos artigos 6o a 8o da Lei n° 9.514/1997;

'CRI Seniores 400'

São os CRI da 7a Série da 2a Emissão da Emissora, que serão objeto
de oferta pública, nos termos da Instrução CVM n° 400/03. Os CRI
Seniores 400 e os CRI Seniores 476 serão pagos concomitante e
proporcionalmente, sendo certo que não há qualquer relação de
subordinação entre estes.

Os CRI Seniores têm preferência no recebimento de juros
remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente
incorridos, em relação aos CRI Subordinados, sendo que as despesas
de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas, na Cláusula
Décima Primeira deste Termo, são pagas antes que os CRI Seniores,
de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 5.6
deste Termo.

Dessa forma, , os CRI Subordinados não poderão ser resgatados pela
Emissora antes do resgate integral dos CRI Seniores;
"CRI Seniores 476":

São os CRI da 5a Série da 2a Emissão da Emissora, que serão objeto
de oferta restrita, nos termos da Instrução CVM n° 476/09. Os CRI
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Seniores 400 e os CRI Seniores 476 serão pagos concomitante e
proporcionalmente, sendo certo que não há qualquer relação de
subordinação entre estes.

Os CR! Seniores têm preferência no recebimento de juros
remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente
incorridos, em relação aos CRI Subordinados, sendo que as despesas
de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas na Cláusula
Décima Primeira deste Termo, são pagas antes que os CRI Seniores,
de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item 5.6
deste Termo.

Dessa forma, os CRI Subordinados não poderão ser resgatados pela
Emissora antes do resgate integral dos CRI Seniores;

"CRI Seniores":

Os CRI Seniores 400 e os CRI Seniores 476, quando referidos em
conjunto;

'CRI Subordinados":

São os CRI da 6a Série da 2a Emissão da Emissora. Os CRI
Subordinados recebem juros remuneratórios, principal e encargos
moratórios eventualmente incorridos, somente após o pagamento
das despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado, previstas
na Cláusula Décima Primeira deste Termo, do pagamento dos CRI
Seniores, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no
item 5.6 deste Termo. Adicionalmente, os recursos eventualmente
excedentes dos Créditos Imobiliários, após o atendimento da
Cascata de Pagamentos, serão devidos e pagos integralmente aos
titulares dos CRI Subordinados, em igual proporção, a título de
prêmio pela Subordinação, nos termos do subitem 5.6.4 deste
Termo. Por fim, as deliberações dos titulares dós CRI Subordinados,
em assembleia geral, são tomadas em observância ao disposto no
item 16.1 e respectivos subitens, dispostos neste Termo;

'CVM":
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É a Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão":

É o dia 15 de dezembro de 2015;

"Data de Pagamento":

Sempre 02 (dois) Dias Úteis após a Data de Referência;

"Data de Referência":

Cada uma das datas dispostas no Anexo I ao presente Termo;

"Despesas":

São as despesas previstas no item 3.1 e seguintes da CCB 01;

"Devedora" ou "Emitente":

Esser Holding Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14°
andar,

CEP

01414-003

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

n°

09.721.,814/0001-90;

"Dia Útil":

Para o cômputo dos prazos referentes aos eventos da CETIP e/ou de
qualquer obrigação pecuniária, será considerado como dia útil
qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado
nacional na República Federativa do Brasil.
Com relação às obrigações não pecuniárias, será considerado como
dia útil qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacional na República Federativa do Brasil ou feriado
judaico;

"Emissão":

É a emissão da 5a, da 6a e da 7a Séries da 2a Emissão de CRI da
Emissora;

"Empreendimento Essencis":

O empreendimento

denominado

'Essencis',

que

está

sendo

desenvolvido nos imóveis objeto das matrículas n° 138.780,
138.795, 138.807, 138.82.3, 138.847, 138.851, 138.852, 138.853,
138.854, 138.857, 138.858 e 138.860, todas do 10° Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP;

"Empreendimento Haifa":

O empreendimento Haifa, que está sendo desenvolvido no terreno
objeto da matrícula n° 191.284, do 4o Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de São Paulo - SP;

"Empreendimento Sundav":

0

empreendimento

denominado

'Sunday',

que

está

sendoi

desenvolvido nos imóveis objeto das matrículas n° 139.179,
139.181, 139.190, 139.213, 139.227, 139.238, 139.239 e 139.251,
todas do 10° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo - SP;

" E mp reendi mentos ":

Em conjunto, o Empreendimento Essencis, o Empreendimento Haifa
e o Empreendimento Sunday;

"Empreendimentos Habitacionais

São os empreendimentos descritos no Anexo I de cada CCB;

Alvo":

"Escritura de Emissão de CCI":

0 Instrumento

Particular

de Emissão de Cédulas de Crédito

Imobiliário Integrais sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma
Escriturai, firmado entre a Emissora e a Instituição Custodiante,
mediante o qual foram emitidas as CCI;

"Escriturador":

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
instituição responsável pela escrituração dos CRI;

-

"Eventos de Vencimento

São os Eventos de Vencimento Antecipado CCB 01 e os Eventos de

Antecipado":

Vencimento Antecipado CCB 02, quando referidos em conjunto;

"Eventos de Vencimento

São os eventos previstos no item 7.1 da CCB 01 e abaixo transcritos,

Antecipado CCB 01":

que,

quando

ocorridos

e

posteriormente

ratificados

por

manifestação afirmativa da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI,
observados o quórum e os procedimentos previstos no item 16.9.2
deste Termo, ensejam o vencimento antecipado do Financiamento
Imobiliário:
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a)

falta de cumprimento, pela Devedora e/ou pelos Avalistas, no
prazo

e

pela

forma

devidos,

de

qualquer

obrigação

pecuniária, principal ou acessória, contraída em decorrência
da CCB 01 ou nos instrumentos das Garantias, não sanada no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados de comunicação, pela
Emissora, neste sentido;
b)

falta de cumprimento, pela Devedora, no prazo e pela forma
devidos, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na
CCB 01 e/ou nos demais Documentos da Operação, desde que
a Devedora tenha sido notificada por escrito, pela Emissora,
para remediá-las e não o tenha feito no prazo de 30 (trinta)
dias corridos a contar do recebimento da mencionada
notificação,

exclusivamente

quando

tal

obrigação

não

contemplar prazo específico para sua satisfação;
c)

]

pedido, por parte da Devedora, de qualquer plano de
recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou
classe de credores, independentemente de ter sido requerida
ou obtida homologação judicial do referido plano; ou se a
Devedora

ingressar

em

juízo

com

requerimento

dei

recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz
competente;

ou

se

a

Devedora

formular

pedido

de

autofalência ou sè tiver a sua falência decretada e desde que
tal fato não seja devidamente elidido no prazo legal; ou
ainda, em caso de dissólução óü extinção da Devedora salvo
se expressamente aprovado pela Emissora;
d)

insolvência civil de qualquer um dos Avalistas;

e)

protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Devedora ou
contra qualquer um dos Avalistas, no mercado local ou
internacional, em valor individual igual ou superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), reajustados a cada
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período de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão,
com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste da
CCB 01, salvo (i) se o protesto tiver sido efetivado por erro ou
má-fé de terceiros, validamente comprovados pela Devedora
e/ou petos Avalistas, conforme o caso; ou (ii) no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência do
protesto, este seja sanado, suspenso ou cancelado, ou sejam
prestadas garantias suficientes;
f)

inadimplemento de qualquer outra obrigação financeira de
responsabilidade da Devedora ou de qualquer um dos
Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) reajustados a cada
período de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão,
com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste da
CCB 01;

g)

não cumprimento de qualquer decisão oü sentença judicial
transitada em julgado contra a Devedora ou contra qualquer
um dos Avalistas, em valor individual óu agregado igual ou
superior a R$ 1.000,000,00 (urri milhão de reais),reajustados
a cada período de 12 (doze) meses contados da Data de
Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o
reajuste da CCB 01, ou seu valor equivalente em outras
moedas, no prazo estipulado para o pagamento, e desde que
não haja nenhuma outra medida judiciai que venha a
suspender a exigibilidade do cumprimento de referida
sentença;

h)

transferência,

pela

qualquer obrigação

Devedora e/ou

pelos Avalistas,

relacionada à CCB 01,

de

exceto se

previamente aprovada pela Emissora;
i)

mudança ou alteração do objeto social da Devedora, de
forma a alterar as atuais atividades principais da Devedora,
ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham
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prevalência ou possam representar desvios em relação às
atividades atualmente desenvolvidas;
j)

ocorrência de qualquer mudança, transferência ou a cessão,
direta ou indireta, do controle societário ou ainda a
incorporação, fusão ou cisão da Devedora, quando quaisquer
das ocorrências implicarem na transferência do controle para
outro grupo econômico, sem a prévia e expressa anuência da
Emissora;

k)

se

as

Garantias

convencionadas

Reais

não forem

ora

e/ou

devidamente

eventualmente
efetivadas

ou

formalizadas pela Devedora ou pelos Garantidores, segundo
os dispositivos contratuais ou Legais aplicáveis, ou se elas, por
qualquer fato atinente ao seu objeto, se tornarem inábeis,
impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento da^
dívida representada pela CCB 01, e desde que não sejam
substituídas ou complementadas, conforme previsto na CCB
01, Ou, ainda, se for móvida qualquer espécie de ação
administrativa ou judicial, legítima, contra a Devedora e/ou
qualquer dos Garantidores, que de forma relevante afete
qualquer dos bens ou direitos que constituem as Garantias
Reais, desde que não haja reforço ou substituição das
referidas garantias, na forma prevista nos Documentos da
Operação;
l)

caso seja declarado o vencimento antecipado da CCB 02;

m)

a Devedora deixe de pagar, nos seüs vencimentos, tributos de
qualquer natureza, lançados sobre os Empreendimentos
Habitacionais Alvo, e não sane tal inadimplemento em até 30 i
(trinta) dias a contar da notificação emitida pelas autoridades j
fiscais, sendo certo que estão excluídos do alcance desta
alínea os tributos não pagos em razão de eventuais discussões
administrativas ou judiciais e aqueles cujo não pagamento
nãõ afete diretamente o cumprimento das obrigações dai
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Devedora na Operação;
n)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas,
na data em que foram prestadas, quaisquer das declarações
ou garantias prestadas pela Devedora, pelos Avalistas e/ou
pelos Garantidores durante a vigência da CCB 01, inclusive,
mas não se limitando a, as declarações ou garantias prestadas
na CCB 01 e nos demais Documentos da Operação;

o)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das
autorizações e licenças, inclusive as ambientais, necessárias
para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela
Devedora e que possam impactar, comprovadamente, de
maneira significativa, as condições econômicas, financeiras
e/ou operacionais da Devedora em, no mínimo; 20%~ (vinte
por cento) do patrimônio líquido da Devedora, exceto se,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de tal
não renovação, cancelamento^ revogação ou suspensão, a
Devedora comprove a existência de provimento jurisdicional
autorizando a

regular

continuidade

das

atividades da

Devedora até a renovação ou obtenção dá referida licença ou
autorização ou demonstre ter protocolado pedido neste
sentido, no caso de mora do próprio órgão na expedição da
respectiva autorização ou licença;
p)

caso, após 7 (sete) Dias Úteis contados da notificação da
Securitizadora neste sentido, a Devedora deixe de arcar com
o v^lor do !OF e demais encargos, inclusive moratórios, que
eventualmente incidam sobre o-crédito objeto da CCB 01,
como resultado do descumprimento da utilização dos recursos
provenientes

da

CCB

01

para

fins

exclusivamente

habitacionais e desde qúe não haja" nenhuma outra medida
judicial e/ou administrativa adotada pela Devedora que
venha a suspender a exigibilidade do )OF;
q)

caso o registro das Alienações Fiduciárias de Imóveis não seja
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realizado nas matrículas dos respectivos Imóveis no prazo!
máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por 60 (sessenta)
dias, na hipótese de a Devedora e/ou as respectivas
fiduciantes

estarem

cumprindo

tempestivamente

com

eventuais exigências impostas pelos Cartórios de Registro de
Imóveis competentes; e
r)

caso o arquivamento do contrato social das Sociedades cujas
quotas foram alienadas fiduciariamente, nos termos das
Alienações Fiduciárias de Quotas, não seja realizado nas
juntas comerciais competentes no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por 60 (sessenta) dias, na hipótese de a Devedora
e/ou

as

respectivas

fiduciantes

estarem

cumprindo

tempestivamente com eventuais exigências impostas pelas
respectivas juntas comerciais;
Além dos eventos listados acima, será decretado o vencimento
antecipado

automático

da

CCB 01,

independentemente

da

realização de assembleia geraldos titulares dos CRI, caso a
Emitente não proceda o resgate antecipado compulsório da CCB
01,

total

ou

parcial,

conforme

aplicável,

em

montante

proporcional a quantidade de CRI Seniores 400 quê tenham sido
subscritos e integralizados, nas seguintes hipóteses: (i) caso o
registro definitivo dos CRI Seniores 400 venha a ser indeferido pela
CVM; e/óu (ii) caso um ou mais investidores dos CRI Seniores 400
venha a retratar

a aquisição dos CRI Sêniores 400 e a

Securitizadora seja obrigada a restituir os recursos por estes
integralizados, nos termos previstos nos artigos 20, 26 e 27 da
Instrução CVM n° 400/03.

"Eventos de Vencimento

São os eventos previstos no item 7.1 da CCB 02 e abaixo transcritos,

Antecipado CCB 02":

que,

quando

ocorridos

e

posteriorménte

ratificados

por

manifestação afirmativa da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI,
observados o quórum e os procedimentos previstos no item 16.9.2
deste Termo, ensejam o vencimento antecipado do Financiamento
Imobiliário:
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a)

falta de cumprimento, pela Devedora e/ou pelos Avalistas, no
prazo

e

pela

forma

devidos,

de

qualquer

obrigação

pecuniária, principal ou acessória, contraída em decorrência
da CCB 02 ou nos instrumentos das Garantias, não sanada no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contados de comunicação, pela
Emissora, neste sentido;
b)

falta de cumprimento, pela Devedora, no prazo e pela forma
devidos, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na
CCB 02 e/ou nos demais Documentos da Operação, desde que
a Devedora tenha sido notificada por escrito, pela Emissora,
para remediá-las e não o tenha feito no prazo de 30 (trinta)
dias corridos a contar dc recebimento da mencionada
notificação,

exclusivamente

quando

tal

obrigação

não

contemplar prazo específico para sua satisfação;
c)

pedido, por parte da Devedora, de qualquer plano de
recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou
classe de credores, independentemente de ter sido requerida
ou obtida homologação judicial do referido plano; ou se a
Devedora

ingressar

em

juízo

com

requerimento

de

recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz
competente;

ou

se

a

Devedora

formular

pedido

de

autofalência ou se tiver a sua falência decretada e desde que
tal fato não seja devidamente elidido no prazo legal; ou
ainda, em caso de dissolução ou extinção da Devedora salvo
se expressamente aprovado pela Emissora;
d)

insolvência civil de qualquer um dos Avalistas;

e)

protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Devedora ou
contra qualquer um dos. Avalistas, no mercado local ou
internacional, em valor individual igual ou superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), reajustados a cada
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período de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão,
com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste da
CCB 02, salvo (i) se o protesto tiver sido efetivado por erro ou
má-fé de terceiros, validamente comprovados pela Devedora
e/ou pelos Avalistas, conforme o caso; ou (ii) no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência do
protesto, este seja sanado, suspenso ou cancelado, ou sejam
prestadas garantias suficientes;
f)

inadimplemento de qualquer outra obrigação financeira de
responsabilidade da Devedora ou de qualquer um dos
Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) reajustados a cada
período de 12 (doze) meses contados da Data de Emissão,
com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste da
CCB 02;

g)

não'cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial
transitada em julgado contra a Devedora ou contra qualquer
um dós Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),reajustados
a cada período de 12 {doze) meses contados da Data de
Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o
reajuste da CCB 02, ou seu valor equivalente em outras
moedas, no prazo estipulado para o pagamento, e desde que
não haja nenhuma outra medida judicial que venha a
suspender a exigibilidade do cumprimento de referida
sentença;

h)

•

transferência,
qualquer

pela Devedora e/ou

obrigação

pelos Avalistas, de

relacionada à CCB 02,

exceto se

previamente aprovada pela Emissora;
i)

mudança ou alteração do objeto social da Devedora, de
forma a alterar as atuais atividades principais da Devedora,
ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham
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prevalência ou possam representar desvios em relação às
atividades atualmente desenvolvidas;
j)

ocorrência de qualquer mudança, transferência ou a cessão,
direta ou indireta, do controle societário ou ainda a
incorporação, fusão ou cisão da Devedora, quando quaisquer
das ocorrências implicarem na transferência do controle para
outro grupo econômico, sem a prévia e expressa anuência da
Emissora;

k)

se

as

Garantias

convencionadas

Reais

não forem

ora

e/ou

devidamente

eventualmente
efetivadas

ou

formalizadas pela Devedora ou pelos Garantidores, segundo
os dispositivos contratuais ou legais aplicáveis, ou se elas, por
qualquer fato atinente ao seu objeto, se tornarem inábeis,
impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento da
dívida representada pela CCB 02, e desde que não sejam
substituídas ou complementadas, conforme previsto na CCB
02, ou, ainda, se for movida qualquer espécie de ação
administrativa ou judicial contra a Devedora e/ou qualquer
dos Garantidores, que de forma relevante afete qualquer dos
bens ou direitos que constituem ás Garantias Reais, desde
que não haja reforço ou substituição das referidas garantias,
na forma prevista nos Documentos da Operação;
l)

caso seja declarado o vencimento antecipado da CCB 01;

m)

a Devedora deixe de pagar, nos seus Vencimentos, tributos de
qualquer natureza, lançados sobre os Empreendimentos
Habitacionais Alvo, e não sane tal inadimplemento em até 30
(trinta) dias a contar da notificação emitida pelas autoridades
fiscais, sendo certo que estão excluídos do alcance desta
alínea os tributos não pagos em razão de eventuais discussões
administrativas ou judiciais e aqueles cujo não pagamento
não afete diretamente o cumprimento das obrigações da
Devedora na Operação;
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n)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas,
na data em que foram prestadas, quaisquer das declarações
ou garantias prestadas pela Devedora, pelos Avalistas e/ou
pelos Garantidores durante a vigência da CCB 02, inclusive,
mas não se limitando a, as declarações ou garantias prestadas
na CCB 02 e nos demais Documentos da Operação;

o)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das
autorizações e licenças, inclusive as ambientais, necessárias
para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela
Devedora e que possam impactar, comprovadamente, de
maneira significativa, as condições econômicas, financeiras
e/ou operacionais da Devedora em, no mínimo, 20% (vinte
por cento) do patrimônio líquido da Devedora, exceto se,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de tal
não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a
Devedora comprove a existência de provimento jurisdicional
autorizando

a regular

continuidade

das atividades

da

Devedora até a renovação ou obtenção da referida licença ou
autorização ou demonstre ter protocolado pedido neste
sentido, no casc de mora do próprio órgão na expedição da
respectiva autorização ou licença;
p)

caso, após 7 (sete) Dias Úteis contados da notificação da
Securitizadora neste sentido, a Devedora deixe de arcar com
o valor do IOF e demais encargos, inclusive moratórios, que
eventualmente incidam sobre o crédito objeto da CCB 02,
como resultado do descumprimento da utilização dos recursos
provenientes

da

CCB

02

para

fins

exclusivamente

habitacionais e desde que não haja nenhuma outra medida
judicial e/ou administrativa adotada pela Devedora que
venha a suspender a exigibilidade do IOF;
q)

caso o registro das Alienações Fiduciárias de Imóveis não seja
realizado nas matrículas dós respectivos Imóveis no prazo
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máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por 60 (sessenta)
dias, na hipótese de a Devedora e/ou as respectivas
fiduciantes

estarem

cumprindo

tempestivamente

com

eventuais exigências impostas pelos Cartórios de Registro de
Imóveis competentes; e
r)

caso o arquivamento do contrato social das Sociedades cujas
quotas foram alienadas fiduciariamente, nos termos das
Alienações Fiduciárias de Quotas, não seja realizado nas
juntas comerciais competentes no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por 60 (sessenta) dias, na hipótese de a Devedora
e/ou

as

respectivas

fiduciantes

estarem

cumprindo

tempestivamente com eventuais exigências impostas pelas
respectivas juntas comerciais,

"Financiamento Imobiliário":

O financiamento imobiliário concedido pela Cedente à Devedora,
por meio da emissão das CCB, para aplicação em empreendimentos
habitacionais, no valor total de até R$ 43.700.000,00 (quarenta e
três milhões e setecentos mil reais), a ser pago na forma, prazos e
demais condições pactuados nas CCB;

"Fundo de Despesas":

Montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que será
deduzido do Valor do Crédito e depositado na Conta Centralizadora
para a constituição de um fundo de despesas para arcar com as
Despesas, definidas no item 3.3 da CCB 01;

"Fundo de Reserva":

Montante de R$ 2.430.000,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta
mil reais), que será deduzido do Valor do Crédito e será depositado
na Conta Centralizadora para a constituição de um fundo de
reserva inicial com recursos suficientes para arcar com 110% (cento
e dez por cento) de uma parcela de amortização e juros dos CRI.
Quando, e se, o Fundo de Reserva for suficiente para liquidação do
CRI, a mesma deverá ocorrer de forma antecipada, sem a
incidência de multa de pré-pagamento;

,

"Garantias":

0 Aval e as Garantias Reais, quando referidos em conjunto;

"Garantias Reais":

As Alienações Fiduciárias de Imóveis, as Alienações Fiduciárias de
Quotas e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros;

"General":

General Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 09.080.114/0001-63;

"IGP-DI/FGV":

índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, apurado e
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas;

"IGP-M/FGV":

índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;

"Imóvel 1" ou "Terreno":

O imóvel objeto da matrícula n° 191.284, do 4o Oficial de Registro
de Imóveis da Comarca de São; Paulo - SP;

"Imóvel II":

As unidades autônomas do Empreendimento Sunday, objeto das
matriculas n° 139.179,

139.181,

139.190,

139.213,

139.227,

139.238, 139.2,39 e 139.251, todas do 10° Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São Paulo - SP;

"Imóvel 111":

As unidades autônomas do Empreendimento Essencis, objeto das
matrículas n° 138.780,

138.795,

138.807,

138.823,

138.847,

138.851, 138.852, 138.853, 138.854, 138.857, 138.858 e 138.860,
todas do 10° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo - SP;

"Imóveis":

Em conjunto, o Imóvel l, o Imóvel SI e o Imóvel III;

"índice de Cobertura Mínimo":

É o índice de cobertura descrito no item 7.3 deste Termo;

x

^

"Instrução CVM n° 28/83":

É a Instrução da CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme
alterada;

"Instrução CVM n° 400/03":

É a Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada;

"Instrução CVM n° 476/09":

É a Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada;

"Instrução CVM n° 539/14":

É a Instrução da CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada;

"Investidores" ou "Titulares dos

Os detentores dos CRI;

CRI":

"Lei n° 9.514/97":

É a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada,
que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário;

"Lei n° 10.931/04":

É a Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, que
dispõe sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de
crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito
bancário, altera o decreto-lei .911, de 1 de outubro de 1969, as leis
4.591, de 16 de dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965,
e 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências;

"Lei n° 11.101/05":

É a Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme alterada,
que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária;

"Lei n° 12.431/11":

É a Lei n° 12,431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada;

"Obrigações Garantidas":

Todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,
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assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora por força
de cada uma das CCB, e suas posteriores alterações, o que inclui o
pagamento dos Créditos Imobiliários, o pagamento das Despesas e
os custos com a execução do Aval e das Garantias Reais,
constituídas e a serem constituídas no decorrer da Operação;

"Parcela A do Valor da Cessão":

0 valor de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), equivalente a,
aproximadamente, 11,44% (onze inteiros e quarenta e quatro
centésimos por cento) do Valor da Cessão, será pago em até 2
(dois)

Dias Úteis a contar

do cumprimento das Condições

Precedentes A, deduzido:

(a)

do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) das

Despesas Iniciais, conforme definidas no item 3;2 das CCB;

(b)

do valor equivalente a 110% (cento e dez por cento) de uma

parcela de amortização e juros dos CRI,, que será depositado na
Conta Centralizadora para a constituição do Fundo de Reserva; e

(c)

do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que será

depositado na Conta Centralizadora para a constituição do Fundo
de Despesas,

"Patrimônio Separado":

Totalidade dos Créditos Imobiliários, respectivos acessórios e as
Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, submetidos ao Regime
Fiduciário, que são destacados do patrimônio da Securitizadora,
destinando-se exclusivamente à liquidação dos CRI, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações
fiscais, conforme art. 11 da Lei 9.514/97;

"Prêmio":

Prêmio devido em caso de

;

algumas hipóteses de Resgate

Antecipado, conforme previsto nos itens 8.2.1. e 8.2.1.1. deste
Termo;
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"Regime Fiduciário":

É o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Créditos
Imobiliários e as Garantias, incluindo a Conta Centralizadora, com a
consequente constituição do Patrimônio Separado, na forma do
artigo 9o e seguintes da Lei n° 9.514/97, até o pagamento integral
dos CRI, isentando os bens e direitos integrantes do Patrimônio
Separado de ações ou execuções de credores da Emissora, de forma
que respondam exclusivamente pelas obrigações inerentes aos
títulos a eles afetados;

"Sistema de Vasos Comunicantes": Sistema que irá definir a alocação dos CRI Seniores entre a 5a e a 7a
Séries, a depender do resultado do procedimento de distribuição,
que dependerá da demanda dos potenciais investidores pelos CRf
Seniores de cada Série Sênior, no âmbito das respectivas ofertas de
distribuição;

"Sociedades":

A SPE Espanha e a SPE Itália, quando referidas em conjunto;

"SPE Espanha":

A Esser Espanha Empreendimento Imobiliário - SPE Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o n° ,12r287.547/0001 -07;

"SPE Itália":
..

"Subordinação":

A Esser Itália Empreendimento Imobiliário - SPE Ltda., inscrita no
.

CNPJ/MF sob o n° 11.589.502/0001-16;

Espécie de preferência garantida aos CRI Seniores, em relação aos
CRI Subordinados, no sentido de que os primeiros são pagos pela
Emissora antes que os segundos, em estrita observância à Cascata
de Pagamentos, definida no item 5.6 deste Termo;

"Taxa Dl":

Taxas médias diárias de juros dos D! - Depósitos Interfinanceiros de
um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, divulgadas
diariamente pela CETIP nó informativo diário disponível em sua
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página na Internet

(http://www.cetip.com.br), calculados de

forma exponencial e cumulativa pro rata temporis;

"Valor da Cessão":

Significa o valor líquido a que a Cedente fará jus em decorrência da
aquisição dos Créditos Imobiliários pela Emissora, devidamente
descrito e caracterizado no Contrato de Cessão, que será pago,
primeiramente,

através da Parcela A do Valor da Cessão.

Posteriormente, o montante remanescente do Valor da Cessão será
pago em uma ou mais parcelas, deduzido, sempre, do percentual
devido para o pagamento das Despesas Iniciais e para a constituição
do Fundo de Reserva e do Fundo de Despesas, a medida em que os
CRI forem integralizados, e desde que integralmente atendidas as
Condições Precedentes B;

"Valor do Crédito CCB 0 1 C o r r e s p o n d e ao montante dé até R$ 39.330.000,00 (trinta e nove
milhões, trezentos e trinta mil reais), que será desembolsado a
partir da emissão da CCB 01; .

"Valor do Crédito CCB 02":

Correspondé ao montante de até R$ 4.370.000,00 (quãtrò milhões,
trezentos e setenta mil reais), que será desembolsado à partir da
emissão da CCB 02;

"Valor do Crédito":

O Valor do Crédito CCB 01 e o Valor do Crédito CCB 02, somados;

CLÁUSULA SEGUNDA - SUMÁRIO DA ESTRUTURA DA EMISSÃO

2.1.

Lastro dos CRI: Trata-se de emissão de CRI lastreados ria totalidade dos Créditos

Imobiliários, decorrentes das CCB representadas pelas CCI, sendo R$ 39.330.000,00 (trinta e nove
milhões, trezentos e trinta mil reais) referentes à CCI 01 e R$ 4.370.000,00 (quatro milhões,
trezentos e setenta mil reais) referentes à CCI 02.
2.2.

Cessão de Créditos: Os Créditos Imobiliários foram cedidos à Emissora pela Cedente, por

meio do Contrato de Cessão, e, posteriormente, representados pelas CCI.
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2.3.

Devedores: A devedora dos Créditos Imobiliários é a Emitente, nos termos das CCB.

2.4.

Origem dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários originaram-se nas CCB, mediante

as quais foi concedido o Financiamento Imobiliário à Devedora, no montante total de até R$
43.700.000,00 (quarenta e três milhões e setecentos mil reais), sendo R$ 39.330.000,00 (trinta e
nove milhões, trezentos e trinta mil reais) oriundos da CCB 01 e R$ 4.370.000,00 (quatro milhões,
trezentos e setenta mil reais) advindos da CCB 02.
2.5. Pagamento do Valor da Cessão: Nos termos estabelecidos nas CCB e no Contrato de Cessão, o
Valor da Cessão será pago pela Emissora diretamente à Devedora, na forma prevista no item 2.2 e
respectivos subitens do Contrato de Cessão, sendo certo que após o cumprimento das Condições
Precedentes o Valor da Cessão ficará retido na Conta Centralizadora, até que seja verificado o
cumprimento das Condições Para Liberação.
2.5.1. Os. recursos depositados na Conta Centralizadora poderão ser aplicados em: (i)
títulos de emissão do Tesouro Nacional; (ii) certificados e recibos de depósito bancário ou
letras de crédito imobiliário de emissão de qualquer instituição financeira de primeira
linha definida pela Securitizadora; e/ou (iii) fundos de investimento de renda fixa com
perfil conservador, com liquidez diária, que tenham seu patrimônio representado por
títulos õü ativos de renda fixa de emissão Ou coobrigação de pessoa que seja considerada
córriõ de baixo risco de crédito nos termos dos normativos das instituições reguladoras, não
sendo a Cedente ou a Securitizadora responsabilizadas por qualquer garantia mínima de
rentabilidade..
CLÁUSULA:TERCEIRA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

3.1.

Objeto: Por meio deste Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a

totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, aos CRI objeto desta Emissão, cujas
características são descritas na Cláusula Quarta abaixo.
3.2.

Autorização: A presènte Emissão foi autorizada pela Reunião do Conselho de Administração

da Emissora realizada em 27 de junho de 2013.
3.3.

Vinculação: A Emissora declara que, por meio deste Termo, foram vinculados a esta

Emissão os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, de sua titularidade, com valor total de

até R$ 43.700.000,00 (quarenta e três milhões e setecentos mil reais), na Data de Emissão,
devidamente identificados no Anexo !i a este Termo, sendo o montante de até RS 39.330.000,00
(trinta e nove milhões, trezentos e trinta mil reais) relativo aos CRI Seniores e a quantia de até R$
4.370.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil reais) referente aos CRI Subordinados.
3.3.1 Conforme o disposto no item 6.2.1abaixo, a alocação dos CRI Seniores entre a 5a e
a 6a Séries ocorrerá através do Sistema de Vasos Comunicantes, sendo certo que a
quantidade de CRI Seniores de uma das séries deverá ser abatida da quantidade de CRI
Seniores total de ambas as Séries Seniores, definindo, portanto, a quantidade de CRI
Seniores a ser alocada na outra Série Sênior. Qualquer uma das referidas Séries Seniores
poderá não ser emitida, hipótese em que a totalidade dos CRI Seniores será emitida em
apenas uma dentre essas duas sénes, a depender do resultado do procedimento de
distribuição, que será ratificado por meio de aditamento ao presente Termo, para que
sejam especificados (i) o número de séries; e (ii) a quantidade de CRI Seniores a ser
i
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alocada em cada Série Sênior.
Aquisição dos Créditos Imobiliários: A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida

pela Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão.
3.5.

Administraçãó dos Créditos Imobiliários: As atividades relacionadas à administração dos

Créditos imobiliários serão exercidas pela Emissora, nos termos da Cláusula Quarta do Contrato de
Cessão.

•

CLÁUSULA QUARTA - CARACTERÍSTICAS DOS CRI

4.1.

Características dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

Imobiliários, possuem as seguintes características:
CRI Sêniores'400

CRI Seniores 476

CRI Subordinados

1. Emissão: 2a;

1. Emissão: 2a;

1. Emissão: 2a;

2. Série: 7a;

2. Série: 5a;

2. Série: 6a;

3; Quantidade de CRI: até 786 3. Quantidade de CR!: até 786

3. Quantidade de

(setecentos e oitenta e seis);

(oitenta e sete);
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(setecentos e oitenta e seis);

V

CRI:

até

87

4. Valor Global da Série: até 4. Valor Global da Série: até 4. Valor Global da Série: até R$
R$ 39.330.000,00 (trinta e

RS 39.330.000,00 (trinta e nove 4.370.000,00

nove

milhões, trezentos e trinta mil trezentos e setenta mil reais)

milhões,

trezentos e

(quatro

milhões,

reais);

trinta mil reais);

5. Valor Nominal Unitário: R$ 5. Valor Nominal Unitário: R$ 5. Valor

Nominal

Unitário:

R$

50.229,88505748;

50.038,16793894;

50.038,16793894;

6. Prazo da Emissão: 2.192

6. Prazo da

(dois mil, cento e noventa e

(dois mil, cento e noventa e mil, cento e noventa e dois) dias, a

Emissão:

2.192

6. Prazo da Emissão: 2.192 (dois

dois) dias, a contar da Data dois) dias, a contar da Data de contar da Data de Emissão;
Emissão;

de Emissão;

7. Atualização Monetária: Não há;
7. Atualização Monetária: Não 7. Atualização Monetária: Não
há;

8. Juros

há;

:

(cem
8. Juros

Remuneratórios:

100% (cem pôr

cento)

da

variação acumulada Taxa Dl,
e

por

cento)

da

100%

variação

8. Juros Remuneratórios: 100% acumulada Taxa Dl, acrescido de
(cem por cento) da variação spread de 4,50% (quatro inteiros e
acumulada Taxa Dl, acrescido

acrescido de spread de 3,10% de
(três - : inteiros.

Remuneratórios:

spread

de

3,10%

(três

dez inteiros e dez centésimos por

cinquenta centésimos por cento)
ao ano (CDl + 4,50% a.a.) ao ano,
base 252 dias úteis;

centésimos por cento) ao ano cento) ao ano (CDl + 3,10%
(CDl + 3,10% a.a.) ao ano, a.a.) ao ano, base 252 dias 9. Periodicidade de Pagamento de
Amortização

úteis;

base 252 dias úteis;

e

Remuneratórios:
de 9. Periodicidade de Pagamento acordo

9.: Periodicidade

Pagamento de Amortização e de
Juros

Remuneratórios:

Amortização

e

com

Juros

Trimestral,
a

tabela

de
de

Juros amortização dos CRI, constante do

Remuneratórios: Trimestral, de Anexo I a este Termo;

trimestral, de acordo com a acordo

com

a

tabela

de

tabela de amortização dos amortização dos CRI, constante

10.

Período dê Carência e Data

CRIj constante do Anexo I a do Anexo I a este Termo;

do

Primeiro

este Termo;

Amortização
10.

10.7 Período de Carência e
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Amortização

e

Juros

e

de
Juros

Período de Carência e Remuneratórios; Carência até o

Data do Primeiro Pagamento de

Data do Primeiro Pagamento Amortização
de

Pagamento

e

dia 15 de junho de 2016, inclusive,

Juros sendo

o

primeiro

pagamento

Remuneratórios: Carência até o devido em 19 de setembro de

Remuneratórios: Carência até

dia

15 de junho de 2016,

o dia 15 de junho de 2016, inclusive,
inclusive, sendo o primeiro

sendo

o

2016;

primeiro

pagamento devido em 19 de

11.

Regime Fiduciário: Sim;

12.

Ambiente

pagamento devido em 19 de setembro de 2016;
setembro de 2016;
11.
11.

Ambiente de Registro,

Custódia

Eletrônica,

Distribuição

Negociação

e

Registro,

Custódia Eletrônica,

Distribuição

Negociação

Regime Fiduciário: Sim;
12.

12.

Regime Fiduciário: Sim;

de

Ambiente

de

Custódia

Registro,

e

Liquidação

Financeira: CETIP;

Eletrônica,

Distribuição

Negociação

e

13.

Data de

Emissão:

Liquidação Financeira: CETIP;

dezembro de 2015;

13.

14.

15 de

Liquidação Financeira: CETIP;
13.

Data de Emissão: 15 de

Data de Emissão: 15 de dezembro de 2015;

Local de Emissão: São Paulo -

SP;

dezembro de 2015;
14.
14.

Local de Emissão: São 15.

Local de Ernissãó: São Paulo - SP;

Data de Vencimento Final: 15

de dezembro de 2021;

Paulo - SP;
15.
15.

Data

de

Vencimento

Data

de

Vencimento

Final: 15 de dezembro de 2021;
16.

Taxa

de

Percentuais
16.

Taxa de Amortização:

Percentuais
acordo

com

amortização
Anexo

III

a

tabela

constante
do

acordo

Termo

de Anexo

III

a

tabela

constante
do

Termo

Amortização:

Percentuais estipulados, de acordo
tabela

de

amortização

constante do Anexo III do Termo

de de Secüritização;
de
do

17.

Garantias: Aval, Alienações

de

Fiduciárias de Imóveis, Alienações
Fiduciárias

de

Fiduciária de Direitos Creditórios
17.

Garantias:

Alienações
Garantias:

estipulados

de

do Secüritização;

Secüritização; *
17.

Amortização:

com

de amortização

estipulados

Taxa

com a

Final: 15 de dezembro de

2021;

16;

Aval,

Fiduciárias

Aval,

de

Quotas,

Cessão

Futuros, Fundo de Reserva e Fundo

de de Despesas;

Imóveis, Alienações Fiduciárias
18.

Garantia flutuante: Não há;

Fiduciárias de Quotas, Cessão Fundo de Reserva e Fundo de

19.

Coobrigação

Fiduciária

Não há;

Alienações

Fiduciárias

de de Quotas, Cessão Fiduciária

Alienações de Direitos Creditórios Futuros,

Imóveis,
de

Direitos

Despesas;

Creditórios Futuros, Fundo de

IMJ1

\

da

Emissora:

Reserva e Fundo de Despesas;
18.

18.

Garantia flutuante: Não 20.

há;

há.

Classificação de risco: Não

Garantia flutuante: Não
19.

há;

Coobrigação da Emissora:

Não há;
19.

Coobrigação

da
20.

Emissora: Não há;

Classificação

de risco:

Não há.
20.

Classificação de risco:

Não há.
4.2.

Registro e Negociação: Os CRI desta Emissão serão depositados para distribuição no

mercado primário e para negociação no mercado secundário, na CETIP, com observância às
disposições regulamentares aplicáveis e às rotinas operacionais de custódia da CETIP.
4.3.

Forma: Os CR! serão emitidos na forma nominativa e escriturai. Neste sentido, para todos

! os fins de direito, a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato da conta de depósito
aberta em nome de cada titular e emitido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados na
CETIP e, adicionalmente, os extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações
prestadas pela CETIP.
4.4.

Prorrogação de prazos: Considerar-se-ão prorrogados, até o próximo Dia Útil, os prazos

: referentes aó cumprimento de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária, pelas Partes, se
o vencimento não coincidir com um Dia Útil.
4.5.

Impontualidade no Pagamento: Ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Emissora,

dé qualquer quantia devida aos Titulares dos CRI, desde que os Créditos Imobiliários tenham sido
pagos e -desde que a impontualidade nâo seja decorrente de algum fator exógeno que fuja ao
controle da Emissora, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora, devidamente
atualizados é acrescidos da respectiva remuneração, ficarão, desde a data da inadimplência até a
data do «fetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação oü interpelação
judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% {dois por
cento) e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês.
CLÁUSULA QUINTA - DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO TRIMESTRAL E DA
AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

I
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5.1

Remuneração: Sobre o saldo devedor não amortizado dos CRI Seniores e dos CRI

Subordinados, incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias dos Depósitos Inte(financeiros Dl de um dia, over extra Sfupo,
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculada e divulgada, diariamente, pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na
internet (www.cetip.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida exponencialmente de (i) um spread de 3,10%
(três inteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois Dias
Úteis) ("Spread CRI Sênior" ou "Taxa CRI Sênior", sendo que, quando referido em conjunto com a
Taxa Dl, simplesmente a "Remuneração CRI Sênior"), para os CRI Seniores; e (ii) um spread de
4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois Dias Úteis) ("Spread CRI Subordinado" ou "Taxa CRI Subordinado", sendo que, quando
referido em conjunto com a Taxa Dl, simplesmente a "Remuneração CRI Subordinado"). Tanto a
Remuneração CRI Sênior quanto a Remuneração CRI Subordinado (quando referidas genérica e
indistintamente, simplesmente a "Remuneração") serão calculadas em regime de capitalização
composta,, de forma exponencial, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos desde a Data de
Emissão, ou da última Data de Referência, o que ocorrer por último, até a data do cálculo, e
pagas-cõnforme Anexo I ao presente Termo.
5.2

Cálculo da Remuneração: A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula abaixo:
J = VNe x (Fator de Juros - 1)

onde:
J = Valor unitário da Remuneração, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe- Valor Nominal Unitário dos CRI Seniores ou CRI Subordinados, na Data de Emissão ou após
anriòrtização, pagamento de juros ou incorporação de juros, se houverem, conforme o caso,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread,
calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
Fator Juros = (Fator Dl x Fator Spread)
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onde:
Fator Dl = Produtórío das Taxas Dl, entre a Data de Emissão ou última Data de Referência dos CRI,
o que ocorrer por último (inclusive), até a data de cálculo, próxima Data de Referência ou
vencimento (exclusive), calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 0 fator Dl é
apurado da seguinte forma:

FatorDÍJt=l

Sendo que:
n = Número de Taxas Dl Over utilizadas, sendo "n" um número inteiro.
k = número de ordem das Taxas Dl, variando de 1 até n;
TDik = Fator da Taxa Dl Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurada da seguinte forma:

TDI^ = ( 5 i + ^ 2 5 J - 1
•
llOO

onde:
Dlk = Taxa Dl Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) Dia Útil, utilizada com 2
(duas) casas decimais.
Fator Spréad= Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, conforme fórmula:

FatorSpreaâ =

252

Onde:
Spread = 3,1000% (três inteiros e dez centésimos por cento) ao ano para os CRI Seniores, e
4,5000% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano para os CRI Subordinados; e
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dup = número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou última Data de Referência dos CRI, o que
ocorrer por último, até a data do cálculo, sendo "dup" um número inteiro.
(i)

Para efeito de cálculo, será sempre considerada a Taxa Dl com 1 (um) Dia Útil de
defasagem em relação à data de cálculo (exemplo: para o dia 15, será considerada
a Taxa Dl do dia 14, pressupondo-se que tanto os dias 14 e 15 são Dias Úteis, e que
não houve nenhum dia não útil entre eles);

(ii)

A Taxa Dl deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais
divulgado pela CETIP;

(iii)

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento;

(iv)

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator
acumulado, trunca-se o resultado em 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(v)

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator Dl"
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e

(vi)

0 fator resultante da expressão FatorDI x Fator Spread é considerado com 9 (nove)
casas decimais com arredondamento.

5.2.1. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, nó caso dê indisponibilidade
temporária da Taxa Dl quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista
neste Termo, será utilizada, em sua substituição, para apuração de "TDIk", a última Taxa Dl
divulgada oficialmente, até a data do cálculo, não sendo devidas compensações entre a
Emissora e o Titular dos CRI, quando da divulgação posterior da Taxa Dl quê seria
aplicável.
5.2.2. Caso a Taxa 01 deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 (dez) dias, ou caso
seja extinta óu haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa Dl a esta Cédula, será
utilizada, ém sua substituição, automaticamente, a taxa substituta que venha a ser
adotada pelos agentes de mercado em operações similares. Caso não haja uma taxa
substituta para a Taxa Dl, será utilizada então a taxa média ponderada de remuneração
dos títulõs públicos federais brasileiros de curto prazo, à época de tal verificação, que
tiverem sido negociados nos 30 (trinta) dias anteriores, com prazo de vencimento
equivalente h duration estimada do fluxo residual dos CRI Seniores.
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5.2.3. É facultado à Emissora propor aos Titulares dos CRI a alteração das condições de
referência da remuneração dos CRI Seniores, sendo que referida alteração deverá ser
aprovada em Assembleia Geral de Titulares de CRI, conforme o disposto na Cláusula
Décima Sexta do presente Termo de Securitização.
5.3.

Amortização Ordinária: O Valor Nominal Unitário dos CRI Seniores e Subordinado será

amortizado de forma trimestral, nas datas estipuladas no Anexo III ao presente Termo, sem
prejuízo da possibilidade de realização de Amortizações Extraordinárias, na forma das Cláusulas
8.1 e 8.2 abaixo.
5.3,1. O cálculo da parcela de amortização mensal do Valor Nominal Unitário dos CRI
Seniores será realizado de acordo com a seguinte fórmula:

AMi = [VNe x (TA)]

Onde:
AMi •= Valor Unitário da í-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;
VNe = Conforme definido acima;
Tá = í-ésima taxa de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme
estipulado no Anexo III ao presente Termo.
5.4.

Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRI serão efetuados pela Emissora utilizando-se

os procèdiir>eritos adotados pela CETIP. Caso por qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja
custodiado na CETIP, na data de seu pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo
pagamento à disposição do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a partir da referida data de
pagamento, não haverá qualquer tipo de encargos moratórios sobre o valor colocado à disposição
do Titular dos CRI na sede da Emissora.
5.5.

Prorrogação dos Prazos: Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos

CRI devidas no iéspêctivo rriês serão prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar
que, entre o'recebimento e a disponibilização dos recursos dos Créditos Imobiliários pela Emissora
e o pagamento dê suas obrigações referentes aos CR!, sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis, com
exceção do vencimento.
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5.5.1. A prorrogação prevista no subitem acima se justifica em virtude da necessidade de
haver um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos
Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, por essa
razão não haverá qualquer remuneração dos valores recebidos pela Emissora durante a
prorrogação ora mencionada.
5.6.

Prioridade de Pagamentos: Os CRÍ deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade nos

pagamentos ("Cascata de Pagamentos"), de forma que cada item somente será pago caso haja
recursos disponíveis, livres de resgates antecipados e amortizações extraordinárias, após o
cumprimento do item anterior:
a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a data da amortização
trimestral;
b) Juros Remuneratórios dos CRI Seniores;
(i) duros capitalizados em meses anteriores e não pagos;
(ii) Juros vincendos no respectivo mês de pagamento;
c) Amortização programada do Valor Nominal Unitário dos CRI Seniores, conforme tabela
vigente e encargos moratórios eventualmente incorridos;
d) Juros vincendos dos CRI Subordinados no respectivo mês de pagamento;
e) Amortização dos CR! Subordinados, conforme tabela vigente e encargos moratórios
eventualmente incorridos;
f)

Recomposição do Fundo de Reserva; e

g) Fundo de Despesas.
-

5.6.1. Os pagamentos relativos às Despesas do Patrimônio Separado não previstas nò fluxo
da> operação serão realizados pela Emissora, com recursos que pagariam, parcial ou

\

intégrathiènte, os Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados, mencionados na alínea "d"
do item 5,6 acima. 0 valor das despesas do Patrimônio Separado deduzidas na forma
estabelecida neste item não será capitalizado ao saldo devedor dos CRI para pagamento
em períodos posteriores.
5.6.2. Considerando-se que os CRI Subordinados serão pagos de acordo com a Cascata de
Pagamentos prevista no item 5.6, acima, esses CRI Subordinados não serão considerados
inadimplidos quando o seu não pagamento for motivado unicamente pela observância da

41

ordem estabelecida pela Cascata de Pagamentos, devendo ser comunicado à CETIP com
antecedência de 2 dias úteis para retirada do evento.
5.6.3.

Os recursos eventualmente excedentes dos Créditos

Imobiliários, após o

atendimento da Cascata de Pagamentos, serão integralmente devidos aos Titulares dos CRI
Subordinados, em igual proporção entre si, a título de prêmio pela Subordinação, com
exceção de saldo decorrente de pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários, que
deverão ser utilizados na amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI.
5.7.

Regime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos

termos da Cláusula Oitava abaixo.
5.8. Fundo de Reserva: A Devedora se obriga, desde já, à constituição do Fundo de Reserva, como
parte do Patrimônio Separado, na conta corrente de titularidade da Emissora, mantida junto ao
Banco Bradesco (n° 237), Agência n° 0134-1, Conta Corrente n° 122957-5 ("Conta Fundo de
Reserva"K no valor de R$ 2.430.000,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil reais), a ser
utilizado caso ocorra descasamento entre os fluxos de pagamento das CCB e dos CRI. Esse valor
deverá ser corrigido anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV. Os recursos depositados
na Conta Fundo de Reserva poderão ser aplicados em: (?) títulos de emissão do Tesouro Nacional;
(ii) certificados e recibos de depósito bancário ou letras de crédito imobiliário de emissão de
qualquer instituição financeira de primeira linha definida pela Emissora; e/ou (iii) fundos de
investimento de renda fixa com perfil conservador, com liquidez diária, que tenham seu
patrimônio representado por títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou coobrigação de pessoa
que seja considerada como de baixo risco de crédito nos termos dos normativos das instituições
reguladoras, não sendo o Credor ou a Emissora responsabilizados por qualquer garantia mínima de
rentabilidade.
5.8.1. Toda vez que os recursos do Fundo de Reserva forem inferiores ao percentual
equivalente a 100% (cento por cento) da parcela média de amortização dos CRI
(considerando o saldo devedor à época) ("Limite Mínimo Fundo de Reserva"), a Emissora
efetuará a recomposição de forma automática, com recursos do Patrimônio Separado, ou
notificará a Devedora para que o Fundo de Reserva seja recomposto ao Limite Mínimo
Fundo de Reserva, em até 15 (quinze) dias corridos contados da referida notificação.
5.9.

Fundo de Despesas: Para fazer frente aos pagamentos das Despesas Extraordinárias

(previstas no item 3.4 das CCB), a Devedora se obriga a constituir o Fundo de Despesas, na Conta
Centralizadora, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil re
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Despesas"). Esse valor deverá ser corrigido anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV,
Este Fundo de Despesas será apurado mensalmente, pela Emissora, e recomposto, pela Devedora
e/ou pelos Avalistas (conforme aplicável), no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar de
notificação enviada pela Emissora neste sentido, sempre que esta última verificar que o saldo do
Fundo de Despesas é inferior ao montante mínimo de R$ 25.0000,00 (vinte e cinco mil reais)
("Limite Mínimo Fundo de Despesas").
5.9.1. Toda vez que os recursos do Fundo de Despesas forem inferiores ao Limite Mínimo
Fundo de Despesas, a Emissora notificará a Devedora para que o Fundo de Despesas seja
recomposto ao seu Volume Inicial Fundo de Despesas, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da referida notificação.
5.9.2. Os recursos do Fundo de Despesas também estarão abrangidos pela instituição do
Regime Fiduciário, e poderão ser aplicados em: (i) títulos de emissão do Tesouro Nacional;
(ii) certificados e recibos de depósito bancário ou letras de crédito imobiliário de emissão
de qualquer instituição financeira de primeira linha definida pela Emissora; e/ou (iii)
fundos de investimento de renda fixa com perfil conservador, com liquidez diária, que
tenham seii patrimônio representado por títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou
coobrigação de pessoa que seja considerada como de baixo risco de crédito nos termos dos
normativos

das

instituições

reguladoras,

não

sendo

o

Credor

ou

a

Emissora

responsabilizados por qualquer garantia mínima de rentabilidade.
5.9.3. Após a liquidação da integralidade das obrigações relativas ao Patrimônio Separado,
os

rècüfsos

remanescentes

presentes

no

Fundo

de

Despesas

serão

liberados

automaticamente para a Devedora, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da
liquidação referida.
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI

6.1.

Distribuição dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados: Nos termos da Instrução CVM n°

476/09, a oferta dos CRI Seniores 476 e dos CR! Subordinados está automaticamente dispensada
de registro perante a CVM, sendo, desta forma, dispensada a elaboração de prospecto de
distribuição pública dos CRI. A oferta dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados, entretanto,
deverá ser registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais ("ANBIMA"), exclusivamente para fins informativos à base de dados da ANBIMA, nos
termos do Parágrafo 1o, inciso I, e do Parágrafo 2°, todos do artigo 1o do Código ANBIMA de
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Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, de 30 de janeiro de 2014 ("Código ANBIMA"), com base nas diretrizes expedidas pela
Deliberação n° 5 de 31 de julho de 2015.
6.1.1. A 5a e a 6a Séries da presente Emissão são destinadas apenas a investidores
profissionais, conforme definidos nos termos do artigo 9°-A da Instrução CVM n° 539/14
("Investidores Profissionais").
6.1.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n° 476/09, os CRI da 5a e da 6a
Séries desta Emissão serão ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores
Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais.
6.1.3. Os CRI da 5a e da 6a Séries desta Emissão serão subscritos e integralizados à vista
-

pelos Investidores Profissionais, pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração a
;

paftir da Dãtá dè Emissão, devendo os Investidores Profissionais, por ocasião da
subscrição, fornécer> por escrito, declaração nos moldes constantes do Boletim de
Subscrição, atestando que estão cientes de que:
a)

á oferta dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados não foi registrada na CVM; e

b)

os CRI Seniores 476 e os CR! Subordinados ofertados estão sujeitos às restrições de
negociação previstas na Instrução CVM n° 476/09.

- •

6.1.3.1. A integralização dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados será realizada
em moeda corrente nacional, à vista.

6.1.4. Em conformidade com o artigo 7o-A da Instrução CVM n° 476/09, o início da oferta
dós-CRI Seniores 476 e dos CRÍ Subordinados foi/será informado pelo Coordenador Líder à
CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da primeira procura a potenciais
investidores, nós termos do Contrato de Distribuição.
6.1.5. A distribuição pública dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados será encerrada
quando da subscrição e integralização da totalidade dos CRI Seniores (observado o Sistema
dè Vasos Comunicantes descrito no item 6.2.1 abaixo) e dos CRI Subordinados, ou a
exclusivo critério do Coordenador Líder e da Emissora (em conjunto), o que ocorrer
primeiro, nos termos do Contrato de Distribuição.
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6.1.6. Em conformidade com o artigo 8o da Instrução CVM n° 476/09, o encerramento da
oferta dos CRI Seniores 476 e dos CR! Subordinados deverá ser informado pelo Coordenador
Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu encerramento, devendo referida
comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de
computadores, exceto se outra forma vier a ser definida pela CVM, e conter as
informações indicadas no Anexo I da Instrução CVM n° 476/09.
6.1.7. Caso a oferta pública dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados não seja
encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu início, o Coordenador Líder deverá
realizar a comunicação prevista no subitem 6.1.6 acima, com os dados disponíveis à
época, complementando-a semestralmente, até o seu encerramento.
6.1.8. Os CRI da 5a e da 6a Séries desta Emissão somente poderão ser negociados nos
mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da
data de cada subscrição ou aquisição dos CRI pelo investidor.
6.1.9. Os CRI da 5a e da 6a Séries desta Emissão somente poderão ser negociados entre
Investidores Profissionais, á menos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública da
5a e da 6a Séries perante a CVM, nos termos do caput do artigo 21 da Lei n° 6.385/76 e da
Instrução - CVM n° 400/03 e apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos da
regulamentação aplicável.
6.1.10. Os CRI Seniores 476 observarão ainda o Sistema de Vasos Comunicantes, conforme
previsto na Cláusula 6.2.1., abaixo.
6.2. Distribuição dos CRI Seniores 400: Nos termos da Instrução CVM n° 400/03, a oferta dos CRI
Seniorei 400 será submetida a registro perante a CVM, mediante elaboração de prospecto de
distribuição pública dos CRI Seniores 400.
6.2.1 A alocação dos CRI Seniores entre a 5a e a 7a Séries ocorrerá através do Sistema de
Vasos Comunicantes, sendo certo que a quantidade de CRI Seniores de uma das Séries
Seniores deverá ser abatida da quantidade de CRI Seniores total de ambas as Séries
Seniores, definindo, portanto, a quantidade de CRI Seniores a ser alocada na oiitra Série
Sêriiòr: Caso séja< verificada demanda para que a totalidade dos CRI Seniores venha a ser
distribuída no âmbito de uma das Séries Seniores, a outra Série será cancelada. Assim,
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qualquer uma das referidas Séries Seniores poderá não ser emitida, hipótese em que a
totalidade dos CRI Seniores será emitida em apenas uma dentre essas duas Séries Seniores,
a depender do resultado do procedimento de distribuição, que será ratificado por meio de
aditamento ao presente Termo, para que sejam especificados (i) o número de séries; e (ii)
a quantidade de CRI Seniores a ser alocada em cada série, sendo que fica dispensada a
realização de Assembleia Geral de Titulares de CRI para a aprovação do referido
aditamento.
6.3.

Oferta Pública: Os CRI serão objeto de distribuição pública, em conformidade com a

Instrução CVM n° 414/14, a Instrução CVM n° 400/03 e o Código ANBIMA, nos termos do Contrato
de Distribuição Oferta 400.
6.3.1. A Emissora e o Coordenador Líder iniciarão a Oferta Pública após a concessão do
registro provisório da Oferta Pública perante à CVM, a divulgação do Aviso ao Mercado e a
disponibilização do prospecto preliminar aos investidores.
6.3.2. Os CRI Seniores 400 serão distribuídos publicamente a investidores qualificados,
conforme definidos no Artigo

9°-B da

Instrução CVM n° 539/14

("Investidores

Qualificados")i não existindo reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou
mínimos. O Coordenador Líder, com anuência da Emissora, organizará a colocação dos CRI
perante ós Investidores Qualificados, podendo levar em conta suas relações com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica.
6.3.3. O prazo máximo de colocação dos CRI Sêniores 400 será de até 6 (seis) meses
:

contados a partir da data da divulgação do anúncio de início da Oferta Pública, observado,
no entanto, o disposto no Contrato de Distribuição ("Prazo de Colocação").
6.3/4. Após a concessão do registro definitivo da Oferta e (i) quando da colocação da
totalidade dos CRI, ou (ii) findo o Prazo de Colocação, o que ocorrer primeiro, a Emissora
publicará anúncio de encerramento da Oferta.
6.3.5. A Emissora, com a prévia concordância do Coordenador Líder, poderá .optar por
aumentar; a quantidade dos CRI Seniores 400 originalmente ofertadas, nos termos e
conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2 o , da Instrução CVM n° 400/03.
O Coordenador Líder, com a prévia concordância da Emissora, poderá optar por distribuir
um lote suplementar de CRI Seniores 400 à quantidade dos CRi Seniores 400 originalmente
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ofertados, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 24 da Instrução CVM
n° 400/03. Aplicar-se-ão aos CRI Seniores 400 oriundos do exercício de Opção de Lote
Adicional e de Opção de Lote Suplementar as mesmas condições e preço dos CRI Seniores
400 inicialmente ofertados e a oferta de tais CRI Seniores 400 será conduzida sob o regime
de melhores esforços.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS

7.1.

7.2.

Garantias: As garantias são as seguintes:
(i)

Aval;

(ii)

Alienações Fiduciárias de Imóveis;

(iii)

Alienações Fiduciárias de Quotas;

(iv)

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros;

(v)

Fundo de Reserva;

(vi) '

Fundo de Despesas; e

.(vil).

Patrimônio Separado e Regime Fiduciário dos CRI.

Pluralidade de Garantias: Tendo em vista a pluralidade de Garantias Reais, os fiduciantes

de cada Garantia Real outorgada se obrigam a manter o índice descrito no item 7.3 do Termo
durante a totalidade do prazo da operação.
7,2.1. As Partes desde já concordam que caberá unicamente à Securitizadora definir a
ordem de excussão das garantias constituídas para assegurar o fiel adimplemento das
Obrigações Garantidas^ sendo que a execução de cada garantia outorgada será procedida
de forma independente e em adição a qualquer outra execução de garantia, real ou
pessoal, concedida à Securitizadora, para satisfação das Obrigações Garantidas.
7.3.

Manutenção do índice de Cobertura Mínimo: A Emitente se obrigou a manter o "índice de

Cobertura Mínimo", entendido corno a soma dos índices previstos nas alíneas "i" a "iii" abaixo,
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que deverá perfazer valor igual ou superior a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do
saldo

devedor

das

Obrigações

Garantidas,

conforme

apurado

pela

Securitizadora

e,

posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário:
(i)

"índice de Cobertura Direitos Creditórios", equivalente ao quociente, expresso em forma

percentual, da divisão entre: (a) o saldo devedor, na data-base utilizada para o cálculo, dos
direitos creditórios objeto da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros ou outros direitos
que venham a ser cedidos fiduciariamente, somado aos recursos disponíveis na conta de
pagamento dos direitos creditórios futuros objeto da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
Futuros ou outros direitos que venham a ser cedidos fiduciariamente (se houver), conforme
apurado peta Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, nos termos deste
Termo; e (b) o saldo devedor das Obrigações Garantidas na data-base utilizada para o cálculo,
conforme apurado pela Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, na
forma deste Termo;
(ii)

"índice de Cobertura Garantias Líquidas", equivalente ao quociente expresso em forma

percentual, da divisão entre: (a) o valor do saldo, já líquido de impostos, das Garantias Líquidas
(abaixo definidas), se houver, na data-base utilizada para o cálculo, e (b) o saldo devedor das
Obrigações. Garantidas na data-base utilizada

para o cálculo, conforme apurado pela

Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, na forma deste Termo;
(iii)

"índice de Cobertura Imóveis", equivalente ao quociente, expresso em forma percentual,

da divisão entre: (a) o valor dos Imóveis objeto das Alienações Fiduciárias de Imóveis, atualizado
até a data-baise do cálculo, e (b) o saldo devedor das Obrigações Garantidas na dáta-base
utilizada para o cálculo, conforme apurado pela Securitizadora e, posteriormente, validado pelo
Agente Fiduciário, na forma deste Termo. O valor dós Imóveis será calculado da seguinte
maneira: (i) o Imóvel f i e ò Imóvel II! serão calculados tendo por base o último laudo de avaliação
de venda forçada disponível ou, caso as unidades autônomas de tais imóveis tenham sido
alienadas, com base na média do preço do metro quadrado das últimas 3 (três) vendas realizadas
nos últimos 6 (seis) meses, dos dois critérios, o menor; e (ii) o Terreno será avaliado tendo por
base õ último laudo de avaliação disponível elaborado considerando o critério de "venda forçada"
nos últimos 6 (seis) meses; e
(iv)

"índice de Cobertura Sociedades", considerando que se tratam de sociedades cujo valor

das quotas não corresponde ao valor do seu verdadeiro patrimônio, este índice será calculado
com base nos mesmos critérios utilizados para o índice de Cobertura Imóveis.
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7.3.1. A partir do cumprimento das Condições para Liberação B, a Emitente se
compromete a encaminhar à Securitizadora, até o 5o (quinto) Dia Útil de cada mês, as
informações necessárias descritas no Anexo III das CCB, para que a Securitizadora, com
base em tais informações, possa disponibilizar o cálculo do índice de Cobertura Mínimo e
dos índices de cobertura previstos nos itens 7.3 (i) a 7.3 (iv) acima no dia 15 de cada mês
("Data de Verificação"), para validação pelo Agente Fiduciário. O documento a ser
encaminhado pela Securitizadora ao Agente Fiduciário terá o formato do modelo de
relatório constante do Anexo IV das CCB.
7.3.1.1. Para que a Securitizadora realize o cálculo do índice de Cobertura Mínimo
e dos índices de cobertura previstos nos itens 7.3. (i) a 7.3. (iv), acima, e o Agente
Fiduciário realize a validação do cálculo realizado pela Securitizadora, a Emitente
deverá fornecer à Securitizadora e ao Agente Fiduciário quaisquer informações que
lhes sejam solicitadas pela Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva solicitação, que deverá ocorrer por
escrito. A Securitizadora e o Agente Fiduciário, adicionalmente e sem prejuízo do
disposto no item 7.3.1.2, abaixo, poderá solicitar aos auditores independentes da
Emitente, dos Fiduciantes e/ou dos outros garantidores, conforme aplicável,
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários, sendo que (i) a
Emitente não poderá ser responsabilizada pelo atraso, por parte dos auditores
independentes, no atendimento das solicitações feitas pela Securitizadora; e (ii) a
Securitizadora não poderá ser responsabilizada pelo atraso na divulgação do cálculo
do índice de Cobertura Mínimo e dos índices de cobertura previstos nos itens 7.3 (i)
à 7.3 (iv) acima por conta do não recebimento das informações solicitadas à
Emitente e/ou aos seus auditores.
7.3.1:2. A Securitizadora obriga-se, quando aplicável e mediante solicitação
expressa, a disponibilizar à Emitente e ao Agente Fiduciário (conforme aplicável),
no prazo do até 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva solicitação: (i) relatório
Consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias
para á obtenção de cáda um dos índices que compõem o índice de Cobertura
Mínimo; e (ii) demonstrativo de pagamentos dos direitos creditórios objeto da
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros (caso aplicável) no período que se
inicia na última Data de Verificação (ou na presente data, para a primeira apuração
do índice em referência) até a data-base do demonstrativo.
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7.4.

Reforço das Garantias Reais: Caso, a qualquer momento a partir da data de celebração

deste Termo e o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, o índice de Cobertura Mínimo
se encontre em descumprimento, a Securitizadora e o Agente Fiduciário solicitarão, por escrito, à
Emitente, com cópia para os Fiduciantes, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar da
verificação do descumprimento, o devido reforço das Garantias Reais ("Reforço de Garantia"),
que deverá ocorrer no prazo estabelecido abaixo.
7.4.1. O Reforço de Garantia deverá encontrar-se perfeitamente formalizado (incluindo a
obtenção de todos e quaisquer registros, averbações e autorizações que sejam necessários
para assegurar a existência, validade e eficácia, inclusive perante terceiros) e, por
conseguinte, o índice de Cobertura Mínimo deverá encontrar-se reenquadrado de acordo
com o previsto neste Termo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da
data em que ocorrer a notificação, à Emitente, com cópia para os Fiduciantes, da
ocorrência do respectivo desenquadramento.
7.4.2. Exclusivamente nas hipóteses de necessidade de reforço dás Alienações Fiduciárias
de Imóveis por outras garantias reais imobiliárias, o prazo previsto acima poderá ser
prorrogado automaticamente, uma única vez, por mais 60 (sessenta) dias, desde que a
Emitente ê/ou os Fiduciantes comprovem à Securitizadora que hoiive demora na conclusão
-

da auditoria jurídica e/óu do cartório de registro de imóveis em realizar o registro, ou
ainda que este está em greve ou com os serviços suspensos por qualquer motivo, ou,
ainda, caso o cartório de registro de imóveis faça qualquer exigência com relação ao
registro, desde que tais exigências sejam cumpridas tempestivamente pela Emitente e/ou
pelos Fiduciantes.

7.5.

Garantias Autorizadas è Critérios de Elegibilidade: Os Fiduciantes, a Emitente e/ou alguma

empresa sõb controle direto ou indiréto da Emitente, subsidiárias e pertencentes ao mesmo grupo
econômico dá Emitente, que venha a outorgar alguma garantia real à operação, nos termos aqui
previstos ("Novos Garantidores"), conforme aplicável, deverão providenciar o reforço das
Garantias Reais por meio de quaisquer dos expedientes abaixo mencionados, a seus exclusivos
critérios (em conjunto, "Outras Garantias"):
(i)

cessão fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente ou por Novos Garantidòres, de direitos

creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, conforme abaixo
definido;
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•

(ii)

alienação fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente ou por Novos Garantidores, de

imóveis que atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, conforme abaixo definido;
(iii)

cessão fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente ou por Novos Garantidores, de

Garantias Líquidas (definidas a seguir) que atendam o disposto no item 7.5.3 abaixo. Entende-se
por "Garantias Líquidas": (i) o direito ao recebimento de certo valor de dinheiro em espécie
depositado em contas vinculadas abertas pela Emitente, pelos garantidores e/ou por Novos
Garantidores exclusivamente para este fim; (ii) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do
Banco Central do Brasil; e/ou (iii) certificados de depósito bancário ou operações compromissadas
de emissão ou responsabilidade das seguintes instituições financeiras de primeira linha: Itaú
Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco do
Brasil S.A., Caixa Econômica Federal ou empresas dos seus respectivos conglomerados econômicos
ou, ainda, instituições financeiras com classificação de risco emitida por agência internacional e
com nota mínima equivalente ao grau de investimento da referida agência. As instituições
financeiras aqui mencionadas deverão ter classificação de risco no mínimo equivalente ao grau de
investimento, Sendo certo que caso a classificação venha a se deteriorar, as Garantias Líquidas
deverão ser substituídas por outras que atendam a tal critério.
7.5.1. Reforço de Garantia Mediante Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Caso o
Agente Fiduciário solicite o Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos
Garantidores poderão optar por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 7.5
(i) acima, da seguinte forma: (a) oferecer direitos creditórios oriundos de instrumentos
públicos de venda e compra, com pactos adjetos de alienação fiduciária,: de Unidades
comerciais ou residenciais de imóveis de sua propriedade e por elas comercializados; e (b)
•

direcionar os pagamentos de tais recebíveis para a Conta Centralizadora, observado o
• : ' prazo máximo para a formalização do Reforço de Garantia mencionado nò item 7.4.1,
acimã, verificadas, porém, as condições abaixo estabelecidas.
7.5.1.1. A Securitizadora deverá aceitar a cessão fiduciária de recebíveis descrita
no
•

item 7.5.1,

acima,

que

perfaçam valor

nominal

suficiente

para

o

•'reenquadramento do índice de Cobertura Mínimo e que preencham os seguintes
critérios de elegibilidade ("Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios"):
(i)

as unidades imobiliárias comercializadas devem estar perfõrmadás corri

Habite-se;
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(ii)

a cessão fiduciária deve contar com coobrigação do fiduciante em questão;

(iii)

cada devedor de recebíveis poderá apresentar restrições de crédito,

apontadas em consulta eletrônica ao banco da dados da Serasa Experian S.A.,
limitadas a 3 (três) pendências, cujos valores somados não podem ultrapassar
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme consulta realizada pela
Emitente e/ou pelas Fiduciantes, às suas próprias expensas;
(iv)

a quitação integral das parcelas dos instrumentos públicos de venda e

compra cujos recebíveis serão cedidos fiduciariamente deve estar prevista para, no
mínimo, 6 (seis) meses contados da constituição da nova garantia;
(v)

os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente deverão contar com sistema de amortização pela Tabela Price,
indexação conforme o IGP-M/FGV,

periodicidade de

reajuste mensal com

defasagem de 2 (dois) meses, loan-to-value máximo de 80% (oitenta por cento),
lòan-to-value médio de 70% (setenta por cento) e tarifa de administração no valor
mínimo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) mensais;
(vi)'

os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente somente poderão ter, em aberto, 1 (Uma) parcela mensal, no
máximo;
(vii)

os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciáriamenté deverão contar com seguro de morte e invalidez permanente e
seguro por danos físicos do imóvel;
(Viii)' ós<direitos creditórios advindos da comercialização de unidades comerciais
somente poderão representar o percentual máximo de 50% (cinqüenta por cento)
do valor total dos direitos creditórios destinados ao Reforço de Garantia; não há
limitação para direitos creditórios advindos da comercialização de unidades
residenciais;
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(ix)

o limite de concentração de direitos creditórios devidos por um mesmo

devedor é de 5% (cinco por cento) do valor total dos direitos creditórios destinados
ao Reforço de Garantia;
(x)

o empreendimento deverá ter sido objeto de auditoria legal (due diligence)

realizada e concluída, de modo satisfatório à Securitizadora e ao Agente Fiduciário,
por (a) PMKÁ Advogados Associados; (b) Negrão, Ferrari â Bumlai Chodraui
Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às expensas da Emitente, documentada por
opinião legal relativa aos imóveis ofertados, seus proprietários e seus antecessores,
emitida pelo respectivo escritório de advocacia até 6 (meses) antes de sua entrega
à Securitizadora. O resultado da due diligence será considerado não satisfatório
caso revele, a critério da Securitizadora e do Agente Fiduciário, a existência de:

(a)

riscos

(b)

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

7.5.2. Reforço de Garantia Mediante Alienação Fiduciária de Imóvel: Caso o Agente
Fiduciário solicite o Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos
Garantidores poderão optar por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 7.5
(ii) acima, através da alienação fiduciária de imóvel, verificadas, porém, as condições
abaixo estabelecidas,

7.5.2.1. 0 Agente Fiduciário deverá aceitar os imóveis á serem entregues em
alienação fiduciária desde que o valor de venda forçada de tais imóveis seja
suficiente para reestabelecer o índice de Cobertura Mínimo, sendo certo que a
Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos Garantidores somente poderão oferecer
. imóveis que preencham os seguintes critérios de elegibilidade ("Critérios de
Elegibilidade dos Imóveis"):
(i)

os imóveis ofertados deverão possuir avaliação de seu valor de venda

forçada realizada até 6 (seis) meses antes da data da entrega do respectivo laudo à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário, exclusivamente por uma das seguintes
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:'

empresas; (i) DLR Engenheiros Associados Lida., (ii) Dexter Engenharia Ltda,, (iii)

—,

Send Service e Engenharia Ltda. ou (iv) Colíiers International do Brasil Consultoria

Ltda., sendo certo que referido laudo de avaliação não levará em conta qualquer
benfeitoria ou edificação eventualmente existente sobre cada imóvel ofertado;
(ii) os imóveis ofertados deverão observar os seguintes limites máximos de
concentração, limites esses calculados de forma percentual sobre o valor total
destinado ao Reforço de Garantia: (a) 50% (cinquenta por cento), quando os
imóveis ofertados forem unidades comerciais; e (b) 50% (cinquenta por cento), no
caso de os imóveis ofertados serem terrenos; não há limite de concentração para
imóveis residenciais; e
(iii)

os imóveis ofertados deverão ter sido objeto de auditoria legal (due

diligence) realizada e concluída, de modo satisfatório à Emissora e ao Agente
Fiduciário, por (a) PMKA Advogados Associados; (b) Negrão, Ferrari St Bumlai
Chodraui Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às expensas da Devedora,
documentada por opinião legal relativas aos imóveis ofertados, seus proprietários e
seus antecessores, emitida pelo respectivo escritório de advocacia até 6 (seis)
meses antes de sua entrega à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. O resultado da
due diligence

será considerado não satisfatório caso revele, a critério da

Securitizadora e do Agente Fiduciário, a existência de:
(a)

(b)

riscos

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

7.5.2.1.1. A Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos Garantidores deverão
entregar ao Agente Fiduciário, com cópia pará a Securitizadora, o laudo de
•

avaliação e a opinião legal relativos aos imóveis ofertados, conforme
estabelecido no item 7.5.2.1., acima, na mesma data em que referidos
irrióvéis sejam ofertados a título de Reforço dé Garantia.
7.5.2.2. Para a outorga da alienação fiduciária dé imóvel, ãS partes
celebrarão novo contrato de alienação fiduciária.
7.5.2.3. O prazo máximo total descrito no item 7.4.1. para realização do
Reforço de Garantia mediante alienação fiduciária de imóvel será entendido
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como atendido após o registro do contrato de alienação fiduciária na
matrícula do imóvel.

7.5.2.4. Caso o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel não
seja realizado em até 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis por mais 60
(sessenta) dias, nos termos do item 7.4.2, acima, da solicitação sobre o
Reforço de Garantia, a Devedora compromete-se a realizar o Reforço de
Garantia mediante a outorga de Garantias Líquidas e/ou de outros
recebíveis apresentados e aprovados previamente pela Emissora, por
escrito, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos do decurso do prazo
para o registro. Tal apresentação dos recebíveis e/ou das Garantias Líquidas
à Securitizadora deverá ocorrer com antecedência de pelo menos 5 (cinco)
dias, para sua manifestação. A garantia em questão será liberada após a
comprovação do registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel.
7.5.3. Reforço de Garantia Mediante Garantias Líquidas: Caso o Agente Fiduciário solicite o
Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos Garantidores poderão optar
por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 7.5 (iii) acima, através da
prestação de Garantias Líquidas. Neste caso, a Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos
Garantidores deverão: (i) depositar as Garantias Líquidas na Conta Centralizadora, e/ou
(ii) promover a Cessão fiduciária de títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco
Central do Brasil, e/ou de certificados de depósito bancário ou operações compromissadas
de emissão ou responsabilidade das seguintes instituições financeiras de primeira Unha:
Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander Brasil S.A.,
Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal ou empresas dos seus respectivos
conglomerados econômicos ou, ainda, instituições financeiras com classificação de risco
emitida por agência internacional e corn nota mínima equivalente ao grau de investimento
da referida agência. As instituições financeiras aqui mencionadas deverão ter classificação
de risco no mínimo equivalente ao grau de investimento, sendo certo que caso a
classificação venha a sé deteriorar, as Garantias Liquidas deverão sér substituídas por
outras que atendam a tal critério.
7,5.3.1. O Reforço de Garantia realizado mediante o disposto no item 7.5 (iii)
acima será considerado perfeitamente formalizado, válido e vinculante entre as
partes somente quando (a) da obtenção do registro do respectivo contrato de
:
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cèssão fiduciária nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos localizados nas

Comarcas em que se localizam as respectivas sedes das partes, incluindo eventuais
Novos Garantidores, observado o prazo máximo total previsto no item 7.4.1 acima;
e (b) da notificação às instituições financeiras onde as Garantias Líquidas estiverem
depositadas, informando acerca da constituição da cessão fiduciária sobre tais
recursos.
7.6. Liberação das Garantias Reais: A Emitente, os Fiduciantes e eventuais Novos Garantidores,
conforme o caso, poderão solicitar por escrito, a qualquer tempo, à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, a liberação de qualquer um dos ativos alienados fiduciariamente, desde que ocorra a
verificação de que o índice de Cobertura Mínimo permanecerá enquadrado.
7.6.1. Caso a Securitizadora verifique que a liberação do ativo objeto da solicitação da
liberação importará em desenquadramento do índice de Cobertura Mínimo, o Agente
Fiduciário deverá enviar comunicação ao solicitante, informando a impossibilidade de tal
liberação.
7.6.2. Em caso de liberação de algum dos Imóveis, a Securitizadora deverá fornecer à
Emitente, aos Fiduciantes e/ou aos Novos Garantidores, conforme aplicável, termo de
liberação dó imóvel objeto de liberação, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da
data da solicitação de liberação nos termos do item 7.6 acima, na forma do Anexo V das
CCB, que poderá ser [evado à averbação nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos
competentes pela Emitente, pelos Fiduciantes e/ou pelos Novos Garantidores, conforme o
caso.
7.7.

Substituição das Alienações Fiduciárias de Quotas: A Alienação Fiduciária de Quotas poderá

ser substituída peia Emitente, pelos Fiduciantes e pelos eventuais Novos Garantidores,
exclusivamente durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses, contados da Data de Emissão
("Período Inicial"), mediante notificação eletrônica, por escrito, enviada à Securitizadora e ao
Agente ^Fiduciário, informando a substituição das quotas da sociedade alienada fiduciariamente à
Securitizadora por (i) outra sociedade de propósito específico, desde que atendidos os Critérios
de Elegibilidade das Sociedades (abaixo definidos); (//) novos imóveis que atendam aos Critérios
de Elegibilidade dos imóveis; (iii) novos direitos creditórios que atendam aos Critérios de
Elegibilidade dos Direitos Creditórios; e/ou (iv) por Garantias Líquidas que atendam ao disposto
no item 7.5.3 acima, sendo certo que, em qualquer das hipóteses de substituição previamente
descritas, o índice de Cobertura Mínimo deverá ser mantido na forma deste Termo.
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7.7.1. No cenário descrito no item 7.7., acima, só será admita a liberação das quotas
originalmente alienadas se Liberados também (i) os imóveis de propriedade dessa mesma
sociedade que eventualmente estejam alienados fiduciariamente em garantia da presente
Operação; e (ii) os direitos creditórios de titularidade dessa mesma sociedade que
eventualmente estejam cedidos fiduciariamente em garantia da presente Operação.
7.7.2. De semelhante modo, caso as quotas originalmente alienadas sejam substituídas
através do expediente descrito na alínea "i" do item 7.7., acima, passarão também a
figurar como garantias da Operação: (i) os imóveis de propriedade da mesma sociedade,
mediante constituição de alienação fiduciária em favor da Securitizadora; (ii) os direitos
creditórios de titularidade da mesma sociedade, advindos da comercialização dos imóveis
por ela detidos, mediante constituição de cessão fiduciária em favor da Securitizadora.
7.7.3. Entende-se por "Critérios de Elegibilidade Sociedades", as sociedades de propósito
específico que atendam aos seguintes critérios:
<i)

a sociedade deverá possuir avaliação de suas unidades em estoque realizada

exclusivamente por uma das seguintes empresas: (i) DLR Engenheiros Associados
Ltdâ.i (ii) Dexter Engenharia Ltda., (iii) Send Service e Engenharia Ltda. ou (iv)
Colliers International do Brasil Consultoria Ltda., considerando o disposto no item
73 (iv) (venda forçada do estoque). A avaliação deverá ser realizada até 6 (seis)
meses arites da data da entrega do respectivo laudo à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, sendo certo que referido laudo de avaliação não levará em conta
qualquer benfeitoria ou edificação eventualmente existente sobre os imóveis de
propriedade da sociedade;
(ii)
/ " '

a sociedade e os imóveis dos quais seja proprietária deverão ter sido objeto

de auditoria legal (due diligence) realizada e concluída, de modo satisfatório à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário, por (a) PMKA Advogados Associados; (b)
Negrão, Ferrari â Bumlai Chodraui Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às
expensas da Devedora, documentada por opinião legal relativas à sociedade, aos
imóveis ofertados, seus proprietários e seus antecessores, emitida pelo respectivo
escritório de advocacia até 6 (seis) meses antes de sua entrega à Securitizadora e
ao Agente Fiduciário. 0

resultado da due diligence

será considerado não

satisfatório caso revele, a critério da Securitizadora e do Agente Fiduciário, a
existência de:
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(a)
(b)
(iii)

riscos

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

a sociedade deverá ser proprietária de empreendimento residencial ou

comercial performado (com "habite-se" emitido), sendo que, no mínimo 60%
(sessenta por cento) das unidades deverão ter sido alienadas e deverão atender aos
demais Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios.
7.8.

Substituição do Terreno: A alienação fiduciária do Terreno poderá ser substituída a

qualquer momento, mediante notificação eletrônica, por escrito, enviada à Securitizadora e ao
Agente

Fiduciário,

informando

a substituição

do

Terreno

alienado

fiduciariamente

à

Securitizadora por outro ativo, desde que o índice de Cobertura Mínimo permaneça enquadrado
na forma deste Termo e que, conforme aplicável, (i) a nova sociedade atenda aos Critérios de
Elegibilidade das Sociedades; (ii) os direitos creditórios referentes às unidades alienádas atendam
aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios; (iii) o novo imóvel atenda aos Critérios de
Elegibilidade dos Imóveis; e/ou (iv) seja substituído por Garantias Líquidas.
7.9.

Momento da Substituição: Na ocorrência de qualquer substituição de garantia, nos termos

do item 7.7 e respectivos subitens ou do item 7.8., acima, a liberação da garantia anteriormente
outorgada somente será realizada após a efetiva constituição da nova garantia. Entende-se por
"efetiva constituição da nova garantia", caso a nova garantia seja (i) imóvel, o registro do
contrato de alienação fiduciária na matrícula do imóvel alienado; (ii) sociedade, o arquivamento
do contrato social na junta comercial competente e registro nos cartórios de títulos e documentos
aplicáveis; (iii) direitos creditórios, o registro do contrato de cessão fiduciária e registro nos
cartórios de títulos e documentos aplicáveis; e (iv) garantias líquidas, o registro do contrato dè
cessão fiduciária e registro nos cartórios de títulos e documentos aplicáveis.
7.10. Procedimento Operacional do Reforço ou Substituição de Garantia: Á Securitizadora terá 5
(cinco) Dias Úteis a partir do recebimento completo das informações e do recebimento de
declaração da Emitente e dos Fiduciantes ou de declaração da Emitente em conjunto com os
Novos Garantidores, conforme aplicável, atestando o cumprimento dos Critérios de Elegibilidade
dos Direitos Creditórios, Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, Critérios de Elegibilidade das
Sociedades e/ou que as Garantias Líquidas atendem ao disposto no item 7.5.3 acima, conforme
aplicável; para verificar o seu respectivo atendimento e encaminhar seu parecer para validação

do Agente Fiduciário. Caso o Agente Fiduciário verifique que a nova garantia atende aos Critérios
de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, Critérios de
Elegibilidade das Sociedades e/ou que as Garantias Líquidas atendem ao disposto no item 7.5.3
acima, conforme aplicável, as partes (incluindo quaisquer Novos Garantidores, se aplicável)
celebrarão os respectivos instrumentos necessários à realização do Reforço de Garantia ou da
substituição, conforme o caso.

7.10.1. Caso o Agente Fiduciário verifique que as novas garantias não preenchem os
Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditório, os Critérios de Elegibilidade dos Imóveis,
os Critérios de Elegibilidade das Sociedades, conforme aplicável, a Emitente, os
Fiduciantes ou os Novos Garantidores, conforme aplicável, deverão providenciar o Reforço
das Garantias mediante a constituição de Garantias Líquidas, hipótese em que se aplicará
o disposto no item 7.5.3 acima, observado o prazo máximo do item 7.4,1 acima.
7.11.

Substituição ou Reforço Não Automáticos: Caso a Emitente, os Fiduciantes e/ou os

eventuais Ntívos Garantidores queiram reforçar ou substituir garantias por garantias que não
atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, aos Critérios de Elegibilidade dos
Imóveis, aos Critérios de Elegibilidade das Sociedades e/ou por Garantias Líquidas que não
atendam áo disposto no item 7.5.3 acima, conforme aplicável, á Securitizadora deverá convocar
assembléia dos titulares dos CRI para que estes deliberem sobre tal possibilidade de substituição/
reforço.
CLÁUSULA OITAVA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO-DOS CRI

8.1.

Amortização Extraordinária Voluntária: A Emissora poderá realizar a amortização

extraordinária ou o resgate antecipado dos CRI.
8.2.

Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado dos CRI: Os CRI serão amortizados

extraordinariamente, de forma parcial, ou resgatados antecipadamente de forma total, nas
hipóteses de antecipação do fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários, a saber: na
ocorrência (i) do Resgate Antecipado previsto no item 1.3 das CCB; e/ou (ii) na ocorrência de
algum Evento de Vencimento Antecipado disposto no item 7.1 das CCB.
8,2.1. Na hipótese de Resgate Antecipado, será devido o valor nominal dos CRI acrescido
da Remuneração, acrescidos de multa de pré-pagamento (break funding fee) em valor
equivalente a: (i) 2,00% a.a. (dois por cento ao ano) caso o Resgate Antecipado ocorra
durante os 2 (dois) primeiros anos contados da Data de Emissão (conforme definida nas

CCB); ou (ii) 1,00% a.a. (um por cento ao ano) caso o Resgate Antecipado ocorra a partir
do 3o (terceiro) ano contado da Data de Emissão ("Prêmio").
8.2.1.1. Não será devido o Prêmio caso o Resgate Antecipado seja realizado a partir
da Data de Emissão, com recursos provenientes das vendas das unidades dos Imóveis
alienados fiduciariamente em garantia das CCB ou com recursos provenientes da
venda de unidades etn estoque das sociedades cujas cotas/ ações venham a ser
alienadas fiduciariamente em garantia das CCB, sendo certo que o Resgate
Antecipado sem a incidência de Prêmio somente será realizado quando o fluxo do
regime de caixa efetivamente pago corresponda a, no mínimo, 5,00% (cinco por
cento) do saldo devedor das CCB.
8.2.2. Em caso de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, o valor a ser
pago pela Emissora aos Titulares dos CRI será correspondente ao saldo do Valor Nominal
Unitário atualizado dos CRI, acrescido dos Juros Remuneratórios, além de quaisquer
despesas pendentes relacionadas à Emissão, na data do efetivo pagamento.
8.2.3. A Emissora utilizará os valores recebidos nas hipóteses acima para promover a
amortização extraordinária parcial ou resgate antecipado total dos CR! vinculados ao
presente Termo: Neste caso, a Emissora deverá informar aos Titulares dos CRI; com cópia
ao Agente Fiduciário e à CETIP, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias Corridos,
comunicando ó evento que ensejará a amortização extraordinária ou resgate antecipado.
8.2.4. A amortização extraordinária parcial será realizada sob a ciência do Agente
Fiduciário e alcançará, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor
unitário na data do evento. No caso de amortização extraordinária parcial, uma nova
tabela de pagamentos de juros e amortização, com os vaíores alterados, será elaborada
peta Emissora e disponibilizada ao Agente Fiduciário e à CETIP.
8.3.

Manutenção dos CRI Subordinados após Amortização Total dos CRI Seniores. Após o

pagamento de todos os CR! Seniores, se a manutenção dos CRI Subordinados, tendo-se em vista o
seu saldo devedor à época, se tornar inviável ou onerosa em razão das despesas suportadas pelo
Patrimônio Separado no período, a Emissora convocará Assembleia Geral dos Titulares dos CRI
Subordinados, para que estés deliberem ou pela manutenção dos CRI Subordinados, ou pêlo
recebimento dos Créditos Imobiliários remanescentes à época em pagamento dos CRI
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Subordinados, de acordo com os quóruns e demais disposições previstos na Cláusula Décima
Sexta, abaixo.
8.3.1. Na hipótese de a Assembleia Geral deliberar pelo recebimento dos Créditos
Imobiliários em pagamento dos CRI Subordinados, a Emissora entregará aos Titulares dos
CRI Subordinados, em igual proporção para cada um deles, as CCI remanescentes.

CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO

9.1.

Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9o da Lei n° 9.514/97, a Emissora institui, em

caráter irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e Garantias,
incluindo a Conta Centralizadora, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro para a
presente Emissão de CRI.
9.1.1. 0 Regime Fiduciário será registrado na Instituição Custodiante das CCI,.conforme
previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931/04.
9-2.

Segregação: Os Créditos Imobiliários, bem como ás respectivas Garantias, permanecerão

separados, e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que sé complete o'resgate da
totalidade dos CRI.
9.3.

Credores da Emissora: Na forma do artigo 11 da Lei n° 9.514/97, os Créditos Imobiliários e

as Garantias estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se
prestando à: constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por
mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvandose,no éntanto> eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n° 2.1583572001;
9.4.

;

Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente o

Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade,
notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do principal, juros e demais
encargos acessórios, inclusive mantendo o registro contábil independente do restante de seu
patrimônio e

elaborando

e publicando

as

respectivas

demonstrações, financeiras,

em

conformidade com o artigo 12 da Lei n° 9.514/97.
9.5.

Responsabilidade: A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do

Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar,
negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
CLÁUSULA DÉCIMA - TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
SEPARADO

10.1. Transferência: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora com relação às
obrigações assumidas na presente Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas no
item 10.2. abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar imediata e transitoriamente a
administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e Garantias, ou
promover a liquidação do Patrimônio Separado, na hipótese em que a Assembleia Geral dos
Titulares dos CRI venha a deliberar por tal liquidação.
10.2.

Eventos: A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a assunção da

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não, conforme
item 10.1. acimâ:
a)

:

- pedido, por parte da Emissora, de recuperação judicial, extrajudicial a qúalquer credor ou
classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação
judicial do referido plano;

b) .

pedido de falência formulado por terceiros em face dá Emissora e não devidamente
•elidido õü cancelado ou contestado através do depósito previsto no paragrafo único do
artigo 98 da Lei n° 11.101/05 pela Emissora, conforme ó caso, no prazo legal;

C)

:

decretação de falência da Emissora ou apresentação de pedido de autofalência pela
Emissora

d)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias
previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo
que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal
inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação
formal é comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário; ou

e)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas
neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo que,
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nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal
-

inadimplemento ou mora perdure por mais de 20 (vinte) dias corridos, contados da
notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário.
10.2.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente
comunicada ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil.
10.2.2. Na ocorrência de quaisquer dos eventos de que trata o item 10.2. acima, o Agente
Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento do evento, Assembleia Geral de Titulares dos CRI para deliberar sobre a
liquidação ou não do Patrimônio Separado. Tal assembleia deverá ser realizada no prazo
de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicação do edital relativo à primeira
convocação ou da comunicação expedida aos Titulares dos CRI.

10.3. Assembleia Relativa áo Patrimônio Separado: Em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do início
da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, deverá ser convocada
Assembleia Géràl dos Titulares dos CRI, na forma estabelecida ha Cláusula Décima Sexta abaixo e
na Lei n° 9.514/97.
10.4. Deliberação Relativa ao Patrimônio Separado: A Assembleia Geral dos Titulares dos CRI
deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua
administração pela nova companhia securitizadora de créditos imobiliários, fixando, neste caso, a
remunéràçãò dèstà última, bem comò as condições de sua viabilidade econômico-financeira.
10.4.1. Na hipótese de a: Assembleia Geral deliberar pela liquidação do Patrimônio
Separado, os Titulares de CR! deverão deliberar sobre (i) o riovo administrador do
Patrimônio Separado e as regras para sua administração; ou (ii) a nomeação do liquidante
e as formas de liquidação do Patrimônio Separado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Despesas do Patrimônio Separado: São Despesas de responsabilidade do Patrimônio
Separado:
a)

as despesas còm a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação dos
.. .Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência
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para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente
Fiduciário vir a assumir a sua administração;
b)

as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, bem como as
despesas com procedimentos legais, incluindo sucumbência, incorridas para resguardar os
interesses dos titulares dos CRI e a realização dos Créditos Imobiliários e Garantias
integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas e, em caso
de insuficiência de recursos no Patrimônio Separado, pagas pelos titulares dos CRI;

c)

as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao
exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas
em razão desta, serão pagas pela Emissora, desde que, sempre que possível, aprovadas
previamente por ela;

d)

ôs èvéntuãis tributos que, a partir da data de emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada
ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da
tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários é Garantias;

e)

ás" perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios
arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais
perdas, danos, obrigações Ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou
culpa por parte da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e
agentes, conforme vier a ser determinado èm decisão judicial final proferida pelo juízo
competente; (ii) sejam de responsabilidade das Cedentes; e

f)

demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicável ou neste Termo.

11.2.

Responsabilidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos dà Lei n° 9.514/97, cáso o Pãtrirnõnio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 11.1. ácima, tais
despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRt, na proporção dos CRI titulados por cada um
deles, caso não sejam pagas pela Devedora, parte obrigada por tais pagamentos.
11.2.1. A Devedora se comprometeu, nos termos das CCB, a realizar o pagamento e/õu
reembolso de Despesas à Emissora no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da
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solicitação feita pela Emissora neste sentido.
11.3. Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRI: Observado o disposto nos itens 11.1. e
11.2. acima, são de responsabilidade dos Titulares dos CRI:
a)

eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas
na descrição do item 11.1. acima;

b)

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

c)

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI que lhes sejam
atribuídos como responsável tributário.
11.3.1, No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo, os
recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser

•

previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na
proporção de CRI detida pelos Titulares dos CRI, na data da respectiva aprovação.
11.3.2. Em razão do quanto disposto na alínea "b" do item 11.3. acima, as despesas a
serem adiantadas pelos titulares dos CRi à Emissora e/ou ao Agente Fiduciário, conforme o
caso, nà-defesa dos interesses dos Titulares dos CRI, incluem, exemplificativamente: (a) as
despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de
outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e
déspeáãs incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais á serem
propostos contra a Devedora, a Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar
e/ou executar os créditos oriundos das CCB; (c) as despesas com viagens e estadias
incorridas petos administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos
prestadores de serviços eventualmente contratados, desde que relacionados com as
medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança
dos créditos oriundos das CCB; (d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas
incorridas em decorrência de eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência)
em ações judiciais propostas pela Emissora, podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário,
conforme O Càso, solicitar garantia prévia dos Titulares dos CR! para cobertura dô risco da
Suctímbência; .ou (e) á remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos

Á^)

\
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termos deste Termo, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a
Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período
superior a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RISCOS

12.1. Riscos: 0 investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados
pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora,
quanto à Devedora e aos próprios CRI, objeto desta Emissão. O potencial investidor deve ler
cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo, bem como consultar seu
consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar uma
decisão de investimento:
Direitos dos Credores da Emissora: A Emiss?o tem como lastro os Créditos Imobiliários, os quais
constituem Patrimônio Separado do patrimônio comum da Emissora. As Leis n° 9,514/1997 e
10.931/2004 possibilitam que os Créditos Imobiliários sejam segregados dos demais ativos e
passivos da Emissora. No entanto, ainda não há jurisprudência firmada com relação ao tratamento
dispensado aos .demais credores da Emissora no que se refere a créditos trabalhistas, fiscais e
previdenciários, em face do que dispõe o artigo 76 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001. A
Medida Provisória n° 2.158-35, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que "as normas quê
estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou
jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou
trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais,
ém Seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali
fêfêridds a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio óu sua massa falida,
Inclusive õS que tenham sido objeto de separação ou afetação." Por força da norma acima citada,
os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, inclusive as Garantias, não obstante
serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e
pfevídênciáríos da -Emissora ê, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de
péssòas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista
as normas dê responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos
cóm os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos
Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários venham a
ser insuficientes para ó pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores;
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Pagamento Condicionado e Descontinuidade: As fontes de recursos da Emissora para fins de
pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos Créditos
Imobiliários; e (ii) da liquidação das Garantias da Emissão. Os recebimentos oriundos das alíneas
acima podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações
dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após o recebimento
dos sobreditos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a
cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e suas Garantias, caso estes não sejam
suficientes, a Emissora não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de
eventuais saldos aos investidores;
Riscos Financeiros: Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações
de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as
taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de
atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez, sendo que a ocorrência de qualquer um destes
eventos podérá implicar em eventuais prejuízos para os Titulares de CRI;
Risco dá deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a
capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI: Os CRI são lastreados nos
Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI pór meio deste Termo, no qual foi
instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários
representam créditos detidos pela Cedente contra a Devedora e cedidos à Emissora. 0 Patrimônio
Separado constituído em favor dós investidores não conta com qualquer garantia flutuante óu
coobrigação da Emissora.
Assim, o recebimento integral é tempestivo pelos Investidores dos montantes devidos conforme o
Termo depende dó pagamento pela Devedora em tempo hábil para o pagamento dos valores
decorrentes' dós CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da
Devedora poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas
obrigações no que tange ao pagamento dos CRI pela Emissora.
NoVcasó: de inadimplemento dós Créditos Imobiliários pela Devedora, as Garantias deverão ser
executadas, e não há Como assegurar que o valor a ser recebido pelos Investidores será suficiente
para reembolsar integralmente o investimento realizado. Neste caso, nem O Patrimônio Separado,
nem mêsmò a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos
investidores.

Riscos de Inadimplemento: Os pagamentos dos CRI poderão ser afetados pelo atraso ou ausência
de pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora. O inadimplemento da Devedora, no que se
refere a essa obrigação, afetará o recebimento dos Créditos Imobiliários, que são o lastro para o
pagamento das amortizações dos CRI.
Baixa Liquidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de certificados de recebíveis
imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no
futuro, um mercado para negociação dos CR] que permita sua alienação pelos subscritores desses
valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Os Investidores que adquirirem os
CRI poderão encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar
preparados para manter o investimento nos CRI até a Data de Vencimento Final.
Adicionalmente, os CRI Seniores 476 e os CRI Subordinados foram emitidos no âmbito da Instrução
CVM n° 476/09 e, desta forma, ficarão bloqueados para negociação no mercado secundário pelo
prazo\de 90 (noventa) dias da data de subscrição pelos investidores.
Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou majoração de
tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a
incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos
recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas, o que inclui, mas não se limita a, a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
Risco de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado: Os CR! poderão estar sujeitos, na
formã definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária ou resgate antecipado. A
efetivação destes eventos pòderá resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos
investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI;
Risco de Estrutura: A Emissão tem o caráter de "operação estruturada". Desta forma e pelas
características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e
jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados através de
contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da
pouca maturidade e da falta de tradição ê jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no
que tange a operações de CRI, em situações de stress, poderá haver perdas por parte dos
investidores èm razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual;
Risco de Insuficiência das Garantias: Possíveis variações no mercado imobiliário poderão,

eventualmente, impactar o valor de mercado dos imóveis, de forma positiva ou negativa, durante
todo o prazo da Emissão. As variações de preço no mercado imobiliário estão vinculadas,
predominante, mas não exclusivamente, à relação entre a demanda e a oferta de imóveis de
mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação, obsolescência e adequação para outras
atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários.
Risco de Substituição das Garantias: As Garantias Reais prestadas poderão ser substituídas
automaticamente pela Devedora, mediante o cumprimento de certas condições e determinados
Critérios de Elegibilidade, e desde que seja mantido o índice Mínimo de Cobertura. Ocorre que
não há como assegurar que em eventual substituição, as novas Garantias Reais terão os mesmos
riscos que as Garantias Reais outorgadas inicialmente.
Ainda, caso as Garantias Reais venham a ser substituídas por outras não previstas na operação,
mas atendam ao índice Mínimo de Cobertura, será permitida a sua substituição mediante a
aprovação por maioria simples dos CRI em Circulação reunidos em Assembleia Geral de
Investidores, desde que representativos de maioria simples dos presentes, observados os quóruns
mínímòs de: (i) 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI em Circulação, quando existirem mais de
100 (cem) investidores; ou (ii) 40% (quarenta por cento) dos CRI em Circulação, quando existirem
até 100 (cem) investidores, o que poderá trazer prejuízos aos minoritários e/ou aos Investidores
que não puderam comparecer à assembleia.
Risco decorrente da Liberação de Garantias: caso haja distribuição parcial dos CRI, a Devedora
tem direito à liberação de garantias que eventualmente excedam o índice de Cobertura Mínimo,
conforme melhor lhe aprouver. Dessa maneira, não se pode determinar quais serão as garantias
libêrâdas e quais serão as garantias mantidas em um cenário de distribuição parcial, o que pode
implicar em prejuízos aos Titulares dos CRI.
Risco decorrente do Período Suspeito: tanto em caso de reforço quanto em caso de substituição
dê garantia, o direito reaL de garantia constituído sobre o novo bem está sujeito ao risco de não
produzir efeitos, na hipótese de sua constituição ter se dado até 90 (noventa) dias antes de um
eventual pedido de falência ou recuperação judicial contra a Devedora, tudo isso nos termos do
inciso H do artigo 99 e do inciso Ili do artigo 129, ambos da Lei n° 11.101/05.
Esse cenário de ineficácia da constituição de um novo direito real de garantia pode acarretar
desenquadramento do índice de Cobertura Mínimo, o que pode implicar em prejuízos aos
Titulares dos CRI.

Risco referente à formalização das Alienações Fiduciárias de Imóveis: Será admitido o desembolso
parcial das CCB à Devedora após a verificação do cumprimento das Condições Precedentes A e das
Condições Para Liberação A. Ocorre que neste momento as Alienações Fiduciárias de Imóveis
ainda não estarão constituídas, de forma que, na ocorrência de um eventual inadimplemento
durante a fase de constituição, os Investidores terão acesso apenas às demais garantias da
Operação, o que poderá não ser suficiente para a quitação da dívida.
Risco em Função da Dispensa de Registro: A oferta dos CRI Seniores 476 e dos CRI Subordinados,
distribuída nos termos da Instrução CVM n° 476/09, está automaticamente dispensada de registro
perante a CVM e pela ANBIMA, de forma que as informações prestadas pela Emissora e pelo
Coordenador Líder não foram objeto de análise pelas referidas instituições.
Risco de Não Colocação ou Colocação Parcial dos CRI: A Oferta dos CRI poderá ser concluída
mesmo em caso de distribuição parcial dos CRI, desde que haja a colocação do volume mínimo
equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Uma vez atingidos o volume mínimo, a
Emissora, de comum acordo com o Coordenador Líder e com a Devedora, poderá decidir por
reduzir o volume total da Oferta até um montante equivalente ao volume mínimo.
Assim, caso o volume mínimo não seja atingido, os CRI serão resgatados e a Emissora devolverá
aos investidores ós recursos até então epórtados, acrescidos dos rendimentos auferidos e
deduzidos de eventuais tributos aplicáveis.
Risco de Indeferimento da Oferta 400: A distribuição dos CRI Seniores 400 terá início com a
concessão do registro provisório dos CRI, a divulgação do Aviso ao Mercado e do Prospecto
Preliminar. Caso á CVM venha a indeferir o registro definitivo dos CRI Seniores 400, estes deverão
ser imediatamente resgatados. Os recursos de tal resgate serão pagos por ocasião do acionamento
de um evento de resgate antecipado compulsório da CCB 01, ficando a Devedora obrigada a
realizair ó pagamento dó saldo devedor da CCB 01 (que é equivalente ao Valor Nominal Unitário
dos CRI Seniores 400 acrescido da Remuneração, desde a Data de Emissão até a data de
pagamento dos referidos CRI). No entanto, caso a Devedora já tenha utilizado os recursos nos
Empreendimentos Habitacionais Alvo e não possua outros recursos para a realização do
pagamento dos CRI Seniores 400, será acionado um evento de vencimento antecipado automático
da CCB 01, as Garantias da operação serão acionadas e não há como assegurar que serão
suficientes parâ o pagamento dos investidores, que poderão sofrer prejuízos.
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Ainda, o acionamento de um Evento de Vencimento Antecipado CCB 01 acionará um Evento de
Vencimento Antecipado CCB 02, de forma que, caso a Devedora não realize o pagamento referido
acima, os investidores que tenham adquiridos os CRI Seniores 476 e os CRI Subordinados
incorrerão na mesma situação descrita no parágrafo acima.
Riscos Relativos à Rentabilidade dos Investimentos feitos pela Securitizadora: Os recursos a serem
integralizados pelos investidores ficarão aplicados nos ativos descritos na Cláusula 2.5.1. deste
Termo, e em caso de virem a ser devolvidos, a Securitizadora não será responsabilizada por
qualquer garantia mínima de rentabilidade e/ou prejuízos eventualmente causados aos
investidores por conta de tais investimentos.
Risco da Devedora: A ocorrência de eventos que afetem a situação econômica financeira da
Devedora poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as suas
obrigações estabelecidas neste Termo.
Risco de Sinistros nos imóveis: A ocorrência de catástrofes ou acidentes que impliquem ém
sinistro total ou parcial nos Imóveis representa um risco para os Investidores na medida ehi que a
deterioração

das edificações

resulta em

uma deterioração do valor

dos Imóveis e,

consequentemente, um eventual prejuízo na hipótese de execução das Alienações Fiduciárias de
Imóveis,
Riscos Relativos a Concentração e Pulverização. Poderá ocorrer situação em que um único
investidor venha á integralizar parcela substanciial da emissão ou mesmo a totalidade dos CRI,
passando tal investidor a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a
posição dos eventuais investidores minoritários. Nesta hipótese,, há possibilidade de que
deliberações sejam tomadas pelo investidor majoritário em função de seus interesses exclusivos
ém detrimento dos investidores minoritários.
Risco da não realização da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia emissora de títulos
representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de
créditos imobiliários através da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos
patrimônios são administrados separadamente. 0 Patrimônio Separado tem como principal fonte
de recLirSòs os Créditos imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais
valores pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as
obrigações decorrentes dos CRI. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente
Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos Créditos Imobiliários e dos demais

direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os titulares dos
CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar
pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da
Emissora perante os titulares dos CRI.
Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora: Ao longo do prazo de duração dos
CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado
sobre os Créditos Imobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,
previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos Imobiliários, principalmente em razão
da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.
Originação de Novos Negócios ou Redução da Demanda por CRI: A Emissora depende de originação
de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da demanda de investidores pela
aquisição dos CRI de sua emissão. No que se refere à originação, à Emissora busca sempre
identificar oportunidades de negócios que podem ser objeto de securitização imobiliária. No que
se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos
investidores pela aquisição de CRI. Por exemplo, alterações na Legislação Tributária que resulte
na redução dos incentivos fiscais para os investidores poderão reduzira demanda dos investidores
pelà aquisição; de. CRI. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização
imobiliária atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de CRI venha a ser
reduzida, a Emissora poderá ser afetada.
Manutenção do Registro de Companhia Aberta: A Emissora possui registro de companhia aberta
junto à CVM desde 02/07/2007, tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de CRÍ em
02/01 /2013. A sua atuação como Securitizadora de emissões de CRI depende da manutenção de
seu registro de companhia aberta junto à CVM e dás respectivas autorizações societárias. Caso a
Emissõrá nãõ atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização
poderá ser suspensa Ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRI.
Crescimento da Emissora e de seü Capital: Ú capital atual da Emissora poderá não ser suficiente
para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a
Emissora pode vir a precisar de fontes de financiamento externas. Não se pode assegurar que
haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.
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A importância de uma Equipe Qualificada: A perda de membros da equipe operacional da
Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso
relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho
da Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento
técnico, operacional e mercadológico de seus produtos. Assim, a eventual perda de componentes
relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade
de geração de resultado;
Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização: Toda a arquitetura do modelo
financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações
estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, em
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá haver
perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos
necessários para fazer valer as disposições contidas nos documentos desta operação.
Risco de ausência de Quórum para deliberação em Assembleia Geral: Determinadas deliberações
no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem aprovados. O
respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e, portanto, a deliberação pode não ser
aprovada, o que poderá impactar os CRI.
Risco da ausência de confirmação de recebimento das notificações pelos devedores dos Direitos
Creditórios no âmbito da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros: Os Contratos de
Alienação Fiduciária de Qijotãs preveem que a Emitente devé notificar os devedores dos direitos
creditórios futuros acerca da Cessão Fiductária_de Direitos Creditórios Futuros. Caso os devedores
dos" direitos creditórios futuros, por qualquer razão, venham a não receber a notificação em
referência, não será possível assegurar que os direitos creditórios futuros serão pagos na Conta
Centralizadora, o que poderá ocasionar prejuízos aos titulares do CR!.
Risco de a Devedora não repor o Fundo de Despesas: A obrigação de pagamento das despesas de
manutenção do Patrimônio Separado é da Devedora e para tanto, foi constituído o Fundo de
Despesas, no entanto, caso o Fundo de Despesas seja utilizado e esta venha a não cumprir com a
sua obrigação de recomposição do Fundo de Despesas, os titulares dos CRI deliberarão sobre a
forma de sua recomposição ou sobre a liquidação antecipada do Patrimônio Separado.
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deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas,
tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
(c)

os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou delegados
para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,
tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno
vigor;

(d)

é legitima e única titular dos Créditos imobiliários;

(e)

conforme declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, os Créditos Imobiliários
encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de
natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de
qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo;

(f)

não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,
pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Cedente ou contra a Emissora em
qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda
quê indiretamente, o presente Termo;

(g)

não tem conhecimento, até a presente data, da existência de restrições urbanísticas,
ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança relacionadas aos imóveis;

(h)

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente
Fiduciário dé exercer plenamente suas funções;

(i)

este Tèrmo constitui Uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exeqüível de
âcórdo com os seus termos e condições.
14i1 ;1; A Emissora cómpromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso
venha a tõmar conhecimento de que quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se
total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

•

•

\

14.2. Obrigações da Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca
da Emissão e da própria Emissora, mediante publicação no jornal de publicação de seus atos
societários; assim como prontamente informar tais fatos diretamente ão Agente Fiduciário por

meio de comunicação por escrito.
14.3.

Obrigações Adicionais da Emissora: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório

mensal, colocá-lo à disposição dos investidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 30°
(trigésimo) dia do mês subsequente, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.
14.3.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

14.4.

a)

data de emissão dos CRI;

b)

saldo devedor dos CRI;

c)

critério de reajuste dos CRI;

d)

data de vencimento final dos CRI;

e)

valor pago aos Titulares dos CRI no mês;

f)

valor recebido da Devedora; e

g)

saldo devedor dos Créditos (mobiliários.

Informações: A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI, no prazo de 15

(quinze) Dias Úteis contado do recebimento da solicitação respectiva, todas as informações
relativas aos Créditos Imobiliários.
14.5. Contratação de Banco Mandatário: A Emissora se obriga a manter contratada, durante a
vigência deste Termo, instituição financeira habilitada para a prestação do serviço de banco
mandatário e banco liquidante, na hipótese da rescisão do contrato vigente para tais serviços.
14.6. Declarações Regulamentares: As declarações exigidas da Emissora, do Agente Fiduciário e
do Coordenador Líder, nós termos da regulamentação aplicável, constam dos Anexos deste
Termo, os quais são partes integrantes e inseparáveis do presente instrumento.
14.6.1. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar
para que as operações que venha a praticar no ambiente CETIP sejam sempre amparadas
• - ••

pelas boas práticas de mercado, com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à
matéria.
14.6.1. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados
financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme ICVM
28, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente

encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para
disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá
conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de
bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AGENTE FIDUCIÁRIO

15.1. Nomeação: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a
sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida
uma remuneração nos termos da lei e deste Termo.
15.2. Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o
Agente Fiduciário declara:
a)

aceitar integralmente o presente Termo, em todas as suas cláusulas è Condições;

b)

hãõsé encontrar em nenhuma das situações" de conflito de interesse previstas nos artigos
9?; inciso ll, e 10 da Instrução CVM n° 28/83;

c).

sob às penas da léi, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que
lhe é atribuída, conforme o § 3o do artigo 66 da Lei n° 6.404/76 e o artigo 10 da Instrução
CVM n° 28/83;

d)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações aqui
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
tanto; e"

e)

ter verificado a legalidade e a ausência de vícios na operação, além da veracidade,
consistência:, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no presente
Termo.

15.3. Atribuições do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado:
ã)

zèlar péla proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRI, empregando no
exercício da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na
administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração
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do Patrimônio Separado;
b)

verificar a regularidade da constituição das Garantias, observando a manutenção de suas
suficiência e exequibilidade;

c)

exercer, na hipótese de insolvência da Emissora com relação às obrigações da presente
Emissão ou nas demais hipóteses previstas neste Termo, a administração do Patrimônio
Separado, observado o disposto neste Termo;

d)

promover, nas hipóteses previstas neste Termo, a liquidação do Patrimônio Separado;

e)

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão;

f)

Conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados ao exercício de suas funções;

g)

verificar, nõ momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste
Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de
que tenha conhecimento;

h)

manter atualizada a relação de titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive,
gestões junto à Emissora;

i)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
titulares dos CRI, bem Corno a realização dos Créditos Imobiliários e Garantias afetados ao
Patriríiôniò Separado, caso a Emissora não o faça;

j)

rtòtificar

os investidores, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados a partir da

ocorrência, a respeito de eventual inadimplemento de quaisquer obrigações atinentes ao
presente Termo;
k)

acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora, justificando as razões
de tal medida;
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I)

calcular

diariamente,

em conjunto

com a Emissora, o valor

unitário dos CRI,

disponibilizando-o aos Titulares dos CRI, à Emissora e aos participantes do mercado,
através de sua central de atendimento e/ou de seu website;
m)

verificar com o Banco Mandatário, nas datas em que devam ser liquidados, o integral e
pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI, conforme estipulado no
presente Termo;

n)

fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após a comprovação de
quitação dos CRI em Circulação à época e extinção do Regime Fiduciário;

o)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias,
alertando os titulares de CRI acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de
tais informações;

p)

convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRI, mediante anúncio
publicado nos órgãos de imprensa nos quais costumam ser publicados os atos da Emissão; e

q)

comparecer à Assembleia de Titulares de CRI a fim de prestar as informações que lhe
forem solicitadas.

15.4.

Remuneração do Agente Fiduciário: 0 Agente Fiduciário receberá da Emissora, como

remuneração pêlo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e
deste Termo, (i) uma parcela única de implantação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devida na data da assinatura do presente instrumento; e (ii) parcelas trimestrais de R$ 2.500,00
(dois mil é quinhentos reais), devido o 1° (primeiro) pagamento na data da assinatura do presente
instrumento, e ós demais, nas mesmas datas dos trimestres subsequentes.
15.4.1. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao
exercício da função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente, publicações
em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata
da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anúncio comunicando que o relatório anual do
Agente Fiduciário encontra-se à disposição etc.), notificações, extração de certidões,
aüténtieáçõès de documentos, reconhecimento de firmas, despachantes para obtenção de
certidões, registros, correios, cópias xerográficas, ligações interurbanas, despesas com
viagens ê estadias, transportes e alimentação de seus agentes, contratação de

especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao
Agente Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de
quitação e acompanhamento das Garantias, necessárias ao exercício da função do Agente
Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado, observando-se que a
Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre tais despesas previamente, por
escrito.
15.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações previstas no
item 15.4., acima, estará sujeita a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do
débito em atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo índice de reajuste dos CRI, adotando-se,
ainda, os mesmos critérios de substituição desse índice, o qual incidirá desde a data de
mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.
15:4.3. As parcelas de remuneração serão atualizadas, anualmente, a partir da Data de
Emissão dos CR! pela variação acumulada do IGP-M/FGV dos últimos 12 meses contados a
partir desta Emissão.
Í5AA.

.

A remuneração, definida no item 15.4. acima será devida mesmo após o

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de
cumprimentos de obrigações da Emissora (o que não inclui o pagamento de honorários de
terceiros especialistas, tais como auditores independentes, advogados, consultores
financeiros, entre outros), e desde qúe o Patrimônio Separado disponha de recursos
suficientes para efetuar o referido pagamento.
15.4.5. Os valores serão acrescidos das alíquotas dos tributos incidentes sobre a
remuneração (ISS, PIS, COFINS, IR (1,5%), CSLL (1,0%) e outros qúe porventura venham a
incidir, nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de pagamento.
15.4.6. As remunerações também não incluem a remuneração e as eventuais despesas
incorridas peto Agente Fiduciário com a gestão, cobrança, realização, administração,
custódia e liquidação do patrimônio separado constitutivo do lastro da emissão dos CRI,
inclusive as despesas, referentes a sua transferência para outra entidade que opere no
sistema financeiro imobiliário, caso o Agente Fiduciário venha a assumir a gestão do
Patrimônio Separado.
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15.4.7. No caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas com procedimentos
legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para
resguardar os interesses dos titulares dos CRI deverão ser previamente aprovadas e
adiantadas pelos Titulares dos CRI, e posteriormente, conforme previsto em lei,
ressarcidas pela Emissora, desde que devidamente comprovadas. Tais despesas a serem
adiantadas pelos Titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios
de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias de ações propostas pelo Agente
Fiduciário ou decorrentes de ações intentadas contra ele no exercício de sua função, ou
ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da
comunhão dos interesses dos titulares dos CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas
judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas
pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente
Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao
pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário
solicitar garantia prévia dos titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência;
15.4.8. Caso a totalidade dos CRI seja resgatada antecipadamente, será devido, na data do
resgate antecipado, o valor correspondente a 3 (três) meses de remuneração do Agente
Fiduciário.
15.5.

Substituição do Agente Fiduciário: 0 Agente Fiduciário poderá ser substituído nas

hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou
qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contado da
ocorrência, de qualquer desses eventos, as^mbleia geral dos titulares dos CRI, para que seja
eleito o novo agente fiduciário.
15.6.

Hipóteses de Destituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

a)

pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

b)

pelo voto dos titulares dos CRI;

c)

por deliberação em assembleia geral, na hipótese de descumprimento dos deveres
prèvisítos nò artigo 13 da Lei n° 9.514/97; e

d)

nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 15.3. acima.

15*7,

Novo Agente Fiduciário: D agente fiduciário eleito em substituição nos termos do item

15,6. acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da
legislação aplicável e deste Termo.
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15.8. Aditamento ao Termo: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá
ser objeto de aditamento a este Termo.

15.9.

Obrigação: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo

sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição
pelos titulares dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as
instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário
não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes
do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme
definidas pelos titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de
eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos titulares de CRI ou à
Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução n° 28 da CVM,
conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento,
sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido
da legislação aplicável.
15.10. Fraude ou Adulteração: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o
Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos
encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou
adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos
societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora
elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.
15.11. Préviá Deliberação: Os atos Ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, qüè Griarem
responsabilidade para os Titulares do CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles,
bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste
instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares do CRI
reunidos em Assembleia Geral.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI
16.1.

Assembleia Geral de Titulares de CRI: As Assembleias Gerais que tiverem por objeto

deliberar sobre matérias de interesse comum dos Titulares dos CRI, ou que afetem, direta ou
indiretamente, os direitos dos Titulares dos CRI Seniores, somente serão convocadas e as matérias
discutidas nessas assembleias somente serão deliberadas pelos Titulares dos CRI Seniores, de

acordo com os quóruns e demais disposições previstos nesta Cláusula Décima Sexta, sendo que as
deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI Seniores nas referidas assembleias obrigarão a todos
os titulares dos CRI, em caráter irrevogável e irretratável, para todos os fins e efeitos de direito.
16.1.1. São exemplos de matérias de interesse comum dos titulares dos CRI: (ij
remuneração e amortização dos CRi Seniores e dos CRI Subordinados; (ii) despesas da
Emissora, não previstas neste Termo; (iii) direito de voto dos titulares dos CRI e alterações
de quóruns da assembleia geral dos titulares dos CRI; (iv) novas normas de administração
do Patrimônio Separado ou opção pela liquidação deste; (v) substituição do Agente
Fiduciário, salvo nas hipóteses expressamente previstas no presente instrumento; (vi)
escolha da entidade que substituirá a Emissora, nas hipóteses expressamente previstas no
presente instrumento; (vii) diminuição da Subordinação prevista neste Termo, em prejuízo
dos Titulares dos CRI Seniores; (viii) demais obrigações e deveres dos Titulares dos CRI
Subordinados, entre outros.
16,1.2. É vedado às Assembleias Gerais referidas no item 16.1, acima, no entanto,
-deliberar peló aumento da Subordinação prevista neste Termo, em prejuízo dos Titulares
dos CRI Subordinados. Nesta hipótese, as Assembleias Gerais que tiverem por objeto
deliberar sobre tal matéria somente serão convocadas e essa matéria somente será
deliberada pelos Titulares; dos CRI Subordinados, conforme os quóruns é demais disposições
previstos nesta Cláusula Décima Sexta.
16.1; 3. Resgatados todos os CRI Seniores, as assembleias gerais dos Titulares dos CRI
passarão a ser convocadas e as matérias nelas discutidas passarão a ser deliberadas
somente pelos Titulares dos CRI Subordinados, de acordo com os mesmos quóruns e demais
disposições previstos neste Termo.
16.1.4. As assembleias gerais que tiverem por objeto deliberar sobre matérias de interesse
exclusivo de cada série, assim entendidas aquelas que não afetam ou prejudicam os
dfreíitòs da outra série, somente serão convocadas e tais matérias somente serão
deliberadas pelos Titulares dos CRI da respectiva série, conforme os quóruns e demais
dispdsiçõés desta Cláusula Décima Sexta. Em caso de dúvida sobre a competência
exclusiva da assembleia geral dos titulares de CRI de cada série, prevalece o disposto no
item 16.1, acima.
16.2.

83

Realização das Assembleias: Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos
CRI. Aplicar-se-á à assembleia geral de titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n°
9.514/97, bem como o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
a respeito das assembleias gerais de acionistas.
16.3. Competência para Convocação: A Assembleia Geral dos titulares dos CRI poderá ser
convocada:
a)

pelo Agente Fiduciário;

b)

pela CVM;

c)

pela Emissora; ou

d)

por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em
Circulação, excluídos, para os fins deste quórum, os CRI que não possuírem o direito de
voto

16.4. Convocação: A convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante
edital pütUiCadõ por três vezes, no jornal " 0 Dia", com a antecedência de 20 (vinte) dias
corridos, séndo; que se instalará, em primeira convocação, com a presença dos titulares que
representem, peto menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número dos CRI em circulação, excluídos, para os fins dos
quórúns estabelecidos neste item, os CRI que não possuírem o direito de voto.
16.5.

Presidência: A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha

convocado, respectivamente:
á)

ao Díretór^Ptesidenté ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora; ou

b)

âo Titular de CRI eleito pelos Titulares dós CRI presentes que possuírem direito de voto:

16.6. Outros Representantes: A Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão, conforme o caso,
convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros; para participar das assembleias
gerais, sèmpre què á presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da
ordem do dia.
16.7.

Representantes do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as

Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

16.8.

Representantes da Devedora: A Devedora, a seu exclusivo critério, poderá comparecer a

todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem
solicitadas.
16.9.

Deliberações: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização, todas

as deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, pelo voto afirmativo da maioria simples
dos Titulares dos CRI presentes na referida Assembleia Geral dos Titulares dos CRI.
16.9.1. As propostas de alterações e de renúncias relativas (i) à Amortização de Principal
dos CRI; (ii) à forma de cálculo do saldo devedor atualizado dos CRI, da Atualização
Monetária dos CRI, dos Juros dos CRI; (iii) às Garantias; (iv) declaração do vencimento
antecipado dos CRI em virtude da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado;
e/ou (v) aos quóruns de deliberação das Assembleias de Titulares dos CRI; deverão ser

$

aprovadas de acordo com os quóruns previstos no item 16.9.2., abaixo.
-

16.9:2. CKqüórum mínimo de deliberação para as matérias listadas no item 16.9.1.r acima,
em qualquer convocação, serão os seguintes: (i) 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI em
Circulação, quando existirem mais de 100 (cem) investidores; ou (ii) 40% (quarenta por

1
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cento): dós CRI em Circulação, quando existirem até 100 (cem) investidores.
16.9.3. Cada CRI corresponderá a um voto, sendo admitida â constituição de mandatários,
observadas as disposições dos parágrafos 1o e 2a do artigo 126 da Lei n° 6.404/76.

16.10. Apuração: Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação
da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, serão excluídos os CRI que a Emissora eventualmente
possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora, ou de fundos
de investimento administrados por empresas ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que

m
&
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sejam subsidiárias, Coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle
comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação
de conflito dè interesses.
16.11. Validade: As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns e as
disposições estabelecidos neste Termo, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora,
bem como obrigarão a todos os titulares dos CRI.
16.12. Dispensa de Convocação: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste
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Termo, será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que
comparecerem todos os Titulares dos CRI que tenham direito de voto, sem prejuízo das
disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.
16.13. Dispensa de Assembleia para Alteração do Termo: Este Termo de Securitização e os demais
Documentos da Operação poderão ser aditados sem necessidade de deliberação pela assembleia
geral para fins de cumprimento de exigências formuladas por órgãos reguladores ou auto
reguladores; e/ou (ii) caso a Devedora opte por realizar alguma alteração que afete a estrutura
dos Créditos Imobiliários, sendo que os respectivos aditamentos serão realizados para contemplar
as novas condições.
16.13.1. Fica a Emissora obrigada a informar os investidores em até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da sua realização, a respeito da alteração do Termo, indicando as alterações
realizadas e as razões para tanto, o que fará mediante a publicação das alterações em seu
website. :
16.14. Custòs Adicionais: Em caso de necessidade de elaboração de aditivos aos instrumentos
contratuais e/ou de realização de Assembleias Gerais extraordinárias dos Titulares dos CRI, será
devida, , pela Devedora, à Emissora, uma remuneração adicional, equivalente a R$ 500,00
(quinhentos reais) por hora dé trabalho que os profissionais da Emissora dedicarem a tais
atividades. Esses valores serão corrigidos a partir da Data de Emissão e reajustados pelo IGPM/FGV. O montante devido a título de remuneração adicional da Emissora estará limitado a, no
máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que demais custos adicionais de formalização de
eventuais alterações deverão ser previamente aprovados pela Devedora.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES
17.1.

Tributação: Serão de responsabilidade dos Titulares de CRI todos òs tributos diretos e

indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar
unicamente as informações contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRÍ, devendo
consultar sétís próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titulares
de CRI;
(i)

Imposto de Renda Retido na Fonte

IRRF

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

certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.
A partir de 1o de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os
rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de
(i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando os
investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% quando os
investimentos forem realizados com prazo de 361 dias até 720 dias; e (iv) 15% quando os
investimentos forem realizados com prazo superior a 721 dias.
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade
dê arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro.
A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários detidos por investidores
pessoas físicas fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual)
independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital estarão
sujeitos aP IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores pessoa jurídica, no que se refere à
tributação de ganhos de capital.
Os investidores qualificados como pessoas físicas óii pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As
ehtidádes imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No êntarito, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF
a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997, em seu artigo Í2, parágrafo 1°, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal
está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação
Nacional da Saúde.
O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real
é cónsidêradò antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada
penodo de apuração.

A partir de 1o de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.
Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada
por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência
complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos),
sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento do
imposto.
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como
regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos
residentes no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e
ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo
com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de
2000). Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em
ambiente bürsátil são isentos de tributação. Em relação aos investimentos oriundos de países que
não tributem a renda òü que a tributem por alíquota inferior a 20%, em qualquer situação há
incidência do imposto de renda à alíquota de 25%.
Nos casos de CRI emitidos observando o disposto no artigo 1o, parágrafo 1°-A, inciso III, da Lei n°
12,431/11, fica reduzida a zero a alíquota do IRF sobre os rendimentos auferidos por investidores
residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em tais CRI de acordo com as
normas previstas ria Rèsolüção CMN n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000, exceto em país que não
tribute a rènda Ou que á tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
(ii)

IOF

Ainda, com relação aos investidores não-residehtes, o Regulamento do IOF determina que o
ingresso" de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma
regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 4.373, de 29 de setembro de
201-4) a alíquota do lOF/Câmbio será igual a 0% (zero por cento). Alertamos, contudo, por se

tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser alteradas de
forma automática via Decreto do Poder Executivo.
Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos ou
Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou
pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Regra geral, para as operações cujo
resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de 30 (trinta) dias contados da data de sua
aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários.
Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não
possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas
contas pela Emissora, cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção
do e o recolhimento do IRRF.
A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos
investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente ao
decêndio de ocorrência do referido pagamento.
(iii)

Contribuição aò Programa de Integração Social - PIS e para ò Financiamento da Seguridade

Social-COFINS
A contribuição ad PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas,
independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais
receitas.
No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002, desde 1o de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 1,65%; e
(ii) " o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de. custos e
despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. NO mesmo sentido, houve a alteração da
sistemática da tributação da COFINS pois de acordo com a Medida Provisória n° 135, convertida na
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1o de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi
elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.
A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis
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imobiliários aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita
financeira. Para os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas
financeiras auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos
termos do Decreto n° 5.442/2005.
No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui
receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação
do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/98 pela Lei n° 11.941/09, revogado em decorrência
da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF.
É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a
exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades
assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nàciohal, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à
tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa
jurídica que a auferir.
Sobre òs rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos
referidos tributos.
O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o vigésimo quinto dia do
mês subsequente ao de aferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou até o vigésimo
dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICIDADE
18.1/' Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, deverão ser
dívulgádds mediante publicação nos jornais "O Dia" e no "DOE - Diário Oficial do Estado" e/ou nó
portal -de notícias com página na rede mundial de computadores do jornal "O Dia". As
convocações para as respectivas assembleias gerais serão realizadas mediante publicação de
edital nos jornais "O Dia" e "DOE - Diário Oficial do Estado".
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REGISTRO DO TERMO

19.1.

Registro: Este Termo será entregue para Instituição Custodiante das CCI, nos termos do

parágrafo único, do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, para que seja registrado pela Instituição
Custodiante o Regime Fiduciário instituído pelo presente Termo, mencionando o Patrimônio
Separado a que os Créditos Imobiliários estãn afetados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - NOTIFICAÇÕES
20.1.

Comunicações: Todas e quaisquer notificações, solicitações, autorizações e pedidos na

forma deste Termo deverão ser feitos por escrito (por mensagem eletrônica - e-mail) e serão
considerados válidos (a) conforme comprovados através de recibo assinado pelo destinatário da
entrega da notificação judicial ou extrajudicial ou, no caso de entrega de correspondência,
através do comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por mensagem eletrônica (e-mail),
desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-mail. Deverão ser endereçados
da seguinte forma:
Para. a Emissora: ...
ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ruá Tabapuã) n° 1.123, 21° andar, conjunto "215, Itaim Bibi
CEP 04533-004 - São Paulo, SP
At.: Juliane Effting ou Sarah Balestero
Telefone: (11) 3567-7484
Correio eletrônico: gestao@isecbrasil.com. br

Pará ò Agente Fiduciário
GDCPARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.
Avenida Arytòn Senna, n° 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca
CEP 22.775:003 : Rio de Janeiro, RJ
At.: ZJüâVez: Dias Costa e Juliana Vieira Cioni
Telefone: (21) 2490-4305
Correio eletrônico: gdc@gdcdtvm.com.br
20,2j.-AViso de*'Recebimento: As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas
com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos
endereços mencionados nesté Termo, ou por comprovante digital, no caso de comunicação via emáil.:-

' : •' "

"...

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.

Informações: Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso

aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados por meio deste Termo.
21.2.
ou

Divisibilidade: Na hipótese de qualquer disposição deste Termo ser julgada ilegal, ineficaz

inválida,

prevalecerão

as

demais

disposições

não

afetadas

por

tal

julgamento,

comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do
possível, produza efeitos semelhantes.
21.3.

Ausência de Vícios: A Emissora e o Agente Fiduciário declaram, sob as penas da lei, que

verificaram a legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização, além da
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22,1.

Legislação Aplicável: Este Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da

República Federativa do Brasil.
22=2. Èleicâo de Foro: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas neste Termo, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015.
-
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(O restante da página foi intencionalmente deixada em branco.)

(Página de assinaturas do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5 a , 6a e 7a Séries da
2? Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da ISEC Securitizadora S.A., firmado em 15
de dezembro de 2015, entre a ISEC Securitizadora S.A. e a GDC Partners Serviços Fiduciários
DTVM Ltda.)

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.
Agente Fiduciário

Home:
Cargo:

Sergio Alberto Roj
Diretor,
RG: 2.012.0/8 IFP
. CPF; 030.007.457-34

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:
RG:
roF/AAF-
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FEÜPE SPERDUTO PEREIRA
CPF: 057.900.047-84
RG: 20,920.094-8 DIC-RJ

RG :
CPF/MF

irios Borba Leite
CPF: 091.556.097-67
RG: 12.877.168-01FP/RJ

ANEXO I - TABELA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI
CRI Seniores
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Remuneração Amortização Taxa de Amortiz.

m\
i

Data de Referência

Data de Pagamento

15/03/2016

17/03/2016

Incorpora

Carência

0,0000%

2

15/06/2016

17/06/2016

Incorpora

Carência

0,0000%

3

15/09/2016

19/09/2016

A Pagar

A Pagar

4,1644%

4

15/12/2016

19/12/2016

A Pagar

A Pagar

4,4163%

A Pagar

4,6552%

5

15/03/2017

17/03/2017

A Pagar

6

16/06/2017

20/06/2017

A Pagar

A Pagar

4,9071%

7

15/09/2017

19/09/2017

A Pagar

A Pagar

5,1877%

8

15/12/2017

19/12/2017

A Pagar

A Pagar

5,5385%

9

15/03/2018

19/03/2018

A Pagar

A Pagar

5,9319%

10

15/06/2018

19/06/2018

A Pagar

A Pagar

6,3154%

11

17/09/2018

19/09/2018

A Pagar

A Pagar

6,7683%

12

17/12/2018

19/12/2018

APagar

A Pagar

7,3537%

13

15/03/2019

19/03/2019

A Pagar

A Pagar

8,0217%

14

17/06/2019

19/06/2019

A Pagar

A Pagar

8,7361%

15

16/09/2019

18/09/2019

A Pagar

A Pagar

9,6468%

16

16/12/2019

18/12/2019

A Pagar

A Pagar

10,7599%

17

16/03/2020

18/03/2020

A Pagar

A Pagar

12,1877%

18-

13,9823%

15/06/2020

17/06/2020

A Paga r

A Pagar

15

15/09/2020

17/09/2020

A Pagar

A Pagar

16,3269%

20

15/12/2020

17/12/2020

A Pagar

A Pagar

19,6914%

11

15/03/2021

17/03/2021

A Pagar

A Pagar

24,7441%

22

15/06/2021

17/06/2021

A Pagar

A Pagar

33,0833%

23

15/09/2021

17/09/2021

A Pagar

A Pagar

49,7939%

24

15/12/2021

17/12/2021

A Pagar

A Pagar

100,0000%

CRi Subordinados

m\ Data de Referência 1 Data de Pagamento Remuneração Amortização | Taxa de Amortiz;
Carência
0,0000%
17/03/2016
Incorpora
15/03/2016
i
0,0000%
Carência
17/06/2016
Incorpora
15/06/2016
2
3

15/09/2016

19/09/2016

A Pagar

A Pagar

4,0018%

4

15/12/2016

19/12/2016

A Pagar

A Pagar

4,2693%

5

15/03/2017

17/03/2017

A Pagar

A Pagar

4,5082%

6

16/06/2017

20/06/2017

A Pagar

A Pagar

4,7548%

7

15/09/2017

19/09/2017

A Pagar

A Pagar

5,0298%

8

15/12/2017

19/12/2017

A Pagar

A Pagar

5,3910%

9

15/03/2018

19/03/2018

A Pagar

A Pagar

5,7955%

10

15/06/2018

19/06/2018

A Pagar

A Pagar

6,1639%

11

17/09/2018

19/09/2018

A Pagar

A Pagar

6,6062%

12

17/12/2018

19/12/2018

A Pagar

A Pagar

7,2073%

13

15/03/2019

19/03/2019

A Pagar

A Pagar

7,8869%

14

17/06/2019

19/06/2019

A Pagar

A Pagar

8,5818%

15

16/09/2019

18/09/2019

A Pagar

A Pagar

9,4930%

16

16/12/2019

18/12/2019

A Pagar

A Pagar

10,6066%

17

16/03/2020

18/03/2020

A Pagar

A Pagar

12,0515%

18

15/06/2020

17/06/2020

A Pagar

A Pagar

13,8496%
16,1777%

19

15/09/2020

17/09/2020

A Pagar

A Pagar

20

15/í2/2020

17/12/2020

A Pagar-

A Pagar

19,5557%

21

15/03/2021

17/03/2021

A Pagar

A Pagar

24,6317%

22

15/06/2021

17/06/2021

A Pagar

A Pagar

32,9731%

23

15/09/2021

17/09/2021

A Pagar

A Pagar

49,7029%

24

15/12/2021

17/12/2021

A Pagar

A Pagar

100,0000%

V
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ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
CCB01
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° ESSER03

Operação: Mútuo
Modalidade: Financiamento Imobiliário para Aplicação em Empreendimentos Habitacionais
Taxa: Taxa Dl + 3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento) ao ano
Valor: Até R$ 39.330.000,00 (trinta e nove milhões, trezentos e trinta mil reais), podendo ser
reduzido ou aumentado mediante aditamento à presente CCB, nos termos do item 1.5.4, abaixo.
A "Emitente", a seguir qualificada, pagará por esta Cédula de Crédito Bancário n° ESSER03 ("CCB
01" ou "CCB" ou "Cédula"), em moeda corrente nacional, ao "Financiador", abaixo qualificado,
ou ao seu cessionário, conforme aplicável, a quantia certa, líquida e exigível mencionada acima,
na praça de pagamento abaixo indicada, acrescida dos encargos na forma prevista no "Quadro II Características da Operação", observando-se as datas de pagamento e demais condições
constantes do "Quadro IV- Condições da Operação".
I.

PARTES •

1. FINANCIADOR:

CNPJ:

CHB - Companhia Hipotecária Brasileira ("Financiador")

10.694.628/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

Ruá João Pessoa, n° 267, 5o andar

Natal

RN

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua João Pessoa, n° 267, 5o andar, Natal, RN
2. EMITENTE:

CNPJ:

Esser Holdins Ltda. ("Emitente")

09.721.814/0001-90

ENDEREÇO:
o

Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14 andar

CIDADE:

ESTADO:

São Paulo

sp

3. AVALISTA:

CPF:

Álairi Koratl Horn("Avalista l")

022.758.048-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

Rua Háddock Lobo, n° 1.307, 14°

São Paulo

SP

•

andar, Jardim Paulista, CEP 01414003
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14° andar, Jardim Paulista, CEP 01414-003, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo

4. AVALISTA:

CPF:

Raohael Korall Horn ("Avalista II", quando em coniunto com o

022.758.028-19

Avalista I. simplesmente os "Avalistas")
ENDEREÇO:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14°

CIDADE:

ESTADO:

andar, Jardim Paulista, CEP 01414-

São Paulo

SP

003
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14° andar, Jardim Paulista, CEP 01414-003, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo

5. INTERVENIENTE ANUENTE I:

CNPJ:

ISEC Securitizadora S.A. ("Securitizadora")

08.769.451/0001-08

ENDEREÇO:
RuaTábapuã, n° 1123,21° andar,

CIDADE:

ESTADO:

Conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-

São Paulo

5P

'

'

004
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Tabapuã, n° 1123,21° andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004

6. INTERVENIENTE ANUENTE II:

CNPJ:

GDC Parthers Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e

10.749.264/0001-04

Valores Mobiliários Ltda. ("Aaente Fiduciário")
ENDEREÇO:
Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte CIDADE:
3, bloco itanhangá; sala 3.105, Barra

Rio de Janeiro

ESTADO:
RJ

da Tijuca, CEP 22.775-003
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte 3, bloco itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca, CEP

22.775-003.

(sendo, Financiador, Emitente, cada um dos Avalistas, a Securitizadora e o Agente Fiduciário,
doravante denominados enn conjunto como "Partes" e, individual e indistintamente, como
"Parte")
II.

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

1. VALOR DO CREDITO ("Valor do Crédito")

2. PRAZO DA OPERAÇAO

Até R$ 39.330.000,00 (trinta e nove milhões, 2.192 (dois mil, cento e noventa e dois) dias, a
trezentos e trinta mil reais), podendo ser contar da Data de Emissão (abaixo definida) da
reduzido ou aumentado mediante aditamento presente CCB.
à presente CCB, nos termos do item 1.5.4,
abaixo
3. TAXA DE JUROS EFETIVA

4. AMORTIZAÇÃO

Juros remuneratórios correspondentes a 100% Em 22 parcelas trimestrais, de acordo com a
cem por cento) da variação acumulada Taxa tabela do Anexo II à presente CCB.
Dl/ abaixo definida, acrescido de spread de
3,10% (três inteiros e dez centésimos por
cento) ao ano (CDI + 3,10% a.a.) ao ano, base
252 dias úteis.
6. PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO

5. INDEXADOR

Taxàà Hhfiédíás diárias de juros dos Dl - Trimestral, com carência de pagamento de
Depósitos; ínterfinanceiros de um dia, over juros e amortização até 15 de junho de 2016
extra grupo, expressas na forma percentual ao inclusive, e incorporação de juros no período.
anó, base-252 (duzentos e cinquenta e dois) Após a carência inicia-se fluxo de pagamentos
Dias Úteis^ divulgadas diariamente pela CFTIP trimestrais,
S.A.

1

sendo

a

primeira

parcela,

Mercados Organizados ("CETIP") no composta de juros e amortização, devida em 15

ihfòrbriativo diário disponível em sua página na de setembro. de 2016, conforme tabela de
Internet

(http://www.cetip.com.br), amortização que consta do Anexo II a esta CCB.

càlculaclos de Tòrma exponencial e cumulativa
pro rata témporis,. conforme item 1.7. do
"Quadro ÍV - CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO"
("Taxa D W o u índice aue venha a substitúí-lo
nos terhnos do item 1.2. e seus subitens do
"Quadro IV - CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO".
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7. IOF
Operação de crédito isenta de IOF, nos termos
do artigo 9o, inciso 1, do Decreto n° 6.306, de
14 de dezembro de 2007, em razão da
destinação dos recursos descrita no item 9
abaixo.
8. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
0 Valor do Crédito será utilizado pela Emitente para financiar o desenvolvimento dos
empreendimentos habitacionais descritos no Anexo

I a esta CCB.

("Empreendimentos

Habitacionais Alvo").
9. DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS
Informações de pagamento de principal e juros pela Emitente nas datas de pagamento
relacionadas no Anexo II a esta CCB ("Datas de Pagamento").
11. PRAÇA DE PAGAMENTO

10. ENCARGOS MORATORIOS

Conforme o item 4 do "Quadro IV - CONDIÇÕES São Paulo - SP
DA OPERAÇÃO".
13. PAGAMENTO ANTECIPADO

12. GARANTIAS

Em garantia do cumprimento das Obrigações A critério da Emitente, será admitido o préGarantidas,

abaixo

definidas,

serão pagamento total do saldo devedor desta CCB, a

constituídas, em favor do Credor, as garantias qualquer momento a partir da Data de Emissão,
mencionadas na Cláusula Quinta do "Quadro IV nos termos dos itens 1.3 a 1.3.4 do "Quadro IV CÒNDiCÕES DA OPERAÇÃO" ("Garantias"), CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO".
sém prejuízo de outras, eventualmente.
III.

EMISSÃO E OUTROS DADOS DESTA CCB
2. LOCAL DE EMISSÃO:

1. NUMERO DE VIAS:

3. DATA DE EMISSÃO:

í via negociável desta CCB, São Paulo - SP.

15 de dezembro de 2015

que

("Data de Emissão").

ficará

em

Financiador,

ò"u

poder
dò

do

Credor

(abaixo definido), conforme o
caso> e 3 vias não negociáveis.

Para. a representação da operação de crédito, na modalidade "financiamento imobiliário para
aplicação em empreendimentos habitacionais" {"Financiamento Imobiliário"), a Emitente .emite

esta CCB, pactuando com o titular da via inegociável desta CCB, doravante designado
simplesmente "Credor", as seguintes condições:
IV.

CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENCARGOS
REMUNERATÓRIOS E DESEMBOLSO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
1.1.

Liquidação: O crédito concedido, cujo valor está disciplinado no item 1 do "Quadro II -

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO", será liquidado na quantidade de parcelas indicada no item 4 do
"Quadro II - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO", sendo que o valor e data de vencimento de cada
parcela são aqueles mencionados no referido item 9 e no Anexo II a esta CCB.
1.1.1. Se qualquer uma das Datas de Pagamento, previstas no item 9 do "Quadro II CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO" e no Anexo II a esta CCB, coincidir com data que não
seja Diâ Útil (conforme abaixo definido), referido pagamento deverá ser realizado no Dia
Útil imediatamente posterior, sem que haja qualquer acréscimo aos valores devidos.
1.1.2. Para o cômputo dos prazos referentes aos eventos da CETIP e/ou de qualquer
obrigação pecuniária desta Cédula, serão considerados como dias úteis quaisquer dias que
. não sejam sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do
Brasil ("Dias Úteis" ou, individualmente, "Dia Útil"). Considerar-se-ão prorrogados, até o
próximo Dia Útil, os prazos referentes ao cumprimento de qualquer obrigação pecuniária,
peias Partes, sem que haja qualquer acréscimo aos valores devidos, multa e/ou
penalidades, se O vencimento não coincidir com um Dia Útil. Com relação às obrigações
não pecuniárias, sefão considerados como "Piás Úteis" quaisquer dias que não sejam
sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do Brasil ou
feriado judaico, de forma que considerar-se-ão prorrogados, até o próximo Dia Útil, os
prazos rèferentes ao cumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, pélas Partes,
sem que haja qualquer multa e/ou penalidades, se o vencimento não coincidir corn um Dia
Útil.
1.2.

Juros Remuneratórios: O Saldo Devedor não amortizado da CCB, conforme definido abaixo,

será acrescido de juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros Dl de um dia, over extra grupo,
expressa fia forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada

100

e divulgada, diariamente, pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na internet
fwww,cetip.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida exponencialmente de um spread de 3,10% (três
ihteiros e dez centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois Dias Úteis)
("Spread" ou "Taxa", sendo que, quando referido em conjunto com a Taxa Dl, simplesmente a
"Remuneração"). A Remuneração será calculada em regime de capitalização composta, de forma
exponencial, pro rata témporis, por Dias Úteis decorridos desde a Data de Emissão, ou da última
Data de Aniversário, o que ocorrer por último, até a data do cálculo.
1.2.1. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa Dl quando do pagamento de
qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Cédula, será utilizada, em sua substituição, a
taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia fTaxa SELIC").
1.2.2. Caso a Taxa Dl deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 (dez) dias, ou caso
seja extinta, ou haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa Dl a esta Cédula, será
: utilizada a Taxa SELIC. Na impossibilidade legal de aplicação da Taxa SEUC, será aplicada a
taxa substituta que venha a ser adotada pelos agentes de mercado em operações similares.
Caso não haja uma taxa substituta para a Taxa Dl, será utilizada, então, a taxa média
ponderada de remuneração dos títulos públicos federais brasileiros de curto prazo, à época
. de tal verificação, que tiverem sido negociados nos 30 (trinta) dias anteriores^ com prazo
r

de vencimento equivalente à duration estimada do fluxo residual da CCB.
1.2.3. Além da remuneração estabelecida nesta cláusula, ficarão também a cargo da
Emitente todos os tributos incidentes sobre os pagamentos, remuneração e reembolso
devidos ao Credor no âmbito desta CCB. Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os
pagamentos feitos pela Emitente ao Credor, no âmbito da presente CCB, serão suportados
pela Emitente, de modo que referidos pagamentos devem ser acrescidos dos valores
correspondentes a quaisquer tributos e/ou taxas que incidam sobre os mesmòs, inclusive,
mas nãó limitado a, os valores correspondentes ao Imposto de Renda Péssoa Jurídica
IRPJ, ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, à Contribuição ao Programa
de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e outros que, instituídos em
conformidade com a lei, venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o negócio ora
avençado,' ou, ainda, custos decorrentes dá majoração de alíquotas de tributos já
existentes. Da mesma forma, caso, por força de lei ou norma regulamentar, a Emitente
tenha que reter ou deduzir dos pagamentos feitos ao Credor quaisquer tributos e/ou taxas,
deverá acrescer a tais pagamentos valores adicionais, de modo que o Credor receba os
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mesmos valores que seriam recebidos caso nenhuma retenção ou dedução fosse realizada
(gross-up). Os pagamentos devidos pela Emitente em razão desta CCB deverão ser
realizados sem a retenção de tributos. Na hipótese de algum tributo passar a incidir sobre
obrigação de pagamento da Emitente ou sobre o tratamento da receita do Credor
diretamente relacionada a esta CCB, tais valores deverão ser acrescidos ao montante da
obrigação. Igualmente, na hipótese de cessão dos créditos oriundos desta CCB a terceiro,
caso algum tributo passe a incidir sobre obrigação de pagamento da Emitente ou sobre o
tratamento da receita do respectivo cessionário, diretamente relacionada a esta CCB, tais
valores deverão ser acrescidos ao montante da obrigação. 0 disposto neste item não se
aplica no caso de tributos e/ou contribuições que sejam criados para incidir sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira,
que deverão ser suportados, integralmente, pela parte diretamente afetada por sua
incidência.
1.3.

Resgate Antecipado: Fica facultado à Emitente realizar, na Data de Resgate Antecipado

(conforme adiante definida), a qualquer momento a partir da Data de Emissão, o resgate
antecipado parcial ou total, do Saldo Devedor da CCB ("Resgate Antecipado"), acrescido de todos
os encargos.contratuais e legais incidentes até então, observados os subitens abaixo.
1.3,1: Observado o disposto neste item 1.3, o Resgate Antecipado poderá ocorrer em
qualquer data a partir da Data de Emissão ("Data de Resgate Antecipado").
1.3.2. Na hipótese de Resgate Antecipado, será devido o valor presente dos valores a
receber, acrescidos de multa de pré-pagamento (break funding fee) em valor equivalente
a:'(í) 2-,'00% a.a. (dois por cento ao ano) caso o Resgate Antecipado ocorra durante os 2
(dois) primeiros"anos contados da Data de Emissão; ou (ii) 1,00% a.a. (um pór cento ão ano)
Caso ò"Resgate Antecipado ocorra a partir do 3o (terceiro) ano contado da Data de Emissão
("Prêmio").
1.3.2.1. Não será devido o Prêmio caso o Resgate Antecipado seja realizado a partir
da Data de Emissão com recursos provenientes das vendas das unidades dos Imóveis
"(conforme adiante definidos) alienados fiduciariamente em garantia da CCB ou com
recursos provenientes da venda de unidades em estoque das sociedades cujas
quotas/ ações venham a ser alienadas fiduciariamente em garantia da CCB, sendo
certo que o Resgate Antecipado sem a incidência de Prêmio somente será realizado
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quando o fluxo do regime de caixa efetivamente pago corresponda a, no mínimo,
5,00% (cinco por cento) do saldo devedor da CCB.
1.3.2.2. Após o decurso de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, todos os
recursos

provenientes

das

vendas

das

unidades

dos

imóveis

alienados

fiduciariamente em garantia da CCB ou com recursos provenientes da venda de
unidades em estoque das sociedades cujas quotas/ ações venham a ser alienadas
fiduciariamente em garantia da CCB deverão ser destinados ao pagamento dos CRI.
1.3.3. O Resgate Antecipado do Saldo Devedor da CCB não eximirá a Emitente do
pagamento de todos os encargos apurados até a Data de Resgate Antecipado, conforme
previsto nesta CCB.
1.3.4. Para a realização do Resgate Antecipado desta CCB, na forma prevista no item 1,3
deste "Quadro IV - CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO", a Emitente deverá notificar o Credor, por
escrito;,corri v antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, manifestando a sua
intenção de realizar o resgate antecipado desta CCB.
1.3.5. A Emitente estará obrigada a realizar o resgate antecipado total ou parcial,
conforme aplicável, do Saldo Devedor da CCB em montante proporcional a quantidade de
CRI Seniores 400 que tenham sido subscritos e integralizados, nas seguintes hipóteses: (i)
caso o Registro definitivo dos CRI Seniores 400 venha a ser indeferido pela CVM; e/ou (ii)
caso um ou mais investidores dos CRI Seniores 400 venha a retratar a aquisição dos CRI
Seniores 400 é a Securitizadora seja obrigada a restituir os recursos por estes
integralizados, nos termos previstos nos artigos 20, 26 e 27 da Instrução CVM n° 400/03
("Resgate Antecipado Compulsório").
1.4.

Desembolso: Os recursos oriundos ao Financiamento Imobiliário serão desembolsados à

Emitente ém no mínimo, 2 (duas) parcelas, conforme as Condições Precedentes e as Condições
Para Liberação (abaixo definidas) forem sendo cumpridas, sendo certo que tais deserribolsõs serão
realizados líquidos dos custos da estruturação da Operação (conforme abaixo definida).
1,4.1. Os recursos oriundos do Financiamento imobiliário serão desembolsados à Emitente,
em no mínimo 2 (duas) parcelas, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis , a contar do
Cumprimento integral das Condições Precedentes A ou das Condições Precedentes B,
conforme aplicável, abaixo definidas, diretamente na Conta Centralizadora, conforme
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definida no Contrato de Cessão. Os recursos da Conta Centralizadora serão transferidos à
conta de livre movimentação da Emitente no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar do
cumprimento integral das Condições Para Liberação A ou das Condições Para Liberação B,
conforme aplicável.
1.4.1.1. Os prazos previstos no item 1,4.1., acima, poderão ser prorrogados, por
igual período, desde que devidamente comprovada e justificada a ocorrência de
evento de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento das
obrigações previstas no item 1.4.
1.4.2. Todos e quaisquer direitos creditórios devidos pela Emitente, ou titulados pelo
Financiador, por força desta CCB, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais
como atualização monetária,

juros

remuneratórios,

encargos moratórios,

multas,

penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos
contratuais è legais ("Créditos Imobiliários 01") em conjunto com todos e quaisquer
direitos creditórios devidos pela Emitente, ou titulados pelo Financiador, por força da
Cédülá dê Crédito'Bancário n° ESSER04, emitida pela Emitente em favor do Financiador,
avalizada pelos Avalistas e com interveniência do Agente Fiduciário ("CCB 02"), incluindo a
totalidade

dos

respectivos

acessórios,

tais

como

atualização

monetária,

juros

remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais ("Créditos Imobiliários 02".
que quando referidos em conjunto com os Créditos Imobiliários 01, "Créditos Imobiliários")
serão cedidos, pelo Financiador, à Securitizadora, por meio da celebração do "Instrumento
Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças", a ser
firmado, nesta datá, entre o Financiador ê ã Securitizadora, com interveniência da
Emitente ("Contrato de Cessão").
} >4:3. Nos' termos dos artigos 18 e seguintes da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004,
conforme alterada ("Lei n° 10.931/2004"), a Securitizadora emitirá: (i) 1 (uma) Cédula de
Crédito Imobiliário para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários 01 ("CCI 01"); e
(ii) 01: (uma) Cédula de Crédito Imobiliário para representar a totalidade dos Créditos
Imobiliários 02 ("CCI 02", quando mencionada em conjunto com a CCI 01, simplesmente
"CCI"); mediante a celebração, nesta data, entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário,
na qualidade de instituição custodiante, do "instrumento Particular de Emissão de Cédulas
de Credito imobiliário Integrais sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escriturai e
Outras Avencas" ("Escritura de Emissão dè CCI").
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1.4.4. A Securitizadora tem interesse em vincular os Créditos Imobiliários, representados
pelas CCI por ela emitidas, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 5a, 6a e 7a
Séries de sua 2a Emissão (respectivamente, "ÇRT e "Emissão"), por meio do "Termo de
Securitizaçõo de Créditos Imobiliários da 5a, 6a e 7a Séries da 2a Emissão da ISEC
Securitizadora S.A." a ser firmado nesta data entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário
("Termo de Securitizacão"). nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997,
conforme alterada, e normativos da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").
1.4.5. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7a Série da 2a Emissão da
Securitizadora ("CRI Seniores 400") serão ofertados publicamente, na forma prevista na
Instrução da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada e na Instrução
CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (respectivamente, "Instrução
CVM n° 414/04", "Instrução CVM n° 400/03" e "Oferta Pública"), nos termos do "Contrato
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação,
dà 7C Sêriè da 2a Emissão da ISEC Securitizadora S. A. ".
1.4.6. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a e da 6a Séries da 2a Emissão da
Securitizadora (respectivamente, "CRI Seniores 476" e "CRI Subordinados"; sendo qüe os
CRI Sêniores 476 e os CRI Subordinados, quàndo referidos em conjunto com os CRI Seniores
400, serão doravante referidos como "CRI") serão ofertados na forma prevista na Instrução
da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM n° 476/09"),
nos termos do "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Colocação, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, sòb o Regime de
Melhores Esforços de Colocação, da 5 a e dá 6 a Séries da 2a Emissão da ISEC Securitizadora
S.A.".

•' '

' '

'

1.5. Condições Precedentes: São "Condições Precedentes A" à liberação de recursos referentes às
primeiras parcelas da CCB referidas no item 1.4 acima, diretamente na Conta Centralizadora:
(i)

perfeita formalização dos Documentos da Operação (com exceção dos Contratos de

Alienação Fiduciária de Imóvel, referidos no item 5.4), conforme definidos no item 8.2.2,
èntendendo-se cómo tal as suas assinaturas (incluindo seus anexos, quando for o caso)
pelas respectivas partes, bem como a comprovação da obtenção de todas as aprovações

societárias da Emitente e das demais partes signatárias necessárias para perfeita
formalização desta Cédula;
(ii)

registro do Contrato de Cessão nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos

das sedes das partes signatárias;
(iii)

subscrição e integralização de qualquer quantidade de CRI;e

(iv) apresentação de laudos de avaliação informando os respectivos valores de venda
forçada dos imóveis, sendo certo que tais laudos deverão ter sido elaborados até 6 (seis)
meses antes da Data de Emissão.
1.5.1. Após a verificação do cumprimento das Condições Precedentes A será realizada a
liberação dos recursos referentes à liberação da primeira parcela da CCB diretamente na
Conta Centralizadora, Sendo certo que tais recürsos iserão liberados pára conta de livre
movimentação da Eniitente após o seguinte ("Condições Para Liberação A"):
(i)

registro das Alienações Fiduciárias de Quotas (adiante definidas) nos respectivos

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das sedes das partes signatárias e protocolo
das respectivas alterações dos Contratos Sociais das SPE (conforme definidas no item 5.3)
rias Juntas Comerciais competentes;
(ii)

conclusão da auditoria jurídica dos imóveis objeto das Alienações Fiduciárias de

Imóveis é Seus respectivos proprietários, em termos satisfatórios à Securitizadora;
(iii)

não verificação de nenhuma das hipóteses de vencimento antecipado estabelecidas

nesta-Cédula; ' • •

'•

•

'•' :

(iv) " não ocorrência de qualquer mudança adversa relevante nas condições financeiras e
econômicas da Emiterite, exceto caso, comprovadamente, (a) não inviabilize ou não
prejudique, de forma substancialmente relevante, a constituição, validade e/ou
exequibilidade desta Cédula, e (b) não afete de forma prejudicial e relevante a
capacidade de pagamento e/ou disponibilização de recursos da Emitente no âmbito da
présentè Cédula, de forma a torná-la incapazes de honrar com tais obrigações; e

(v)

não ocorrência de alteração nas condições do mercado financeiro e de capitais,

tanto no Brasil quanto no exterior, assim como não ocorrência de qualquer alteração de
ordem política que afete as condições de mercado de forma adversa relevante e que torne
inviável a oferta de CRI; e
(vi)

subscrição e integralização de CRI em valor mínimo equivalente a R$ 5.000.000,00

{cinco milhões de reais), sendo certo que do montante de CRI subscritos e integra li zad os,
no mínimo, 10% (dez por cento) deverá representar os CRI Subordinados
1.5.1.1. A CCB poderá ser desembolsada em diversas parcelas na Conta
Centralizadora, conforme as Condições Precedentes A forem sendo verificadas,
sendo certo que a liberação dos recursos da Conta Centralizadora para a conta de
livre movimentação da Emitente será realizada em uma única parcela, após a
comprovação do atendimento das Condições para Liberação A.
~ 1.5.1,2. Os recursos depositados na Conta Centralizadora em razão do atendimento
dás Condições Precedentes A poderão ser aplicados em: (i) títulos de emissão do
Tesouro Nacional; (ii) certificados e recibos de depósito bancário ou letras de
crédito imobiliário de emissão de qualquer instituição financeira de primeira linha
definida pela Securitizadora; e/óu (iii) fundos dê investimento de renda fixa com
"

perfil conservador, com liqüidez diária, que tenham seu patrimônio representado
por títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou coobrigação de pessoa que seja
considerada como de baixo risco de crédito nos termos dos normativos das
instituições reguladoras, não sendo o Credor ou a Securitizadora responsabilizados
pôr qualquer garantia mínima de rentabilidade.
1.5.1.3.* O não cumprimento das Condições Precedentes A e dás COhdições Para
Liberação A em até 90 (noventa) dias corridos da presente data acarretará, a
exclusivo critério do Financiador, a rescisão da presente CCB, sem ônus para as
Partes, exceto pelo reembolso das despesas incorridas peto Financiador e/ou
demais prestadores de serviço, as quais deverão ser previamente aprovadas pela
Emitente e integralmente por ela reembolsadas, em até 10 (dez) Dias Úteis
contados do envio, pela parte que incorreu em tais despesas, do respectivo
rètatório / comprovante de despesas.

1.5.2. São "Condições Precedentes B" à liberação de recursos referentes à segunda
e demais parcelas, se for o caso, da CCB referida no item 1.4 acima, diretamente
na Conta Centralizadora:
(i)

comprovação do atendimento das Condições Precedentes A e das Condições Para

Liberação A listadas nas alíneas " i " a "v" do item 1.5.1., acima; e
(ii)

subscrição e integralização de qualquer quantidade de CRI.

1.5.2.1. Após a verificação do cumprimento das Condições Precedentes B será realizada a
liberação dos recursos referentes à liberação da segunda e demais parcelas da CCB
diretamente na Conta Centralizadora, sendo certo que tais recursos serão liberados para
conta de livre movimentação da Emitente após o seguinte ("Condições Para Liberação B".
que quando referidas em conjunto com as Condições Para Liberação A, "Condições Para
Liberação-'-):. '
(i)

assinatura e efetivo registro, nas matrículas dos Imóveis, dos Contratos de

Alienação Fiduciária de Imóvel, em montante necessário ao atendimento do índice de
Cobertura Mínimo (abaixo definido) na forma prevista na alínea "ii" abaixo;
(ii)

comprovação, pela Emitente, de que o índice de Cobertura Mínimo (abaixo

definido) está atendido, sendo certo que o índice de Cobertura Mínimo deve estar
atendido usando-se por referência o(s) montante(s) de CCB desembolsado(s) até o
momento, acrescido do novo montante a ser desembolsado;
(iii)

arquivamento dás alterações dos Contratos Sociais das Sociedades, referentes às

Alienações Fiduciárias de Quotas; e

:

( i v ) s u b s c r i ç ã o e integralização dos CRI, sendo certo que do montante de CRI subscritos
e integralizados, no mínimo, 10% (dez por cento) deverá representar os CRI Subordinados.
^1:5.2.1,1.

A CCB poderá ser- desembolsada em diversas parcelas na Conta

Centralizadora, conforme as Condições Precedentes B forem sendo verificadas,
sendo certo que a liberação cos recursos da Conta Centralizadora para a conta de
:

livre movimentação da Esser também poderá ser realizada diversas parcelas,
• " conforme a comprovação do atendimento das Condições para Liberação B.

1.5.2.1.2. Os recursos depositados na Conta Centralizadora por conta dos
desembolsos da CCB, poderão ser aplicados na forma do item 1.5.1.2., acima.
1.5.3. Qualquer desembolso na Conta Centralizadora será realizado mediante o pagamento
do montante a ser desembolsado, devidamente atualizado pela Taxa Dl, acrescida da
Remuneração, desde a Data de Emissão, até a data do efetivo desembolso. Neste mesmo
sentido, os recursos a serem transferidos da Conta Centralizadora para a conta de livre
movimentação da Emitente, após o cumprimento das Condições Para Liberação A ou
Condições Para Liberação B, conforme o caso, serão transferidos líquidos, sem qualquer
atualização, exceto por eventuais rendimentos originados a partir das aplicações previstas
no item 1.5.1.2., acima.
1.5.4. Caso as Condições Precedentes B e/ou as Condições Para Liberação B não sejam
integralmente atendidas até o término do período de distribuição dos CRI Seniores 400
objeto da Oferta Pública, òu caso haja excesso de demanda nò âmbito da Oferta Pública, a
presente CCB será aditada exclusivamente pára contemplar o valor que tenha sido
efetivamente desembolsado.
1.5:4.1. O registro dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel, referido na
alínea "/"• dó item 1.5.2.1. acima, deverá ser realizado em até 90 (noventa) dias
corridos contados da Data de Emissão.
1.5.4.2. Na hipótese dé o registro dos Contratos dé Alienação Fiduciária de Imóvel
naõ ser efetuado no prazo do item 1.5.4.1., a Emitente se obriga à Constituição de
-

Garantias Líquidas (conforme definidas no item 6.4.,

"iii"),

observados o

procedimento descrito nos itens 6.4.2.4. e 6.4.3. desta CCB e o índice de Cobertura
Mínimo (mencionado no item 6.2. desta Cédula).
1,6.

Cálculo da Remuneração: A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula abaixo:
J = VNe x (Fator de Juros - 1)

onde:

VNe = Valor Nominal da CCB, na Data de Emissão ou após amortização, pagamento de juros ou
incorporação de juros, se houverem, conforme o caso, calculado com B (oito) casas decimais, sem
arredondamento; e
Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread,
calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
Fator Juros = (Fator Dl x Fator Spread), onde
Fator Dl = Produtório das Taxas D!, entre a Data de Emissão ou última Data de Aniversário da CCB,
o que ocorrer por último (inclusive), até a data de cálculo, próxima Data de Aniversário ou
vencimento (exclusive), calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 0 fator Dl é
apurado da seguinte forma:

FatorDJ=fl

[l + (7 , D/JxlO0%l

Onde:
n = Número total de Taxa Dl consideradas no período, sendo "n" um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas Dl, variando de 1 até n;
TDIk = Taxa Dl, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma:
i •

Onde
Dlk = Taxa Dl Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, expressa de forma percentual ao
ano, válida por 1 (um) Dia Útil, utilizada com 2 (duas) casas decimais;
Fator Spread = Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento:

FatorSprei
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Spread = 3,10% (três inteiros e dez centésimos por cento) ao ano; e
dup = número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou última Data de Aniversário da CCB,
o que ocorrer por último, até a data do cálculo, sendo "dup" um número inteiro.
(vii)

Para efeito de cálculo, será sempre considerada a Taxa Dl com 1 (um) Dia Útil de
defasagem em relação à data de cálculo (exemplo: para o dia 15, será considerada
a Taxa Dl do dia 14, pressupondo-se que tanto os dias 14 e 15 são Dias Úteis, e que
não houve nenhum dia não útil entre eles);

(viii)

A Taxa Dl deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais
divulgado pela CETIP;

(ix)

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento;

(x)

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk], sendo que a cada fator
acumulado, trúnca-se o resultado em 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

{xi)

Úma vez os fatores estando acumulados, considerã-se o fator resultante "Fator Dl"
' com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e

(xii)

O fator resultante da expressão FatorDI x Fator Spread é considerado com 9 (nove)
casas decimais com arredondamento.

1.7.

Cálculo dá Amortização: 0 Valor Nominal da CCB será amortizado de forma trimestral, nas

datas estipuladas no Anexo II a presente Cédula. O cálculo da parcela de amortização do valor
nominal da CCB será realizado de acordo com a seguinte fórmula:
AM = [VNe x (TA)]

Onde: •
AMi = Valor Unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (óito) casas
decimais, sem arredondamento;
VNe = Conforme definido" acima;
Ta = i-ésimà taxa de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme
estipulado no Anexo II à presente CCB.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES, DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMITENTE E DOS
AVALISTAS
2.1.

Envio de Relatórios: Sempre que razoavelmente solicitado, em periodicidade não menor

que 30 (trinta) dias corridos, a Emitente se obriga, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da solicitação feita pelo Financiador ou pelo Credor, a enviar relatórios demonstrando a aplicação
dos recursos desta CCB nos Empreendimentos Habitacionais Alvo listados no "Anexo I" a esta CCB,
bem como o andamento das obras destes, caso estejam em fase de construção.
2.1.1. Os relatórios mencionados no item 2.1 deverão ser identificados com os seguintes
dados: emitente da CCB, empresa responsável pelo Empreendimento Habitacional Alvo em
questão, descrição do Empreendimento Habitacional Alvo e período a que se refere o
relatório encaminhado. No tocante à aplicação dos recursos, os relatórios deverão
informar: o tipo da despesa incorrida, o fornecedor correspondente, a data de pagamento,
;

2.2.

o valor bruto, o valor líquido e o valor da parcela paga.
Exibição de Comprovantes de Pagamento: A Emitente se obriga a exibir ao Financiador

è/ou Crèdór, conforme o caso, no prazo de até 60 (sessenta) dias cbrridos, sempre que por eles
razoavelmente solicitado, ós respectivos comprovantes de pagamento de quaisquer tributos
federais, estaduais ou municipais, contribuições sociais ou parafiscais incidentes, ou que venham
a incidir, sobre os Empreènárinentos Habitacionais Alvo, bem como sobre as acessões, melhorias e
benfeitorias que a estes forem acrescidas, exceto os comprovantes de tributos/contribuições
devidos por terceiro.
2.3.

Obrigações da Emitente e dos Avalistas: A Emitente è os Avalistas comprometem-se, ainda,

a cumprir com o quanto descrito nos itens 2:3.1. e 2.3.2., respéctivarnente, abaixo.
2.3.1. A Emitente cõmprómèté-se a:
(i)

manter constantemente atualizados, junto ao Financiador, seu endereço, para fins

de comunicação sobre qualquer ato ou fato decorrente desta CCB;

~

(ii)

aplicar os recürsòs exclusivamente conforme a destinação de recursos disposta

nesta CCB;
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(iii)

comprovar a destinação imobiliária dos recursos oriundos desta CCB, por meio da

apresentação ao Credor, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da solicitação e em
periodicidade não menor que 30 (trinta) dias corridos, de contratos, notas fiscais, faturas,
entre outros documentos;
(iv)

enviar relatórios para o Financiador e o Credor, sempre que razoavelmente

solicitado, em periodicidade não menor que 30 (trinta) dias corridos, demonstrando a
aplicação dos recursos desta CCB em quaisquer dos Empreendimentos Habitacionais Alvo
listados no Anexo I, bem como o andamento das obras destes, caso estejam em fase de
construção;
(v)

dar ciência desta CCB e de seus termos e condições aos seus administradores e

fazer com que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e condições;
(vi)

informar ao Financiador e ao .Credor qualquer descumprimento de qualquer de suas

tespectivas obrigações nos termos desta CCB e nos demais Documentos da Operação
(Conforme abaixo definidos), no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que a
Emitente tenha tomado conhecimento do respectivo evento;
(vii)

côiriüniGár ao Financiador e atí Credor a ocorrênciá de" quaisquer eventos õü

Situações que. sejam dé séü conhecimento e que possam comprovadamente afetar, de
maneira relevante, 0 pontual cumprimento das obrigações assumidas nesta CCB, no prazo
dé 2 (dois) Dias Úteis contados dá data em que a Emitente tenha tomado conhecimento do
f-éférido evento ou situação;
(viii)

solicitar,-previamente, anuência'ao Financiador e ao Credor, conforme o caso,

sobre a" intenção de deliberar á redução de seu capital social ou alteração no estatuto
social que implique a concessão do direito de retirada aos acionistas da Emitente em
montante que possa afetar, direta ou indiretamente, o cumprimento das obrigações da
Ernitente ria Operação; e
(ix)

cumprir com suas obrigações pecuniárias e não pecuniárias previstas nos demais

Documentos da Operação.
2.3,2.-Os Avalistas compròmetem-se a:
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(i)

manter constantemente atualizados, junto ao Financiador, seus endereços, para

fins de comunicação sobre qualquer ato ou fato decorrente desta CCB;
(ii)

informar ao Financiador e ao Credor qualquer descumprimento de qualquer de suas

respectivas obrigações nos termos desta CCB, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado
da data em que a Emitente tenha tomado conhecimento do respectivo evento; e
(iii)

comunicar ao Financiador e ao Credor a ocorrência de quaisquer eventos ou

situações que sejam de seu conhecimento e que pòssam comprovadamente afetar, de
maneira relevante, o pontual cumprimento c!as obrigações assumidas nesta CCB, no prazo
de 2 (dois) Dias Úteis contados da data errt que a Emitente tenha tomado conhecimento do
referido evento ou situação.
2.4.

Declarações da Emitente e dos Avalistas: A Emitente e os Avalistas declaram e garantem

que:

-

(i)

respeitam a legislação ambiental aplicável aos Empreendimentos Habitacionais Alvo e que

......

•

. .

•

•

.

•. ,

a utilização dos recursos Oriundos desta CCB não implicará em violação de qualquer de
séüs dispositivos;
(ii)

;

-

para a realização dos Empreendimentos Habitacionais Alvo, foram ou serão obtidas todas
as licenças necessárias a atestar a adequação dos-Empreendimentos Habitacionais Alvo às
normas de uso e ôcupáçãó do solo, não tendo sido feita qualquer ressalva em relação à
legislação pôrtinente, inclusive ambiental;

(iii)

não têm; conhecimento de que existam sobre os Empreendimentos Habitacionais Alvo
quaisquer restrições de caráter urbanístico, sanitário, viário e de segurança que impeçam a
sua ocupação, sendo certo que qualquer restrição que venha a surgir será prontamente
sanada pela Emitente, de forma que os Empreendimentos Habitacionais Alvo não serão
afetados;

(iv)

não têm conhecimento de1 que existam reclamações ambientais, incluindo, mas não se
limitando a notificações, procedimentos administrativos, regulatórios ou judiciais que
tenham por objeto os Empreendimentos Habitacionais Alvo, sendo certo que qualquer
reclamação ambiental que venha a surgir será prontamente sanada pela Emitente, de
forma que não serão afetados os Empreendimentos Habitacionais Alvo;
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(v)

não têm conhecimento de que existam, em relação aos Empreendimentos Habitacionais
Alvo, questões ambientais e sociais, incluindo, mas não se limitando, a despejos de
resíduos no ar,

despejos de resíduos na água, depósito, despejo, conservação,

armazenamento,

tratamento,

produção,

transporte,

manuseio,

processamento,

carregamento, fabricação, arrecadação, triagem ou presença de qualquer substância
perigosa ou com potencial para contaminação, ou que afetem a saúde e a segurança no
trabalho, ou causem doença do trabalho, lesão do trabalho decorrente de fatores
ambientais, problemas de saúde ambiental, conservação, preservação ou proteção do
ambiente natural ou dos organismos vivos, ou quaisquer outras questões de qualquer
natureza relacionadas às questões humanas, de saúde, ambientais, sociais ou de saúde e
segurança, sendo certo que qualquer das questões mencionadas nesta alínea que venha a
surgir será prontamente sanada pela Emitente, de forma que não serão afetados os
Empreendimentos Habitacionais Alvo;
(vi)

na" hipótese de existirem eventuais reclamações ambientais ou questões ambientais
relacionadas aos Empreendimentos Habitacionais Alvo, a Emitente responsabilizar-se-á
integralmente pêlos custos de investigação, custos de limpeza, honorários de consultores,
custos de resposta, ressarcimento dos danos aos recursos naturais (inclusive áreas
alagadas, vida selvagem, espécies aquáticas e terrestres e vegetação), lesões pessoais,
multas ou penalidades óu quaisquer outros danos decorrentes de qualquer outra questão
ambiental;

(vii)

os Empreendimentos Habitacionais Alvo estão livres de materiais perigosos, assim
entendidos os materiais explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e
perigosas, materiais afins, asbestos, amianto, materiais contendo asbestos ou qualquer
outra substância ou material considerado perigoso pelas leis brasileiras, que possam vir a
afetar adversamente os Créditos Imobiliários, sendo certo que, mediante o surgimento de
qualquer dessas condições a Emitente agirá prontamente para que sejam imediatamente
sanadas, de forma que não serão afetados os Empreendimentos Habitacionais Alvo;

(viii)

não têm conhecimento de'que exista qualquer exigência de adequação suscitada por
autoridade governamental referente aos Empreendimentos Habitacionais Alvo e não têm
conhecimento de que uma exigência de tal natureza esteja na iminência de ser feita,
sendo certo quê qualquer pendência ou exigência que venha a surgir será prontamente
sanada pela Emitente, de forma que não serão afetados os Empreendimentos Habitacionais
Alvo;
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(ix)

não têm conhecimento de que existam contra si processos de desapropriação, servidão ou
demarcação de terras direta ou indiretamente

envolvendo

os

Empreendimentos

Habitacionais Alvo e que possam vir a afetar os Créditos Imobiliários, sendo certo que
qualquer processo dessa natureza que venha a surgir obrigará a Emitente a substituir, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que tomar conhecimento, os
Empreendimentos Habitacionais Alvo afetados, ou, alternativamente e a exclusivo critério
da Emitente, liquidar parcialmente esta CCB, no montante equivalente aos recursos que
seriam utilizados nos Empreendimentos Habitacionais Alvo, com a incidência de prêmio;
(x)

a Emitente é uma sociedade devidamente constituída, validamente existente e em
situação regular segundo as leis da República Federativa do Brasil;

(xi)

a Emitente está plena e perfeitamente autorizada a emitir esta CCB e os Avalistas a
prestarem o Aval (abaixo definido), bem como realizaram todos os atos societários
necessáriòs para tanto;

(xii)

esta CCB constitui ümâ obrigação légal, válida e vincuíante da Emitente e dos Avalistas,
exeqüível dê acordo com os termos e condições aqui estabelecidos;

(xiií)

a emissão desta CCB e o cumprimento pela Emitente e pelos Avalistas das obrigações dela
decorrentes (i) não violam nem violarão qualquer dispositivo legal; (ii) nãd estão nem
êstarão em conflito o estatuto social ou outros documentos societários da Emitente; ê (iii)
não estão nem estarão em conflito com qualquer disposição de qualquer outro contrato do
quàl a Emitente e/ou os Avalistas sejam partes;

(xiv)

conduz (incluídas nesta declaração as suas controladoras, controladas e coligadas) seus
negócios e operações em cumprimento a todas âs leis e regulamentos aplicáveis e está
devidamente qualificada ou registrada para o exercício das atividades de incorporação
imobiliária^ entre outras relacionadas ao seu negócio, conforme aplicável;

(xv)

arEmitertte realiza é realizará durante toda a vigência desta CCB, o integral e pontual
pagamento dê todós os tributos federais, estaduais e municipais, contribuições sociais ou
parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre os Empreendimentos Habitacionais
Alvo, cüjo não pagamento possa afetar diretamente o cumprimento das obrigações da

Emitente na operação, bem como sobre acessões, melhorias e benfeitorias que a estes
forem acrescidas;

(xvi)

não existem débitos em aberto referentes a tarifas ou preços cobrados por concessionários
de serviços públicos por utilidades que beneficiam os Imóveis (conforme definidos no item
5.4), o que inclui, mas não se limita a, cobranças de água, gás e energia elétrica;

(xvii)

o Terreno (conforme definido no item 5.4) encontra-se em situação regular no que se
refere ao licenciamento ambiental nas esferas municipal e estadual;

(xviii) a Emitente, as SPE (conforme definidas no item 5.3) e a Haifa (referida no item 5.4) (a)
não incorreram em qualquer inadimplemento obrigacional perante seus respectivos
credores (default)] (b) não tiveram dívidas submetidas a declaração de vencimento
antecipado; e (c) não foram beneficiadas com dispensas (waivers) de qualquer natureza;

(xix)

em relação à Emitente, não existem restrições (contratuais ou legais) em vigor capazes de
impedir a obtenção de financiamentos e/ou a realização de emissões públicas de valores
mobiliários, independentemente do valor;

(xx)

as declarações prestadas no âmbito da auditoria realizada sobre os Imóveis, a Emitente, as
SPE (conforme definidas no item 5.3) e a Haifa (referida no item 5.4) são verdadeiras,
: válidas e suficientes em todos os aspectos, e não contêm qualquer falsidade ou inexatidão,
tampouco omitem a existência de qualquer ato ou fato relevante, cujo conhecimento seja
necessário para fazer com que as declarações prestadas não sejam enganosas ou
incompletas; e

(xxi)

as declarações prestadas nesta CCB são verdadeiras, válidas e não contêm qualquer
falsidade ou inexatidão, tampouco omitem a existência de qualquer ato ou fato relevante,
cujo conhecimento seja necessário para fazer com que as declarações prestadas não sejam
enganosas ou incompletas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DESPESAS
3.1.

Despesas: Todas as despesas inerentes a presente Cédula ou referentes à cessão de

créditos, "emissão de cédula de crédito imobiliário, registro na CETIP, taxa de custódia e
honorários de instituição custodiante e de agente fiduciário, como também as despesas
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relacionadas

diretamente

à

gestão

e

administração

dos

CRI

("Despesas")

serão

de

responsabilidade da Emitente, salvo se não previsto expressamente neste instrumento ou se
referida despesa decorrer de ato ou solicitação do Credor.
3.1.1. Em razão de a finalidade da presente CCB consistir no financiamento de
empreendimentos habitacionais, esta operação é isenta do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários ("IOF"), de acordo
com a legislação em vigor, especificamente nos termos do inciso I do artigo 9o do Decreto
n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme alterado.
3.1.1.1. A Emitente concorda e se compromete a arcar com o pagamento de IOF,
com os devidos acréscimos legais, caso (i) a utilização de qualquer Valor do Crédito
não seja destinada ao desenvolvimento dos Empreendimentos Habitacionais Alvo,
nos termos desta CCB; ou (ii) as autoridades competentes entendam que os
• Empreendimentos Habitacionais Alvo não se enquadram, por qualquer motivo, nas
hipóteses previstas no Decréto n° 6.306/2007. Sem prejuízo do disposto nesta
cláusula, a Emitente se responsabiliza por todos os custos incorridos pelo
Financiador em função de eventual questionamento das autoridades fiscais,
• administrativas é/ou judiciais, que deverão ser informados à Emitenté em até 48
(quarenta e oito) horas a contar do seu recebimento pelo Financiador.
3,1:2. Correrão, ainda, por conta dà Emitente, todas as despesas relacionadas e/ou
decorrentes desta CCB, incluindo, mas não se limitando a, despesas junto a cartórios de
registros públicos e quaisquer outras despesas judiciais ou extrajudiciais que o Financiador
ou o Credor tiverem que incorrer para a cobrança ê/ou segurança do seu crédito, desde
que legítimas e efetivamente comprovadas, bem como quaisquer outros ônus e encargos
que venham a ser suportados pelo Financiador ou pelo Credor relacionados e/ou
decorrentes désta CCB, observado o disposto no subitem 3.1.4., abaixo.
1.2:1. Caso constatada cobrança irregular de dèspèsãs por parte do Credor em
face dá Emitente, estes deverão ressarci-la peto montante cobrado irregularmente,
rio prazo de 04 (quatro) Dias Úteis após verificada a irregularidade da cobrança.
3.1.3. Sem prejuízo do quanto disposto no item 3. i . > acima, quaisquer tributos, presentes
e futuros, exigidos por força da presente CCB serão suportados e pagos pela parte que,
segundo a legislação aplicável, for por eles responsável.
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3.1.4. Além das Despesas mencionadas no item 3.1. acima, a Emitente também se obriga,
no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da solicitação neste sentido, ao pagamento ou
reembolso, conforme o caso, das despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado
(conforme definido no Termo de Securitização), exclusivamente na hipótese de os recursos
do Patrimônio Separado serem insuficientes à quitação das referidas despesas, nos termos
do item 11.2 e 11.2.1 do Termo de Securitização.
3.2.

Despesas Iniciais: Dentre as Despesas previstas no item 3.1 acima, entendem-se como

"Despesas Iniciais" aquelas previstas e quantificadas até o momento do pagamento do Valor da
Cessão (conforme definido no Contrato de Cessão).
3.3.

Despesas Recorrentes: Dentre as Despesas previstas no item 3.1 acima, entendem-se como

"Despesas Recorrentes" aquelas devidas de maneira periódica no decorrer da Operação (conforme
adiante definida).
3.4.

Despesas Extraordinárias: Èntendem-se como "Despesas Extraordinárias" as despesas que,

embora não previstas no item 3.1. acima, forem razoável e extraordinariamente incorridas no
decorrér da operação, às quais serão de responsabilidade da Emitente . Para fazer frente aos
pagamentos das Despesas Extraordinárias, a Emitente se obriga a constituir o "Fundo de
Despesas", na Conta Centralizadora, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
("Volume Inicial Fundo de Despesas"). Es<-e recurso será corrigido anualmente pela variação
acumulada dó índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas I"IGP-M/FGV"), ã partir da data de emissão dos CRI. Este Fundo de Despesas será apurado
mensalmente, péla Securitizadora, e recomposto, pela Emitente e/ou pelos Avalistas (conforme
aplicável), no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar de notificação enviada pela
Securitizadora neste sentido, sempre que esta última verificar que o saldo do Fundo dê Despesas
é infêrior^ao montante mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ("Limite Mínimo Fundo de
Despesas"); ^
3.4.1. Toda vez que os recursos do Fundo de Despesas forem inferiores ao Limite Mínimo
.. . . . .Fundo.de Despesas, a Securitizadora notificará a Emitente para que o Fundo de. Despesas
seja recomposto ao Volume Inicial Fundo de Despesas, em até 5 (cinco) Dias Úteis
....... contados da referida notificação.
3.4.2. Os recursos do Fundo de Despesas também estarão abrangidos pela instituição do

em: (i) títulos de emissão do Tesouro Nacional; (ii) certificados e recibos de depósito
bancário ou letras de crédito imobiliário de emissão de qualquer instituição financeira de
primeira linha definida pela Securitizadora; e/ou (iii) fundos de investimento de renda fixa
com perfil conservador, com liquidez diária, que tenham seu patrimônio representado por
títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou coobrigação de pessoa que seja considerada
como de baixo risco de crédito nos termos dos normativos das instituições reguladoras, não
sendo o Credor ou a Securitizadora responsabilizados por qualquer garantia mínima de
rentabilidade.
3.4.3. Após a liquidação da integralidade das obrigações relativas ao Patrimônio Separado,
os

recursos

remanescentes

presentes

no

Fundo

de

Despesas

serão

liberados

automaticamente para a Emitente, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da
liquidação referida.
3.5

Momento de Pagamento das Despesas: Os valores referentes às Despesas Iniciais e ao

Fundo dê Despesas deverão ser pagos pela Emitente em até 4 (quatro) parcelas, em valor
equivalente a 25% (vinte é cinco por cento) dó valor total das Despesas Iniciais e do Fundo dé
Despesas. A primeira parcela será deduzida do primeiro desembolso da CCB e as 3 (três) parcelas
subseqüentes deverão ser pagas diretamente pela Emitente na mesma data è pagamento da
primeira patcéla nos 3 (três) meses subsequentes, ou, alternativamente, poderão ser deduzidas
dos próximos desembolsos de parcelas da CCB (ò que ocôrrer primeiro). No entanto, caso algum
desembolso Venha a ser realizado em valor superior ao percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total desta CCB, o montante a ser deduzido referente às Despesas Iniciais e ao
Volume"inicial Fundo de Despesas deverá refletir o mesmo percentual do desembolso realizado.
3.6. Mapa de Liquidação: A Securitizadora disponibilizará à Emitente um documento contendo a
descrição detalhada das Despesas mencionadas nesta Cláusula Terceira.
CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS MORATÓRIOS
4.1,-

Encargos Moratórios: Na hipótese dé mora no pagamento de quaisquer obrigações

assumidas pela Emitente nesta CCB, além da Remuneração prevista no item 1.2, incidirão sobre os
valores em atraso, desde a data do inadimplemento (inclusive), até a data do efetivo pagamento
(inclusive):
a) -

Multa: 2% (dois por cento) sobre o valorem atraso; e

b)

Juros Moratórios: 1 % {um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o valor em atraso.
4.1.1. 0 Saldo Devedor da CCB será apurado pelo Credor conforme o item 1.6., acima.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS
5.1. Garantias: Em garantia do cumprimento de todas as obrigações, presentes e futuras,
principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emitente por força desta
CCB e da CCB 02, e suas posteriores alterações, o que inclui o pagamento dos Créditos
Imobiliários, o pagamento das Despesas e os custos com a execução do Aval e das Garantias Reais
(abaixo definidas) constituídas e a serem constituídas no decorrer da Operação ("Obrigações
Garantidas"), serão constituídos o Aval, as Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios Futuros, as
Alienações Fiduciárias de Imóveis e as Alienações Fiduciárias de Quotas, conforme abaixo
definidos.
5.2.

Aval: Os Avalistas comparecem nesta Cédula, na condição de avalistas e responsáveis de

forma solidária com relação á todas as Obrigações Garantidas dã Emitente para com o Credor nos
termos desta Cédula ("Aval").
5.2.1. Os Avalistas assinam este instrumento na qualidade de principal pagador e devedores
'• solidários, ria forma do artigo 264 do Código Civil Brasileiro, anuindo a todos os seus termos
~

e obrigàndò-se solidariamente por todas as Obrigações Garantidas assumidas pela Emitente
nesta Cédula.

'
:

5.2.2. Os Avalistas deverão cumprir todas as suas obrigações decorrentes deste Aval, em
moèda corrente nacidnal, sem qualquer contestação ou compensação, líquidas dê
quaisquer taxas, irnpostòs, despesas, retenções ou responsabilidades presentes ou futuras,
acrescidas dos encargos e despesas incidentes, no 7o (sétimo) Dia Útil seguinte ao do
recebimento de simples notificação, enviada pelo Credor, por meio de correspondência ou
e-mail, -informando o valor das Obrigações Garantidas decorrente da presente Cédula
inadimplidas.
5.2.2.1. Na hipótese de cumprimento das obrigações decorrentes do Aval, conforme
descrito no item 5.2.2 acima, as Partes deàde já acordam que o prazo para
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pagamento dos CRI será prorrogado até o 10° Dia Útil contado da notificação
referida no item 5.2.2.
5.2.3. As Obrigações Garantidas decorrentes desta Cédula serão cumpridas pelos Avalistas,
mesmo que o seu adimplemento não seja exigível da Emitente em razão da existência de
procedimentos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou procedimento similar
envolvendo a Emitente.
5.2.3.1. Os Avalistas reconhecem que (i) eventual pedido de recuperação judicial
ou aprovação de plano de recuperação judicial da Emitente não implicará novação
ou alteração de suas obrigações na presente Cédula e não suspenderá qualquer
ação movida pelo Credor; (ii) deverá pagar o saldo devedor no valor e forma
estabelecidos nesta Cédula sem qualquer alteração em razão da recuperação
judicial; e (iii) deverá habilitar na recuperação judicial os valores pagos ao Credor
è se sujeitar a eventual plano dé recuperação da Emitente, ainda que essé plano de
recuperação altere ou reduza o valor do crédito a ser recebido pelos Avalistas.
5.2.3.2. Os Avalistas reconhecem que os Créditos Imobiliários oriundos da presente
~:

CCB serão transferidos pelo Financiador ao Credor, ocasião em que o Aval também

: :

será automaticamente transferido aos titulares dos CRI, na qualidade de credores
dos Créditos Imobiliários desta CCB.

5.3.

Cessões Fiduciárias dê Direitos Creditórios Futuros: Entende-se pôr "Cessões Fiduciárias de

Direitos Creditórios Futuros" as cessões fiduciárias da totalidade dos direitos creditórios futuros
advindos da comercialização das unidades autônomas dos empreendimentos denominados
'Sunday' e 'Essericis'; detidos péla Esser Itália Empreendimento Imobiliário -SPE ütdá., inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 11.589.502/0001-16 f"SPE Itália") é pela Esser Espanha Empreendimento
Imobiliário - SPE Ltdal, inscrita nò CNPJ/MF SOb O ri ° 12.287:547/0001 -07 fSPEEspànha" quárido
referida em conjunto com à SPE Itália, simplesmente as "SPÊ"), respectivamente, que terão suas
quotas alienadas fiduciãriamente. As Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios Futuros serão
constituídas nos termos de cada um dos Contratos de Alienação Fiduciária de Quotas (abaixo
definidos).
5.4,

: :

. '

Alienações Fiduciárias de Imóveis: As "Alienações Fiduciárias de Imóveis" compreendem as

alienações fiduciárias ("Alienações Fiduciárias de imóveis") (i) do imóvel objeto da matrícula n°
191.284, do 4o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP ("Terreno" ou "Imóvel

V"

!"), conforme o "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de imóvel em Garantia e Outras
Avenças (Imóvel I)" ("Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel I"). a ser celebrado por Esser Haifa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.355.498/0001-10 ("Haifa"),
na qualidade de fiduciante, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela Emitente e pelo
Agente

Fiduciário

("Alienação

Fiduciária

Imóvel

I");

(ii)

das unidades

autônomas do

empreendimento denominado 'Sunday', objeto das matriculas n° 139.179, 139.181, 139.190,
139.213, 139.227, 139.238, 139.239 e 139.251, todas do 10° Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de São Paulo - SP ("Imóvel II"). conforme o "Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças (Imóvel II)", a ser celebrado pela SPE Itália ,
na qualidade de fiduciante, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela Emitente e pelo
Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel II"); e (iii) das unidades autónomas
do empreendimento denominado 'Essencis', objeto das matrículas n° 138.780, 138.795, 138.807,
138.823, 138.847, 138.851, 138.852, 138.853, 138.854, 138.857, 138.358 e 138.860, todas do 10°
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP ("Imóvel 111", que quando referido em
conjunto com o imóvel I e com os Imóvel IIj simplesmente "imóveis"), conforme o "Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças (Imóvel III)"
("Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel III", quando referido ém conjunto com o Contrato de
Alienação Fiduciária Imóvel I e com o Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel H, simplesmente os
"Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel"), a ser celebrado pela SPE Espanha, na qualidade
de fidüdantè, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela Emitente é pelo Agente
Fiduciário• ("Alienação Fiduciária Imóvel I l i q u e quando referida em conjunto com a Alienação
Fiduciária Imóvet I é com a Atienação Fiduciária Imóvel II, as "Alienações Fiduciárias de Imóveis").
5.5.

Alienações Fiduciárias de Quotas: As "Alienações Fiduciárias de Quotas" (quando referidas

em conjunto com ás Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios Futuros e com as Alienações
Fiduciárias de Imóveis, simplesmente ás "Garantias Reais") compreendem as alienações
fiduciárias (^Alienações Fiduciárias dè Quotas") (i) da totalidade dás quotas dé emissão dá SPE
Itália, de titularidade da Emitente e da General Empreendimentos Imobiliários Ltda:, inscrita no
CNPJ/MF sob O n°'09.080.114/0001-63 ("General"), bem como seus respectivos dividendos é
rendimentos, conforme o "Instrumento Particular de Atienação Fiduciária de Quotas e Outras
Av~en;ças (SPE Itália)", a ser celebrado, nesta data, pela Emitente e pela General, na qualidade de
fidúciaritesV péla Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela SPE Itália e pelo" Agente
Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas (SPE Itália}"); e (ii) da totalidade das
quotas de emissão da SPE Espanha, de titularidade da Emitente e da General^ bem como seus
respectivos "dividendos e rendimentos, conforme o "instrumento

Particular

de Alienação

Fiduciária de Quotas é Outras Avenças (SPE Espanha)", a ser celebrado, nesta data, pela Emitente

e peta General, na qualidade de fiduciantes, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela
SPE Espanha e pelo Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas (SPE
Espanha)", que, quando referido em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas
{SPE Itália), simplesmente os "Contratos de Alienação Fiduciária de Quotas").
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO, REFORÇO E SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS
6.1.

Pluralidade de Garantias: Tendo em vista a pluralidade de Garantias Reais, os fiduciantes

de cada Garantia Real outorgada (em conjunto, "Fiduciantes") se obrigam a manter o índice
descrito no item 6.2 desta CCB durante a totalidade do prazo da operação.
6.1.1. As Partes desde já concordam que caberá unicamente à Securitizadora definir a
ordem de excussão das garantias constituídas para assegurar o fiel adimplemento das
Obrigações Garantidas, sendo que a execução de cada garantia outorgada será procedida
-

de fofrna independente e em adição a qualquer outra execução de garantia, real ou
pessoal, concedida à Securitizadora, para satisfação das Obrigações Garantidas.

6.2;

Manutenção do índice dè Cobertura Mínimo: A Emitente se obrigou a manter o "índice de

Cobertura Mínimo", entendido como a soma dos índices previstos nas alíneas " í " a "iii"

abaixo,

que dèvèrá perfazer valor igual ou superior a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do
saldo

devedor

das

Obrigações

Garantidas,

conforme

apurado

pela

Securitizadora

e,

posteriormente, validado pélò Agentè Fiduciário:
(i) ' "índice de Cobertura Direitos Creditórios", equivalente ao quociente, expresso em forma
percentual, da divisão entre: (a) o saldo devedor, na data-base utilizada para o cálculo, dos
direitos creditórios objeto da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros ou outros direitos
que venham a ser cedidos fiduciariamente, somado aos recursos disponíveis na conta de
pagamento dos Direitos Creditórios Futuros objeto da Cessão Fiduciária dè Direitos Creditórios
Futuros óu outros direitos que venham a ser cedidos fiduciariamente (se houver), conforme
apurado pela Securitizadora è, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, nos termos desta
CCB; e (b) o saldo devedor das Obrigações Garantidas na data-base utilizada para o cálculo,
conforme apurado pela Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, nos
térmos.destá CCB;
(ii)

"índice de Cobertura Garantias Líquidas", equivalente ao quociente expresso em forma

pêrceíitüál, da divisão entre: (a) o valor do saldo, já líquido de impostos, das Garantias Líquidas

(abaixo definidas), se houver, na data-base utilizada para o cálculo, e (b) o saldo devedor das
Obrigações Garantidas na data-base utilizada para o cálculo, conforme apurado pela
Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, nos termos desta CCB;
(iii)

"índice de Cobertura Imóveis", equivalente ao quociente, expresso em forma percentual,

da divisão entre: (a) o valor dos Imóveis objeto das Alienações Fiduciárias de imóveis, atualizado
até a data-base do cálculo, e (b) o saldo devedor das Obrigações Garantidas na data-base
utilizada para o cálculo, conforme apurado pela Securitizadora e, posteriormente, validado pelo
Agente Fiduciário, nos termos desta CCB. O valor dos Imóveis será calculado da seguinte forma:
(i) o imóvel II e o Imóvel III serão calculados tendo por base o último laudo de avaliação de venda
forçada disponível ou, caso as unidades autônomas de tais Imóveis tenham sido alienadas, com
base na média do preço do metro quadrado das últimas 3 (três) vendas realizadas nos últimos 6
(seis) meses, dos dois critérios, o menor; e (ii) o Terreno será avaliado tendo por base o último
laudo de avaliação disponível elaborado considerando o critério de "venda forçada" nos últimos 6
(seis) meses; é
(iv);

"índice de Cobertura Sociedades", considerando que se tratam de sociedades cujo valor

das quotas não corresponde ao valor do seu verdadeiro patrimônio, este índice será calculado
com base nos mesmos critérios utilizados para o índice de Cobertura Imóveis.
6.2.1. A partir do cumprimento das Condições para Liberação B, a Emitente se compromete a
encámiiihãf à Securitizadora, até o 5° (quinto) Dia Útil de cada mês, as informações necessárias
descritas no "Anéxo Hl à presentè CCB, para que a Securitizadora, com base em tais: informações,
possa disponibilizar ó cálculo do índice de Cobertura Mínimo e dos índices de cobertura previstos
nos itens" 6.2" (í) a 6.2 (iv) acima ho dia 15 de cada mês ("Data de Verificação"), para validação
pelo Agente Fiduciário. O documento a ser encaminhado pela Securitizadora ao Agente Fiduciário
terá o forrnàto do modelo de relatório anexo ao presente como Anexo IV.
. - s 6.2.1.1. Para que a Securitizadora realize o cálculo do índice de Cobertura Mínimo
e dos índices de cobertura previstos nos itens 6.2. (i) a 6.2. (iv), acima, e o Agente
Fiduciário realize á validação do cálculo realizado pela Securitizadora, a Emitente
devèíá fornecer à Securitizadora e ao Agente Fiduciário quaisquer informações que
lhes sejarti solicitadas pela Securitizadora òu pelo Agente Fiduciário, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva solicitação, que deverá ocorrer por
escrito. A Securitizadora e o Agente Fiduciário, adicionalmente e sem prejuízo do
disposto no item 6.2.1.2, abaixo, poderá solicitar aos auditores independentes da

Emitente, dos Fiduciantes e/ou dos outros garantidores, conforme aplicável,
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários, sendo que (i) a
Emitente não poderá ser responsabilizada pelo atraso, por parte dos auditores
independentes, no atendimento das solicitações feitas pela Securitizadora; e (ii) a
Securitizadora não poderá ser responsabilizada pelo atraso na divulgação do cálculo
do índice de Cobertura Mínimo e dos índices de cobertura previstos nos itens 6.2 (i)
a 6.2 (iv) acima por conta do não recebimento das informações solicitadas à
Emitente e/ou aos seus auditores.
6.2.1.2. A Securitizadora obriga-se, quando aplicável e mediante solicitação
expressa, a disponibilizar à Emitente e ao Agente Fiduciário (conforme aplicável),
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva solicitação: (i) relatório
consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias
para a obtenção de cada um dos índices que compõem o índice de Cobertura
Mínimo; e (ii) demonstrativo de pagamentos dos direitos creditórios objeto da
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros (caso aplicável) no período que se
inicia na última Data de Verificação (ou na presente data, pára a primeira apuração
do íhdice em referência) até a data-base do demonstrativo.
6.3.

Reforço das Garanti ás Reais: Caso, a qualquer momento entre a data de celebração desta

CCB e o integral cumprimento das Obrigações Garantidas, 0 índice de Cobertura Mínimo se
encontre em descuimprimento, a Securitizadora e o Agente Fiduciário solicitarão, por escrito, à
Emitente, com cópia para os Fiduciantes, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar da
verificação do-dèscümprimento, o devido reforço das Garantias Reais ("Reforço de Garantia"),
que deverá ocorrer no prazo estabelecido abaixo.
6.3.1. O Reforço de Garantia deverá encóntrar-se perfeitamente formalizado (incluindo a
obtenção de todos e quaisquer registros, averbações e autorizações que sejam necessários
para assegurar a existência, validade e eficácia, inclusive perante terceiros) e, por
conseguinte; o índice de Cobertura Mínimo deverá encontrar-se reenquadrado de acordo
com o prèvisto na presente CCB, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da
data em que ocorrer a notificação, à Emitente, com cópia para os Fiduciantes, da
ocorrência do respectivo desenquadramento.
•• r.'.

6,3.2, Exclusivamente nas hipóteses de necessidade de reforço das Alienações Fiduciárias
de Imóveis por outras garantias reais imobiliárias, o prazo previsto acima poderá ser

prorrogado automaticamente, uma única vez, por mais 60 (sessenta) dias, desde que a
Emitente e/ou os Fiduciantes comprovem à Securitizadora que houve demora na conclusão
da auditoria jurídica e/ou do cartório de registro de imóveis em realizar o registro, ou
ainda que este está em greve ou com os serviços suspensos por qualquer motivo, ou,
ainda, caso o cartório de registro de imóveis faça qualquer exigência com relação ao
registro, desde que tais exigências sejam cumpridas tempestivamente pela Emitente e/ou
pelos Fiduciantes.
6.4.

Garantias Autorizadas e Critérios de Elegibilidade: Os Fiduciantes, a Emitente e/ou alguma

empresa sob controle direto ou indireto da Emitente, subsidiárias e pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Emitente, que venha a outorgar alguma garantia real à operação, nos termos
previstos nesta CCB ("Novos Garantidores"). conforme aplicável, deverão providenciar o reforço
das Garantias Reais por meio de quaisquer dos expedientes abaixo mencionados, a seus exclusivos
critérios (em conjunto, "Outras Garantias"):
(i)

cessão fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente oü por Novos Garantidores, de direitos

creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, conforme abaixo
definido;
(ii)

alienação fiduciária, petos Fiduciantes, pela Emitente Ou por Novos Garantidores, de

imóveis cjué atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, conforme abaixo definido;
(iii)

cessão fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente ou por Novos Garantidores, de

Garantias" Líquidas (definidas a seguir) que atendam ó disposto no item 6.4.3 abaixo. Entende-se
por "Garantias líquidas": (i) o direito ao recebimento de certo valor de dinheiro em espécie
depositado em contas vinculadas abertas pela Emitente, pelos garantidores e/ou por Novos
Garáhtidorès" exclusivamente para este fim; (ii) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do
Banco Central dó Brasil;' e/Ou (iii) certificados de depósito bancário ou operações compromissadas
de emissão ou responsabilidade das seguintes instituições financeiras de primeira linha: Itaú
UnibanCO S^A., Banco Bradesco" S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco do
Brasil S.ÀV, Caixa Econômica Federal ou empresas dos seus respectivos conglomerados econômicos
ou; ainda, instituições financeiras com classificação de risco emitida por agência internacional e
com nota mínima equivalente ao grau de investimento da referida agência. As instituições
financeiras aqui mencionadas deverão ter classificação de risco no mínimo equivalente ao grau de
investimento, sendo certo qué caso a classificação venha a se detèriorar, as Garantias Líquidas
deverão ser substituídas por outras que atendam a tal critério.
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6.4.1. Reforço de Garantia Mediante Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Caso o
Agente Fiduciário solicite o Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos
Garantidores poderão optar por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 6.4
(i) acima, da seguinte forma: (a) oferecer direitos creditórios oriundos de instrumentos
públicos de venda e compra, com pactos adjetos de alienação fiduciária, de unidades
comerciais ou residenciais de imóveis de sua propriedade e por elas comercializados; e (b)
direcionar os pagamentos de tais recebíveis para a Conta Centralizadora, observado o
prazo máximo para a formalização do Reforço de Garantia mencionado no item 6.3.1.
acima, verificadas, porém, as condições abaixo estabelecidas.
6.4.1.1. A Securitizadora deverá aceitar a cessão fiduciária de recebíveis descrita
no item

6.4.1,

acima,

que

perfaçam

valor

nominal

suficiente

para

o

reenquadramento do índice de Cobertura Mínimo e que preencham os seguintes
critérios de elegibilidade ("Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios"):
(i)

as unidades imobiliárias comercializadas devem estar performadas com

Habite-se;
: :(ii) .
(iii)

a Cessão"fiduciária dêvê contar Corri coobrigação dó fidúciante em questão;
cada devedor de recebíveis poderá apresentar restrições de crédito,

apontadas em consulta eletrônica ao banco da dados da Serasa Experian S.A.,
•

limitadas a 3 (três) pendências, cujos valores somados não podem ultrapassar
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme consulta realizada pela
Émiterite e/ou pela Fidúciante, às suas próprias expensas;
(iv) " a quitação integral das parcelas dos instrumentos públicos dè Venda e
Compra cujoâ recebíveis serão cedidos fiduciariamente deve estar prevista para, no
mínimo, 6 (seis) meses contados da constituição da nova garantia;
(v)

òs instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente deverão contar com sistema de amortização pela Tabela Price,
indexação conforme o IGP-M/FGV, periodicidade de reajuste mensal com
defasagem de 2 (dois) meses, loan-to-value máximo de 80% (oitenta por cento),

loan-to-value médio de 70% (setenta por cento) e tarifa de administração no valor
mínimo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) mensais;
(vi)

os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente somente poderão ter, em aberto, 1 (uma) parcela mensal, no
máximo;
(vii)

os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente deverão contar com seguro de morte e invalidez permanente e
seguro por danos físicos do imóvel;
(viii)

os direitos creditórios advindos da comercialização de unidades comerciais

somente poderão representar o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento)
do valor total dos direitos creditórios destinados ao Reforço de Garantia; não há
limitação pára direitos creditórios advindos da comercialização dé unidades
residenciais;
(ix)

o limite dè concentração de direitos creditórios devidos por um mesmo

devedor é de 5% (cinco por cento) do valor total dós direitos creditórios destinados
ao Reforço de Garantia;
(x)

o empreendimento deverá ter sido objeto de auditoria legal (düe diligence)

realizada e concluída, de modo satisfatório à Securitizadora e ao Agente Fiduciário,
pòr {a) PMKA Advogados Associados; (b) Negrão, Ferrari & Bumlai Chodraui
Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às expensas da Emitente, documentada por
òpinião legal relativa aos imóveis ofertados, seus proprietários e seus antecessores,
emitida pelo respectivo escritório de advocacia até"6 (meses) antes de süâ entrega
à Securitizadora. O resultado da due ditigénce será considerado não satisfatório
caso revele, a critério da Securitizadora e do Agente Fiduciário; a existência de:

'

(a)

riscos

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

(b)

- irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

6.4.2. Reforço de Garantia Mediante Alienação Fiduciária de Imóvel: Caso o Agente
Fiduciário solicite ò Reforço de Garantia, ós Fiduciantes, â Emitente e/ou os Novos

Garantidores poderão optar por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 6.4
(ii) acima, através da alienação fiduciária de imóvel, verificadas, porém, as condições
abaixo estabelecidas.
6.4.2.1. 0 Agente Fiduciário deverá aceitar os imóveis a serem entregues em
alienação fiduciária desde que o valor de venda forçada de tais imóveis seja
suficiente para reestabelecer o índice de Cobertura Mínimo, sendo certo que a
Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos Garantidores somente poderão oferecer
imóveis que preencham os seguintes critérios de elegibilidade ("Critérios de
Elegibilidade dos Imóveis"):
(i)

os imóveis ofertados deverão possuir avaliação de seu valor de venda

forçada realizada até 6 (seis) meses antes da data da entrega do respectivo laudo à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário, exclusivamente por uma das seguintes
empresas: (ij DLR Engenheiros Associados Ltda., (ii) Dexter Engenharia Ltda., (iii)
:

Send Service e Engenharia Ltda. ou (iv) CoÜiers International do Brasil Consultoria
Ltda., sendo certo que referido laudo de avaliação não levará em conta qualquer
benfeitoria ou edificação eventualmente existente sobre cada imóvel ofertado;
(ii) os imóveis Ofertados deverão observar os seguintes limites máximos de
concentração, limites esses calculados de forma percentual sobre o válor total
destinado aò Reforço de Garantia: (a) 50% (cinquenta por cento), quando os
imóveis ofertados forem unidades comerciais; e (b) 50% (cinquenta por cento), no
caso de os imóveis ofertados serem terrenos; não há limite de concentração para
imóveis residenciais; e
(iii)

os imóveis ofertados deverão ter sido objeto de auditoria legal (due

diíigêncé) realizada e concluída, de modo satisfatório à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, por (a) PMKA Advogados Associados; (b) Negrão, Ferrari Et Bumlai
Chodraui Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às expensas da Emitente,
documentada por opinião legal relativas aos imóveis ofertados, seus proprietários e
seus antecessores, emitida pelo respectivo escritório de advocacia até 6 (seis)
meses antes de sua entrega à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. O resultado da
due diligencè será considerado não satisfatório caso revele, a critério da
Securitizadora e do Agente Fiduciário, a existência de:

(a)
(b)

riscos

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental ern relação ao imóvel.

6.4.2.1.1. A Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos Garantidores deverão
entregar ao Agente Fiduciário, com cópia para a Securitizadora, o laudo de
avaliação e a opinião legal relativos aos imóveis ofertados, conforme
estabelecido no item 6.4.2.1., acima, na mesma data em que referidos
imóveis sejam ofertados a título de Reforço de Garantia.
6.4.2.2. Para a outorga da alienação fiduciária de imóvel, as partes
celebrarão novo contrato de alienação fiduciária.
6.4.2.3. 0 prazo máximo total descrito no item 6.3.1. para realização do
Reforço de Garantia mediante alienação fiduciária de imóvel será entendido
como atendido após o registro do contrato de alienação fiduciária na
matrícula do imóvel.
6.4.2.4. Caso o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel não
seja realizado em até 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis por mais 60
(sessenta) dias, nos termos do item 6.3.2, acima, da solicitação sobre o
Reforço de Garantia, a Emitente comprometê-se a realizar o Reforço de
Garantia mediante ã outorga de Garantias Líquidas e/ou de outros
recebíveis apresentados e aprovados previamente pela Securitizadora, por
escrito, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos do decurso do prazo
para o registro. Tal apresentação dos recebíveis e/ou das Garantias Líquidas
à Securitizadora deverá ocorrer com antecedência de pelo menos 5 (cinco)
dias, para sua manifestação. A garantia em questão será liberada após a
comprovação do registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel.
6.4.3. Reforço de Garantia Mediante Garantias Líquidas: Caso o Agente Fiduciário solicite o
Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos Garantidores poderão optar
por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 6.4 (iii) acima, através da
prestação de Garantias Líquidas. Neste caso, a Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos
Garantidores deverão: (i) depositar as Garantias Líquidas na Conta Centralizadora, e/oü
(ii) promover a cessão fiduciária de títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco
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Central do Brasil, e/ou de certificados de depósito bancário ou operações compromissadas
de emissão ou responsabilidade das seguintes instituições financeiras de primeira linha:
Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander Brasil S.A.,
Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal ou empresas dos seus respectivos
conglomerados econômicos ou, ainda, instituições financeiras com classificação de risco
emitida por agência internacional e com nota mínima equivalente ao grau de investimento
da referida agência. As instituições financeiras aqui mencionadas deverão ter classificação
de risco no mínimo equivalente ao grau de investimento, sendo certo que caso a
classificação venha a se deteriorar, as Garantias Líquidas deverão ser substituídas por
outras que atendam a tal critério.
6.4.3.1. O Reforço de Garantia realizado mediante o disposto no item 6.4 (iii)
acima será considerado perfeitamente formalizado, válido e vinculante entre as
partes somente quando (a) da obtenção do registro do respectivo contrato de
cessão fiduciária nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos localizados nas
Comarcas em que se localizam as respectivas sedes das partes, incluindo eventuais
- Novos Garantidores, observado o prazo máximo total previsto no item 6Í3.1 acima;
'

e (b) da notificação às instituições financeiras onde as Garantias Líquidas estiverem
depositadas, informando acerca da constituição da cessão fiduciária sobre tais
recursos.

6.5. Liberação das •Garantias Reais: A Emitente, os Fiduciantes e eventuais Novos Garantidores,
conforme o caso; poderão solicitar por escrito, a qualquer tempo, à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, -a-liberação de qualquer um dos ativos alienados fiduciariamente, desde que ocorra a
verificação de que o índice de Cobertura Mínimo permanecerá enquadrado.
6.5.1. Caso a Securitizadora verifique que a liberação do ativo objeto da solicitação da
liberação importará em desènquadramehto do índice de Cobertura Mínimo, o Agente
Fiduciário deverá enviâr comunicação ao solicitante, informando a impossibilidade de tal
liberação.
6.5.2. Em caso de liberação de algum dos Imóveis, a Securitizadora deverá fornecer à
Emitente, aòs Fiduciantes e/ou aos Novos Garantidores, conforme aplicável, termo de
liberação dó imóvel objeto de liberação, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da
data da solicitação de liberação nos termos do item 6.5 acima, na forma do Anexo V ao
presente instrumento, cjue poderá ser levado à averbação nos Cartórios de Registro de

Títulos e Documentos competentes pela Emitente, pelos Fiduciantes e/ou pelos Novos
Garantidores, conforme o caso.
6.6.

Substituição das Alienações Fiduciárias de Quotas; A Alienação Fiduciária de Quotas poderá

ser substituída pela Emitente, pelos Fiduciantes e pelos eventuais Novos Garantidores,
exclusivamente durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses, contados da Data de Emissão
("Período Inicial"), mediante notificação eletrônica, por escrito, enviada à Securitizadora e ao
Agente Fiduciário, informando a substituição das quotas da sociedade alienada fiduciariamente à
Securitizadora por (i) outra sociedade de propósito específico, desde que atendidos os Critérios
de Elegibilidade das Sociedades (abaixo definidos); (ii) novos imóveis que atendam aos Critérios
de Elegibilidade dos Imóveis; (iii) novos direitos creditórios que atendam aos Critérios de
Elegibilidade dos Direitos Creditórios; e/ou (iv) por Garantias Líquidas que atendam ao disposto
no item 6.4.3 acima, sendo certo que, em qualquer das hipóteses de substituição previamente
descritas, o índice de Cobertura Mínimo deverá ser mantido nos termos previstos nessa CCB.
6.6.1. No cenário descrito no item 6.6., acima, só será admita a liberação das quotas
originalmente alienadas se liberados também (i) os imóveis de propriedade dessa mesma
sociedadeque eventualmente estejam aliehaidos fiduciariamente em garantia dá presente
Operação; e (ii) os direitos creditórios de titularidade dessa mesma sociedade que
eventualmente estejam cedidos fiduciariamente èm garantia dá presente Operação.
6.6.2. De semelhante modo, caso as quotas originalmente alienadas sejam substituídas
:

-

atrávés do expediente descrito na alínea "/" dó item 6.6., acima, passarão também a
figurar como garantias da Operação: (i) os imóveis de propriedade da mesma Sociedade,
mediante constituição de alienação fiduciária em favor da Securitízadorá; (ii) os direitos

; - creditórios de titularidade da mesma sociedade, advindos da comercialização dos imóveis
por ela detidos, mediante constituição de cessão fiduciária em favor da Securitizadórá.
6.6.3. Entende-se por "Critérios de Elegibilidade Sociedades", as sociedades de propósito
específico que atendam aos seguintes critérios:
(i)
"

a sociedade deverá possuir avaliação de suas unidades em estoque realizada

exclusivamente por uma das seguintes empresas: (i) DLR Engenheiros Associados
Ltda., (ii) Dextèr Engenharia Ltda., (iii) Send Service e Engenharia Ltda. ou (iv)
Colliers International do Brasil Consultoria Ltda., considerando o disposto no item

'••• - 6.2 (iv) (véndâ forçada do estoque). A avaliação deverá ser rèalizada até 6 (seis)
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meses antes da data da entrega do respectivo laudo à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, sendo certo que referido laudo de avaliação não levará em conta
qualquer benfeitoria ou edificação eventualmente existente sobre os imóveis de
propriedade da sociedade;
(ii)

a sociedade e os imóveis dos quais seja proprietária deverão ter sido objeto

de auditoria legal (due diligence) realizada e concluída, de modo satisfatório à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário, por (a) PMKA Advogados Associados; (b)
Negrão, Ferrari 8t Bumlai Chodraui Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às
expensas da Emitente, documentada por opinião legal relativas à sociedade, aos
imóveis ofertados, seus proprietários e seus antecessores, emitida pelo respectivo
escritório de advocacia até 6 (seis) meses antes de sua entrega à Securitizadora e
ao Agente Fiduciário. 0

resultado da due diligence será considerado não

satisfatório caso revele, a critério da Securitizadora e do Agente Fiduciário, a
existência de:
—

(a)
(b)

(iíi)

riscos

de perda possível dâ propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

ã sociedade deverá ser proprietária de empreendimento residencial ou

comercial performado (com "habité-se" emitido), sendo que, no mínimo 60%
(sessenta por cento) das unidades deverão ter sido alienadas e deverão atender aos
demais Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios.
6.7.

Substituição do Terreno: A Alienação Fiduciária do Terreno poderá ser substituída a

qualquer momento, mediante notificação eletrônica, por escrito, enviada à Securitizadora e ao
Agente

Fiduciário,

informando

a substituição

do

Terreno

alienado

fíduciáriãmente

à

Securitizadora por outro àtivo, desde que o índice de Cobertura Mínimo permaneça enquadrado
nos termos desta CCB e que, conforme aplicável, (i) a nova sociedade atenda aos Critérios de
Elegibilidade das Sociedades; (ii) os direitos creditórios referèntes às unidades alienadas atendam
aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios; (iii) o novo imóvel atenda aos Critérios de
Elegibilidade dos Imóveis; e/ou (iv) seja substituído por Garantias Líquidas.
6.8.

Momento da Substituição: Na ocorrência de qualquer substituição de garantia, nos termos

do item 6.6. e respectivos subitens ou do item 6.7., acima, a liberação dá garãntia anteriormehte

outorgada somente será realizada após a efetiva constituição da nova garantia. Entende-se por
"efetiva constituição da nova garantia", caso a nova garantia seja (i) imóvel, o registro do
contrato de alienação fiduciária na matrícula do imóvel alienado; (ii) sociedade, o arquivamento
do contrato social na junta comercial competente e registro nos cartórios de títulos e documentos
aplicáveis; (iii) direitos creditórios, o registro do contrato de cessão fiduciária e registro nos
cartórios de títulos e documentos aplicáveis; e (iv) garantias líquidas, o registro do contrato de
cessão fiduciária e registro nos cartórios de títulos e documentos aplicáveis.
6.9.

Procedimento Operacional do Reforço ou Substituição de Garantia: A Securitizadora terá 5

(cinco) Dias Úteis a partir do recebimento completo das informações e do recebimento de
declaração da Emitente e dos Fiduciantes ou de declaração da Emitente em conjunto com os
Novos Garantidores, conforme aplicável, atestando o cumprimento dos Critérios de Elegibilidade
dos Direitos Creditórios, Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, Critérios de Elegibilidade das
Sociedades e/ou que as Garantias Líquidas atendem ao disposto no item 6.4.3 acima, conforme
aplicável, para verificar o seu respectivo atendimento e encaminhar seu parecer pára validação
do Agente Fiduciário. Caso o Agente Fiduciário verifique que a nova garantia atende aos Critérios
de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, Critérios de Elegibilidade dós Imóveis, Critérios de
Elegibilidade dás Sociedades e/ou que as Garantias Líquidas atendem ao disposto no item 6.4.3
acima, conforme aplicável, ás partes (incluindo" quaisquer Novos Garantidores, se aplicável)
Celebrarão os respectivos instrumentos necessários à realização do Reforço de Garantia ou da
substituição, conforme o caso.
'

è.9.1;: Casô o Agente Fiduciário verifique que as novas garantias não preenchem os

. "" 'Cíitérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, os Critérios de Elegibilidade dos
Imóveis, os Critérios de Elegibilidade das Sociedades, conforme aplicável, a Emitente, os
Fiduciantes ou os Novos Garantidores, conforme aplicável, deverão providenciar o Reforço
"

dás Garantias mediante á constituição de Garantias Líquidas, hipótese em que se aplicará
: o disposto noitèm 6.4.3 acima, observado o prazo máximo do item 6.3.1 acima.

6r10.;-: Substituição ou Reforço Não Automáticos: Caso á Emitente, os Fiduciantes e/ou os
eventuais Novos Garantidores queiram reforçar ou substituir garantias pór garantias que não
atendam aos Critérios dé Elegibilidade dos Direitos Creditórios, aos Critérios de Elegibilidade dos
Imóveis, aõs Critérios de Elegibilidade das Sociedades e/ou por Garantias Líquidas que não
atendam ao disposto no item 6.4.3 acima, conforme aplicável, a Securitizadora deverá convocar
assembléia dos titulares dos CRI para que estes deliberem sobre tal possibilidade de substituição/
reforço.

V

'

•'

^

CLÁUSULA SÉTIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO
7.1.

Vencimento Antecipado: Observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.1.2 abaixo, a dívida

contida na presente Cédula poderá ser considerada antecipadamente vencida e desde togo
exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na hipótese de
ocorrência de qualquer dos seguintes casos (cada um deles, um "Evento de Vencimento
Antecipado"):
s)

falta de cumprimento, pela Emitente e/ou pelos Avalistas, no prazo e pela forma devidos,
de qualquer obrigação pecuniária, principal ou acessória, contraída em decorrência desta
Cédula ou nos instrumentos das Garantias, não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis,
contados de comunicação, pelo Financiador ou pelo Credor (conforme o caso), neste
sentido;

t)

falta efe cumprimento, pela Emitente, no prazo e pela forma devidos, de qualquer obrigação
não pecuniária prevista nesta Cédula e/ou nos demais Documentos da Operação, desde que
•-

c

a Emitente tenha sido notificada por escrito, pelo Financiador cu pelo Credor (conforme o
caso); para remediá-las e não o tenha feito no prazo de 30 (trinta) dias Corridos a contar do
recebimento da mencionada notificação, exclusivamente quando tal obrigação não
contemplar prazo específico para sua satisfação;

u)

pedido, por parte da Emitente, de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a
qualquer credor òii classe de credores," independentemente de ter sido requerida ou obtida
homologação judicial dó referido plano; ou se a Emitente ingressar em juízo com
requerimento

dè

recuperação

judicial,

independentemente

de

deferimento

do

pfóceâsamento dã recüpéraçãõ ou de sua concessão pelo juiz competente; ou se a Emitente
formular pedido de autofalência ou se tiver a sua falência decretada e desde que tal fato
não seja devidamente elidido no prazo legal; ou ainda, em caso de dissolução ou extinção
da Emitente salvo se expressamente aprovado pelo Credor;
v)

insolvência civil de qualquer um dos Avalistas;

w)

protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emitente ou contra qualquer um dos
Avalistas* no. mercado local ou internacional, em valor individual igual ou superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), reajustados a cada período de 12 (doze) meses
contados da Data de Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste desta
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Cédula, salvo (i) se o protesto tiver sido efetivado por erro ou má-fé de terceiros,
validamente comprovados pela Emitente e/ou pelos Avalistas, conforme o caso; ou (ii) no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência do protesto, este seja sanado,
suspenso ou cancelado, ou sejam prestadas garantias suficientes;
x)

inadimplemento de qualquer outra obrigação financeira de responsabilidade da Emitente ou
de qualquer um dos Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) reajustados a cada período de 12 (doze) meses contados
da Data de Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste desta Cédula;

y)

não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a
Emitente ou contra qualquer um dos Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),reajustados a cada período de 12 (doze)
meses contados da Data de Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste
déstá Cédula; oú seu valor equivalente em outras moedas, ho prazo estipulado para o
pagamento, e desde que não haja nenhuma outra medida judicial que venha a suspender a
exigibilidade do cumprimento de referida sentença;

z)

transferência, pela Emitente e/ou pelos Avalistas, de qualquer obrigação relacionada à
presente7'Cédula, exceto sé previamente aprovada pelo Financiador ou pelo Credor/ após a
cessão dos Créditos Imobiliários;

aa)

mudança Ou alteração do objeto social da Emitente, de forma a alterar as atuais atividades
principais da Emitente, ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham

;

prevalência" ou possam : representar desvios erri relação às atividades atualmente
desenvolvidas;

v • • •

.•

-v-..

•.> ,

bb) ocorrência de qualquer mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle
societário ou ainda a incorporação, fusão ou cisão da Emitente, quando quaisquer das
Ocorrências implicarem nâ transferência do controle para outro grupo econômico, sem a
prévia e expressa anuência do Financiador ou do Credor, conforme o caso;
cc)

sé as Garantias Reais ora e/ou eventualmente convencionadas não forem devidamente
efetivadas ou formalizadas pela Emitente ou pelos Garantidores, segundo os dispositivos
contratuais ou legais aplicáveis, ou se elas, por qualquer fato atinente ao seu objeto, se
tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento da dívida
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representada por esta Cédula, e desde que não sejam substituídas ou complementadas,
conforme previsto nesta CCB, ou, ainda, se for movida qualquer espécie de ação
administrativa ou judicial, legítima, contra a Emitente e/ou qualquer dos Garantidores, que
de forma relevante afete qualquer dos bens ou direitos que constituem as Garantias Reais,
desde que não haja reforço ou substituição das referidas garantias, na forma prevista nos
Documentos da Operação (conforme adiante definidos);
dd) caso seja declarado o vencimento antecipado da CCB 02;
ee)

a Emitente deixe de pagar, nos seus vencimentos, tributos de qualquer natureza, lançados
sobre os Empreendimentos Habitacionais Alvo, e não sane tal inadimplemento em até 30
(trinta) dias a contar da notificação emitida pelas autoridades fiscais, sendo certo que estão
excluídos do alcance desta alínea os tributos não pagos em razão de eventuais discussões
administrativas ou judiciais e aqueles cujo não pagamento não afete diretamente o
cumprimento das obrigações da Emitente tia Operação;

ff)

provarem-se. falsas, ou revelarem-se incorretas ou enganosas, na data em que foram
prestadas, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emitente, pelos Avalistas
e/ou pelos Garantidores durante a vigência desta CCB, inclusive, mas não se limitando a, as
declarações ou, garantias .prestadas nesta CCB e nos demais Documentos da Operação
(conforme adiante definidos);

gg)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações e licenças, inclusive
asambientais* necessárias para. o regular exercício das atiyidades desenvolvidas pela
Emitente e.que possam impactar, comprovadamente, de maneira significativa, as condições
econômicas, financeiras e/ou operacionais da Emitente em, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do patrimônio líquido da Emitente, exceto se, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data de tal não renovação* cancelamento,, revogação ou suspensão, a Emitente
comprove a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das
atividades da Emitente até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização ou
demonstre ter protocolado pedido neste sentido, no caso de mora do próprio órgão na
expedição da respectiva autorização ou licença;

hh)

caso, após 7 (seté) Dias Úteis contados da notificação da Securitizadora neste sentido, a
Emitente deixe de arcar com o valor do IOF e demais encargos, inclusive moratórios, que
eventualmente

incidam

sobre

o

crédito

objeto

desta

CCB,

como

resultado

do

dèscumprimento da utilização dos recursos provenientes desta CCB para fins exclusivamente
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habitacionais e desde que não haja nenhuma outra medida judicial e/ou administrativa
adotada pela Emitente que venha a suspender a exigibilidade do !OF;
ii)

caso o registro das Alienações Fiduciárias de Imóveis não seja realizado nas matrículas dos
respectivos Imóveis no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por 60
(sessenta) dias corridos, na hipótese de a Emitente e/ou as respectivas fiduciantes estarem
cumprindo tempestivamente com eventuais exigências impostas pelos Cartórios de Registro
de Imóveis competentes;

jj)

caso o arquivamento do contrato social das Sociedades cujas quotas foram alienadas
fiduciariamente, nos termos das Alienações Fiduciárias de Quotas, não seja realizado nas
juntas comerciais competentes no prazo de 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por 60
(sessenta) dias corridos, na hipótese de a Emitente e/ou as respectivas fiduciantes estarem
cumprindo tempestivamente com eventuais exigências impostas pelas respectivas juntas
comerciais.
7.1.1. Na ocorrênda de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado acima descritos,
n Credor terá 20 (vinte) dias corridos contados da data em que tiver conhecimento acerca
da .ocorrência do referido evento para, de acordo com a deliberação da assembleia geral
dos titulares dos CRI (conforme item 16.9.2-do Termo de Securitização, abaixo definido),
que deverá contar com a participação da Emitente, se manifestar positivamente pelo
.. vencimento antecipado da dívida.
.7-1.2. Para todos os efeitos, as Partes acordam que o vencimento antecipado da dívida
oriunda da presente CCB só será decretado após manifestação afirmativa da assembleia
. geral dos titulares dos CRI, observados o quórum e os procedimentos previstos no item
-1.6.9.2 .do Termo de Securitização.

7.2. „ Vencimento Antecipado Automático; Caso a Emitente venha a inadimplir com a sua
obrigação de realização do Resgate Antecipado Compulsório, será decretado o vencimento
antecipado automático desta CCB, independentemente dá realização de assembleia geral dos
titulares dos CRI.
CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERENCIA DÁ CCB
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8.1.

Custódia Física da CCB: Levando-se em conta que os Créditos Imobiliários, decorrentes da

presente CCB, serão cedidos à Securitizadora, para fins de emissão dos CRI, a custódia física da
via negociável da presente CCB ficará com a Securitizadora.
8.2.

Operação Estruturada: O Credor poderá, a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério,

ceder (inclusive fiduciariamente), transferir, negociar, caucionar ou empenhar, total ou
parcialmente, este título de crédito, os direitos, ações e garantias oriundos dessa CCB, desde que
com a finalidade exclusiva de securitização e emissão de CRI lastreados nos Créditos Imobiliários
advindos da presente CCB, os quais poderão ser representados por Cédula de Crédito Imobiliário
nos termos dos artigos 18 e seguintes da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme
alterada ("Operação"), independentemente de notificação à Emitente, que declara, desde já,
nada ter a opor nesse sentido. Para qualquer outra finalidade, o Credor não poderá ceder, alienar
ou transferir este título de crédito sem prévia e expressa anuência da Emitente.
i . 8 . 2 . í . Ressalvado o item 8.2., acima, a presente CCB e/ou a dívida dá Emitente perante o
: . Crédor rião poderão ser cedidos ou transferidos pela Emitente, no todo ou em parte, sem o
-

;

..".

prévio consentimento* por escrito, do Credor.
8.2.2. São considerados "Documentos da Operação", quando mencionados em conjunto: a
presente CCB; â CCB 02; 0 Contrato de Cessão; a Escritura de Emissão de CCI; o Termo de
Securitização; os Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel e os Contratos de Alienação

"/:

Fiduciária de Quotas, bem como todos os demais documentos relacionados à Operação.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.

Utilização de Recursos em Conta de Investimento ou Depósito: Nos termos do artigo 369 e

demais aplicáveis do Código Civil, na ocorrência de falência, recuperação extrajudicial,
recuperação judicial, insolvência da Emitente ou em caso de não pagamento de todo e qualquer
valor devido em razão da presènte CCB, a Emitente instrui e autoriza o Financiador e/ou o
Credor, em caráter irrevogável e irretratável, independente de qualquer notificação prévia, a
utilizar qualquer importância por esta mantida em conta de investimento ou de depósito à vista
ou a prazo, bem como quaisquer títulos, valores e outros haveres em poder do Financiador e/ou
do Credor, incluindo haveres objeto de custódia, para os fins de proceder à amortização e/ou
liquidação do: saldo devedor da presente CCB, acrescido dos encargos devidos, observadas as
instruções do eventual juízo falimentar a que se submeter, no caso de falência decretada;

Á.

9.1.1. As Partes acordam, desde já, que os atos acima referidos podem ser realizados
automaticamente, devendo o Credor cientificar a Emitente, através de notificação ou
qualquer outra formalidade, reconhecendo, desde já, a Emitente a autenticidade, a
validade e a legalidade de tais atos.
9.2

Notificações: Todas e quaisquer notificações, solicitações, autorizações e pedidos nos

termos da presente CCB deverão ser feitos por escrito (por mensagem eletrônica - e-mail) e serão
considerados válidos (a) conforme comprovados através de recibo assinado pelo destinatário da
entrega da notificação judicial ou extrajudicial ou, no caso de entrega de correspondência,
através do comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por mensagem eletrônica (e-mail),
desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-mail. Cada parte deverá
comunicar às outras a mudança de seu endereço, ficando responsável a parte que não receba
quaisquer comunicações em virtude desta omissão.
9.3.

Comprovantes de Débito e Crédito: A Emitente reconhece, desde já, como meios de prova

do débito e do crédito decorrentes da presente CCB, os extratos demonstrativos, os avisos de
lançamento oü os'avisos de cobrança expedidos pelo Financiador. Estes extratos demonstrativos,
avisos dè lançamento ou avisos de cobrança serão enviados à Emitente, através do serviço postal
ou meio eletrônico, a critério do Financiador e, quando não contestados no prazo máximo de 30
(trinta) Dias Úteis, contados da data do respectivo recebimento pela Emitente, serão considerados
aceitos, bons, líquidos e certos, bastantes e suficientes, valendo como efetiva prestação de
contas, operada e formalizada entre o Financiador e a Emitente, para todos os fins de direito,
ficaildo expressa e plenamente assentadas a certeza e a liquidez do crédito do Credor.
9.4,

Novação: A tolerância por qualquer das Partes diante dó nãò Cumpriménto dá outra Parte

de qualquer das obrigações previstas na presente CCB não constituirá novação ou mesmo
precedente cjüe, por algum modo ou para algum fim, desobrigue as partes de efetivá-las em
qualquer outra ocasião subsequente. O não exercício por qualquer das Partes de qualquer dos
direitos que lhes asseguram a presente CCB e a lei, não constituirá causa de alteração ou "de
novação dos termos é condições da presente CCB e não prejudicará o exercício desses direitos em
ocasiões subsequentes.
9.5;

Divulgação: Ficam o Financiador e o Credor expressamente autorizados a incluir, consultar

e divulgar as informações da Emitente e dos Avalistas junto ao Sistema Centrat de Risco de
Crédito do Banco Centrar do Brasil, em estrita conformidade e limitando-se aos termos da

Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, do Conselho Monetário Nacional e/ou de outros
normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis.
9.5.1. Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação da Emitente e/ou dos
Avalistas, não sanada dentro dos prazos previstos nos Documentos da Operação, ficam o
Financiador ou o Credor, conforme o caso, expressamente autorizados, em caráter
irrevogável e irretratável, a consultar, incluir e/ou divulgar as informações desta junto ao
SERASA, ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) à Central de Riscos do Banco Central do
Brasil ou a qualquer outro órgão que tenha por função o cadastro de atraso no pagamento
e descumprimento de obrigação, sem prejuízo da responsabilidade do Financiador e/ou do
Credor, conforme o caso, por perdas e danos sofridos pela Emitente e/ou pelos Avalistas
pela consulta, inclusão e/ou divulgação indevida. Previamente à consulta, inclusão e/ou
divulgação (conforme o caso) das informações da Emitente junto ao SERASA, ao SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito) à Central de Riscos do Banco Central do Brasil ou a
qualquer outro órgão que tenha por função o cadastro de atraso no pagamento e
descumprimento de obrigação, a Securitizadora se compromete a notificar a Emitente, via
correio eletrônico, informando-a da sua intenção de acionar os órgãos aqui mencionados.
9.5.2. Após a liquidação da dívida que tenha originado a inscrição dó nome da Emitente
é/Ou dós Avalistas nos órgãos dê proteção de crédito, caberá á está, com o auxílio do
Credor Ou Financiador, no quê lhes couber, proceder à exclusão dos respectivos registros e
cadastros de devedores. Desse modo, uma vez entregue recibo de quitação dos
pagamentos devidos e notificado(s), pelo Financiador e/ou Credor (conforme o caso), em
até 5 (cinco) Dias Úteis contados dã comprovação de liquidação da dívida referida, o(s)
õrgãò(s) de proteção ao crédito a respeito da quitação havida, o Financiador e/ou o
Crédor, conforme o caso, estarão isentos de qualquer outra responsabilidade quanto ao
cancelamento dò registro ho respectivo cadastro de proteção ao crédito, salvo no caso de
cadastro indevido "(entendido como ás hipóteses em que a Emitente e/ou os Avalistas
for(ém) inscrita(os) junto aos órgãos de proteção ao crédito sem que haja o
inadimplemento efetivo por parte da Émitente e/òu dos Avalistas), Ocasião em que o
Credor e/Ou Financiador, conforme o caso, serão os responsáveis pela baixa e exclusão dos
dados da Emitente e/ou dos Avalistas nos referidos órgãos de proteção ao crédito, bem
como pelo ressarcimento á estes por eventuais perdas e danos sofridas.
9.6.

Reclamações: Pára atendimento de eventuais reclamações e/ou sugestões decorrentes

exclusivamente ~ do Financiamento [mobiliário ora contratado ou para solução de eventuais
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conflitos relacionados a esta CCB, o Financiador coloca à disposição da Emitente o telefone de sua
OUVIDORIA: Ouvidoria CHB: 0800-702-4849, Dias Úteis das 9 às 18 horas.
9.7.

Autorização para Utilização de Marca: A Emitente autoriza o Financiador e o Credor a

divulgar sua marca/logotipo e a operação ora contratada em apresentações e materiais
institucionais, indicando a condição da Emitente como "Cliente", sendo certo que, antes de
divulgados, a Emitente deverá pré-aprovar, por escrito, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados do efetivo recebimento, toda e qualquer apresentação e/ou material que utilizar sua
marca/logotipo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1.

Eleição de Foro: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para

dirimir quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas nesta Cédula e suas Garantias, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Esta CCB é emitida em número de vias indicada no item 1 do "Quadro III - EMISSÃO E OUTROS
DADOS DESTA CCB", sendo somente â primeira delas negociável.
As: Partes declaram, para os devidos fins que todas as cláusulas e condições desta CCB foram
previamente lidas» entendidas e aceitas em todos os seus termos.
São Paulo - SP, 15 de dezembro de 2015

143

(Página de assinaturas da Cédula de Crédito Bancário n° ESSER03, firmada, em 15 de dezembro
de 2015, entre a Esser Holding Ltda., a CHB - Companhia Hipotecária Brasileira, Alain Korall
Horn, Raphael Korall Horn e GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.)

ESSER HOLDING LTDA
Emitente
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA
Financiador
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

ALAIN KORALL HORN
Avalista I

RAPHAEL KORALL HORN
Avalista II
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{,Página 2/2 de assinaturas da Cédula de Crédito Bancário n° ESSER03, firmada,

em 15 de

dezembro de 2015, entre a Esser Holding Ltda., a CHB - Companhia Hipotecária Brasileira, Alain
Korall Horn, Raphael Korall Horn, e CDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.)

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Agente Fiduciário

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

RG n°:

RG n°:

CPF/MF n°:

CPF/MF n°:
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ANEXO !
Descrição dos Empreendimentos Habitacionais Alvo
São os empreendimentos denominados: (i) Le Village Casa Verde, que está sendo construído no
terreno objeto da matrícula n° 180.035 do 8o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo - SP; (ii) Charme da Villa, que está sendo construído no terreno objeto da matrícula n°
208.270 do 6o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP; (iii) Start Up
Liberdade, que está sendo construído no terreno objeto da matrícula n° 160.523 do 16° Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP; e (iv) Vip Augusta Exclusive Home, que está
sendo construído no terreno objeto da matrícula n° 91.879 do 5a Oficial de Registro de imóveis da
Comarca de São Paulo - SP.
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ANEXO I!
Descrição e Datas dos Pagamentos

m\
i
2
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Remuneração Amortização j Taxa de Amortiz

Data de Aniversário

Data de Pagament©

15/03/2016

15/03/2016

Incorpora

Carência

0,0000%

15/06/2016

15/06/2016

Incorpora

Carência

0,0000%

A Pagar

4,1644%

3

15/09/2016

15/09/2016

A Pagar

4

15/12/2016

15/12/2016

A Pagar

A Pagar

4,4163%

5

15/03/2017

15/03/2017

A Pagar

A Pagar

4,6552%

6

16/06/2017

16/06/2017

A.Pagar

A Pagar

4,9071%

7

15/09/2017

15/09/2017

A Pagar

A Pagar

5,1877%

8

15/12/2017

15/12/2017

A Pagar

A Pagar

5,5385%

9

15/03/2018

15/03/2018

A Pagar

A Paga r

5,9319%

10

15/06/2018

15/06/2018

A Pagar

A Pagar

6,3154%

11

17/09/2018

17/09/2018

A Pagar

A Pagar

6,7683%

12

17/12/2018

17/12/2018

A Pagar

A Pagar

7,3537%

13

15/03/2019

15/03/2019

A Pagar

A Pagar

8,0217%

14

17/06/2019

17/06/2019

A Pagar

A Pagar

8,7361%

15

16/09/2019

16/09/2019

A Pagar

A Pagar

9,6468%

16

16/12/2019

16/12/2019

A Pagar

A Pagar

10,7599%

17

16/03/2020

16/03/2020

A Pagar

A Pagar

12,1877%

18

15/06/2020

15/06/2020

A Pagar

A Pagar

13,9823%

19

15/09/2020

15/09/2020

A Pagar

A Pagar

16,3269%

20

15/12/2020

15/12/2020

A Pagar

A Pagar

19,6914%

21

15/03/2021

15/03/2021

A Pagar

A Pagar

24,7441%

22

Í5/06/2Ó2i

15/06/2021

A Pagar

A Pagar

33,0833%

23

15/09/2021

15/09/2021

A Pagar

A Pagar

49,7939%

24

i5/12/2021

15/12/2021

À Pagar

A Pagar

100,0000%

ANEXO III
Informações a serem fornecidas pela Esser para cálculo dos índices

índice de Cobertura Direitos Creditórios
Fluxo Futuro total dos contratos, com abertura das seguintes informações:
PMT

Amortização Juros

Data de
Data de
Vencimento Pagamento

Valor
Pago

Encargos por Atraso

Seguros

índice de Cobertura Garantias Líquidas
Extratos das Instituições onde as Garantias Liquidas estão aplicadas, com abertura das seguintes informações:
Valor Inicial

Resgates / Aplicações

Valor Atual Bruto

Valor dos Impostos

Valor Atual Líquido

índice de Cobertura Imóveis
Laudos dè Avaliação dos Imóveis e Terrenos
Relatório com abertura das vendas realizadas nos últimos 06 rhesès (a contar da data do cálculo)

índice de Cobertura Sociedades
Valor Atualizado (até a data do cálculo) do Patrimônio Líquido das sociedades com quotas objeto de Alienação
. . . . .
Fiduciária de Quotas. .. . . ..
Valor dos Imóveis de propriedade da sociedade (valor aberto por imóvel)
Relação dos Ativos alienados fiduciariamente em garantia das Obrigações Garantidas
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ANEXO IV
Modelo de Relatório de Cálculo dos índices de Cobertura

(I)

Índice de Cobertura Direitos Creditórios expresso em %

índice de Cobertura Direitos Creditórios =

(II)

Saldo Devedor dos Direitos Creditórios
Saldo Devedor das Obrigações Garantidas

índice de Cobertura Garantias Liquidas expresso em %

índice de Cobertura de Garantias Líquidas =

(III)

Saldo Devedor das Obrigações Garantidas

índice de Cobertura Imóveis expresso em %

índice de Cobertura dos Imóveis =

(IV)

Saldo Líquido de Impostos Gar. Líq

Valor dos Imóveis
Saldo Devedor das Obrigações Garantidas

índice de Cobertura Sociedades expresso em %

Este índice será calculado com base nos mesmos critérios utilizados para o cálculo
do índice de Cobertura Imóveis.

Assim:

ÍNDICE DE COBERTURA MÍNIMO = ( i j + (II) + (III)

V
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ANEXO V
Termo de Liberação de Alienação Fiduciária de Imóvel em garantia
ISEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na RuaTabapuã, n° 1.123, 21° andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 08.769.451/0001-08,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Securitizadora"), vem, por meio do
presente, AUTORIZAR o CANCELAMENTO da alienação fiduciária do imóvel objeto da Matrícula
n'

f r ] do [*]° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de [•] ("Imóvel"), alienado

fiduciariamente à Securitizadora em garantia ao pagamento dos créditos imobiliários que
serviram de lastro aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a, 6a e 7a Séries da 2a Emissão
da ISEC Securitizadora S.A. ("CRI"), nos termos da [;•] ("[>]"), em virtude da [*:].
A Securitizadora AUTORIZA, ainda, que seja feito o registro do cancelamento da Alienação
Fiduciária do Imóvel perante o f*]° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de £*'].

Car

Cargo:

So:

De acôrdò:

Nome:
Cargo:

Nome:
:

f

Cargo:

ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
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CCB 02
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° ESSER04

Operação: Mútuo
Modalidade: Financiamento Imobiliário para Aplicação em Empreendimentos Habitacionais
Taxa: Taxa Dl + 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano
Valor: Até R$ 4.370.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil reais), podendo ser reduzido
ou aumentado mediante aditamento à presente CCB, nos termos do item 1.5.4, abaixo.
A "Emitente", a seguir qualificada, pagará por esta Cédula de Crédito Bancário n° ESSER04 ("CCB
02" ou "ÇÇB" ou "Cédula"), em moeda corrente nacional, ao "Financiador", abaixo qualificado,
ou ao seu cessionário, conforme aplicável, a quantia certa, líquida e exigível mencionada acima,
na praça de pagamento abaixo indicada, acrescida dos encargos na forma prevista no "Quadro II Características da Operação", observando-se as datas de pagamento e demais condições
constantes do "Quadro IV- Condições da Operação".
I. •

PARTES

1. FINANCIADOR:

CNPJ:

CHB - ComDanhia HíDotecária Brasileira ("Financiador")

10.694.628/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

Ruá João Pessoa^ np 267, 5o andár

Natal

RN

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua João Pessoa, n° 267, 5o andar, Natal, RN
2. EMITENTE:

CNPJ:

•

09.721.814/0001-90

Ésser Holdins Ltda. ("Emitente")
ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

' Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14° andar

São Paulo

SP

3. AVALISTA:

CPF:

Àlain Kóralí Horn("Avalista I")

022.758.048-62

ENDEREÇO:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14°

CIDADE:

ESTADO:

andar, Jardim Paulista, CEP 01414-

São Paulo

SP

003
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ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14° andar, Jardim Paulista, CEP 01414-003, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo

4. AVALISTA:

CPF:

Raphael Korall Horn ("Avalista II". quando em coniunto com o

022.758.028-19

Avalista I. simplesmente os "Avalistas")
ENDEREÇO:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14°

CIDADE:

ESTADO:

andar, Jardim Paulista, CEP 01414-

São Paulo

SP

003
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Haddock Lobo, n° 1.307, 14° andar, Jardim Paulista, CEP 01414-003, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo

5. INTERVENIENTE ANUENTE I:

CNPJ:

ISEC Sefcuritizadora
S.A. ("Securitizadora")
— J "
ENDEREÇO:

08.769.451/0001-08

RuáTabâpuã, n° 1123,21° andar,

CIDADE:

ESTADO:

Conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-

São Paulo

SP

004
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua Tabâpuã, n° 1123,21° andar, Conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004

6. INTERVENIENTE ANUENTE II:

CNPJ:

GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e

10.749.264/0001-04

Vatorés Mobiliários Ltda. ("Asente Fiduciário")
ENDEREÇO:
Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte CIDADE:
3; blocoítanhangá, sala 3.105, Barra

ESTADO:

Rio de Janeiro

RJ

da Tijuca, CEP 22.775-003
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte 3, bloco ítanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca, CEP
22.775-003.

A w i

7
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(sendo, Financiador, Emitente, cada um dos Avalistas, a Securitizadora e o Agente Fiduciário,
doravante denominados em conjunto como "Partes" e, individual e indistintamente, como
"Parte")
[I.

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

1. VALOR DO CRÉDITO ("Valor do Crédito")
Até

R$

4.370.000,00

(quatro

2. PRAZO DA OPERAÇÀO

milhões, 2.192 (dois mil, cento e noventa e dois) dias, a

trezentos e setenta mil reais), podendo ser contar da Data de Emissão (abaixo definida) da
reduzido ou aumentado mediante aditamento presente CCB.
à presente CCB, nos termos do item 1.5.4,
abaixo
4. AMORTIZAÇÃO

3. TAXA DE JUROS EFETIVA

Juros remuneratórios correspondentes a 100% Em 22 parcelas trimestrais, de acordo com a
cem por cento) da variação acumulada Taxa tabela do Anexo I! à presente CCB.
Dl, abaixo definida, acrescido de spread de
4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos
porcento) ao ano (CDI + 4,50% a.a.) ao ano,
base 252 dias úteis.
6. PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇAO

5. INDEXADOR
Taxas médias diárias

de juros dos

Di - Trimestral, com carência de pagamento de

Depósitos Intérfinanceiros de um dia, óver juros e amortização até 15 de junho de 2016
èxtra grupo, expressas na forma percentual ao inclusive, e incorporação de juros no período.
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Após a carência inicia-se o fluxo de pagamentos
Dias Úteis, divulgadas diariamente pela CETIP trimestrais,

sendo

a

primeira

parcela,

S.A. - Mercados Orsanizados ("CETIP") no composta de juros e amortização, devida em 15
informativo diário disponível em sua página na de setembro de 2016, conforme tabela de
Internet

(http://www.cetip.com.br), amortizáçãó que corista do Anexo l l a esta CCB.

calculados dè forma exponencial e cumulativa
pro rata terhporis,
"Quadro

conforme item 1.7. do

IV - CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO"

("Taxa Di") ou índice que venha a substituí-lo
nós termos dó item 1.2. e seus subitens do
"Quadro IV - CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO".
7MOF
Operação dé crédito isenta dé IOF, nos termos
do artigo 9°, inciso I; dò Decreto n° 6.306, de

14 de dezembro de 2007, em razão da
destinação dos recursos descrita no item 9
abaixo.
8. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
0 Valor do Crédito será utilizado pela Emitente para financiar o desenvolvimento dos
empreendimentos habitacionais descritos

no Anexo I a esta CCB.

("Empreendimentos

Habitacionais Alvo").
9. DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS
Informações de pagamento de principal e juros pela Emitente nas datas de pagamento
relacionadas no Anexo II a esta CCB ("Datas de Paeamento").
11. PRAÇA DE PAGAMENTO

10. ENCARGOS MORATORIOS

Conforme o item 4 do "Quadro IV - CONDIÇÕES São Paulo - SP
DA OPERAÇÃO".
13. PAGAMENTO ANTECIPADO

12. GARANTIAS

Em garantia dò cumprimento das Obrigações A critério da Emitente, será admitido o préGarantidas,

abaixo

definidas,

serão pagamento total do saldo devedor desta CCB, a

constituídas, em favor do Credor, as garantias qualquer momento a partir da Data de Emissão,
mencionadas na Cláusula Quinta do "Quadro IV nos termos dos itens 1.3 a 1.3.4 do "Quadro IV - CONDICÕES DA OPERAÇÃO" ("Garantias"), CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO".
sem prejuízo de outras, eventualmente.

Ill;

EMISSÃO E OUTROS DADOS DESTA CCB
3. DATA DE EMISSÃO:

2. LOCAL DE EMISSÃO:

1. NUMERO DE VIAS:

1 via negociável desta CCB, São Paulo - SP.

15 de dezembro de 2015

que

("Data de Emissão").

ficará

em

Financiador,

ou

poder
do

do

Credor

(abaixo definido), conforme o
caso, e 3 vias não negociáveis.

Para. a representação da operação de crédito, ; na modalidade "financiamento imobiliário para
aplicação-em empreendimentos habitacionais" f"Financiamento Imobiliário")* a Emitente emite
esta CCB, pactuando com o titular da via negociável desta CCB> doravante designado
simplesmente "Credor", as seguintes condições:
IV.
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CONDIÇOES DA OPERAÇAO

VKIA

CLÁUSULA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENCARGOS
REMUNERATÓRIOS E DESEMBOLSO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
1.1.

Liquidação: O crédito concedido, cujo valor está disciplinado no item 1 do "Quadro II -

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO", será liquidado na quantidade de parcelas indicada no item 4 do
"Quadro II - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO", sendo que o valor e data de vencimento de cada
parcela são aqueles mencionados no referido item 9 e no Anexo II a esta CCB.
1.1.1. Se qualquer uma das Datas de Pagamento, previstas no item 9 do "Quadro II CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO" e no Anexo II a esta CCB, coincidir com data que não
seja Dia Útil (conforme abaixo definido), referido pagamento deverá ser realizado no Dia
Útil imediatamente posterior, sem que haja qualquer acréscimo aos valores devidos.
1.1.2. Para o cômputo dos prazos referentes aos eventos da CETIP e/ou de qualquer
''

obrigação pecuniária desta Cédula, serão considerados como dias úteis quaisquer dias que
não sejam sábado, domingo ou feriado declárado nacional na República Federativa do
Brasil ("Dias Úteis" ou, individualmente, "Dia Útil"). Considerar-se-ão prorrogados, até o
próximo Dia Útil, os prazos referentes ao cumprimento de qualquer obrigação pecuniária,
pelas Partes, sem que haja qualquer acréscimo aos valores devidos, multa e/ou
:

" C:

•

"péiialiààdeS)

se o vencimento não coincidir com ürri Dia Útil. Com relação as obrigações

não pecuniárias, serão considerados como "Dias Úteis" quaisquer dias que não sejam
sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do Brasil ou
feriado judaico, de forma qué considerar-se-ão prorrogados, até o próximo Dia Útil, os
prazos referentes ao cumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, pelas Partes,
sem que haja qualquer multa e/ou penalidades, se o vencimento não coincidir com um Dia
Útil.

1.2.

''

'

Juros Remuneratórios: O Saldo Devedor não amortizado da CCB, conforme definido abaixo,

será acrescido dè juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias dós Dépósitos Interfinanceirós Dl de um dia, ôver extra grupo,
expressa na fõrmà percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada
e divulgada' diariamente, pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página fia internet
(www,cetip:com;br)

("Taxa Di"), acrescida exponencialmente de um spreãd de 4,50% (quatro

inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois Dias

simplesmente a "Remuneração"). A Remuneração será calculada em regime de capitalização
composta, de forma exponencial, pro rata temporís, por Dias Úteis decorridos desde a Data de
Emissão, ou da última Data de Aniversário, o que ocorrer por último, até a data do cálculo.
1.2.1. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa Dl quando do pagamento de
qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Cédula, será utilizada, em sua substituição, a
taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia ("Taxa SELIC ").
1.2.2. Caso a Taxa Dl deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 (dez) dias, ou caso
seja extinta, ou haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa Dl a esta Cédula, será
utilizada a Taxa SELIC. Na impossibilidade legal de aplicação da Taxa SELIC, será aplicada a
taxa substituta que venha a ser adotada pelos agentes de mercado em operações similares.
Caso não haja uma taxa substituta para a Taxa Dl, será utilizada, então, a taxa média
ponderada de remuneração dos títulos públicos federais brasileiros de curto prazo, à época
de tal verificação, que tiverem sido negociados nos 30 (trinta) dias anteriores, com prazo
•dè vencimento equivalente à düratiòn estimada dò fluxo residual da CCB.
1.2.3. Além da remuneração estabelecida nesta cláusula, ficarão também a cargo da
Emitente todos os tributos incidentes sobre os pagamentos, remuneração e reembolso
devidos aó Credor no âmbito desta CCB. Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os
pagamentos feitos pela Emitente ao Credor, no âmbito da presente CCB, serão suportados
pela Emitente, de modo que referidos pagamentos devem ser acrescidos dos valores
co^réspondentès a quaisquer tributos e/ou taxas que incidam sobre os mesmos, inclusive,
mas não limitado a, os valores correspondentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJj ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, á Contribuição ao Programa
de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS e à Contribuição
para ó Financiamento da Seguridade Social - COFINS e outros que, instituídos em
conformidade com a lei, venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o negócio ora
avençado, ou, ainda, custos decorrentes da majoração de alíquotas de tributos já
existentes. Da mesma forma, caso, por força de lei ou norma regulamentar, a Emitente
tenha que reter ou deduzir dos pagamentos feitos ao Credor quaisquer tributos e/ou taxas,
deverá acrescer a tais pagamentos vaiores adicionais, de modo que o Credor receba os
mesmos valores que seriam recebidos caso nenhuma retenção ou dedução fosse realizada
(gfõsi-üp). Os pagamentos devidos pela Emitente em razão desta CCB deverão ser
realizados sem a retenção de tributos. Na hipótese de algum tributo passar a incidir sobre
obrigação de pagamento da" Emitente ou sobre o tratamento da receita dò Credor
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diretamente relacionada a esta CCB, tais valores deverão ser acrescidos ao montante da
obrigação. Igualmente, na hipótese de cessão dos créditos oriundos desta CCB a terceiro,
caso algum tributo passe a incidir sobre obrigação de pagamento da Emitente ou sobre o
tratamento da receita do respectivo cessionário, diretamente relacionada a esta CCB, tais
valores deverão ser acrescidos ao montante da obrigação. O disposto neste item não se
aplica no caso de tributos e/ou contribuições que sejam criados para incidir sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira,
que deverão ser suportados, integralmente, pela parte diretamente afetada por sua
incidência.
1.3.

Resgate Antecipado: Fica facultado à Emitente realizar, na Data de Resgate Antecipado

(conforme adiante definida), a qualquer momento a partir da Data de Emissão, o resgate
antecipado parcial ou total, do Saldo Devedor da CCB ("Resgate Antecipado"), acrescido de todos
os encargos contratuais e legais incidentes até então, observados os subitens abaixo.
1.3.1. Observado o disposto neste item' 1.3, o Resgate Antecipado poderá ocorrer em
quàtquer data a partir dá Data de Emissão ("Data de Resgate Antecipado").
1.3.2. Na hipótese de Resgate Antecipado, será devido o valor presente dos valores a
receber, acrescidos dé multa de pré-pagamento (break funding fee) em valor equivalente
a: (i) 2,00% a.a. (dois por cento ao ano) caso o Resgate Antecipado ocorra durante os 2
(dois) primeiros anos contados da Data de Emissão; ou (ii) 1,00% a.a. (um por cento ao ano)
caso o Resgate Antecipado ocorra a partir do 3o (terceiro) ano contado da Data de Emissão
("Prêmio").
... v\

. 1.3.2.1. Não será devido o Prêmio caso o Resgate Antecipado seja realizado a partir
da Datã dé Emissão com recursos provenientes das vendas dás unidades dos Imóveis
(conforme adiante definidos) alienados fiduciariamente em garantia da CCB ou com
recursos provenientes da venda de unidades em estoque das sociedades cujas
quotas/ ações venham à ser alienadas fiduciariamente em garantia da CCB, sendo
certo que o Resgate Antecipado sèm a incidência de Prêmio somente será realizado
quando o fluxo do regime de caixa efetivamente pago corresponda a, no mínimo,

<: '

5,00% (Cinco por cento) do sàldò devedor da CCB.

. • 1.3.2.2. Após o decurso de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, todos os
: recursos
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provenientes

das

vendas

dás

unidades

dos

Imóveis

alienados

fiduciariamente em garantia da CCB ou com recursos provenientes da venda de
unidades em estoque das sociedades cujas quotas/ ações venham a ser alienadas
fiduciariamente em garantia da CCB deverão ser destinados ao pagamento dos CRI.
1.3.3. O Resgate Antecipado do Saldo Devedor da CCB não eximirá a Emitente do
pagamento de todos os encargos apurados até a Data de Resgate Antecipado, conforme
previsto nesta CCB.
1.3.4. Para a realização do Resgate Antecipado desta CCB, na forma prevista no item 1.3
deste "Quadro IV - CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO", a Emitente deverá notificar o Credor, por
escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, manifestando a sua
intenção de realizar o resgate antecipado desta CCB.
1.4.

Desembolso: Os recursos oriundos do Financiamento Imobiliário serão desembolsados à

Emitente em no mínimo, 2 (düas) parcelas, conforme as Condições Precedentes e as Condições
Para Liberação (abaixo definidas) forem sendo cumpridas, sendo certo que tais desembolsos serão
realizados líquítios dos custos da estruturação dá Operação (conforme abaixo definida).
1.4A, Os recursos oriundos do Financiamento Imobiliário sérãõ desembolsados à Emitente,
em; no mínimo 2 (duas) parcelas, no prazo de ãté 2 1 (dois) Dias Úteis a contar do
cumprimento integral das Condições Precedentes A ou das Condições Precedentes B,
conforme aplicável, abaixo definidas, diretamente na Conta Centralizadora, conforme
definida" riõ Contrato dê Cessão. Os recursos da Conta Centralizadora serão transferidos à
cõnta dè livre movimentação dá Emitente nò prazo de até 2 (dois) Dias Úteis á Contar do
cúfriprimentó intègral das Condições Para Liberação A ou das Condições Para Liberação B,
conforme aplicável.
1.4,1.1. Os prazos previstos no item 1.4.1., acima, poderão ser prorrogados, por
.
: :

...

'perfodò, desde que devidamente comprovada e justificada a ocorrência de
evento dé caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento das
obrigações previstas no item 1.4.

1.4.2, Todos ê quaisquer direitos creditórios devidos pela Emitente, ou titulados pelo
Financiador, por força desta CCB, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais
comõ atualização

monetária,

jurós

remuneratórios,

encargos

\

moratórios,

multas,

contratuais e legais ("Créditos Imobiliários 02") em conjunto com todos e quaisquer
direitos creditórios devidos pela Emitente, ou titulados pelo Financiador, por força da
Cédula de Crédito Bancário n° ESSER03, emitida pela Emitente em favor do Financiador,
avalizada pelos Avalistas e com interveniência do Agente Fiduciário ("CCB 01"), incluindo a
totalidade

dos

respectivos

acessórios,

tais

como

atualização

monetária,

juros

remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais ("Créditos Imobiliários 01",
que quando referidos em conjunto com os Créditos Imobiliários 02, "Créditos Imobiliários")
serão cedidos, pelo Financiador, à Securitizadora, por meio da celebração do "Instrumento
Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças", a ser
firmado, nesta data, entre o Financiador e a Securitizadora, com interveniência da
Emitente ("Contrato de Cessão").
1.4.3. Nos termos dos artigos 18 e seguintes da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004,
conforme alterada ("Lei n° 10.931/2Õ04"). a Securitizadora emitirá: (i) 1 (uma) Cédula de
Crédito Imobiliário para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários 01 ("CCI 01"); e
(ii) 0f (limã) Cédula dé Crédito Imobiliário para representar a totalidade dós Créditos
Imobiliários' 02 ("CCI 02". quando mencionada em conjunto com a CCI 01, simplésmente
"CCI"); mediante a celebração, nesta data, entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário,
na qualidade dê instituição custodiànte, do "Instrumento Particular de Emissão de Cédulas
de Crédíto Imobiliário Integrais sem Garantia Real Imobiliária sób a Forma Escriturai e
Outras Avencas" ("Escritura de Emissão de CG").
1.4.4. A Secüritizado-a tem interesse em vincular Os Créditos Imobiliários, representados
pétas CCI pôr ela emitidas, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 5a, 6a e 7a
Séries de sua 2a Emissão (respectivamente, "ÇR[" e "Emissão"), por meio do "Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da 5 a , 6a e 7a Séries da 2a Emissão da ISEC
Securitizadora S.A. " ã ser firmado nesta data entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário
("TermO de Sécuritizacão"). nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997,
conforme alterada, e normativos da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")i. r '

•.

1.4.5. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7a Série da 2a Emissão da
Securitizadora ("CRI Seniores 400") serão ofertados publicamente, na forma prevista na
Instrução da CVM n0'414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada e ha Instrução
CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (respectivamente, "Instrução
CVM n° 414/04", "Instrução CVM n° 400/03" e "Oferta Pública"), nos termos do "Contrato
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de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação,
da 7a Série da 2a Emissão da ISEC Securitizadora S.A.
1.4.6. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a e da 6a Séries da 2a Emissão da
Securitizadora (respectivamente, "CRI Seniores 476" e "CRI Subordinados", sendo que os
CRI Seniores 476 e os CRI Subordinados, quando referidos em conjunto com os CRI Seniores
400, serão doravante referidos como "CRI") serão ofertados na forma prevista na Instrução
da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM n° 476/09").
nos termos do "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Colocação, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de
Melhores Esforços de Colocação, da 5a e da 6a Séries da 2a Emissão da ISEC Securitizadora
S.A."
1.5. Condições Precedentes: São "Condições Precedentes A" à liberação de recursos referentes às
primeirás parcelás dã CCB referida no item 1.4 acima, diretamente na Conta Centralizadora:
(i)

perfeita formalização dos Documentos da Operação (com exceção dos Contratos de

Alienação Fiduciária de Imóvel, referidos no item 5.4), conforme definidos no item 8.2.2,
èntendéridõ-se como tal as suas assinaturas (incluindo seus anexos, quando for o caso)
pelas" respectivas partes;, berri como à comprovação da Obtenção de tódãs às aprovações
societárias dà Emitente e das demais partes signatárias necessárias para perfeita
formalização desta Cédula;
(ii):

registra do Contrato dé Cessão nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos

das sedes das partes signatárias;
(iii)
:

subscrição e integralização de qualquer quantidade de CRI; e

(iv) àprésôntáçãò de laudos de avaliação informando os respectivos valores dê venda
forçada dos Imóveis, sendo certo que tais laudos deverão ter sido elaborados até 6 (seis)
ftieses antes dà Data de Emissão.
1i5.1. Após â verificação do cumprimento das Condições Precedentes A será realizada a
tibêração dos recursos referentes à liberação da primeira parcela da CCB diretamente na
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Conta Centralizadora, sendo certo que tais recursos serão liberados para conta de livre
movimentação da Emitente após o seguinte ("Condições Para Liberação A"):
(i)

registro das Alienações Fiduciárias de Quotas (adiante definidas) nos respectivos

Cartórios de Registro de Títulos e Documentos das sedes das partes signatárias e protocolo
das respectivas alterações dos Contratos Sociais das SPE (conforme definidas no item 5.3)
nas Juntas Comerciais competentes;
(ii)

conclusão da auditoria jurídica dos imóveis objeto das Alienações Fiduciárias de

Imóveis e seus respectivos proprietários, em termos satisfatórios à Securitizadora;
(iii)

não verificação de nenhuma das hipóteses de vencimento antecipado estabelecidas

nesta Cédula;
(iv) ' não ocorrência de qualquer mudança adversa relevante nas condições financeiras e
econômicas da Emitente, exceto casó, comprovadamente, (a) não inviabilize ou não
prejudique, de forma substancialmente relevante, a constituição, validade e/ou
exequibilidade desta Cédula, e (b) hão afete de forma prejudicial e relevante a
capacidade: de pagamento e/ou disponibilização de recursos da Emitente no âmbito da
prêseíite Cédula, dè forma a torná-la incapazes de honrar com tais obrigações; e
(v)

não ocorrência de alteração nas condições do mercado financeiro e de capitais,

tanto nó Brasil quanto no exterior, assim como não ocorrência de qualquer alteração de
ordem política quê afété áS condições de mercado dè forma adversa relevante e que torne
inviável a oferta de CRI; e
(vi)

subscrição e integralização de CRI em valor mínimo equivalente a R$ 5.000.000,00

(cinco milhões de reais), sendo certo que do montante de CRI subscritos e integralizados,
no mínimò, 10% (dez por cento) deverá representar os CRI Subordinados.
1.5.1.1. A CCB poderá ser desembolsada em diversas parcelas na Conta
Centralizadora, conforme as Condições Precedentes A forem sendo verificadas,
sendo certo que a liberação dos recursos da Conta Centralizadora para a tonta de
livre movimentação da Emitente será realizada êiri úma única parcela, após a
comprovação do atendimento das Condições para Liberação A.

1.5.1.2. Os recursos depositados na Conta Centralizadora em razão do atendimento
das Condições Precedentes A poderão ser aplicados em: (i) títulos de emissão do
Tesouro Nacional; (ii) certificados e recibos de depósito bancário ou letras de
crédito imobiliário de emissão de qualquer instituição financeira de primeira linha
definida pela Securitizadora; e/ou (iii) fundos de investimento de renda fixa com
perfil conservador, com liquidez diária, que tenham seu patrimônio representado
por títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou coobrigação de pessoa que seja
considerada como de baixo risco de crédito nos termos dos normativos das
instituições reguladoras, não sendo o Credor ou a Securitizadora responsabilizados
por qualquer garantia mínima de rentabilidade.
1.5.1.3. O não cumprimento das Condições Precedentes A e das Condições Para
Liberação A em até 90 (noventa) dias corridos da presente data acarretará, a
exclusivo critério do Financiador, a rescisão da presente CCB, sem ônus para as
Partes; éxceto pelo reembolso das despesas incorridas peto Financiador e/ou
dernãis prestadores de serviço, as quais deverão ser previamente aprovadas pela
Emitente e integralmente por ela reembolsadas, em até 10 (dez) Dias Úteis
contados do envio, pela parte que incorreu em tais despesas, do respectivo
félatório / comprovante de despesas.
1.5.2. São "Condições Precedentes ET à liberação de recursos referentes à segunda è
demais parcêlas, se for o caso, da CCB referida no item 1:4 acima, diretamente na Conta
Centralizadora:
(i)

comprovação do atendimento das Condições Precedentes A e das Condições Para

Liberação Alistadas rias alíneas " i " à V ' d o item 1.5.1., acima; e
(ii)

subscrição e intégrálização de qualquer quantidade dé CRI.

1.5.2.1. Após a verificação dó cumprimento das Condições Precedentes B será realizada a
liberação dós recursos referentes à liberação da segunda e demais parcelas da CCB
diretamente ná Conta Centralizadora, sendo certo que tais recursos serão liberados para
conta de livre movimentação da Emitente após o seguinte ("Condições Para Liberação B",
que quando referidas em conjunto com as Condições Para Liberação A, "Condições Para
Liberação"):
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(i)

assinatura e efetivo registro, nas matrículas dos Imóveis, dos Contratos de

Alienação Fiduciária de Imóvel em montante necessário ao atendimento do índice de
Cobertura Mínimo (abaixo definido) na forma prevista na alínea "ii" abaixo;
(ii)

comprovação, pela Emitente, de que o índice de Cobertura Mínimo (abaixo

definido) está atendido, sendo certo que o índice de Cobertura Mínimo deve estar
atendido usando-se por referência o(s) montante(s) de CCB desembolsado(s) até o
momento, acrescido do novo montante a ser desembolsado;
(iii)

arquivamento das alterações dos Contratos Sociais das Sociedades, referentes às

Alienações Fiduciárias de Quotas; e
(iv)

subscrição e integra li zação dos CRI, sendo certo que do montante de CRI subscritos

e integralizados, no mínimo, 10% (dez por cento) deverá representar os CRI Subordinados.
1."5.2.1.1. A CCB poderá ser desembolsada em diversas parcêlas na Conta
Centralizadora, conforme as Condições Precedentes B forem sendo verificadas,
sendo certo que a liberação dos recursos da Conta Centralizadora para a conta de
livre movimentação da Essér também poderá ser realizada diversas parcelas,
conforme a comprovação dó atendimento das Condições para Liberação B.
1.5.2.1,2. Os recursos depositados na Conta Centralizadora por conta dos
desembolsos da CCB, poderão ser aplicados na forma do item 1.5.1.2., acima.
1.5.3. Qualquer desembolso na Conta Centralizadora será realizado mediante o pagamento
do montante a ser desembolsado, devidamente atualizado pela Taxa Dl, acrescida da
Remuneração, desdé à Data de Emissão, até ã data dò efetivo desembolso; Neste mesmo
sentido, os recursos a serem transferidos da Conta Centralizadora para a conta de livre
movimentação da Emitente, após o cumprimento das Condições Para Liberação A ou
Condições Para Liberação B, conforme o caso, serão transferidos líquidos, sem qualquer
atualização, exceto por eventuais rendimentos originados a partir dás aplicações previstas
no item 1.5.1.2., acima.
1.5.4. Caso as Condições Precedentes B e/ou as Condições Pára Libêràçãó B não sejam
integralmente atendidas até o término do período de distribuição dos CRI Seniores 400
objeto da Oferta Pública, ou caso haja excesso de demanda no âmbito dá Oferta Pública, a
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presente CCB será aditada exclusivamente para contemplar o valor que tenha sido
efetivamente desembolsado.
1.5.4.1. O registro dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel, referido na
alínea "i" do item 1.5.2.1. acima, deverá ser realizado em até 90 (noventa) dias
corridos contados da Data de Emissão.
1.5.4.2. Na hipótese de o registro dos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel
não ser efetuado no prazo do item 1.5.4.1., a Emitente se obriga à constituição de
Garantias Líquidas (conforme definidas no item 6.4.,

"iii"),

observados o

procedimento descrito nos itens 6.4.2.4. e 6.4.3. desta CCB e o índice de Cobertura
Mínimo (mencionado no item 6.2. desta Cédula).
1.6.

Cálculo da Remuneração: A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula abaixo:
J = VNe x (Fator de Juros - 1)

onde:
J = Valor unitário da Remuneração, calculado corri 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal da CCB, na Data de Emissão òu após amortização, pagamento de juros oú
incorporação dè juros, sé houverem, Conforme o caso, calculado com 8 (oito) câsâs decimais, sem
arredondamento; e
Fator Juros = FatoP dé juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread,
calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
Fator Juros = (Fator Dl x Fator Spread), onde
Fator Dl = Produtório das Taxas Dl, entre a Data de Emissão ou última Data de Aniversário da CCB,
O qüè ocorrer por último (inclusive), até a data de cálculo, próxima Data de Aniversário ou
vencimento (exclusive), calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. O fator Dl é
apurado da seguinte forma:
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Onde:
n = Número total de Taxa Dl consideradas no período, sendo "n" um número inteiro;
k = número de ordem das Taxas Dl, variando de 1 até n;
TDIk = Taxa Dl, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma:

Onde:
Dlk = Taxa Dl Over, de ordem k, divulgada pela CETIP, expressa de forma percentual ao
ano, válida por 1 (um) Dia Útil, utilizada com 2 (duas) casas decimais;
Fator Spread = Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento:
FatorSpread

ír/
= < [\i +1 fpsi

>

Spread = 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano; e
dup = número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou última Data de Aniversário da CCB,
o que ocorrer por último, até a data do cálculo, sendo "dup" um número inteiro.
(xiii)

Para efeito de cálculo, será sempre considerada a Taxa Dl com 1 (um) Dia Útil de

' -r

defasagem em relação à data dé cálculo (exemplo: parà o diá 15, será considerada

:-

a Taxa Dl do dia 14, pressupondo-se que tanto ôs dias 14 e 15 são Dias Úteis, e que
não houve nenhum dia não útil entre eles);

(XiV)

A Taxa Dl deverá ser utilizada considerando idêntico número de' casas decimais
divulgado pela CETIP;

(xv)

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas
decimais, sem arredondamento;

(xvi)
:
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Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator
" acumulado, triinca-se ó resultado em 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o

próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;
(xvii)

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator Dl"
com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento; e

(xviii) 0 fator resultante da expressão FatorD! x Fator Spread é considerado com 9 (nove)
casas decimais com arredondamento.
1.7.

Cálculo da Amortização: O Valor Nominal da CCB será amortizado de forma trimestral, nas

datas estipuladas no Anexo II a presente Cédula. O cálculo da parcela de amortização do valor
nominal da CCB será realizado de acordo com a seguinte fórmula:
AMi = [VNe x

Onde:
AMi = Valor Unitário da í-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;
VNe - Conforme definido acima;
Ta = i-ésima taxa dé amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme
estipulado no Anexo II à presente CCB.
CLÁUSULA SEGUNDA -

OBRIGAÇÕES, DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMITENTE

E DOS

AVALISTAS

2.1.

Envio de Relatórios: Sempre que razoavelmente solicitado, em periodicidade não menor

que 30 (trinta) dias corridos, a Emitente se obriga, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da solicitação feita pelo Financiador ou pelo Credor, a enviar relatórios demonstrando a aplicação
dos recursos desta CCB nos Empreendimentos Habitacionais Alvo listados no "Anexo I" a esta CCB,
bem como o andamento das obras destes, caso estejam em fase de construção.
2.1.1; Os relatórios mencionados no item 2.1 deverão ser identificados com os seguintes
dados: emitente da CCB, empresa responsável pelo Empreendimento Habitacional Alvo em
questão, descrição do Empreendimento Habitacional Alvo e período a que se refere o
relatório encaminhado. No tocante à aplicação dos recursos, os relatórios deverão
informar: o tipo da despesa incorrida, o fornecedor correspondente, a data de pagamento,
• lovalor bruto, o valor líquido e o valor da parcela paga.
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2.2.

Exibição de Comprovantes de Pagamento: A Emitente se obriga a exibir ao Financiador

e/ou Credor, conforme o caso, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, sempre que por eles
razoavelmente solicitado, os respectivos comprovantes de pagamento de quaisquer tributos
federais, estaduais ou municipais, contribuições sociais ou parafiscais incidentes, ou que venham
a incidir, sobre os Empreendimentos Habitacionais Alvo, bem como sobre as acessões, melhorias e
benfeitorias que a estes forem acrescidas, exceto os comprovantes de tributos/contribuições
devidos por terceiro.
2.3.

Obrigações da Emitente e dos Avalistas: A Emitente e os Avalistas comprometem-se, ainda,

a cumprir com o quanto descrito nos itens 2.3.1. e 2.3.2., respectivamente, abaixo.
2.3.1. A Emitente compromete-se a:
(x)

manter constantemente atualizados, junto ao Financiador, seu endereço, para fins

de comunicação sóbre qualquer ato ou fato decorrente desta CCB;
( x i ) a p l i c a r õs recursos exclusivamente conforme a destinação de recursos disposta
nesta CCB;
(xii)

comprovar a destinação imobiliária dos recursos oriundos desta CCB, por meio da

apresentação ao Credor, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da solicitação e em
periodicidade não menor que 30 (trinta) dias corridos, de contratos, notas fiscais, faturas,
entre outros documentos;
(xiii)

enviar relatórios para o Financiador e o Credor, sempre que razoavelmente

solicitado, em periodicidade não menor que 30 (trinta) dias corridos, demonstrando a
aplicação dos recursos desta CCB em quaisquer dos Empreendimentos Habitacionais Alvo
listados rio Anexd l, bem como o andamento das obras destes, caso estejam em fase de
construção;
(xiv)

•

dar ciência desta CCB e de seus termos e condições aos seus administradores e

fazer com que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e condições;
(xv)

informar ao Financiador e ao Credor qualquer descumprimento de qualquer de suas

respectivas obrigações nos termos desta CCB e nos demais Documentos da Operação
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(conforme abaixo definidos), no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que a
Emitente tenha tomado conhecimento do respectivo evento;
(xvi)

comunicar ao Financiador e ao Credor a ocorrência de quaisquer eventos ou

situações que sejam de seu conhecimento e que possam comprovadamente afetar, de
maneira relevante, o pontual cumprimento das obrigações assumidas nesta CCB, no prazo
de 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que a Emitente tenha tomado conhecimento do
referido evento ou situação;
(xvii)

solicitar, previamente, anuência ao Financiador e ao Credor, conforme o caso,

sobre a intenção de deliberar a redução de seu capital social ou alteração no estatuto
social que implique a concessão do direito de retirada aos acionistas da Emitente em
montante que possa afetar, direta ou indiretamente, o cumprimento das obrigações da
Emitente na Operação; e
(xviii) cumprir com suas obrigações pecuniárias e não pecuniárias previstas nos demais
Documentos da Operação.
2.3.2. Os Avalistas comprometem-se a:
(iV)

manter constantemente atualizados, junto aõ Financiador, seus endereços, para

fins de comunicação sobre qualquer ato ou fato decorrente desta CCB;
( y . ) i n f o r m a r ao Financiador e ao Credor, qualquer descumprimento de qualquer de suas
respectivas obrigações nos termos desta CCB, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado
da data em que a Emitente tenha tomado conhecimento do respectivo evento; e.
(vi)

comunicar ao Financiador e ao Credor a ocorrência de quaisquer eventos ou

situações que sejam de seu conhecimento e que possam comprovadamente afetar, de
maneira, relevante, o pontual cumprimento das obrigações assumidas nesta CCB,. no prazo
de 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que a Emitente tenha tomado conhecimento do
referido evento ou situação.
2.4.
que:
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Declarações da Emitente e dos Avalistas: A Emitente e os Avalistas declaram e garantem
..... ......

•
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(i)

respeitam a legislação ambiental aplicável aos Empreendimentos Habitacionais Alvo e que
a utilização dos recursos oriundos desta CCB não implicará em violação de qualquer de
seus dispositivos;

(ii)

para a realização dos Empreendimentos Habitacionais Alvo, foram ou serão obtidas todas
as licenças necessárias a atestar a adequação dos Empreendimentos Habitacionais Alvo às
normas de uso e ocupação do solo, não tendo sido feita qualquer ressalva em relação à
Legislação pertinente, inclusive ambiental;

(iii)

não têm conhecimento de que existam sobre os Empreendimentos Habitacionais Alvo
quaisquer restrições de caráter urbanístico, sanitário, viário e de segurança que impeçam a
sua ocupação, sendo certo que qualquer restrição que venha a surgir será prontamente
sanada pela Emitente, de forma que os Empreendimentos Habitacionais Alvo não serão
afetados;

(iv)

não têm conhecimento de que existam reclamações ambientais, incluindo, mas hão se
limitando a notificações, procedimentos administrativos, regulatórios ou judiciais que
tenham por objeto os Empreendimentos Habitacionais Alvo, sendo certo que qualquer
rectamaçao ambiental que venha a surgir será prontamente sanada pela Emitente, dé
forma quê não serão afetados os Empreendimentos Habitacionais Alvo;

(v)

não têm conhecimento" de que existam, em relação aos Empreendimentos Habitacionais
Alvo, questões ambientais e sociais, incluindo, mas não se limitando, a despejos de
resíduos no ar, despejos de resíduos na água, depósito, despejo, conservação,
ãrrftãlenamento;

tratamento,

produção,

transporte,

manuseio,

processamento,

Carregamento, "fabricação, arrecadação, triagem ou presença de qualquer substância
perigosa ou com potencial para contaminação, ou que afetem a saúde é a segurança no
trabalho, ou causem doença do trabalho, lesão do trabalho decorrente de fatores
ambientais, problemas de saúde ambiental, conservação, preservação ou proteção do
'•••)

ambiente natural óu dos organismos vivos, ou quaisquer outras questões dé qualquer
natureza relacionadas as questões humanas, de saúdè, ambientais, sociais ou de saúde e
segurança; sendo certo que qualquer das questões mencionadas nesta alínea que venha a
surgir será prontamente sanada pela Emitente, de forma que não serão afetados os
Empreendimentos Habitacionais Alvo;

(vi)

na hipótese de existirem eventuais reclamações ambientais ou questões ambientais
relacionadas aos Empreendimentos Habitacionais Alvo, a Emitente responsabilizar-se-á
integralmente pelos custos de investigação, custos de limpeza, honorários de consultores,
custos de resposta, ressarcimento dos danos aos recursos naturais (inclusive áreas
alagadas, vida selvagem, espécies aquáticas e terrestres e vegetação), Lesões pessoais,
multas ou penalidades ou quaisquer outros danos decorrentes de qualquer outra questão
ambiental;

(vii)

os Empreendimentos Habitacionais Alvo estão livres de materiais perigosos, assim
entendidos os materiais explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e
perigosas, materiais afins, asbestos, amianto, materiais contendo asbestos ou qualquer
outra substância ou material considerado perigoso pelas leis brasileiras, que possam vir a
afetar adversamente os Créditos Imobiliários, sendo certo que, mediante o surgimento de
qualquer dessas condições a Emitente agirá prontamente para que sejam imediatamente
sanadas, de forma que não serão afetados os Empreendiirientos Habitacionais Alvo;

(viii)

não têm conhecimento dê que exista qualquer exigência de adequação suscitada por
autoridade governamental referente aos Empreendimentos Habitacionais Alvo e não têm
Conhecimento de que Uma exigência de tal natureza esteja na iminência de ser feita,
sendo cèrto qüè qualquer pendência ou exigência qué venha a surgir será prontamente
sanada pela Emitente, de forma que não serão afetados os Empreendimentos Habitacionais
Alvo;

(ix)

nãó-têm conhecimento de que existam contra si processos de desapropriação, servidão ou
demarcação de terras

direta

ou indiretamente envolvendo os Empreendimentos

Habitacionais Alvo e qúe possam vir a afetar os Créditos Imobiliários, sendo certo que
qualquer processo dessa natureza que venha a Surgir obrigará a Emitente a substituir, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que tomar conhecimento, os
Empreendimentos Habitacionais Alvo afetados, ou, alternativamente e a exclusivo critério
da Emitente, liquidar parcialmente esta CCB, no montante equivalente aos recursos que
seriarií utilizados nós Empreendimentos Habitacionais Alvo, com a incidência de prêmio;
(x)

a Emitente é uma sociedade devidamente constituída, validamente existente e em
situação regular segundo as leis da República Federativa do Brasil;
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(xi)

a Emitente está plena e perfeitamente autorizada a emitir esta CCB e os Avalistas a
prestarem o Aval (abaixo definido), bem como realizaram todos os atos societários
necessários para tanto;

(xii)

esta CCB constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da Emitente e dos Avalistas,
exequível de acordo com os termos e condições aqui estabelecidos;

(xiii)

a emissão desta CCB e o cumprimento pela Emitente e pelos Avalistas das obrigações dela
decorrentes (i) não violam nem violarão qualquer dispositivo legal; (ii) não estão nem
estarão em conflito o estatuto social ou outros documentos societários da Emitente; e (iii)
não estão nem estarão em conflito com qualquer disposição de qualquer outro contrato do
qual a Emitente e/ou os Avalistas sejam partes;

(xiv)

conduz (incluídas nesta declaração as suas controladoras, controladas e coligadas) seus
negócios e operações em Cumprimento a todas as leis e regulamentos aplicáveis e está
devidamente qualificada ou registrada para o exercido dás atividades de incorporação
imobiliária; entre outras relacionadas ao seu negócio, conforme aplicável;

(xv)

a Emitente realiza e realizará durante toda a vigência desta CCB, o integral e pontual
pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais, contribuições sociais ou
parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre os Empreendimentos Habitacionais
Alvo/ cujo nãò pagamento pbssa afetar diretamente o cumprimento dás obrigações da
Emitente ha operação, bem como sobre acessões, melhorias e benfeitorias que a estes
forem acrescidas;

(xvi)

não existem débitos em àberto referentes a tarifas ou preços cobrados por concessionários
de serviços públicos por utilidades que beneficiam os Imóveis (conforme definidos no item
5:4); o qúe inclui, mas não se limita a, cobranças de água; gás e energia elétrica;

(xvii) o Terreno (conforme definido nò item 5.4) encontra-se em situação regular no que se
refere ao licenciamento ambiental nas esferas municipal é estadual;
(xviii) a Emitente, as" SPE (conforme definidas no item 5.3) e a Haifa (referida no item 5.4) (a)
não" incorreram èm qualquer inadimplemento obrigacional perante seus respectivos
credores (dêfault);

(b) não tiveram dívidas submetidas a declaração de vencimento

antecipado; e (c) não forám beneficiadas com dispensas (waivers) de qualquer natureza;
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(xix)

em relação à Emitente, não existem restrições (contratuais ou legais) em vigor capazes de
impedir a obtenção de financiamentos e/ou a realização de emissões públicas de valores
mobiliários, independentemente do valor;

(xx)

as declarações prestadas no âmbito da auditoria realizada sobre os Imóveis, a Emitente, as
SPE (conforme definidas no item 5.3) e a Haifa (referida no item 5.4) são verdadeiras,
válidas e suficientes em todos os aspectos, e não contêm qualquer falsidade ou inexatidão,
tampouco omitem a existência de qualquer ato ou fato relevante, cujo conhecimento seja
necessário para fazer com que as declarações prestadas não sejam enganosas ou
incompletas; e

(xxi)

as declarações prestadas nesta CCB são verdadeiras, válidas e não contêm qualquer
falsidade ou inexatidão, tampouco omitem a existência de qualquer ato ou fato relevante,
cujo conhecimento seja necessário para fazer com que as declarações prestadas não sejam
enganosas ou incompletas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DESPESAS

3.1.

Désbesás: 0 tratamento referente às despesas é realizado na Cláusula terceira da CCB 01.

CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS MORATÓRIOS

4.1.

Encargos Moratórios: Na hipótese de mora no pagamento de quaisquer obrigações

assumidas pela Emitente nesta CCB, além da Remuneração prevista no item 1.2, incidirão sobre os
valores em atraso, desde a data do inadimplemento (inclusive), até a data do efetivo pagamento
(inclusive):

"

•

a)

Multa: 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso; e

b)

Juros Moratórios: 1 % (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o valor em atraso.
4.1.1. O Saldo Devedor da CCB será apurado pelo Credor conforme o item 1.6., acima.

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS

5.1. Garantias: Em garantia do cumprimento de todas as obrigações, presentes e futuras,
principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emitente por força desta
CCB e da CCB 01, e suas posteriores alterações, o que inclui o pagamento dos Créditos
Imobiliários, o pagamento das Despesas e os custos com a execução do Aval e das Garantias Reais
(abaixo definidas) constituídas e a serem constituídas no decorrer da Operação ("Obrigações
Garantidas"), serão constituídos o Aval, as Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios Futuros, as
Alienações Fiduciárias de imóveis e as Alienações Fiduciárias de Quotas, conforme abaixo
definidos.
5.2.

Aval: Os Avalistas comparecem nesta Cédula, na condição de avalistas e responsáveis de

forma solidária com relação a todas as Obrigações Garantidas da Emitente para com o Credor nos
termos desta Cédula ("Aval").
5.2.1. Os Avalistas assinam este instrumento na qualidade de principal pagador e devedores
'

solidários, na forma dó artigo 264 do Código Civil Brasileiro, anuindo a todoS os seus termos

: : . ; e òbrígandó-sê solidariámente por todas as Obrigações Garantidas assumidas pètã Emitente
nêsta Cédula.
-

:

'

•

•

5.2.2. Os Avalistas deverão cumprir tõdás as suas obrigações decorrentes deste Aval, em
moeda corrente nacional, sem qualquer contestação ou compensação, líquidas de
' quaisquer taxas, impostos, despesas, retenções ou responsabilidades presentes òu futuras,
• acrescidas dos encargos e despesas incidentes, no T (sétimo) Dia Útil seguinte ao do
recebimento de simples notificação, enviada pelo Credor, por meio de correspondência ou

"•

é'-mãit; informando o valor das Obrigações Garantidas decorrente da presente Cédula
'

" inadimplidâs.
5.2.2.1. Na hipótese de cumprimento das obrigações decorrentes do Aval, conforme
•' '

descrito no item 5.2.2 acima, as Partes desde já acordam que o prazo" para
pagamento dos CRI sérà prorrogado até o 10° Dia Útil contado da notificação
referida no item 5.2.2.

5.2.3. As Obrigações Garantidas decorrentes desta Cédula serão cumpridas pelos Avalistas,
mesmo que ò seu adimplemento não seja exigível da Emitente em razão dá existência de
procedimentos de falência, recuperação judicial òu èxtrajudidal òu procedimento similar
envòlvendõ a Emitente.
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5.2.3.1. Os Avalistas reconhecem que (i) eventual pedido de recuperação judicial
ou aprovação de plano de recuperação judicial da Emitente não implicará novação
ou alteração de suas obrigações na presente Cédula e não suspenderá qualquer
ação movida pelo Credor; (i:) deverá pagar o saldo devedor no valor e forma
estabelecidos nesta Cédula sem qualquer alteração em razão da recuperação
judicial; e (iii) deverá habilitar na recuperação judicial os valores pagos ao Credor
e se sujeitar a eventual plano de recuperação da Emitente, ainda que esse plano de
recuperação altere ou reduza o valor do crédito a ser recebido pelos Avalistas.
5.2.3.2. Os Avalistas reconhecem que os Créditos Imobiliários oriundos da presente
CCB serão transferidos pelo Financiador ao Credor, ocasião em que o Aval também
será automaticamente transferido aos titulares dos CRI, na qualidade de credores
dos Créditos Imobiliários desta CCB.
5.3.

Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios Futuros: Entende-se por "Cessões Fiduciárias de

Direitos Creditóriós Futuros" as cessões fiduciárias da totalidade dos direitos creditórios futuros
advindos da comercialização das unidades autônomas dos empreendimentos denominados
'Sunday' e 'Essericis', detidos pela Esser Itália Empreendimento Imobiliário - SPE Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob -o n° 11*589.502/0001-16 t"SPE Itália") e pela Esser Espanha Empreendimento
Imobiliário - SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.287.547/0001-07 ("5PE Espanha" quando
referida em conjunto Com a SPE Itália, simplesmente as "SPE"), respectivamente^ que terão suas
quotas alienadâí fiduciáriarriente.' As Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios Futuros serão
constituídas nos termos de cada um dos Contratos de Alienação Fiduciária de Quotas (abaixo
definidos).
5.4.

Alienações Fiduciárias de Imóveis: As "Alienações Fiduciárias de Imóveis" compreendem as

alienações fiduciárias ("Alienações Fiduciárias de Imóveis") (i) do imóvel objeto da matrícula n°
191.284, do 4o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP ("Terreno" ou "Imóvel
\ % conforme o "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras
Avenças (Imóvel I)" ("Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel 1"), a ser celebrado por Esser Haifa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.355.498/0001 -10 ("Haifa"),
na qualidade dé fiduciante, pela Securitizadora, ria qualidade de fiduciária, pela Emitente e pelo
Agente

Fiduciário

("Alienação

Fiduciária

Imóvel

I");

(ii)

das unidades autônomas do

empreendimento denominado 'Sunday', objeto das matriculas n° 139.179, 139.181, 139.190,
139.21^, :139.227, 139.238, 139.239 e 139.251, todas do 10° Oficial de Registro de Imóveis da
Comàfcã de Sãd Paulo - SP ("Imóvel II"). conforme o "Instrumento Particular de Alienação

Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças (Imóvel II)", a ser celebrado pela SPE Itália ,
ria qualidade de fiduciante, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela Emitente e pelo
Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel II"): e (iii) das unidades autônomas
do empreendimento denominado 'Essencis', objeto das matrículas n° 138.780, 138.795, 138.807,
138.823, 138.847, 138.851, 138.852, 138.853, 138.854, 138.857, 138.858 e 138.860, todas do 10°
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP ("Imóvel III", que quando referido em
conjunto com o Imóvel I e com os Imóvel II, simplesmente "Imóveis"), conforme o "instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças (Imóvel III)"
("Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel l!l", quando referido em conjunto com o Contrato de
Alienação Fiduciária Imóvel I e com o Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel II, simplesmente os
"Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel"), a ser celebrado pela SPE Espanha, na qualidade
de fiduciante, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela Emitente e pelo Agente
Fiduciário ("Alienação Fiduciária Imóvel 111", que quando referida em conjunto com a Alienação
Fiduciária Imóvel I e com a Alienação Fiduciária Imóvel II, as "Alienações Fiduciárias de Imóveis").
5.5.

Alienações Fiduciárias de Quotas: As "Alienações Fiduciárias de Quotas" (quando referidas

em conjunto com as Cessões Fiduciárias dè Direitos Creditórios Futuros e com as Alienações
Fiduciárias de Imóveis, simplesmente às "Garantias Reais") compreendem as alienações
fiduciárias '{"Alienações Fiduciárias de Quotas") (i) da totalidade dás quotas de emissão da SPE
Itália) de titularidade da Emitente e da General Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sõb 0 n° 09.080.114/0001-63 ("General"), bem como seus respectivos dividendos e
rendimentos/ conforme c "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras
Avenças (SPE Itália)", a ser celebrado, nestá data, pela Emitente e pela General, na qualidade de
fiducíántes, péla Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela SPE Itália é pelo Agente
Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas (SPE Itália)"); e (ii) da totalidade das
quotas de emissão da SPE Espanha, de titularidade da Emitente e da General, bem como seus
respectivos dividendos e rendimentos, conforme o "Instrumento

Particular

de Alienação

Fiduciária de Quotas e Outras Avenças {SPE Espanha)", a ser celebrado, nesta data,; pelà Emitente
e pela General, na qualidade de fiduciantes, pela Securitizadora, na qualidade de fiduciária, pela
SPE Espanha é pelo Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas (SPE
Espanha)", quê, quando referido em conjunto corn O Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas
(SPE Itália), simplesmente os "Contratos de Alienação Fiduciária de Quotas").
CLÁUSULA SEXTA '- MANUTENÇÃO. REFORÇO E SUBSTiTUiCÃO DAS GARANTIAS
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6.1.

Pluralidade de Garantias: Tendo em vista a pluralidade de Garantias Reais, os fiduciantes

de cada Garantia Real outorgada (em conjunto, "Fiduciantes") se obrigam a manter o índice
descrito no item 6.2 desta CCB durante a totalidade do prazo da operação.
6.1.1. As Partes desde já concordam que caberá unicamente à Securitizadora definir a
ordem de excussão das garantias constituídas para assegurar o fiel adimplemento das
Obrigações Garantidas, sendo que a execução de cada garantia outorgada será procedida
de forma independente e em adição a qualquer outra execução de garantia, real ou
pessoal, concedida à Securitizadora, para satisfação das Obrigações Garantidas.
6.2.

Manutenção do índice de Cobertura Mínimo: A Emitente se obrigou a manter o "índice de

Cobertura Mínimo", entendido como a soma dos índices previstos nas alíneas "/" a "iii" abaixo,
que deverá perfazer valor igual ou superior a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do
saldo

devedor

das

Obrigações

Garantidas,

conforme

apurado

pela

Securitizadora

e,

posteriormente, validado pelò Agente Fiduciário:
(i) :

"índicé de Cobertura Direitos Creditórios", equivalente ao quociente, expresso em forma

percentual, da divisão entre: (a) o saldo devedor, na data-base utilizada para o cálculo, dos
direitos'creditóriós objeto da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros ou outros direitos
que venham a ser cedidos fiduciariamente, somado aos recursos disponíveis na conta de
pagamento dós Direitos Creditórios Futuros objeto da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
Futuros ou outros direitos que venham a ser cedidos fiduciariamente (se houver), conforme
apurado pela Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, nos termos desta
CCB; e (b) o saldo devedor das Obrigações Garantidas na data-base utilizada para o cálculo,
cóftforme apiirado péla Securitizadora e, posteriormente, validado peto Agente Fiduciário, nos
terrriós desta CCB;
{1i) : "índice de Cobertura Gárantiás Líquidas", equivalente ao quociente expresso em forma
percêfitüâl, da divisão entre: (á) o valor do saldo, já líquido de impostos, das Garantias Líquidas
(abaixo definidas), se houver, na data-base utilizada para o cálculo, e (b) o saldo devedor das
Obrigações Garantidas na data-base utilizada para õ cálculo, conforme apurado pela
Securitizadora e, posteriormente, validado pelo Agente Fiduciário, nos termos desta CCB;
(iii)

"índice"de Cobertura Imoveis", equivalente ao quociente, expresso em forma percentual,

da divisão entre:" (a) o valor dos imóveis objeto das Alienações Fiduciárias de Imóveis, atualizado
até a data-base do cálculc, e (b) o saldo devedor'das Obrigações Garantidas nà data-base

utilizada para o cálculo, conforme apurado pela Securitizadora e, posteriormente, validado pelo
Agente Fiduciário, nos termos desta CCB. O valor dos imóveis será calculado da seguinte forma:
(i) o Imóvel M e o Imóvel III serão calculados tendo por base o último laudo de avaliação de venda
forçada disponível ou, caso as unidades autônomas de tais Imóveis tenham sido alienadas, com
base na média do preço do metro quadrado das últimas 3 (três) vendas realizadas nos últimos 6
(seis) meses, dos dois critérios, o menor; e (ii) o Terreno será avaliado tendo por base o último
laudo de avaliação disponível elaborado considerando o critério de "venda forçada" nos últimos 6
(seis) meses; e
(iv)

"índice de Cobertura Sociedades", considerando que se tratam de sociedades cujo valor

das quotas não corresponde ao valor do seu verdadeiro patrimônio, este índice será calculado
com base nos mesmos critérios utilizados para o índice de Cobertura Imóveis.
6.2.1. A partir do cumprimento das Condições para Liberação B, a Emitente se compromete a
encaminhar à Securitizadora, até o 5o (quinto) Dia Útil de cada mês, as informações necessárias
descritas, no Anexo lll à presente CCB, para que a Securitizadora, com base em tais informações,
possa disponibilizar o cálculo do índice de Cobertura Mínimo e dós índices de cobertura previstos
nos'itensfe.2 {í) a 6.2 (iv) acima no dia 15 de cada mês ("Data de Verificação"), para validação
pelo Agente Fiduciário. O documento a ser encaminhado pela Securitizadora ao Agente Fiduciário
terá o formato dò modelo dé relatório anexo aó presente como Anexo IV.
6.2.1.1. Para que a Securitizadora realize o cálculo do índice de Cobertura Mínimo
e dos índices de cobertura previstos nos itens 6.2. (i) a 6.2. (iv), acima, e o Agente
Fiduciário, realize a validação do cálculo realizado pela Securitizadora, a Emitente
deverá fornecer à Securitizadora e ao Agente Fiduciário quaisquer informações que
lhes sejam solicitadas pela Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário, no prazo de
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva solicitação, que deverá ocorrer por
. : • escrito. A Securitizadora e o Agente Fiduciário, adicionalmente e sem prejuízo do
disposto hó itenri 6.2.1.2, abaixo, poderá solicitar aós auditores independentes da
Emitente, dos Fiduciantes e/ou dos outros garantidores, conforme aplicável,
" : .

eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários, sendo que (i) a
Emitente não poderá ser responsabilizada pelo atraso, por parte dos auditores
independentes* no atendimento das solicitações feitas pela Securitizadora; e (ii) a
Securitizadora não poderá ser responsabilizada pelo atraso na divulgação do cálculo
do índice de Cobertura Mínimo e dos índices de cobertura previstos nos itens 6.2 (i)
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a 6.2 (iv) acima por conta do não recebimento das informações solicitadas à
Emitente e/ou aos seus auditores.
6.2.1.2. A Securitizadora obriga-se, quando aplicável e mediante solicitação
expressa, a disponibilizar à Emitente e ao Agente Fiduciário (conforme aplicável),
no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva solicitação: (i) relatório
consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias
para a obtenção de cada um dos índices que compõem o índice de Cobertura
Mínimo; e (ii) demonstrativo de pagamentos dos direitos creditórios objeto da
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Futuros (caso aplicável) no período que se
inicia na última Data de Verificação (ou na presente data, para a primeira apuração
do índice em referência) até a data-base do demonstrativo.
6.3.

Reforço das Garantias Reais: Caso, a qualquer momento entre a data de celebração desta

CCB e o integral, cumprimento das Obrigações Garantidas, o índice de Cobertura Mínimo se
encontre em descumprimentó, a Securitizadora e o Agente Fiduciário solicitarão, por escrito, à
Emitente, com cópia para os Fiduciantes, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar da
verificação do descuimprimento, ò devido reforço das Garantias Reais ("Reforço dè Garantia"),
que deverá ocorrer no prazo estabelecido abaixo.
6.3.1. 0 Reforço de Garantia deverá encontrar-se perfeitamente formalizado (incluindo a
obtenção de todos e quaisquer registros, averbações e autorizações que sejam necessários
para assegurar á existência, validade e eficácia, inclusive perante terceiros) e, por
conseguinte", o índice de Cobertura Mínimo deverá ehContrar-se reenquadrado de acordo
com o previsto na presente CCB, no prazo máximo dê 30 (trinta) dias corridos contados da
data em. CfUe ocorrer a notificação, à Emitente, com cópia para os Fiduciantes, da
ocorrência do respectivo desenquadramento.
^ 6;3.2. Exclusivamente nas hipóteses dè necessidade de reforço das Alienações Fiduciárias
de Imóveis por outras garantias reais imobiliárias, o prazo previsto acima poderá ser
v \ ; prorrogado'automaticamente, uma única vez, por mais 60 (sessenta) dias, desde que a
Emitente e/ou os Fiduciantes comprovem à Securitizadora que houve demora ná Conclusão
da auditoria jurídica e/ou do cartório de registro de imóveis em realizar o registro, ou
ainda que este está em greve ou com os serviços suspensos por qualquer motivo, ou,
ainda, caso o cartório de registro de imóveis faça qualquer exigência com relação ao
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registro, desde que tais exigências sejam cumpridas tempestivamente pela Emitente e/ou
pelos Fiduciantes.
6.4.

Garantias Autorizadas e Critérios de Elegibilidade: Os Fiduciantes, a Emitente e/ou alguma

empresa sob controle direto ou indireto da Emitente, subsidiárias e pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Emitente, que venha a outorgar alguma garantia real à operação, nos termos
previstos nesta CCB ("Novos Garantidores"). conforme aplicável, deverão providenciar o reforço
das Garantias Reais por meio de quaisquer dos expedientes abaixo mencionados, a seus exclusivos
critérios (em conjunto, "Outras Garantias"):
(i)

cessão fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente ou por Novos Garantidores, de direitos

creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, conforme abaixo
definido;
(ii)

alienação fiduciária, pelos FíduciariteSj pela Emitente oü pôr Novos Garantidores, de

imóveis que atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, conforme abaixo definido;
(iii)

cêssãò fiduciária, pelos Fiduciantes, pela Emitente ou por Novos Garantidores, de

Garamiâs liquidas (definidas a seguir) que atendam o disposto no item 6.4.3 abaixo; Entende-se
por "Garantias Líquidas": (i) o direito ao recebimento de certo valor de dinheiro em espécie
depositado em còntás vinculadas abertas pela Emitente, pelos garantidores é/ou por Novos
Garantidôres exclusivamente para este fim; (ii) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do
Banco Central do Brasil; e/ou (iii) certificados de depósito bancário ou operações compromissadas
de emissão ou responsabilidade das seguintes instituições financeiras de primeira linha: Itaú
UnibanCõ "S.A.j Banco' Bradescò S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco do
Brasil S.À. j Caixa Econômica Federal ou empresas dos seus respectivos conglornerãdõs econômicos
õü, ainda, instituições financeiras com classificação de risco emitida por agência internacional e
com nota mínima equivalente ao grau de investimento da referida agência. As instituições
financeiras aqüi mencionadas deverão ter classificação de risco no mínimo equivalente ao grau de
investimentov sendo certo que caso a classificação venha a se deteriorar, as Garantias Líquidas
deverão ser substituídas por outras que atendam a tal critério.
'6.4.1. Reforço de Garantia Mediante Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Caso o
Agente Fiduciário solicite o Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos
^ . " Garafltídores poderão optar por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 6.4
'
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(i) acima, dá seguinte forma: (a) oferecer direitos creditórios oriundos de instrumentos

\

*

públicos de venda e compra, com pactos adjetos de alienação fiduciária, de unidades
comerciais ou residenciais de imóveis de sua propriedade e por elas comercializados; e (b)
direcionar os pagamentos de tais recebíveis para a Conta Centralizadora, observado o
prazo máximo para a formalização do Reforço de Garantia mencionado no item 6.3.1.
acima, verificadas, porém, as condições abaixo estabelecidas.
6.4.1.1. A Securitizadora deverá aceitar a cessão fiduciária de recebíveis descrita
no

item

6.4.1,

acima,

que

perfaçam

valor

nominal

suficiente

para

o

reenquadramento do índice de Cobertura Mínimo e que preencham os seguintes
critérios de elegibilidade ("Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios"):
(i)

as unidades imobiliárias comercializadas devem estar performadas com

Habite-se;
(ii)

a cessão fiduciária deve contar com coobrigàção do fiduciante em questão;

(iii)

cada devedor de recebíveis poderá apresentar restrições de crédito,

apontadas em consulta eletrônica ao banco da dados da Serasa Experian S.A.,
limitadas a 3 (três) pendências, cujos valores somados não podem ultrapassar
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme consulta realizada pela
Emitente e/Ou pela Fiduciante, às suas próprias expensas;
(ív) : a quitação integral das parcelas dos instrumentos públicos dè venda" e
compra cujos recebíveis serão cedidos fiduciariamente déve estar prevista para, no
mínimo, 6 (seis) meses contados da constituição da nova garantia;
(v)

Os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente deverão contar com sistema de amortização pela Tabela Price,
indexação conforme o IGP-M/FGV, periodicidade de reajuste mensal com
defasagem de 2 (dois) meses, toan-to-vatue máximo de 80% (oitenta por cento),
/oon-ío-va/ue médio de 70% (setenta pór cento) e tarifa de administração no valor
mínimo dè R$ 25,00 (vinte e cinco reais) mensais;
(Vi)

"òs instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente somente poderão ter, em aberto, 1 (uma) parcela mensal, no
máximo;
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(vii)

os instrumentos públicos de venda e compra cujos recebíveis serão cedidos

fiduciariamente deverão contar com seguro de morte e invalidez permanente e
seguro por danos físicos do imóvel;
(viii)

os direitos creditórios advindos da comercialização de unidades comerciais

somente poderão representar o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento)
do valor total dos direitos creditórios destinados ao Reforço de Garantia; não há
limitação para direitos creditórios advindos da comeraalização de unidades
residenciais;
(ix)

o limite de concentração de direitos creditórios devidos por um mesmo

devedor é de 5% (cinco por cento) do valor total dos direitos creditórios destinados
ao Reforço de Garantia;
(x)'

o empreendimento deverá ter sido objeto de auditoria legal (due diligence)

realizada e concluída, de modo satisfatório à Securitizadora e ao Agente Fiduciário,
por (a) PMKA Advogados Associados; (b) Negrão, Ferrari & Bumlai Chodraui
Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às expensas da Emitente, documentada por
Opinião legal relativa aos imóveis ofertados, seus proprietários e seus antecessores,
emitida pelo respectivo escritório de advocacia até 6 (meses) antes de sua entrega
à Securitizadcra. O resultado da dué ditiséricé será considerado não satisfatório
Caso revele, a critério da Securitizadora e do Agente Fiduciário, a existência de:
(a)
-

' (b) :

riscos

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental em relação ao imóvel. "*"•

6.4.2. Reforço de Garantia Mediante Alienação Fiduciária de Imóvel: Caso o Agente
Fiduciário solicite o Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente é/ou os Novos
Garantidorès poderão optar por realizar tal reforço pelo método mencionado no item 6.4
(ii) acima, através ca alienação fiduciária de imóvel, verificadas, porém, as condições
abaixo estabelecidas.
6.4.2.1. O Agente Fiduciário deverá aceitar os imóveis a serem entregues em
alienação fiduciária desde que o valor de venda forçada de tais imóveis seja
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suficiente para reestabelecer o índice de Cobertura Mínimo, sendo certo que a
Emitente, os Fiduciantes e/ou os Novos Garantidores somente poderão oferecer
imóveis que preencham os seguintes critérios de elegibilidade ("Critérios de
Elegibilidade dos Imóveis"):
(i)

os imóveis ofertados deverão possuir avaliação de seu valor de venda

forçada realizada até 6 (seis) meses antes da data da entrega do respectivo laudo à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário, exclusivamente por uma das seguintes
empresas: (i) DLR Engenheiros Associados Ltda., (ii) Dexter Engenharia Ltda., (iii)
Send Service e Engenharia Ltda. ou (iv) Colliers International do Brasil Consultoria
Ltda., sendo certo que referido laudo de avaliação não levará em conta qualquer
benfeitoria ou edificação eventualmente existente sobre cada imóvel ofertado;
(ii) os imóveis ofertados deverão observar os seguintes limites máximos de
concentração, limites esses calculados dé forma percentual sobre o valor total
destinado ao Reforço de Garantia: (a) 50% (cinquenta por cento), quando os
imóveis ofertados forem unidades comerciais; e (bj 50& (cinquenta por céntò), no
caso de os imóveis ofertados serem terrenos; não há limite de concentração para
imóveis residenciais; e
(iii)"

os imóveis Ofertados deverão ter sido objeto de áuditoria legal (due

ditigéncè)realizada e concluída; de modo satisfatório à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, por (a) PMKA Advogados Associados; (b) Negrão, Ferrari & Bumlai
Chodraui Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às expensas da Emitente,
documentada por opinião legal relativas aos imóveis ofertados, seus proprietários e
seus antecessores, emitida pelo respectivo escritório dé advocacia até 6 (seis)
meses antes de sua entrega à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. O resultado da
due diUgerice será considerado não satisfatório caso revele, a critério da
Securitizadora e do Agente Fiduciário, a existência de:
(a)
(b)

riscos

de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

6.4.2.1,1. A Emitente, os Fiduciantes e/ou os hlovos Garantidores deverão
entregar ao Agente Fiduciário, com cópia para a Securitizadora, o laudo de
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avaliação e a opinião legal relativos aos imóveis ofertados, conforme
estabelecido no item 6.4.2.1., acima, na mesma data em que referidos
imóveis sejam ofertados a título de Reforço de Garantia.
6.4.2.2. Para a outorga da alienação fiduciária de imóvel, as partes
celebrarão novo contrato de alienação fiduciária.
6.4.2.3. 0 prazo máximo total descrito no item 6.3.1. para realização do
Reforço de Garantia mediante alienação fiduciária de imóvel será entendido
como atendido após o registro do contrato de alienação fiduciária na
matrícula do imóvel.
6.4.2.4. Caso o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel não
seja realizado em até 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis por mais 60
(sessenta) dias, nos termos do item 6.3.2, acima, da solicitação sobre o
Reforço dè Garantia, a Emitente compromete-se a realizar o Reforço de
Garantia mediante a outorga de Garantias Líquidas e/ou de outros
recebíveis apresentados e aprovados previamente pela Securitizadora, por
escrito, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos do decurso do prazo
para o registro. Tal apresentação dos recebíveis e/ou das Garantias Líquidas
à Securitizadora deverá ocorrer com antecedência de pelo menos 5 (cinco)
dias, para sua manifestação. A garantia em questão será liberada após a
comprovação do registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel.
6.4.3. Reforço de Garantia Mediante Garantias Líquidas: Caso o Agente Fiduciário solicite o
Reforço de Garantia, os Fiduciantes, a Emitente e/ou os Novos Garantidores poderão optar
por realizar tál reforço peto método mencionado no item 6.4 (iii) acima, através da
prestação de Garantias Líquidas. Neste caso, á Emitente, os Fiduciantes e/ou: os Novos
Garantidores deverão: (i) depositar as Garantias Liquidas na Conta Centralizadora, e/ou
(ii) promover a cessão fiduciária de títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco
Central do Brasil, e/ou de certificados de depósito bancário ou operações compromissadas
de emissão ou responsabilidade das seguintes instituições financeiras de primeira linha:
Itaú Unibanco S.A., Bahco Bradesco S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander Brasil S.A.,
Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal 0ü empresas dos seus respectivos
conglomerados econômicos ou, ainda, instituições financeiras com classificação de risco
emitida por agência internacional e com nota mínima equivalente ao grau de investimento

da referida agência. As instituições financeiras aqui mencionadas deverão ter classificação
de risco no mínimo equivalente ao grau de investimento, sendo certo que caso a
classificação venha a se deteriorar, as Garantias Líquidas deverão ser substituídas por
outras que atendam a tal critério.
6.4.3.1. O Reforço de Garantia realizado mediante o disposto no item 6.4 {iii)
acima será considerado perfeitamente formalizado, válido e vinculante entre as
partes somente quando (a) da obtenção do registro do respectivo contrato de
cessão fiduciária nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos localizados nas
Comarcas em que se localizam as respectivas sedes das partes, incluindo eventuais
Novos Garantidores, observado o prazo máximo total previsto no item 6.3.1 acima;
e (b) da notificação às instituições financeiras onde as Garantias Líquidas estiverem
depositadas, informando acerca da constituição da cessão fiduciária sobre tais
recursos.
6.5. Liberação das Garantias Reais: A Emitente, os Fiduciantes e eventuais Novos Garantidores,
conforme ó Caso, poderão solicitar por escrito, à qualquer tempo, â Securitizadora e âo Agente
Fiduciário, a liberação dé qualquer um dos ativos alienados fiduciariamente, desde que ocorra a
verificação de que o índice de Cobertura Mínimo permanecerá enquadrado.
6.5.1. Caso a Securitizadora verifique que a liberação do ativo objeto da solicitação da
liberação importará em désenquadramento dó índice de Cobertura Mínimo, õ Agente
Fiduciário deverá emiar comunicação ao solicitante, informando a impossibilidade de tal
liberação.
6.5.2. Em caso de liberação de algum dos Imóveis, a Securitizadora deverá fornecer à
Emitente, "ãòs Fiduciantes e/Oü aòs Novos Garantidores, conforme aplicável, termo de
liberação do imóvel objeto de liberação, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado da
data da solicitação de liberação nos termos do item 6.5 acima, na forma do Anexo V ao
presente instrumento, que poderá ser levado à averbação nos Cartórios dé Registro de
Títulos é Documentos competentes pela Emitente, pelos Fiduciantes e/oU pelôs Novos
.
6.6.

Garantidores, conforme o caso.
Substituição das Alienações Fiduciárias de Quotas: A Alienação Fiduciária de Quotas poderá

ser substituída peia Emitente, pelos Fiduciantes e pelos eventuais Novos Garantidores,
exclusivamente durante os primeiros 2^
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1

' )s da Data de Emissão

("Período Inicial"), mediante notificação eletrônica, por escrito, enviada à Securitizadora e ao
Agente Fiduciário, informando a substituição das quotas da sociedade alienada fiduciariamente à
Securitizadora por (i) outra sociedade de propósito especifico, desde que atendidos os Critérios
de Elegibilidade das Sociedades (abaixo definidos); (ii) novos imóveis que atendam aos Critérios
de Elegibilidade dos Imóveis; (iii) novos direitos creditórios que atendam aos Critérios de
Elegibilidade dos Direitos Creditórios; e/ou (iv) por Garantias Líquidas que atendam ao disposto
no item 6.4.3 acima, sendo certo que, em qualquer das hipóteses de substituição previamente
descritas, o índice de Cobertura Mínimo deverá ser mantido nos termos previstos nessa CCB.
6.6.1. No cenário descrito no item 6.6., acima, só será admita a liberação das quotas
originalmente alienadas se liberados também (i) os imóveis de propriedade dessa mesma
sociedade que eventualmente estejam alienados fiduciariamente em garantia da presente
Operação; e (ii) os direitos creditórios de titularidade dessa mesma sociedade que
eventualmente estejam cedidos fiduciariamente em garantia da presente Operação.
6;6.2. De semelhante modo, caso ãs quotas originalménte alienadas sejam substituídas
àtrávés do expediente descrito na alínea " í " do item 6.6., acima, passarão também a
'

figurar'como garantias da Opéraçáo: (i) os imóveis de propriedade da mesma sociedade,
'

mediante constituição de alienação fiduciária em favor da Securitizadora; (ii) os direitos

:

creditórios de titularidade da mesma sociedade, advindos da comercialização dos imóveis
por ela detidos, mediante constituição de cessão fiduciária em favor da Securitizadora.
6.6.3. Entende-se por "Critérios de Elegibilidade Sociedades", as sociedades de propósito
específico que atendam aos seguintes critérios:
(i)
~

a sociedade deverá possuir avaliação de suas unidades em estoque realizada

: exclusivamente por uma das seguintes empresas: (i) DLR Engenheiros Associados

' v L t d ã . y (ii) Dexter Engenharia Ltda., (iii) Send Service e Engenharia Ltda. ou (iv)
Colliers International do Brasil Consultoria Ltda., considerando o disposto no item
' V-

6.2 (iv) (venda forçada do estoque). A avaliação deverá ser realizada até 6 (seis)
meses ãritês da data da entrega do respectivo laudo à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário, sèndo certo que referido laudo de avaliação não levará em conta
qualquer benfeitoria ou edificação eventualmente existente sobre os imóveis de
propriedade da sociedade;
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(ii)

a sociedade e os imóveis dos quais seja proprietária deverão ter sido objeto

de auditoria legal (due dilisence) realizada e concluída, de modo satisfatório à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário, por (a) PMKA Advogados Associados; (b)
Negrão, Ferrari Et Bumlai Chodraui Advogados; ou (c) Navarro Advogados, às
expensas da Emitente, documentada por opinião legal relativas à sociedade, aos
imóveis ofertados, seus proprietários e seus antecessores, emitida pelo respectivo
escritório de advocacia até 6 (seis) meses antes de sua entrega à Securitizadora e
ao Agente Fiduciário. O resultado da due dilisence será considerado não
satisfatório caso revele, a critério da Securitizadora e do Agente Fiduciário, a
existência de:

(iii)

(a)

riscos de perda possível da propriedade/titularidade do imóvel; e/ou

(b)

irregularidade ambiental em relação ao imóvel.

a sociedade deverá ser proprietária de empreendimento residencial ou

comercial performâdo (com "habite-se" emitido), sendo que, no mínimo 60%
(sessenta por cento) das unidades deverão ter sido atienadas e deverão atender aos
demais Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios.
6.7.

Substituição do Terreno: A Alienação Fiduciária do Terreno poderá ser substituída a

qualquer momento, mediante notificação eletrônica, por escrito, enviada à Securitizadora e ao
Agente

Fiduciário,

informando

a substituição

do Terreno

alienado

fiduciariamente

à

Securitizadora por bütro ativo, desde que o índice de Cobertura Mínimo permaneça enquadrado
nos termos desta CCB e que, conforme aplicável, (i) a nova sociedade atenda aos Critérios de
Elegibilidade das Sociedades; (ii) os direitos creditórios referentes às unidades alienadas atendam
aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios; (iii) o novo imóvel atenda aos Critérios de
Elegibilidade dos Imóveis; e/ou (iv) seja substituído por Garantias Líquidas.
6.8.

Momento da Substituição: Na ocorrênfcia de qualquer substituição de garantia, rios termos

do item 6.6. e respectivos subitens Ou do item 6.7., acima, a liberação da garantia anteriormente
outorgada somente será realizada após a efetiva constituição da nova garantia. Entende-se por
"efetiva constituição da nova garantia", caso a nova garantia seja (i) imóvel, o registro do
contrato de alienação fiduciária na matrícula do imóvel alienado; (ii) sociedade, o arquivamento
dcí contrato social na junta comercial competente e registro nos cartórios de títulos e documentos
aplicáveis; (iii) direitõs creditórios, o registro do contrato de cessão fiduciária e registro nos

cartórios de títulos e documentos aplicáveis; e (iv) garantias líquidas, o registro do contrato de
cessão fiduciária e registro nos cartórios de títulos e documentos aplicáveis.
6.9.

Procedimento Operacional do Reforço ou Substituição de Garantia: A Securitizadora terá 5

(cinco) Dias Úteis a partir do recebimento completo das informações e do recebimento de
declaração da Emitente e dos Fiduciantes ou de declaração da Emitente em conjunto com os
Novos Garantidores, conforme aplicável, atestando o cumprimento dos Critérios de Elegibilidade
dos Direitos Creditórios, Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, Critérios de Elegibilidade das
Sociedades e/ou que as Garantias Líquidas atendem ao disposto no item 6.4.3 acima, conforme
aplicável, para verificar o seu respectivo atendimento e encaminhar seu parecer para validação
do Agente Fiduciário. Caso o Agente Fiduciário verifique que a nova garantia atende aos Critérios
de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, Critérios de Elegibilidade dos Imóveis, Critérios de
Elegibilidade das Sociedades e/ou que as Garantias Líquidas atendem ao disposto no item 6.4.3
acima, conforme aplicável, as partes (incluindo quaisquer Novos Garantidores, se aplicável)
Cetebrárãd os respectivos instrumentos necessários à realização do Reforço dè* Garantia oü da
sübstituiçãòí conforme o caso.
6>9,:t." Cãsõ ü Agente Fiduciário verifique que as novas garantias não preenchem os
Cntériòs dê Elegibilidade dõs Direitos Creditório, os Critérios de Elegibilidade dos Imóveis,
os Critérios de Elegibilidade das Sociedades, conforme aplicável, a Emitente, os
Fiduciantes ou os Novos Garantidores, conforme aplicável, deverão providenciar o Reforço
das Garantias mediante a constituição de Garantias Líquidas, hipótese em que se aplicará
- O dispòsto no item 6.4.3 acima, observado o prazo máximo do item 6.3.1 acima.
6:10: Substituição ou Reforço Não Automáticos: Caso a Emitente, os Fiduciantes e/ou os
eventuais Novos Garantidores queiram reforçar ou substituir garantias por garantias que não
atendam aos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios, aos Critérios de Elegibilidade dos
imóvêis," âcj"s Critérios" de Elegibilidade das Sociedades e/ou por Garantias Líquidas que não
atendam7 ao disposto rio item 6.4.3 acima, conforme aplicável, a Securitizadora dèverá convocar
assembléia dos titulares dos CRI para que estes deliberem sobre tal possibilidade de substituição/
reforço.
CLÁUSULA SÉTIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO

7.1.

Vencimento Antecipado: Observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.1.2 abaixó, a dívida

contida-ha presente Cédula poderá ser considerada antecipadamente vencida e desde logo
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exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na hipótese de
ocorrência de qualquer dos seguintes casos (cada um deles, um "Evento de Vencimento
Antecipado"):
kk)

falta de cumprimento, pela Emitente e/ou pelos Avalistas, no prazo e pela forma devidos,
de qualquer obrigação pecuniária, principal ou acessória, contraída em decorrência desta
Cédula ou nos instrumentos das Garantias, não sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis,
contados de comunicação, pelo Financiador ou pelo Credor (conforme o caso), neste
sentido;

11)

falta de cumprimento, pela Emitente, no prazo e pela forma devidos, de qualquer obrigação
não pecuniária prevista nesta Cédula e/ou nos demais Documentos da Operação, desde que
a Emitente tenha sido notificada por escrito, pelo Financiador ou pelo Credor (conforme o
caso), para remediá-las e não o tenha feito no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do
recebimento da mencionada notificação, exclusivamente quando tal obrigação não
contemplar prazo específico pãra sua satisfação;

mm) pedido, por parte da Emitente, de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a
qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida
homologação judicial dõ referido p'ano; ou se a Emitente ingressar em juízo com
requerimento

de

recuperação

judicial,

independentemente

dé

deferimento

dó

processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou se a Emitente
formular pedido de autofalência ou se tiver a sua falência decretada e desde que tal fato
não seja devidamente elidido no prazo legal; ou ainda, em caso de dissolução ou extinção
da Emitente salvo se expressamente aprovado pêlo Credor;
nn)

insolvência civil de qualquer um dos Avalistas;

oo)

protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emitente ou contra qualquer um dos
Avalistas, no mercado local ou internacional, em valor individual igual ou superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), reajustados a cada período de 12 (doze) meses
contados da Data de Emissão, com base no mesmo indexador. utilizado para o reajuste desta
Cédula,, .salvo (i) se o protesto tiver sido efetivado por erro ou má-fé de terceiros,
validamente, comprovados pela Emitente e/ou pelos Avalistas, conforme o caso; ou (ii) no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência do protesto, este seja sanado,
suspenso ou cancelado, ou sejam prestadas garantias suficientes;
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pp) inadimplemento de qualquer outra obrigação financeira de responsabilidade da Emitente ou
de qualquer um dos Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) reajustados a cada período de 12 (doze) meses contados
da Data de Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste desta Cédula;
qq)

não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a
Emitente ou contra qualquer um dos Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),reajustados a cada período de 12 (doze)
meses contados da Data de Emissão, com base no mesmo indexador utilizado para o reajuste
desta Cédula, ou seu valor equivalente em outras moedas, no prazo estipulado para o
pagamento, e desde que não haja nenhuma outra medida judicial que venha a suspender a
exigibilidade do cumprimento de referida sentença;

rr)

transferência, pela Emitente e/ou pelos Avalistas, de qualquer obrigação relacionada à
presente Cédula, exceto sé previamente aprovada pelo Financiador òu pelo Credor, após a
cessão dos Créditos Imobiliários;

ss)

mudança ou alteração do objeto social da Emitente, de forma a alterar as atuais atividades
principais da Emitente, ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham
prevalência ou possam representar desvios em

relação às atividades atualmente

desenvolvidas;
tt)

ocorrência de qualquer mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle
societário ou ainda a incorporação, fusão ou cisão da Emitente, quando quaisquer das
ocorrências implicarem ná transferência do controle para outro grupo econômico, sem a
prévia e expressa anuência do Financiador ou do Credor, conforme o caso;

uu)

sé ás Garantias Reais ora e/ou eventualmente convencionadas nao forem devidamente
efetivadas òu formalizadas pela Emitente ou pelos Garantidores, segundo ós dispositivos
contratuais ou legais aplicáveis, ou se elas, por qualquer fato atinente ao seu objeto, se
tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento da dívida
representada por esta Cédula, e desde que não sejam substituídas ou complementadas,
conforme previsto nesta CCB, ou, ainda, se for movida qualquer espécie de ação
administrativa ou judicial, legítima, contra a Emitente e/ôu qualquer dos Garantidores, que
de forma relevante afete qualquer dos bens ou direitos que constituem as Garantias Reais,

desde que não haja reforço ou substituição das referidas garantias, na forma prevista nos
Documentos da Operação (conforme adiante definidos);
w)

caso seja declarado o vencimento antecipado da CCB 01;

ww) a Emitente deixe de pagar, nos seus vencimentos, tributos de qualquer natureza, lançados
sobre os Empreendimentos Habitacionais Alvo, e não sane tal inadimplemento em até 30
(trinta) dias a contar da notificação emitida pelas autoridades fiscais, sendo certo que estão
excluídos do alcance desta alínea os tributos não pagos em razão de eventuais discussões
administrativas ou judiciais e aqueles cujo não pagamento não afete diretamente o
cumprimento das obrigações da Emitente na Operação;
xx)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, na data em que foram
prestadas, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emitente, pelos Avalistas
e/ou pelos Garantidores durante a vigência desta CCB, inclusive, mas não se limitando a, as
declarações ou garantias prestadas nesta CCB e nos demais Documentos da Operação
(conforme adiante definidos);

yy)

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações e licenças, inclusive
asr. ambientaiSj necessárias para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela
Emitente e que possam.impactar, comprovadamente, de maneira significativa, as condições
econômicas, financeiras e/ou operacionais da Emitente em, no mínimo, 20% (vinte por
cento).do patrimônio líquido da Emitente, exceto se, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Emitente
comprove a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das
atividades da Emitente até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização ou
demónstre~ ter protocolado pedido neste sentido, no caso de mora do próprio órgão na
expedição da respectiva autorização ou licença;

zz)

caSo, apósr7 (sete) Dias Úteis contados da notificação da Securitizadora neste sentido, a
Eífiitèntê deixe dé arcar com o valor do IOF e demais encargos, inclusive moratórios, que
eventualmente

incidam

sobre

o

crédito

objeto

desta

CCB,

como

resultado

do

dèscumprimentõ da utilização dos recursos provenientes desta CtB para fins exclusivamente
habitacionais e desde que nãõ haja nenhuma outra medida judicial e/òu administrativa
adotada peta Emitente que venha a suspender a exigibilidade do IOF;
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aaa) caso o registro das Alienações Fiduciárias de Imóveis não seja realizado nas matrículas dos
respectivos Imóveis no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por 60
(sessenta) dias corridos, na hipótese de a Emitente e/ou as respectivas fiduciantes estarem
cumprindo tempestivamente com eventuais exigências impostas pelos Cartórios de Registro
de Imóveis competentes;
bbb) caso o arquivamento do contrato social das Sociedades cujas quotas foram alienadas
fiduciariamente, nos termos das Alienações Fiduciárias de Quotas, não seja realizado nas
juntas comerciais competentes no prazo de 30 (trinta) dias corridos, prorrogável por 60
(sessenta) dias corridos, na hipótese de a Emitente e/ou as respectivas fiduciantes estarem
cumprindo tempestivamente com eventuais exigências impostas pelas respectivas juntas
comerciais.
7.1.1. Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado acima descritos,
o .Credor terá 20 .(vinte) dias corridos contados da data em que tiver conhecimento acerca
da ocorrência: do referido evento para, de acordo com a deliberação da assembleia geral
dos titulares dos CRI (conforme item 16.9.2 do Termo de SecuritizaçãOj abaixo definido),
. que dev.erá contar com a participação da Emitente, se manifestar positivamente pelo
.vencimento antecipado da divida.
. 7.1.2. Para todos os efeitos, as Partes acordam que o vencimento antecipado da dívida
oriunda da presente. CCB. só será decretado após manifestação afirmativa da assembleia
„ geral dos titulares dos CRI, observados o quórum e os procedimentos previstos no item
16.9.2 do Termo de Securitização,.

C L Á U S U U OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DA CCB

8.1.

Custódia Física da CCB; Levando:se em conta cjue os Créditos Imobiliários, decorrentes da

presente CCB, serãô cédidos à Securitizadora, para fins de emissão dos CRI, a custódia física da
via negociável da presente CCB ficará com a Securitizadora.
8.2.

Operação Estruturada: O Credor poderá, a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério,

ceder (inclusive fiduciariamente), transferir, negociar, caucionar ou empenhar, total ou
parcialmente, este título de crédito, os direitos, ações e garantias oriundos dessa CCB, desde que
com a finalidade" exclusiva "dê sécuritização e emissão de CRI lastreados nos Créditos Imobiliários
advindos dã presente CCB, os quais poderão ser representados por Cédula de Crédito Imobiliário
nos termos dos artigos 18 e seguintes da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme

alterada ("Operação"), independentemente de notificação à Emitente, que declara, desde já,
nada ter a opor nesse sentido. Para qualquer outra finalidade, o Credor não poderá ceder, alienar
ou transferir este título de crédito sem prévia e expressa anuência da Emitente.
8.2.1. Ressalvado o item 8.2., acima, a presente CCB e/ou a dívida da Emitente perante o
Credor não poderão ser cedidos ou transferidos pela Emitente, no todo ou em parte, sem o
prévio consentimento, por escrito, do Credor.
8.2.2. São considerados "Documentos da Operação", quando mencionados em conjunto: a
presente CCB; a CCB 01; o Contrato de Cessão; a Escritura de Emissão de CCI; o Termo de
Securitização; os Contratos de Alienação Fiduciária de Imóvel e os Contratos de Alienação
Fiduciária de Quotas, bem como todos os demais documentos relacionados à Operação.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.

Utilização de Recursos em Conta de Investimento ou Depósito: Nos termos do artigo 369 e

demais aplicáveis do Código Civil, na ocorrência dé falência, recuperação extrajudicial,
recuperação judicial, insolvência da Emitente ou em caso de não pagamento de todo e qualquer
valor devido em razão da presénte CCB, a Emitente instrui e autoriza o Financiador e/ou o
Credor, em caráter irrevogável e irretratável, independente de qualquer notificação prévia, a
utilizar qualquer importância por esta mantida em conta de investimento ou de depósito à vista
ou a prazo, bem como quaisquer títulos, valores e outros haveres em poder do Financiador e/ou
do Credor, incluindo haveres objeto de custódia, para os fins de proceder à amortização e/ou
liquidação do saldo devedor da presente CCB, acrescido dos encargos devidos, observadas as
instruções do eventual juízo falimentar a que se submeter, no caso de falência decretada;
9.1.1. As Partes acordam, desde já, que os atos acima referidos podem ser realizados
automaticamente, devendo o Credor cientificar a Emitente, através de notificação ou
qualquer outra formalidade, reconhecendo, desde já, a Emitente a autenticidade, a
. 9.2

validade e a legalidade de.tais atos.
Notificações: Todas é quaisquer notificações, solicitações, autorizações e pedidos nos

termos da presente CCB deverão ser feitos pOr escrito (por mensagem eletrônica - e-mail) e serão
considerados válidos (a) conforme comprovados através de recibo assinado pelo destinatário da
entrega da notificação judicial ou extrajudicial ou, no caso de entrega de correspondência,
através do comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por mensagem eletrônica (e-mail),
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desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-mail. Cada parte deverá
comunicar às outras a mudança de seu endereço, ficando responsável a parte que não receba
quaisquer comunicações em virtude desta omissão,
9.3,

Comprovantes de Débito e Crédito: A Emitente reconhece, desde já, como meios de prova

do débito e do crédito decorrentes da presente CCB, os extratos demonstrativos, os avisos de
lançamento ou os avisos de cobrança expedidos pelo Financiador. Estes extratos demonstrativos,
avisos de lançamento ou avisos de cobrança serão enviados à Emitente, através do serviço postal
ou meio eletrônico, a critério do Financiador e, quando não contestados no prazo máximo de 30
(trinta) Dias Úteis, contados da data do respectivo recebimento pela Emitente, serão considerados
aceitos, bons, líquidos e certos, bastantes e suficientes, valendo como efetiva prestação de
contas, operada e formalizada entre o Financiador e a Emitente, para todos os fins de direito,
ficando expressa e plenamente assentadas a certeza e a liquidez do crédito do Credor.
9.4,

Novação: A tolerância por qualquer das Partes diante dõ não cumprimento da outra Parte

de qualquer das obrigações previstas na presente CCB não constituirá novação ou mesmo
precedente que, por algum modo ou para algum fim, desobrigue as partes de efetivá-las em
qualquer outra ocasião subsequente. O não exercício por qualquer das Partes de qualquer dos
direitos que lhes asseguram a presente CCB e a lei, não constituirá causa de alteração ou de
novação dos termos e condições da presente CCB e não prejudicará o exercício desses direitos em
ocasiões subseqüentes.
9.5,

Divulgação: Ficam o Financiador e o Credor expressamente autorizados ã incluir, consultar

e divulgar as informações da Emitente e dos Avalistas junto ao Sistema Central de" Risco de
Crédito do Banco Central dõ Brasil, em estrita conformidade e limitando-se aos termos da
Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, do Conselho Monetário Nacional e/ou de outros
ntírnriativos"do Banco Central do Brasil aplicáveis.
7

9.5.1. Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação da Emitente e/ou dos
Avalistas, não sanada dentro dos prazos previstos nos Documentos dã Operação, ficam o
" Financiador óu o Credor, Conforme o caso, expressamente autorizados, em caráter
• " irrevogável e írretratávet, a consultar, incluir e/ou divulgar as informações desta junto ao
SERASA, ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) à Central dê Riscos do Banco Central do

"

Brasil ou à qualquer oütro órgão que tenha por função o cadastro de atraso no pagamento
: e descumprimento de obrigação, sem prejuízo da responsabilidade do Financiador e/ou do

pela consulta, inclusão e/ou divulgação indevida. Previamente à consulta, inclusão e/ou
divulgação (conforme o caso) das informações da Emitente junto ao SERASA, ao SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito) à Central de Riscos do Banco Central do Brasil ou a
qualquer outro órgão que tenha por função o cadastro de atraso no pagamento e
descumprimento de obrigação, a Securitizadora se compromete a notificar a Emitente, via
correio eletrônico, informando-a da sua intenção de acionar os órgãos aqui mencionados.
9.5.2. Após a liquidação da dívida que tenha originado a inscrição do nome da Emitente
e/ou dos Avalistas nos órgãos de proteção de crédito, caberá a esta, com o auxílio do
Credor ou Financiador, no que lhes couber, proceder à exclusão dos respectivos registros e
cadastros de devedores. Desse modo, uma vez entregue recibo de quitação dos
pagamentos devidos e notificado(s), pelo Financiador e/ou Credor (conforme o caso), em
até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comprovação de liquidação da dívida referida, o(s)
órgão(s) de proteção ao crédito a respeito da quitação havida, o Financiador e/ou o
Credor, conforme o caso, estarão isentos de qualquer outra responsabilidade quanto ao
cancelamento do registro no respectivo cadastro de proteção ao crédito, salvo no caso de
cadastro indevido (entendido Como as hipóteses em que a Emitente ê7ou Os Avalistas
fõr(em) inscrita(os) junto aos órgãos de proteção ao crédito sem que haja o
inadimplemento efetivo por parte da Emitente e/ou dos Avalistas), ocasião em que o
Credor e/ou Financiador, conforme 0 caso, serão os responsáveis pela baixa e exclusão dos
dados da Emitente e/ou dos Avalistas nos referidos órgãos de proteção ao crédito, bem
eomo peto ressarcimento a estes por eventuais perdas e danos sofridas.
9.6.

Reclamações: Pára atendimento de eventuais reclamações e/oü sugestões decorrentes

exclusivamente dó Financiamento Imobiliário ora contratado ou pará solução de eventuais
conflitos relacionados a esta CCB, o Financiador coloca à disposição da Emitente o telefone de sua
OUVIDORIA: Ouvidoria CHB: 0800-702-4849, Dias Úteis das 9 às 1S horas!
9.7.

Autorização para Utilização de Marca: A Emitente autoriza o Financiador e o Credor a

divulgar sua marca/logotipo e a operação ora contratada em apresentações e materiais
institucionais, indicando a condição da Emitente como "Cliente", sendo certo que, antes de
divulgados, a Emitente deverá pré-aprovar,' por escrito, nó prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados do efetivo recebimento, toda e qualquer apresentação e/ou material que utilizar sua
marca/íogotipo.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Eleição de Foro: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas ou fundadas nesta Cédula e suas Garantias, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Esta CCB é emitida em número de vias indicada no item 1 do "Quadro III - EMISSÃO E OUTROS
DADOS DESTA CCB", sendo somente a primeira delas negociável.
As Partes declaram, para os devidos fins que todas as cláusulas e condições desta CCB foram
previamente lidas, entendidas e aceitas em todos os seus termos.
São Paulo - SP, 15 de dezembro de 2015

/
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(Página de assinaturas da Cédula de Crédito Bancário n° ESSER04, firmada, em 15 de dezembro
de 2015, entre a Esser Holding Ltda., a CHB - Companhia Hipotecária Brasileira, Alain Koralt
Horn, Raphael Korall Horn e GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.)

ESSER HOLDING LTDA

Emitente
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA

Financiador
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

ALAIN KORALL HORN

Avalista l

RAPHAEL KORALL HORN

Avalista II
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{Página 212 de assinaturas da Cédula de Crédito 8ancárío n° ESSER04, firmada, em 15 de
dezembro de 2015, entre a Esser Holding Ltda., a CHB - Companhia Hipotecária Brasileira, Alain
Korall Horn, Raphael Korall Horn, e GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.)

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.

Agente Fiduciário

TESTEMUNHAS:

'

Nome:
RG n°:

Norne:
RG n°:

CPF/MF n°:

CPF/MF n°:

197

ANEXO I
Descrição dos Empreendimentos Habitacionais Alvo
São os empreendimentos denominados: (i) Le Village Casa Verde, que está sendo construído no
terreno objeto da matrícula n° 180.035 do 8o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo
- SP; (ii) Charme da Villa, que está sendo construído no terreno objeto da matrícula n° 208.270 do 6o
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP; (iii) Start Up Liberdade, que está sendo
construído no terreno objeto da matrícula n° 160.523 do 16° Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de São Paulo - SP; e (iv) Vip Augusta Exclusive Home, que está sendo construído no terreno
objeto da matrícula n° 91.879 do 5o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - SP.
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ANEXO II
Descrição e Datas dos Pagamentos

ESI Data de Aniversário

Data de Pagamento

Remuneração

Amortização

Taxa de Amortização

i

15/03/2016

15/03/2016

Incorpora

Carência

0,0000%

2

15/06/2016

15/06/2016

Incorpora

Carência

0,0000%

3

15/09/2016

15/09/2016

A Pagar

A Pagar

4,0018%

4

15/12/2016

15/12/2016

A Pagar

A Pagar

4,2693%

5

15/03/2017

15/03/2017

A Pagar

A Pagar

4,5082%

6

16/06/2017

16/06/2017

A Pagar

A Pagar

4,7548%

7

15/09/2017

15/09/2017

A Pagar

A Pagar

5,0298%

8

15/12/2017

15/12/2017

A Pagar

A Pagar

5,3910%

9

15/03/2018

15/03/2018

A Pagar

A Pagar

5,7955%

10

15/06/2018

15/06/2018

A Pagar

A Pagar

6,1639%

11

17/09/2018

17/09/2018

A Pagar

A Pagar

6,6062%

12

17/12/2018

17/12/2018

A Pagar

A Pagar

7,2073%

13

15/03/2019

15/03/2019

A Pagar

A Pagar

7,8869%

14

17/06/2019

17/06/2019

A Pagar

APagar

8,5818%

15

16/09/2019

16/09/2019

A Pagar

A Pagar

9,4930%

16

16/12/2019

16/12/2019

A Pagar

A Pagar

10,6066%

17

16/03/2020

16/03/2020

A Pagar

A Pagar

12,0515%

18

15/06/2020

15/06/2020

A Pagar

A Pagar

13,8496%

19

15/09/2020

15/09/2020

A Pagar

A Pagar

16,1777%

20

15/12/2020

15/12/2020

A Pagar

A Pagar

19,5557%

21

15/03/2021

15/03/2021

A Pagar

A Pagar

24,6317%

22

15/06/2021

15/06/2021

A Pagar

A Pagar

32,9731%

23

15/09/2021

15/09/2021

A Pagar

A Pagar

49,7029%

24

15/12/2021

15/12/2021

A Pagar

A Pagar

100,0000%

ANEXO III
Informações a serem fornecidas pela Esser para cálculo dos índices

índice de Cobertura Direitos Creditórios
Fluxo Futuro total dos contratos, com abertura das seguintes informações:
PMT

Amortização Juros

Data de
Data de
Vencimento Pagamento

Valor
Pago

Encargos por Atraso

Seguros

índice de Cobertura Garantias Liquidas
Extratos das Instituições onde as Garantias Líquidas estão aplicadas, com abertura das seguintes informações:
Valor Inicial

Resgates / Aplicações

Valor Atual Bruto

Valor dos Impostos

Valor Atual Líquido

índice de Cobertura Imóveis
„

Laudos de Avaliação dos Imóveis e Terrenos

RetatPrio .com abertura das vendas realizadas nos últimos 06 meses, (a contar da data do .cálculo} .

índice de Cobertura Sociedades
Valor Atualizado (até a data do cálculo) do Patrimônio Líquido das sociedades com quotas objeto de Alienação
Fiduciária de Quotas
Valor dos Imóveis "dé propriedade da sociedade (valor aberto por imóvel)
Rèlàçãó dós Ativos alienados fiduciariamente em garantia das Obrigações Garantidas

v

V

ANEXO IV
Modelo de Relatório de Cálculo dos índices de Cobertura

(V)

índice de Cobertura Direitos Creditórios expresso em %

índice de Cobertura Direitos Creditórios =

(VI)

Saldo Devedor dos Direitos Creditórios
Saldo Devedor das Obrigações Garantidas

índice de Cobertura Garantias Líquidas expresso em %

índice de Cobertura de Garantias Líquidas =

(VII)

Saldo Líquido de Impostos Gar. Líq
Saldo Devedor das Obrigações Garantidas

índice de Cobertura Imóveis expresso em %

índice de Cobertura dos Imóveis =

Valor dos Imóveis
Saldo Devedor das Obrigações Garantidas

(VIII) índice de Cobertura Sociedades expresso em %

Este índice será calculado com base nos mesmos critérios utilizados para o cálculo do
índice de Cobertura Imóveis.

Assim:

ÍNDICE DE COBERTURA MÍNIMO - (I) + (II) + (III)

ANEXO V
Termo de Liberação de Alienação Fiduciária de Imóvel em garantia
ISEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, ria Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 08.769.451/0001-08, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Securitizadora"), vem, por meio do presente,
AUTORIZAR o CANCELAMENTO da alienação fiduciária do imóvel objeto da Matrícula n° [<] do [*]°
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de [•] ("Imóvel"), alienado fidudariamente à
Securitizadora em garantia ao pagamento dos créditos imobiliários que serviram de lastro aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a, 6a e 7a Séries da 2a Emissão da Isec Securitizadora S.A.
("CRI"), nos termos da 0 ("0"), em virtude da [*].
A Securitizadora AUTORIZA, ainda, que seja feito o registro do cancelamento da Alienação Fiduciária
do Imóvel perante o 0

o

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de [*].

De acordo;

M
...
Nome:
Cargo: *

202...

......
Nome:
Cargo:

ANEXO III - DECLARAÇÃO DA EMISSORA
ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° Andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a e
6a Séries de sua 2a Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta pública
de distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada,
em que a OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 1728 Sobreloja, Bela Vista, CEP 01310-919, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.997.804/0001-07, atua como
instituição intermediária líder ("Coordenador Líder") e a GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS
DTVM LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.015, CEP 22.775-003, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 10.749.264/0001-04, atua como agente fiduciário ["Agente Fiduciário"), declara,
para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador Líder e o Agente
Fiduciário, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para
verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora
no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

TH")

V

ANEXO IV - DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO
GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, n° 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala
3.105, Barra daTijuca, CEP 22.775-003, inscrita no CNPJ/MF sobo n° 10.749.264/000104, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário"), na
qualidade de agente fiduciário da oferta pública de distribuição dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 5a e 6a Séries da 2a Emissão ("ÇRT e "Emissão",
respectivamente) da ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° Andar,
conjunto 215,

Itaim Bibi,

CEP 04533-004, inscrita

no CNPJ/MF sob o n°

08.769.451/0001-08 ("Emissora"), nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, em que a OURINVEST DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 1728 - Sobreloja, Bela Vista,
CEP 01310-919, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.997.804/0001-07, atua como
instituição intermediária líder ("Coordenador Líder"), declara, para todos os fins e
efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o Coordenador Líder: (i) a
legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para
verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas
pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.
Agente Fiduciário

Nome:
Cargo:

V

ANEXO V - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista,
n° 1728 - Sobreloja, Bela Vista, CEP 01310-919, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.997.804/0001-07, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
(doravante denominada "Coordenador Líder"), intermediária líder da oferta pública
de distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a e 6a Séries da 2a
Emissão ("Emissão") da ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° Andar,
conjunto 215,

Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita

no CNPJ/MF sob o n0

08.769.451/0001-08 ("Emissora"), nos termos da instrução CVM n° 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, declara, para todos os fins e efeitos, que
verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e ausência de vícios da operação,
além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção
e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da Emissão.
São Paulo, 15 de dezembro de 2015.

OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Coordenador Líder

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DAS CCI
GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA., instituição financeira integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Ayrton Senna, n" 3.000, parte 3, bloco Itanhangá, sala 3.015, Barra da Tijuca, CEP
22.775-003, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.749.264/0001-04, neste ato representada na forma do
seu Contrato Social ("Instituição Custodiante"). na qualidade de instituição custodiante do
"Instrumento Particular de Emissão de Céduia de Crédito Imobiliário Integral sem Garantia Real
Imobiliária sob a Forma Escriturai" firmado, em 15 de dezembro de 2015, entre a Emissora e a
instituição Custodiante ("Escritura de Emissão de CCI"), por meio do quais foi emitida a Cédula de
Crédito Imobiliário identificada nesta declaração ("CCI"), DECLARA, para os fins do parágrafo único
do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004, que lhe foi entregue para custódia a Escritura de Emissão e que
as CCI se encontram devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5a, 6a e 7*
Séries da 2a Emissão ("ÇRT e "Emissão", respectivamente) da ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21°
Andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.769.451/0001-08
("Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da Emissão, firmado entre a Emissora e a Instituição Custodiante (na qualidade
de agente fiduciário) em 15 de dezembro de 2015 ("Termo de Securitização"). tendo sido instituído o
regime .fiduciário pela. Emissora, no Termo de Securitização, sobre as CCI e os créditos imobiliários
que elas representam, nos termos da Lei n° 9.514/1997, regime fiduciário este ora registrado nesta
instituição custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão,
por. meio çfa qual as CCI foram emitidas, encontram-se, respectivamente, registrados e custodiados
nesta instituição custodiante, nos termos do artigo 18, § 4o e parágrafo único do artigo 23, da Lei n°
10.931/2004. ,
Rio. de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.
GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.
Instituição Custodiante
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