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CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08
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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DAS 114ª E 115ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA ISEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento:

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215,
Itaim Bibi, CEP 04533-004, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma
do seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Securitizadora”); e

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10º da Lei n.º 9.514 e da Instrução CVM 583,

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço comercial
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 (parte), Itaim
Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, neste ato representada por seu representante legal
devidamente constituído na forma de seu Estatuto Social e identificado na respectiva página de assinaturas deste
instrumento (“Agente Fiduciário” ou “Custodiante”).

A Emissora e o Agente Fiduciário, firmam o presente Termo (“Termo de Securitização” ou “Termo”), de acordo
com o artigo 8º da Lei 9.514, bem como em consonância com o estatuto social da Emissora, para formalizar a
securitização dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI e a correspondente emissão dos CRI pela Emissora,
de acordo com as seguintes Cláusulas e condições.

I - CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES
1.
1.1.

Os termos abaixo listados, no singular ou no plural, terão os significados que lhes são aqui atribuídos

quando iniciados com letra maiúscula no corpo deste Termo:
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“Ações”:

Significam as 73.541.713 (setenta e três milhões, quinhentas e quarenta
e uma mil e setecentas e treze) ações de emissão da Devedora,
representativas da totalidade do capital social da Devedora.

“AGE da Devedora”:

Assembleia Geral Extraordinária da Devedora, realizada em 02 de
setembro de 2020, que delibera pela emissão das Debêntures e suas
garantias.

“Agência de Classificação de

SR RATING PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., com sede na Rua Duque

Risco:

Estrada, nº 81, Gávea, CEP 22451-090, na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob nº 68.814.433/000114;

“Agente

Fiduciário”

ou

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

“Custodiante”:

S.A., acima qualificada.

“Alienação Fiduciária de Imóvel”:

Alienação fiduciária da Fração Ideal do Imóvel, que será assinada e
prenotada em até 30 (trinta) dias, nos termos do Contrato de Alienação
Fiduciária de Imóvel.

“Alienação Fiduciária de Ações”:

Alienação fiduciária sobre a totalidade das Ações de emissão da
Devedora, em favor da Emissora, incluindo a cessão fiduciária sobre os
direitos econômicos a tais Ações, em caráter resolúvel, nos termos dos
artigos 127 e 128 do Código Civil, isto é, deixará, automaticamente, de
produzir seus efeitos e se extinguirá mediante a comprovação, pela
Devedora, do efetivo registro e perfeita constituição da Alienação
Fiduciária de Imóvel, no Ofício de Registro de Imóveis competente, nos
termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e da legislação
aplicável, constituída pelos Fiadores, nos termos do Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações.
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“Alienação Fiduciária Gaia”:

A alienação fiduciária constituída pela Devedora sobre fração ideal do
Imóvel de sua titularidade correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do Shopping Joinville Garten (“Fração Ideal CRI Gaia”) em garantia
das obrigações assumidas no âmbito da 11ª série da 4ª emissão de
certificados de recebíveis imobiliários da Gaia Securitizadora S.A.

“Almeida Junior” ou “Fiadora”:

ALMEIDA JUNIOR SHOPPING CENTERS S.A., sociedade por ações, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi,
Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 82.120.676/0001-83.

“Amortização Programada dos

A amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI DI, nos termos

CRI DI”:

do item 0 abaixo.

“Amortização Programada dos

A amortização do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI

CRI IPCA”:

IPCA, nos termos do item 0 abaixo.

“ANBIMA”:

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

“Assembleia Geral – Série IPCA”:

A assembleia geral de Titulares de CRI IPCA, realizada na forma da
Cláusula Décima Terceira deste Termo.

“Assembleia Geral – Série DI”:

A assembleia geral de Titulares de CRI DI, realizada na forma da Cláusula
Décima Terceira deste Termo.

“Assembleia de Titulares de CRI”

Em conjunto, a Assembleia Geral – Série IPCA e a Assembleia Geral –

ou “Assembleia Geral”:

Série DI, realizada na forma da Cláusula Décima Terceira deste Termo.
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“Atualização Monetária”:

Significa a atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos CRI IPCA
pela variação do IPCA.

“B3”:

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM, entidade
administradora de mercados organizados de valores mobiliários,
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela CVM.

“BACEN”:

Banco Central do Brasil.

“Banco Administrador”:

O banco administrador, conforme definido no Contrato de Cessão
Fiduciária, na qualidade de banco depositário de todos os valores
depositados nas Contas Vinculadas.

“Banco Depositário”:

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Osasco, Estado de São
Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, CEP 06029-900, na
qualidade de banco administrador da Conta Centralizadora e depositário
de todos os recebíveis cedidos fiduciariamente no âmbito da Cessão
Fiduciária.

“Banco Liquidante”:

BANCO BRADESCO S.A., acima qualificado, responsável pelas
liquidações financeiras dos CRI.

“Boletins de Subscrição”:

Os boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os Investidores
Profissionais subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os
termos e condições deste Termo de Securitização e da Oferta.

“Boletins

de

Debêntures”:

Subscrição

das

Os boletins de subscrição das Debêntures por meio do qual a
Securitizadora formalizará sua subscrição das Debêntures.
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“Cartório de RGI”:

O 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joinville, Santa
Catarina.

“Cartório de RTD”:

O(s) ofício(s) de registro de títulos e documentos da cidade de São Paulo,
estado de São Paulo e da cidade de Joinville, estado de Santa Catarina,
competente(s) pelo registro da Escritura de Emissão e dos Contratos de
Garantia aplicáveis, ou quaisquer ofícios que venham a substituí-lo em
caso de alteração da sede ou domicílio das partes de tais instrumentos.

“CCI”:

Em conjunto, a CCI IPCA e a CCI DI.

“CCI DI”:

A Cédula de Crédito Imobiliário fracionária, série única, nº 002, emitida
pela Emissora sob a forma escritural, nos termos da Escritura de Emissão
de CCI, representativa de 100% (cem por cento) dos Créditos Imobiliários
DI.

“CCI IPCA”:

A Cédula de Crédito Imobiliário fracionária, série única, nº 001, emitida
pela Emissora sob a forma escritural, nos termos da Escritura de Emissão
de CCI, representativa de 100% (cem por cento) dos Créditos Imobiliários
IPCA.

“Cessão Fiduciária”:

A cessão fiduciária sob condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do
Código Civil, outorgada pela Devedora, em caráter irrevogável e
irretratável, em favor da Emissora, dentre outros recebíveis, de
(a) recebíveis de titularidade da Devedora relativos à locação ou
sublocação dos salões comerciais, salas de cinemas, quiosques, postos
de atendimento bancário e outras receitas a que faça jus em razão da sua
participação na exploração comercial do Shopping Joinville Garten
correspondente à Fração Ideal do Imóvel, descontadas as despesas do
Shopping Joinville Garten na proporção de sua Fração Ideal;
(b) recebíveis de titularidade da Devedora relativos à exploração de
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áreas de estacionamento do Imóvel Lastro; e (c) direitos creditórios
detidos contra banco(s) depositário(s) em razão de contas vinculadas nas
quais serão depositados os recebíveis indicados nos subitens (a) e (b)
acima (“Direitos Creditórios”), em garantia das Obrigações Garantidas.

“CETIP21”:

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado
pela B3.

“CNPJ/ME”:

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

“CMN”:

Conselho Monetário Nacional.

“Código Civil”:

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

“Código de Processo Civil”:

A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada.

“COFINS”:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

“Consórcio”:

O CONSÓRCIO JOINVILLE GARTEN SHOPPING, consórcio de sociedades
constituídas nos termos do artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada, com sede na cidade de Joinville, estado de
Santa Catarina, na Avenida Rolf Wiest, nº 333, Bairro Bom Retiro, CEP
89223-005, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.398.161/0001-64, cujo
objetivo social compreende em desenvolvimento, a realização,
exploração e gestão operacional e administrativa das atividades de
estacionamento de todo gênero de veículos automotores no Shopping
Joinville Garten, podendo compreender inclusive os negócios de
estacionamento rotativo, vallet parking e congênere.

“Conta Centralizadora”:

A conta corrente nº 3118-6, agência nº 3395-2, do Bradesco S.A. (237), de
titularidade da Emissora, atrelada ao Patrimônio Separado, na qual serão
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realizados todos os pagamentos referentes aos Créditos Imobiliários
devidos à Securitizadora pela Devedora no âmbito da Escritura de
Emissão, até a quitação integral de todas as obrigações relacionadas aos
CRI.

“Conta Vinculada Alugueis”:

A conta corrente a ser aberta junto ao Banco Administrador, de
titularidade do Consórcio, de movimentação restrita.

“Conta Vinculada Estacionamento

A conta corrente a ser aberta junto ao Banco Administrador, de

Shopping Center”:

titularidade da Devedora, de movimentação restrita.

“Contas Vinculadas”:

Em conjunto, a Conta Vinculada Aluguéis e Conta Vinculada
Estacionamento Shopping Center.

“Contrato de Alienação Fiduciária

O “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia

de Imóvel”:

e Outras Avenças” que será celebrado entre a Devedora e a Emissora, e
prenotado em até 30 (trinta) dias, contados da data de integralização das
Debêntures, conforme alterado de tempos em tempos.

“Contrato de Alienação Fiduciária

O “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Sob

de Ações”:

Condição Resolutiva, em Garantia e Outras Avenças” celebrado entre a
Almeida Junior e o Fiador, como fiduciantes e a Emissora na qualidade
de fiduciária, com a interveniência anuência da Devedora, em 02 de
setembro de 2020, conforme alterado de tempos em tempos.

“Contrato de Cessão Fiduciária”:

O “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
em Garantia e Outras Avenças” celebrado entre a Devedora e o
Consórcio, na qualidade de fiduciantes e a Emissora, na qualidade de
fiduciária, em 02 de setembro de 2020, conforme alterado de tempos em
tempos.
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“Contrato de Financiamento”:

O “Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia
Hipotecária e Outras Avenças n.º 583.062-1”, celebrado, em 19 de
setembro de 2008, entre a Devedora, na qualidade de devedora, o Sr.
Jaimes Bento de Almeida Júnior e a Sra. Heloísa Helena Kretzer de
Almeida, na qualidade de fiadores, a Matec Engenharia e Construções
Ltda., na qualidade de interveniente construtora, a Almeida Júnior
Gestão de Shopping Centers Ltda., e a Almeida Júnior, na qualidade de
interveniente garantidora, a Imobiliária Zattar Ltda., na qualidade de
interveniente anuente da hipoteca, a TTH Negócios e Participações Ltda.,
na qualidade de interveniente anuente da hipoteca e o Banco Bradesco
S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de
credor.

“Contrato de Distribuição”:

O “Contrato de Distribuição Pública, Sob o Regime de Melhores Esforços,
de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 114ª e 115ª Séries da 4ª
Emissão da Isec Securitizadora S.A.”, celebrado entre a Emissora, o
Coordenador Líder e a Devedora.

“Contratos de Garantia”:

Em conjunto, o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, o Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações e o Contrato de Cessão Fiduciária.

“Coordenador Líder”:

FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, Bairro Vila Nova
Conceição,

CEP 04.543-120,

inscrita

no

CNPJ/ME

sob

o

nº 13.673.855/0001-25, instituição devidamente autorizada pela CVM a
prestar o serviço de distribuição de valores mobiliários;

“Créditos Cedidos

Significa quando em conjunto, os Créditos Estacionamento Shopping

Fiduciariamente”:

Center e Créditos Locatícios.

9
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

“Créditos Locatícios”:

Significam todos e quaisquer recursos, presentes e futuros, principais e
acessórios, titulados e a serem titulados pela Devedora, correspondentes
a 85% (oitenta e cinco por cento) do fluxo de aluguéis do Shopping Joinville
Garten, incluindo, mas não se limitando, a principal, atualização
monetária,

juros

remuneratórios,

encargos

moratórios,

multas,

penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, garantias e demais
encargos contratuais e legais, bem como as receitas decorrentes da cessão
de direitos (luvas) do Shopping Joinville Garten, relativos à (i) locação ou
sublocação dos salões comerciais, salas de cinemas, quiosques, postos de
atendimento bancário (“Lojas”), nos termos dos respectivos contratos de
locação, sublocação ou afins (“Contratos de Locação”) celebrados ou a
serem celebrados com os lojistas (“Lojistas”), sendo certo que o
encerramento das atividades comerciais de quaisquer ou da totalidade das
Lojas no Shopping Joinville Garten não constitui um Evento de
Inadimplemento (conforme abaixo definido), podendo ser realizado
livremente pela Devedora; (ii) overage, que consiste na diferença entre o
valor do aluguel efetivamente pago pelos Lojistas e o valor do aluguel
mínimo, nos termos dos Contratos de Locação; e (iii) merchandising.

“Créditos

Estacionamento

Shopping Center”:

Significam todos e quaisquer recursos, presentes e futuros, principais e
acessórios, titulados e a serem titulados pela Devedora, representativos
de 85% (oitenta e cinco por cento) dos recebíveis relativos à operação e
exploração econômica do estacionamento do Shopping Joinville Garten
(“Estacionamento Shopping Center”), incluindo, mas não se limitando,
aos recursos recebidos (i) em espécie, diretamente dos usuários do
Estacionamento Shopping Center; (ii) das entidades administradoras dos
sistemas de pagamento eletrônico instalados nos Estacionamento
Shopping Center, e (iii) das instituições financeiras e/ou entidades
administradoras de cartões de crédito com as quais a Devedora tenha
celebrado convênio para a utilização de cartões de débito e/ou crédito
nos Estacionamento Shopping Center.
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“Créditos Imobiliários”:

Em conjunto, os Créditos Imobiliários IPCA e os Créditos Imobiliários DI.

“Créditos Imobiliários DI”:

Os créditos imobiliários decorrentes das Debêntures DI, bem como de
todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, devidas pela
Devedora no âmbito das Debêntures DI, e todos e quaisquer encargos
moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários e demais encargos contratuais e legais previstos ou
decorrentes da Escritura de Emissão em relação às Debêntures DI, as
quais representam créditos considerados imobiliários por destinação,
nos termos da legislação e regulamentação aplicável.

“Créditos Imobiliários IPCA”:

Os créditos imobiliários decorrentes das Debêntures IPCA, bem como de
todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, devidas pela
Devedora no âmbito das Debêntures IPCA, e todos e quaisquer encargos
moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários e demais encargos contratuais e legais previstos ou
decorrentes da Escritura de Emissão em relação às Debêntures IPCA, as
quais representam créditos considerados imobiliários por destinação,
nos termos da legislação e regulamentação aplicável.

“CRI”:

Em conjunto, os CRI IPCA e os CRI DI.

“CRI em Circulação”:

Em conjunto, os CRI IPCA em Circulação e os CRI DI em Circulação.

“CRI DI”:

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 115ª Série da 4ª Emissão,
emitidos pela Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários, nos termos
dos artigos 6º a 8º da Lei 9.514.

“CRI DI em Circulação”:

Para fins de constituição de quórum, são todos os CRI DI subscritos e

integralizados e não resgatados, excluídos os CRI DI de que a Emissora ou
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a Devedora eventualmente seja titular ou possua em tesouraria, os que
sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora, à Devedora, ou de
fundos de investimento administrados por empresas ligadas à Emissora
ou à Devedora, assim entendidas empresas que sejam subsidiárias,
coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle
comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas, bem
como seus cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau.

“CRI IPCA”:

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 114ª Série da 4ª Emissão,
emitidos pela Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários, nos termos
dos artigos 6º a 8º da Lei 9.514.

“CRI IPCA em Circulação”:

Para fins de constituição de quórum, são todos os CRI IPCA subscritos e

integralizados e não resgatados, excluídos os CRI IPCA de que a Emissora
e/ou a Devedora eventualmente sejam titulares ou possuam em
tesouraria, os que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora,
à Devedora, ou de fundos de investimento administrados por empresas
ligadas à Emissora ou à Devedora, assim entendidas empresas que sejam
subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas
sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros,
acionistas, bem como seus cônjuges, companheiros, ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau.

“CSLL”:

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

“CVM”:

Comissão de Valores Mobiliários.

“Data de Emissão”:

A data de emissão dos CRI, qual seja o dia 02 de setembro de 2020.
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“Data de Integralização”:

Qualquer data em que ocorrer a integralização de CRI pelos Investidores
Profissionais.

“Data

de

Pagamento

da

Remuneração”:

Cada data de pagamento da Remuneração aos Titulares de CRI que
deverá ser realizado de acordo com as datas previstas no Anexo I ao
presente Termo de Securitização.

“Data de Pagamento dos CRI”:

Qualquer Data de Pagamento da Remuneração ou Data de Vencimento.

“Data de Vencimento”:

A Data de Vencimento CRI DI e a Data de Vencimento CRI IPCA, quando
referidas em conjunto ou individual e indistintamente.

“Data de Vencimento CRI DI”:

A data de vencimento dos CRI Série DI, ou seja, 25 de agosto de 2032,
observadas as hipóteses de Resgate Antecipado dos CRI e liquidação do
Patrimônio Separado, previstas neste Termo de Securitização.

“Data de Vencimento CRI IPCA”:

A data de vencimento dos CRI Série IPCA, ou seja, 25 de agosto de 2032,
observadas as hipóteses de Resgate Antecipado dos CRI e liquidação do
Patrimônio Separado, previstas neste Termo de Securitização.

“Debêntures”:

Em conjunto, as Debêntures IPCA e as Debêntures DI, que totalizam
1.950 (mil novecentos e cinquenta) Debêntures, no valor total de
R$ 195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais) na data de
emissão das Debêntures.

“Debêntures IPCA”:

As debêntures da 1ª (primeira) série da 1ª (primeira) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, com garantia fidejussória adicional, para colocação privada,
emitidas pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão, que
totalizam 975 (novecentos e setenta e cinto) Debêntures IPCA, no valor
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total de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil
reais) na data de emissão das Debêntures IPCA.

“Debêntures DI”:

As debêntures da 2ª (segunda) série da 1ª (primeira) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, com garantia fidejussória adicional, para colocação privada,
emitidas pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão, que
totalizam 975 (novecentos e setenta e cinto) Debêntures DI, no valor de
R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) na data
de emissão das Debêntures DI.

“Despesas”:

São as despesas do Patrimônio Separado, conforme descritas na Cláusula
Décima Quarta.

“Despesas Iniciais”

O montante total de R$ 383.409,29 (trezentos e oitenta e três mil,
quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos), a ser retido pela
Securitizadora, por conta e ordem da Devedora, na primeira data de
integralização dos CRI, a título de despesas iniciais da Operação de
Securitização.

“Devedora”:

JOINVILLE SHOPPING PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi,
bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 10.257.908/0001-39.

“Dia Útil” ou “Dias Úteis”:

Qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, observado que, para fins de
pagamentos a serem realizados por meio da B3, tal definição deverá
considerar todo dia que não seja sábado, domingo, feriado declarado
nacional no Brasil.
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“Documentos Comprobatórios”:

Os documentos que evidenciam a existência dos Créditos Imobiliários
quais sejam: (i) 1 (uma) via original registrada na JUCESP e no Cartório de
RTD da Escritura de Emissão; (ii) 1 (uma) via original registrada no
Cartório de RTD ou no Cartório de RGI, conforme o caso, dos Contratos
de Garantia; (iii) 1 (uma) via da Escritura de Emissão de CCI; (iv) 1 (uma)
via original dos Boletins de Subscrição das Debêntures; bem como
(v) o(s) eventual(is) aditamento(s) dos documentos mencionados nos
itens “(i)” a “(ii)” acima.

“Documentos da Operação”:

Os documentos relativos à Emissão e à Oferta Restrita, quais sejam: (i) a
Escritura de Emissão de Debêntures; (ii) os Contratos de Garantia; (iii) a
Escritura de Emissão de CCI; (iv) o Contrato de Distribuição; (v) o
presente Termo de Securitização, (vi) os boletins de subscrição das
Debêntures; (vii) as declarações de investidores profissionais dos CRI;
(viii) os boletins de subscrição dos CRI.

“DOESP”:

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

“Emissão”:

A presente emissão dos CRI, a qual constitui a 114ª e 115ª Séries da 4ª
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Isec Securitizadora
S.A., objetos do presente Termo de Securitização.

“Emissora” ou “Securitizadora”:

ISEC SECURITIZADORA S.A., acima qualificada.

“Empreendimento” ou

O empreendimento imobiliário na modalidade de shopping center

“Shopping Joinville Garten”:

“Garten Shopping”, situado na cidade de Joinville, estado de Santa
Catarina, objeto das matrículas nºs 154.844 e 154.845 do 1º Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Joinville, com área total de terreno
de aproximadamente 78.439 m² (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta
e nove metros quadrados);
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“Encargos Moratórios”:

Os valores devidos em caso de impontualidade no pagamento de
quaisquer parcelas dos CRI devidas em decorrência de atraso no
pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora, hipótese em que
serão devidos aos Titulares de CRI os encargos moratórios previstos na
Cláusula 5.22 da Escritura de Emissão, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de
1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa não
compensatória de 2% (dois por cento).

“Escritura de Emissão de CCI”:

O “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários
Fracionárias, sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e
Outras Avenças”, celebrado nesta data pela Emissora, nomeando o
Custodiante como instituição custodiante das CCI, por meio do qual as
CCI foram emitidas para representar os correspondentes Créditos
Imobiliários, nos termos da Lei 10.931.

“Escritura

de

Emissão”

ou

“Escritura”:

O “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, da
Joinville Shopping Participações S.A., Para Colocação Privada”, celebrado
entre a Devedora, na qualidade de emissora das Debêntures, a
Securitizadora, na qualidade de debenturista, e os Fiadores, em 02 de
setembro de 2020.

“Escriturador”:

BANCO

BRADESCO

S.A.,

acima

qualificado,

responsável

pela

escrituração dos CRI da Emissora.
“Eventos

de

Liquidação

Patrimônio Separado”:

do

Os eventos que poderão ensejar a assunção imediata da administração
do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário e a sua consequente

16
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

liquidação em favor dos Titulares de CRI, conforme previstos neste
Termo.

“Eventos

de

Vencimento

Antecipado”:

“Eventos

Os Eventos de Vencimento Antecipado Automáticos e Eventos de
Vencimento Antecipado Não Automáticos, em conjunto.

de

Vencimento

Antecipado Automático”:

Os eventos que podem ensejar o vencimento antecipado automático das
Debêntures, conforme previstos na Cláusula 8.2 da Escritura de Emissão,
conforme transcritos no item 6.6., abaixo.

“Eventos

de

Vencimento

Antecipado Não Automático”:

Os eventos que podem ensejar o vencimento antecipado não automático
das Debêntures, conforme previstos na Cláusula 8.3 da Escritura de
Emissão, conforme transcritos no item 6.7., abaixo.

“Fiança”:

A garantia fidejussória outorgada pelos Fiadores na Escritura de Emissão,
em garantia de todas as Obrigações Garantidas.

“Fiador”:

JAIMES BENTO DE ALMEIDA JUNIOR, brasileiro, casado pelo regime de
separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG
n° 738.034, expedida pelo SSP/SC, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 252.170.039-87,
com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604,
Edifício Plaza Iguatemi, bairro Jardim Paulistano.

“Fiadores”:

A Almeida Junior e Fiador, quando em conjunto.

“Fração Ideal do Imóvel”:

Significa a fração ideal do Imóvel Lastro referente a 85% (oitenta e cinco
por cento) do Shopping Joinville Garten de titularidade da Devedora.
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“Fundo de Despesas”:

As reservas financeiras mantidas na Conta Centralizadora destinada ao
pagamento de despesas do Patrimônio Separado, além de provisão de
pagamento de despesas futuras do Patrimônio Separado, nos termos da
Cláusula Décima Quarta deste Termo de Securitização.

“Fundo de Reserva”:

As reservas financeiras no valor de R$ 2.489.417,68 (dois milhões,
quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e
sessenta e oito centavos) referentes às primeiras 2 (duas) parcelas
vincendas de amortização dos CRI, acrescidas dos juros remuneratórios
dos CRI, que será destinado ao pagamento de juros remuneratórios e/ou
amortizações programadas dos CRI, em caso de inadimplemento pela
Devedora descontado do Preço de Integralização das Debêntures na
primeira data de integralização das Debêntures, nos termos da Escritura
de Emissão.

“Garantias”:

A Fiança e as Garantias Reais, quando em conjunto.

“Garantias Reais”:

As garantias descritas na Cláusula Oitava deste Termo de Securitização,
quais sejam, a Alienação Fiduciária de Imóvel, a Alienação Fiduciária de
Ações e a Cessão Fiduciária.

“IBGE”:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“Imóvel Lastro” ou “Imóvel”:

O imóvel descrito no Anexo II deste Termo de Securitização para os quais
serão destinados os recursos obtidos pela Devedora com a subscrição e
integralização das Debêntures, nos termos previstos na Cláusula Quarta
da Escritura de Emissão.

“Instrução CVM 414”:

A Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada.

“Instrução CVM 476”:

A Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
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“Instrução CVM 539”:

A Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.

“Instrução CVM 547”:

A Instrução CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014, conforme alterada.

“Instrução CVM 583”:

A Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada.

“Instrução CVM 625”:

A Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020.

“Investidores Profissionais”:

Os investidores que atendam às características de investidor profissional,
assim definidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539.

“Investidores Qualificados”:

Os investidores que atendam às características de investidor qualificado,
assim definidos nos termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 539.

“Investidores”:

Os Investidores Qualificados e os Investidores Profissionais, quando
referidos em conjunto.

“Investimentos Permitidos”:

Os investimentos em aplicações de renda fixa com liquidez diária nos
quais os recursos oriundos dos Créditos Imobiliários mantidos nas Contas
Vinculadas ou na Conta Centralizadora devem ser aplicados, a critério da
Emissora.

“IOF/Câmbio”:

Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio.

“IOF/Títulos”:

Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários.

“IPCA”:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

“IRPJ”:

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

“IRRF”:

Imposto de Renda Retido na Fonte.
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“ISS”:

Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza.

“JTF”:

Jurisdição de tributação favorecida.

“JUCESP”:

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

“Lei 10.931”:

A Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada.

“Lei 9.514”:

A Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada.

“Lei das Sociedades por Ações”:

A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Leis Anticorrupção”:

A legislação aplicável emitida referente a lavagem de dinheiro e
anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, a Lei nº 9.613, de 03 de
março de 1998, conforme alterada, a Lei nº 12.529, de 30 de novembro
de 2011, conforme alterada, a Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013,
conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015,
conforme alterado, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o UK
Bribery Act, conforme aplicável.

“Obrigações Garantidas”:

(i) as obrigações relativas ao fiel, pontual e integral pagamento, pela
Devedora, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, atualizado
monetariamente (quando aplicável), acrescido da Remuneração, dos
prêmios, inclusive do Prêmio Série IPCA e do Prêmio pelo Pagamento
Antecipado (conforme abaixo definidos) e dos demais encargos relativos
às Debêntures, a esta Escritura de Emissão e aos demais Documentos da
Operação, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento ou
em decorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Debêntures, conforme previsto nesta Escritura de Emissão e nos
demais Documentos da Operação de que seja parte; (ii) dos custos e
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despesas incorridos e a serem incorridos em relação à Emissão dos CRI;
(iii) de quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela
Devedora nos termos das Debêntures, da Escritura de Emissão e nos
demais Documentos da Operação de que seja parte, incluindo
obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos,
reembolsos ou indenizações; e (iv) das obrigações de ressarcimento de
toda e qualquer importância que a Securitizadora, o Agente Fiduciário
dos CRI e/ou os titulares de CRI, razoável e comprovadamente venham,
de forma justificada, a desembolsar nos termos das Debêntures, da
Escritura de Emissão, dos CRI e dos demais Documentos da Operação,
conforme aplicável e/ou em decorrência da constituição, manutenção,
realização, consolidação e/ou excussão ou execução das Garantias.

“Oferta Restrita”:

A distribuição pública com esforços restritos de colocação dos CRI,
realizada nos termos da Instrução CVM 476, a qual (i) é destinada a
Investidores Profissionais; (ii) será intermediada pelo Coordenador Líder;
e (iii) estará automaticamente dispensada de registro perante a CVM.

“Operação de Securitização”:

A operação de securitização de recebíveis imobiliários que resultará na
emissão dos CRI aos quais os Créditos Imobiliários serão vinculados como
lastro.

“Patrimônio Separado”:

O patrimônio separado constituído em favor dos Titulares de CRI após a
instituição do Regime Fiduciário pela Emissora, administrado pela
Emissora ou transitoriamente pelo Agente Fiduciário, conforme o caso,
composto (i) pelos créditos decorrentes dos Créditos Imobiliários
representados pela CCI IPCA; (ii) pelos créditos decorrentes dos Créditos
Imobiliários representados pela CCI DI; (iii) pelos valores que venham a
ser depositados na Conta Centralizadora; (iii) pelas Garantias Reais,
observado o compartilhamento das Garantias entre os CRI IPCA e os CRI
DI; e (iv) pelos respectivos bens e/ou direitos decorrentes dos itens (i) a
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(iii), acima. O Patrimônio Separado não se confunde com o patrimônio
comum da Emissora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI,
bem como ao pagamento dos respectivos custos e obrigações fiscais
relacionadas à Emissão, na proporção dos CRI, nos termos deste Termo
de Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514.

“Períodos de Capitalização”:

O Período de Capitalização CRI DI em conjunto com o Período de
Capitalização CRI IPCA.

“Período de Capitalização CRI DI”:

O intervalo de tempo que se inicia na primeira Data de Integralização
(inclusive), no caso do primeiro período de capitalização, ou Data de
Pagamento da Remuneração do CRI DI imediatamente anterior
(inclusive), no caso dos demais períodos de capitalização, e termina na
data prevista para o pagamento da Remuneração do CRI DI
correspondente ao período em questão (exclusive). Cada período de
capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data
de Vencimento.

“Período de Capitalização CRI

O intervalo de tempo que se inicia na primeira Data de Integralização

IPCA”:

(inclusive), no caso do primeiro período de capitalização, ou na Data de
aniversário do CRI IPCA imediatamente anterior (inclusive), no caso dos
demais períodos de capitalização, e termina na Data de Pagamento do
CRI IPCA correspondente ao período em questão (exclusive). Cada
período de capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade,
até a Data de Vencimento.

“PIS”:

Contribuição ao Programa de Integração Social.

“Preço de Integralização”:

Na primeira Data de Integralização, o Valor Nominal Unitário dos CRI; e,
após a primeira Data de Integralização, o montante correspondente ao
Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI IPCA ou Valor Nominal
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Unitário dos CRI DI, conforme o caso, acrescido da respectiva
Remuneração pro-rata temporis desde a primeira Data de Integralização
até a data da efetiva integralização, nos termos da Cláusula Quinta do
presente Termo.

“Preço de Integralização das

O valor a ser pago pela Securitizadora como contrapartida à subscrição e

Debêntures”:

integralização das Debêntures, corresponde (i) ao Valor Nominal Unitário
das Debêntures, na primeira Data de Integralização de cada série das
Debêntures, ou (ii) em caso de integralização das Debêntures de uma
mesma série em Datas de Integralização posteriores, pelo Valor Nominal
Unitário Atualizado das Debêntures da Série IPCA ou pelo Valor Nominal
Unitário das Debêntures da Série DI, conforme o caso, acrescido da
respectiva Remuneração de cada série, calculada pro rata temporis,
desde a primeira Data de Integralização, até a data de sua efetiva
integralização.

“Prêmio Série IPCA”:

Os CRI IPCA farão jus a um prêmio a ser pago pela Devedora na
ocorrência de quaisquer dos seguintes eventos: (i) a Almeida Júnior,
direta ou indiretamente, por meio de sociedades controladas e/ou
coligadas, realize a captação de recursos por meio de oferta pública
inicial de ações, alienação de participação societária e/ou de quaisquer
ativos, que resulte na entrada de recursos em volume individual ou
agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);
ou (ii) na data do pagamento da 36ª (trigésima sexta) parcela mensal das
Debêntures, o que ocorrer primeiro; ou (iii) nas hipóteses de Resgate
Antecipado Compulsório, de Aquisição Antecipada Compulsória, de
Amortização Facultativa e de Aquisição Antecipada Facultativa. O valor
do Prêmio Série IPCA será equivalente a um percentual do saldo do Valor
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, conforme datas e
percentuais indicados no Anexo X ao presente Termo de Securitização;
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“RCA da Fiadora”:

A Reunião do Conselho de Administração da Fiadora, realizada em 02 de
setembro de 2020, a qual foi deliberada pela outorga da fiança e da
Alienação Fiduciária de Ações pela Fiadora.

“Reestruturação dos CRI”:

A alteração de condições relacionadas (i) às condições essenciais dos CRI,
tais como datas de pagamento, remuneração, data de vencimento final,
fluxos operacionais de pagamento ou recebimento de valores, carência
ou covenants operacionais ou financeiros; (ii) ofertas de resgate,
repactuação, aditamentos aos Documentos da Operação e realização de
assembleias, exceto aqueles já previstos nos Documentos da Operação.

“Regime Fiduciário”:

O regime fiduciário estabelecido em favor dos Titulares de CRI, a ser
instituído sobre o Patrimônio Separado, na forma do artigo 9º da Lei
9.514.

“Remuneração”:

A Remuneração CRI IPCA e a Remuneração CRI DI, quando referidas em
conjunto ou individual e indistintamente.

“Remuneração CRI DI”

Juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por cento) da
variação acumuladas da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 4,30%
(quatro inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

“Remuneração CRI IPCA”

Juros remuneratórios prefixados incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário ou o Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, dos
CRI IPCA, correspondentes a 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis.

“Resgate Antecipado”

O resgate antecipado dos CRI vinculados ao presente Termo de
Securitização, nos termos do item 6.2 abaixo.
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“RFB”

Receita Federal do Brasil.

“Taxa de Administração”

A taxa mensal que a Emissora fará jus, pela administração do Patrimônio
Separado, no valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescida
dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros
tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Securitizadora,
atualizada anualmente pelo IPCA, desde a Data de Emissão, calculada pro
rata die, se necessário.

“Taxa DI”

A variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, denominadas “Taxas DI over extra grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no
informativo

diário

disponível

em

sua

página

na

Internet

(www.b3.com.br).

“Termo”

ou

“Termo

Securitização”

de

O presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 114ª e
115ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da
Isec Securitizadora S.A.

“Titulares de CRI”

Em conjunto os Titulares de CRI IPCA e os Titulares de CRI DI.

“Titulares de CRI DI”

Os Investidores Profissionais que tenham subscrito e integralizado os CRI
DI no âmbito da Oferta Restrita ou qualquer outro Investidor que venha
a ser titular de CRI DI.

“Titulares de CRI IPCA”

Os Investidores Profissionais que tenham subscrito e integralizado os CRI
IPCA no âmbito da Oferta Restrita ou qualquer outro Investidor que
venha a ser titular de CRI IPCA.
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“Valor Nominal Unitário”

O valor nominal unitário de cada CRI, na Data de Emissão, qual seja
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

“Valor Unitário das Debêntures”:

O valor nominal unitário de cada Debêntures, na Data de Emissão, qual
seja R$ 100.000,00 (cem mil reais).

“Valor
Atualizado”

1.2.

Nominal

Unitário

O valor nominal unitário de cada CRI IPCA atualizado monetariamente
pela Atualização Monetária.

Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado

de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o primeiro
Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3.

Aprovação Societária da Emissora: A Emissão e a Oferta Restrita foram devidamente aprovadas de

acordo com as deliberações tomadas pelos conselheiros da Emissora, reunidos em Reunião de Conselho de
Administração da Emissora, realizada em 10 de janeiro de 2019, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº
47.719/19-9, em sessão de 22 de janeiro de 2019 e publicada nos jornais “O Dia” e no Diário Oficial do Estado de
São Paulo em edição dos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2019, na qual foi aprovada, por unanimidade de votos,
a emissão de certificados de recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio pela Emissora,
até o limite de R$20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais).

1.4.

A emissão das Debêntures e a assinatura dos demais Documentos da Operação pela Devedora foram

aprovados com base nas deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária de acionistas da Devedora
realizada em 02 de setembro de 2020, nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações, cuja ata
será arquivada na JUCESP e publicada, no DOESP e no jornal “O Dia SP”.

1.4.1. Por força do Decreto do Estado de São Paulo nº 64.879, de 20 de março de 2020, conforme alterado
(“Decreto nº 64.879”), os serviços da Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Junta Comercial”) estão
parcialmente suspensos, o que pode dificultar a realização do arquivamento da ata da AGE da Devedora e da RCA
da Fiadora até a data prevista para integralização das Debêntures. Por tal motivo, a Devedora e a Fiadora se
comprometem a envidar seus melhores esforços para a realização do arquivamento da AGE da Devedora e da RCA
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da Fiadora em tempo hábil à liquidação, mas caso não seja possível, comprometeram-se: (i) a promover o
arquivamento da ata de AGE da Devedora e da RCA da Fiadora no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
da retomada dos serviços pela Junta Comercial, nos termos do artigo 6º, II, da Lei nº 14.030, de 28 de julho de
2020 (“Lei nº 14.030”) e (ii) a cumprir, no menor prazo, possível, qualquer exigência que venha a ser formulada
pela Junta Comercial para arquivamento da ata de AGE da Devedora e da RCA da Fiadora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1.

Vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI: A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e

irretratável, a vinculação da totalidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI IPCA aos CRI IPCA e da
totalidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI DI aos CRI DI, conforme as características descritas na
Cláusula Terceira abaixo.

2.2.

Origem dos Créditos Imobiliários: As CCI, representativas dos Créditos Imobiliários, foram emitidas

pela Securitizadora, sob a forma escritural, nos termos da Lei 10.931 e da respectiva Escritura de Emissão de CCI.

2.3.

Aquisição dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários são decorrentes da subscrição e

integralização das Debêntures, pela Emissora, por meio da assinatura dos Boletins de Subscrição das Debêntures,
após verificação e atendimento das condições previstas na Escritura de Emissão e nos Boletins de Subscrição das
Debêntures.

2.3.1.

A subscrição e integralização das Debêntures pela Emissora será realizada à vista, em moeda corrente

nacional, nos termos da Cláusula 5.11 da Escritura de Emissão, pelo Preço de Integralização das Debêntures.

2.3.2.

A Emissora, com recursos obtidos com a subscrição dos CRI, fará o pagamento do Preço de

Integralização das Debêntures, descontado dos valores referentes às Despesas Iniciais e os valores necessários
para compor o Fundo de Despesas e o Fundo de Reserva, nos termos das Cláusulas 14.1 e 14.2 deste Termo de
Securitização.

2.3.3.

O Preço de Integralização das Debêntures devido pela Emissora em razão da subscrição e

integralização das Debêntures vinculados aos CRI será pago por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED
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ou outra forma de transferência eletrônica de recursos financeiros, na conta corrente a ser previamente
informada pela Devedora, conforme previsto na Escritura de Emissão.

2.4.

Lastro dos CRI: A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os

Créditos Imobiliários representados pela CCI IPCA, com valor nominal total de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete
milhões e quinhentos mil reais), na Data de Emissão, aos CRI IPCA e pela CCI DI, com valor nominal total de
R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais), na Data de Emissão, aos CRI DI.

2.5.

Os pagamentos recebidos relativos aos Créditos Imobiliários serão computados e integrarão o lastro

dos CRI até sua integral liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos Imobiliários
estão expressamente vinculados aos respectivos CRI, por força do Regime Fiduciário constituído pela
Securitizadora, em conformidade com o presente Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo
de retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da Securitizadora. Neste
sentido, os Créditos Imobiliários:

(i)

constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Securitizadora
em nenhuma hipótese;

(ii)

permanecerão segregados do patrimônio comum da Securitizadora até o pagamento integral da
totalidade dos CRI;

(iii)

destinam-se exclusivamente ao pagamento do CRI e dos custos da administração do Patrimônio
Separado nos termos deste Termo de Securitização;

(iv)

estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores da Securitizadora, por
mais privilegiados que sejam, sem prejuízo do disposto no fator de risco “Decisões judiciais sobre a
Medida Provisória nº 2.158-35 podem comprometer os regimes fiduciários sobre os créditos de
certificados de recebíveis imobiliários” constante deste Termo de Securitização;

(v)

não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser excutidos por quaisquer
credores da Securitizadora, por mais privilegiados que sejam; e

(vi)

somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados.

2.5.1.

A Emissora será a única e exclusiva responsável pela administração e cobrança da totalidade dos

Créditos Imobiliários, observada a cláusula 2.7.3 abaixo.
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2.6.

Custódia. O Custodiante será responsável pela manutenção em perfeita ordem, custódia e guarda

física dos Documentos Comprobatórios até a Data de Vencimento ou até a data de liquidação total do Patrimônio
Separado.

2.6.1.

A instituição custodiante, para fins do disposto no item 12 do Anexo III da Instrução CVM 414, é a

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima qualificada.

2.6.2.

Os Documentos Comprobatórios deverão ser mantidos pelo Custodiante, que será fiel depositário

com as funções de: (i) receber os Documentos Comprobatórios, os quais evidenciam a existência dos Créditos
Imobiliários; (ii) fazer a custódia e guarda dos Documentos Comprobatórios até a Data de Vencimento ou a data
de liquidação total do Patrimônio Separado; e (iii) diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas,
atualizados e em perfeita ordem, os Documentos Comprobatórios.

2.6.3.

A Escritura de Emissão de CCI encontra-se devidamente custodiada junto ao Custodiante, nos termos

do § 4º do artigo 18 da Lei 10.931.

2.7.

Procedimentos de Cobrança e Pagamento. O pagamento dos Créditos Imobiliários deverá ocorrer nas

respectivas datas de pagamento dos Créditos Imobiliários previstas na Escritura de Emissão.

2.7.1.

Até a quitação integral das obrigações previstas neste Termo, a Emissora obriga-se a manter os

Créditos Imobiliários e a Conta Centralizadora, bem como todos os direitos, bens e pagamentos, a qualquer título,
deles decorrentes, agrupados no Patrimônio Separado, constituído especialmente para esta finalidade, na forma
descrita no presente Termo de Securitização.

2.7.2.

Conforme definido na Escritura de Emissão, quaisquer recursos relativos ao pagamento dos Créditos

Imobiliários em razão do cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pela Devedora deverão ser
depositados no respectivo dia de pagamento na Conta Centralizadora.

2.7.3.

As atribuições de controle e cobrança dos Créditos Imobiliários em caso de inadimplências, perdas

ou liquidação da Devedora caberão à Emissora, conforme procedimentos previstos na legislação aplicáveis.
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Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, no caso de inadimplemento nos pagamentos
relativos aos CRI, decorrente do inadimplemento da Devedora, o Agente Fiduciário deverá realizar os
procedimentos de execução dos Créditos Imobiliários caso a Securitizadora não o faça, incluindo, mas não se
limitando, à excussão das Garantias Reais, de modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRI. Os
recursos obtidos com o recebimento e cobrança dos créditos serão depositados diretamente na Conta
Centralizadora, sem ordem de preferência ou subordinação entre si, permanecendo segregados de outros
recursos.

2.8.

Níveis de Concentração dos Créditos Imobiliários do Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários

são concentrados integralmente na Devedora.

2.9.

Características dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI IPCA e pela

CCI DI, contam com as características indicadas no Anexo VIII deste Termo de Securitização.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1.

Identificação dos CRI: Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro será constituído pelos Créditos

Imobiliários representados pelas CCI, conforme previsto neste Termo de Securitização, possuem as seguintes
características:

114ª Série – CRI IPCA

115ª Série – CRI DI

1. Emissão: 4ª;

1.

Emissão: 4ª;

2. Série: 114ª;

2.

Série: 115ª;

3. Quantidade de CRI IPCA: 975 (novecentos e

3.

Quantidade de CRI DI: 975 (novecentos e

setenta e cinco);
4. Valor Global da Série: R$ 97.500.000,00

setenta e cinco);
4.

Valor Global da Série: R$ 97.500.000,00

(noventa e sete milhões e quinhentos mil

(noventa e sete milhões e quinhentos mil reais)

reais) na Data de Emissão;

na Data de Emissão;

30
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

114ª Série – CRI IPCA

115ª Série – CRI DI

5. Valor Nominal Unitário: R$ 100.000,00 (cem

5.

mil reais) na Data de Emissão;

Valor Nominal Unitário: R$ 100.000,00 (cem
mil reais) na Data de Emissão;

6. Forma: Os CRI IPCA serão emitidos de

6.

Forma: Os CRI DI serão emitidos de forma

forma nominativa e escritural e sua

nominativa e escritural e sua titularidade será

titularidade será comprovada por extrato

comprovada por extrato emitido pela B3

emitido pela B3 enquanto estiverem

enquanto

eletronicamente

custodiados na B3. Adicionalmente, será

custodiados

na

B3.

estiverem

Adicionalmente, será reconhecido como

reconhecido

comprovante de titularidade dos CRI IPCA

titularidade dos CRI DI o extrato em nome dos

o extrato em nome dos Titulares de CRI

Titulares de CRI emitido pelo Escriturador, com

emitido pelo Escriturador, com base nas

base nas informações prestadas pela B3,

informações prestadas pela B3, quando os

quando os CRI DI estiverem eletronicamente

CRI

custodiados na B3;

IPCA estiverem

eletronicamente

como

eletronicamente

comprovante

de

custodiados na B3;
7. Índice de Atualização Monetária: Os CRI
IPCA serão atualizados monetariamente a

7.

Índice de Atualização Monetária: Os CRI DI não
serão objeto de correção monetária;

partir da primeira Data de Integralização,
pela variação mensal do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo apurado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”),
calculada de forma pro rata temporis por
dias úteis, sendo que o produto da
atualização monetária dos CRI IPCA será
incorporado automaticamente ao Valor
Nominal Unitário ou ao saldo do Valor
Nominal

Unitário,

conforme

o

caso,
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114ª Série – CRI IPCA

115ª Série – CRI DI

conforme cálculo indicado na cláusula 5.1
abaixo;

8. Juros Remuneratórios: Os CRI IPCA farão jus

8.

Juros Remuneratórios: Os CRI DI farão jus a

a juros remuneratórios correspondentes a

juros remuneratórios, correspondentes a 100%

5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco

(cem por cento) da variação acumuladas das

centésimos por cento) ao ano, base 252

taxas

(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,

Interfinanceiros – DI de um dia, over extra

calculado conforme fórmula constante do

grupo, expressa na forma percentual ao ano,

item 5.2.1. abaixo;

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias

médias

diárias

dos

Depósitos

úteis, calculada e divulgada diariamente pela
B3 no informativo diário disponível em sua
página na internet (http://www.b3.com.br)
(“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de
4,30% (quatro inteiros e trinta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) dias úteis, conforme fórmula constante
do item 5.2.2. abaixo;
9. Prêmio: Os CRI IPCA farão jus a Prêmio Série
IPCA;

10. Data de Vencimento: 25 de agosto de 2032;

9.

Prêmio: Não há;

10. Data de Vencimento: 25 de agosto de 2032;
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114ª Série – CRI IPCA

115ª Série – CRI DI

11. Periodicidade de pagamento de juros:

11. Periodicidade

de

pagamento

de

juros:

Ressalvadas as hipóteses de vencimento

Ressalvadas as hipóteses de vencimento

antecipado e/ou resgate antecipado das

antecipado e/ou resgate antecipado das

obrigações decorrentes dos CRI, conforme

obrigações decorrentes dos CRI, conforme os

os termos previstos neste Termo de

termos previstos neste Termo de Securitização,

Securitização, a Remuneração dos CRI será

a

paga mensalmente, conforme datas de

mensalmente, conforme datas de pagamento

pagamento indicadas no Anexo I ao presente

indicadas no Anexo I ao presente Termo de

Termo de Securitização;

Securitização;

12. Periodicidade

de

pagamento

Remuneração

dos

CRI

será

paga

de

12. Periodicidade de pagamento de amortização:

amortização: Ressalvadas as hipóteses de

Ressalvadas as hipóteses de vencimento

vencimento

resgate

antecipado e/ou resgate antecipado das

antecipado das obrigações decorrentes dos

obrigações decorrentes dos CRI, conforme os

CRI, conforme os termos previstos neste

termos previstos neste Termo de Securitização,

Termo de Securitização, o Valor Nominal

o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor

Unitário Atualizado ou saldo do Valor

Nominal Unitário dos CRI DI será amortizado, a

Nominal Unitário Atualizado dos CRI IPCA

partir do 25º mês da Data de Emissão

será amortizado em cada uma das datas de

(inclusive), em cada uma das datas de

amortização, conforme tabela prevista no

amortização, conforme tabela prevista no

Anexo I deste Termo de Securitização;

Anexo I deste Termo de Securitização;

antecipado

e/ou

13. Prazo Total: 4.375 (quatro mil trezentos e

13. Prazo Total: 4.375 (quatro mil trezentos e

setenta e cinco) dias a contar da Data de

setenta e cinco) dias a contar da Data de

Emissão, vencendo-se, portanto, em 25 de

Emissão, vencendo-se, portanto, em 25 de

agosto de 2032, a contar da Data de Emissão

agosto de 2032, a contar da Data de Emissão

até a Data de Vencimento;

até a Data de Vencimento;

14. Regime Fiduciário: Será instituído Regime

14. Regime Fiduciário: Será instituído Regime

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários
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114ª Série – CRI IPCA

115ª Série – CRI DI

representados integralmente pelas CCI IPCA,

representados integralmente pelas CCI DI,

sobre

sobre

as

Garantias,

sobre

a

Conta

as

Garantias,

sobre

a

Conta

Centralizadora, nos termos deste Termo de

Centralizadora, nos termos deste Termo de

Securitização;

Securitização;

15. Ambiente de Distribuição, Negociação,
Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira:

15. Ambiente

de

Distribuição,

Negociação,

Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: B3;

B3;
16. Data de Emissão: 02 de setembro de 2020;

16. Data de Emissão: 02 de setembro de 2020;

17. Local de Emissão: São Paulo – SP;

17. Local de Emissão: São Paulo – SP;

18. Garantias dos CRI IPCA: Os CRI IPCA não

18. Garantias dos CRI DI: Os CRI DI não contam com

contam com garantias;

garantias;

19. Garantias dos Créditos Imobiliários: A Fiança

19. Garantias dos Créditos Imobiliários: A Fiança

outorgada pelos Fiadores e a Alienação

outorgada pelos Fiadores e a Alienação

Fiduciária de Ações.

Fiduciária de Ações.

A Cessão Fiduciária foi constituída sob

A Cessão Fiduciária foi constituída sob condição

condição suspensiva de liberação da cessão

suspensiva de liberação da cessão fiduciária

fiduciária atualmente constituída sobre os

atualmente constituída sobre os Direitos

Direitos Creditórios. A Cessão Fiduciária

Creditórios. A Cessão Fiduciária deverá estar

deverá estar perfeitamente constituída em

perfeitamente constituída em até 60 (sessenta)

até 60 (sessenta) dias contados da Data de

dias

Emissão dos CRI, podendo ser prorrogado

Integralização dos CRI, podendo ser prorrogado

conforme Contrato de Cessão Fiduciária.

conforme Contrato de Cessão Fiduciária.

A Alienação Fiduciária de Imóvel deverá ser

A Alienação Fiduciária de Imóvel deverá ser

formalizada em até 30 (trinta) dias contados

formalizada em até 30 (trinta) dias contados da

da primeira Data de Integralização das

primeira Data de Integralização dos CRI e deverá

Debêntures e deverá ser plenamente

ser plenamente constituída em até 30 (trinta)

contados

da

primeira

Data

de
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114ª Série – CRI IPCA

115ª Série – CRI DI

constituída em até 30 (trinta) dias contados

dias

da primeira Data de Integralização das

Integralização das Debêntures, observado o

Debêntures,

observado

prorrogação

descrito

o

no

contados

da

primeira

Data

de

prazo

de

prazo de prorrogação descrito no Contrato de

Contrato

de

Alienação Fiduciária de Imóvel.

Alienação Fiduciária de Imóvel.
20. Garantia Flutuante e Coobrigação da Emissora:
20. Garantia Flutuante e Coobrigação da

Não, sem coobrigação;

Emissora: Não, sem coobrigação;
21. Classificação de Risco: Os CRI DI serão
21. Classificação de Risco: Os CRI IPCA serão
objeto de classificação de risco pela Agência

objeto de classificação de risco pela Agência
de Classificação de Risco;

de Classificação de Risco;
22. Riscos: Conforme Cláusula Décima Sétima
22. Riscos: Conforme Cláusula Décima Sétima

deste Termo de Securitização.

deste Termo de Securitização.

3.2.

Depósito para Distribuição e Negociação: Os CRI serão depositados para (i) distribuição no mercado

primário, por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo
a liquidação financeira por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 – Títulos e
Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de
pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da B3.

3.3.

Forma de Distribuição dos CRI: A distribuição pública com esforços restritos de CRI será realizada nos

termos da Instrução CVM 476, a qual (i) é destinada a Investidores Profissionais; (ii) será intermediada pelo
Coordenador Líder, em regime de melhores esforços de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição; e
(iii) estará automaticamente dispensada de registro perante a CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM
476.
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3.3.1.

Por se tratar de oferta para a distribuição púbica com esforços restritos, a Oferta Restrita será

registrada perante a ANBIMA exclusivamente para envio de informações que irão compor a base de dados da
ANBIMA, nos termos do Artigo 4º, Parágrafo Único, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários”, desde que expedidas as diretrizes específicas do Conselho de Regulação e
Melhores Práticas até a data de envio à CVM da comunicação de encerramento da Oferta Restrita.

3.3.2.

No âmbito da Oferta Restrita, os CRI somente poderão ser subscritos por Investidores Profissionais,

sendo oferecidos a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, e subscritos por, no máximo, 50
(cinquenta) Investidores Profissionais.

3.3.3.

Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores Profissionais, devendo os mesmos

fornecerem, por escrito, declaração atestando que: (i) estão cientes que a Oferta Restrita não foi registrada na
CVM; (ii) estarem cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução
CVM 476, e observado o item 3.3.4 abaixo; e (iii) são investidores profissionais, nos termos definidos neste Termo
e na legislação aplicável.

3.3.4.

Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de

valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada data de subscrição ou aquisição dos CRI pelo
respectivo Titular de CRI e apenas entre Investidores Qualificados.

3.3.5.

Em conformidade com o artigo 7º-A da Instrução CVM 476, o início da Oferta Restrita será informado

pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados da primeira procura a potenciais investidores.

3.3.6.

Em conformidade com o artigo 8º da Instrução CVM 476, o encerramento da Oferta Restrita dos CRI

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.

3.3.7.

Não será admitida a distribuição parcial dos CRI. Caso a totalidade dos CRI não seja colocada perante

Investidores Profissionais durante o prazo da Oferta Restrita, a Oferta Restrita será cancelada, devendo os valores
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eventualmente integralizados pelos Investidores Profissionais serem devolvidos em até 3 (três) Dias Úteis
contados do cancelamento.

3.3.8.

Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo III da Instrução CVM 414, seguem como Anexo

III, Anexo IV e Anexo V ao presente Termo de Securitização, declaração emitida pelo Coordenador Líder, pela
Securitizadora e pelo Agente Fiduciário, respectivamente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

4.1.

Os CRI de cada série serão integralizados pelo seu respectivo Preço de Integralização. O Preço de

Integralização será pago à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, podendo ser admitido ágio
ou deságio, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI em cada data de integralização.

4.1.1.

A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela B3.

4.1.2.

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI IPCA serão utilizados pela Emissora

exclusivamente para a integralização das Debêntures IPCA. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização
dos CRI DI serão utilizados pela Emissora exclusivamente para a integralização das Debêntures DI.
4.2.

Os recursos obtidos por meio da emissão dos CRI, após a dedução das Despesas, serão destinados

pela Emissora para pagamento à Devedora do Preço de Integralização das Debêntures. A Devedora, por sua vez,
utilizará os recursos para o pré-pagamento de parte do saldo devedor de financiamento imobiliário, no valor de
R$ 191.957.173,03 (cento e noventa e um milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e três reais
e três centavos), representado pelo Contrato de Financiamento, sendo que os recursos obtidos pela Companhia
por meio do Contrato de Financiamento foram destinados, conforme verificado pelo credor do respectivo
Contrato de Financiamento, exclusivamente ao custeio dos custos imobiliários referentes à construção do
Shopping Joinville Garten, objeto das matrículas nºs 154.844 e 154.845 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Joinville, com área total de terreno de aproximadamente 78.439 m² (setenta e oito mil, quatrocentos
e trinta e nove metros quadrados).
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4.2.1.

A Devedora deverá prestar contas à Securitizadora, com cópia ao Agente Fiduciário, sobre a

destinação dos recursos obtidos com a emissão das Debêntures em até 10 (dez) dias contados da
primeira Data de Integralização das Debêntures, por meio de declaração emitida nos termos do Anexo
II da Escritura de Emissão, a qual deverá ser acompanhada de comprovante de quitação das obrigações
decorrentes do pré-pagamento do saldo devedor do Contrato de Financiamento, incluindo, mas não se
limitando a, cópia do termo de quitação emitido pelo credor do Contrato de Financiamento e do
comprovante de pagamento de tal dívida.

4.2.2.

O Agente Fiduciário terá a obrigação de envidar seus melhores esforços de modo a verificar o

efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio da emissão das Debêntures.

4.2.3.

Adicionalmente, para fins de atendimento a eventuais exigências de órgãos públicos,

reguladores, autorreguladores, fiscalizadores, incluindo, sem limitação, a Receita Federal, a CVM e a
ANBIMA, a Securitizadora e/ou o Agente Fiduciário poderão solicitar o envio de cópia dos documentos
(contratos, notas fiscais acompanhadas de seus arquivos no formato “XML”, emitidos automaticamente
durante a emissão das notas fiscais, faturas, recibos, extratos, dentre outros) e informações necessárias
para a comprovação da utilização da totalidade dos recursos desembolsados na forma aqui prevista, em
até 10 (dez) dias contados da respectiva solicitação, ou em prazo inferior, de modo a possibilitar o
cumprimento tempestivo pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário de quaisquer solicitações
efetuadas por autoridades ou órgãos reguladores, regulamentos, leis ou determinações judiciais,
administrativas e/ou arbitrais.

4.2.4.

A Devedora será a responsável pela custódia e guarda de todos e quaisquer documentos que

comprovem a utilização dos recursos relativos às Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão.

4.2.5.

O Agente Fiduciário será responsável por verificar o cumprimento, pela Devedora, da efetiva

destinação dos recursos obtidos por meio desta Emissão nos termos previstos nesta Cláusula Quarta,
quais sejam, a quitação parcial do Contrato de Financiamento.

4.2.6.

A Devedora será responsável pela veracidade dos documentos comprobatórios encaminhados

à Securitizadora e ao Agente Fiduciário, originais ou cópias, em via física ou eletrônica, não cabendo ao
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Agente Fiduciário e à Securitizadora a responsabilidade por verificar a validade, qualidade, veracidade
ou completude das informações técnicas e financeiras de tais documentos.

4.2.7.

Independentemente da ocorrência de vencimento antecipado das obrigações decorrentes da

Escritura de Emissão ou do resgate antecipado total das Debêntures, os recursos captados por meio da
presente Emissão deverão seguir a destinação prevista nesta Cláusula Quarta, até (i) a data de
vencimento original dos CRI, ainda que na hipótese de vencimento antecipado e/ou resgate antecipado
da totalidade das Debêntures; ou, ii) a data em que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos
referidos recursos, o que ocorrer primeiro. A remuneração devida ao Agente Fiduciário será devida pela
Devedora e/ou Fiadoras até a total verificação da destinação dos recursos.

4.2.8.

Uma vez comprovada a aplicação integral dos recursos oriundos da Emissão, nos termos da

Escritura de Emissão, o que será verificado pelo Agente Fiduciário, a Devedora ficará desobrigada com
relação às comprovações de que trata esta Cláusula Quarta assim como o Agente Fiduciário ficará
desobrigado com relação a verificação de que trata esta Cláusula Quarta.

4.2.9.

A Devedora, no âmbito da Escritura de Emissão, se obrigou em caráter irrevogável e

irretratável, a indenizar a Securitizadora e/ou o Agente Fiduciário por todos e quaisquer prejuízos, danos,
perdas, custos e/ou despesas (incluindo custas judiciais e honorários advocatícios) que estas vierem a,
comprovadamente, incorrer em decorrência da utilização dos recursos oriundos das Debêntures de
forma diversa da estabelecida nesta Cláusula 4.2. e de suas subcláusulas.

5. CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DOS CRI, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRI,
REMUNERAÇÃO DOS CRI E AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA DOS CRI

5.1.

Atualização Monetária dos CRI.

Série IPCA

5.1.1.

O Valor Nominal Unitário dos CRI IPCA será atualizado monetariamente a partir da primeira Data de

Integralização até a integral liquidação dos CRI IPCA, pela Atualização Monetária, calculada de forma pro rata
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temporis por dias úteis, sendo que o produto da Atualização Monetária dos CRI IPCA será incorporado
automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRI
IPCA, segundo a seguinte fórmula:

VNa = VNe x C
onde,
VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário após incorporação de juros e atualização monetária a cada período, ou pagamento
de amortização, se houver, conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
C = Fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento,
apurado da seguinte forma:

onde,
n = Número total de índices considerados na atualização do ativo, sendo n um número inteiro;
NIk= Valor do número índice do IPCA referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data de Pagamento;
NIk-1 = valor do número índice do IPCA referente ao terceiro mês imediatamente anterior à Data de Pagamento;
dup = Número de dias úteis entre a Primeira Data de Integralização (inclusive) e a data de cálculo (exclusive),
para o primeiro período de capitalização e o número de dias úteis entre a Data de Pagamento imediatamente
anterior e a data de cálculo para os demais períodos, sendo dup um número inteiro; e
dut =

Número de dias úteis existentes entre a Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, e

a próxima Data de Pagamento sendo “dut” um número inteiro; para o primeiro período considera-se “dut” como
21 (vinte e um) dias;

Observações:
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(i)

O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de casas decimais
daquele divulgado pelo IBGE;

(ii)

A aplicação do IPCA se dará em base mensal, sempre nas Datas de Pagamento;

(iii)

Para fins de cálculo, considera-se como “Data de Pagamento” os dias indicados no Anexo I;

(iv)

Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre 2 (duas) Datas de
Pagamento consecutivas;
𝑑𝑢𝑝

(v)

Os fatores resultantes da expressão

𝑁𝐼
𝑑𝑢𝑡
(𝑁𝐼 𝑘 )
𝑘−1

são considerados com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento; e

(vi)

O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais
remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis) casas decimais, sem
arredondamento.

5.1.2.

Observado o disposto na Cláusula 5.1.5 abaixo, se, quando do cálculo de quaisquer obrigações

pecuniárias relativas aos CRI IPCA, o IPCA não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o último IPCA
divulgado oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou
penalidades entre a Devedora, a Emissora e os Titulares dos CRI IPCA, quando da divulgação posterior do IPCA.

5.1.3.

Em caso de indisponibilidade do IPCA após 10 (dez) dias da data esperada para sua apuração, ou,

ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade legal de aplicação aos CRI IPCA ou por determinação judicial,
será utilizado, em sua substituição, seu substituto legal. Na falta do substituto legal, a Securitizadora ou o Agente
Fiduciário deverá, no prazo máximo de 4 (quatro) Dias Úteis a contar do respectivo evento ou do fim do prazo de
10 (dez) dias mencionado acima, conforme o caso, convocar Assembleia Geral da Série IPCA, nos termos previstos
neste Termo de Securitização, para escolha de novo índice, em comum acordo com a Emissora. Caso (i) não haja
acordo entre os Titulares dos CRI IPCA representando 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI IPCA em
Circulação, a Emissora e a Devedora em relação ao novo índice a ser utilizado; ou (ii) não haja quórum suficiente
para a instalação e/ou deliberação em primeira e segunda convocações da Assembleia Geral Série IPCA, a Emissora
informará à Devedora, para que resgatar a totalidade de Debêntures IPCA e, consequentemente, a Emissora
deverá realizar o resgate antecipado dos CRI IPCA no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da realização
da respectiva assembleia geral, ou contados da data em que referida assembleia geral de titulares dos CRI deveria
ter ocorrido, pelo respectivo Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da respectiva Remuneração, calculada
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pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento de Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate. Nesta alternativa, com a finalidade de
apurar-se a Atualização Monetária com relação aos CRI IPCA a serem resgatados, será utilizada a última variação
disponível do IPCA divulgada oficialmente.

5.1.4.

Considera-se como mês de atualização o período mensal compreendido entre duas Datas de

Pagamento consecutivas.

5.1.5.

Não obstante o disposto na Cláusula 5.1.2 acima, caso o IPCA venha a ser divulgado ou volte a ser

aplicável aos CRI IPCA antes da realização da Assembleia Geral – Série IPCA, a referida assembleia geral não será
mais realizada e o IPCA então divulgado, a partir da respectiva data de referência, será empregado para o cálculo
da Atualização Monetária, não sendo devida nenhuma compensação entre a Devedora, Emissora e os Titulares
dos CRI IPCA quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável inicialmente.

Série DI

5.1.6.

O Valor Nominal Unitário dos CRI DI não será objeto de correção monetária.

5.2.

Remuneração.

Série IPCA

5.2.1.

Sobre o Valor Nominal Unitário ou o Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, dos CRI

IPCA incidirá a Remuneração CRI IPCA.

5.2.2.

A Remuneração CRI IPCA será calculada sob o regime de capitalização composta de forma pro rata

temporis por dias úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI IPCA e a próxima Data de
Pagamento, para o primeiro Período de Capitalização CRI IPCA, e entre Datas de Pagamento para os períodos
subsequentes, e o pagamento será realizado nas Datas de Pagamento conforme Anexo III , de acordo com a
seguinte fórmula:
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J = VNa x (Fator Juros – 1)
Onde:
J= Valor unitário da Remuneração devida, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
VNa = Conforme definido acima;
Fator de Juros = Fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
parametrizado conforme definido a seguir:
𝐷𝑃

252
𝑖
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = (
+ 1)
100

Onde

i = 5,75 (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos);
DP = número de Dias Úteis contido no Período de Capitalização, sendo “DP” um número inteiro.

Série DI

5.2.3.

Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos CRI DI

incidirá a Remuneração CRI DI, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis
decorridos, desde a primeira Data de Integralização CRI DI ou a Data de Pagamento da Remuneração CRI DI
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

5.2.4.

A Remuneração CRI DI será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

J = VNe x (Fator Juros – 1)
Onde:
J = valor da Remuneração CRI DI acumulada no Período de Capitalização CRI DI, calculado com 8 (oito) casas
decimais sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de cada CRI DI,
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e
FatorJuros = produtório das Taxas DI, desde a data de início do Período de Capitalização CRI DI, inclusive, acrescido
do spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de formulada seguinte forma:
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FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread)
Onde:
FatorDI = produtório dos fatores das Taxas DIk, desde a data de início do Período de Capitalização CRI DI, inclusive,
até a data de seu efetivo pagamento, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:
n DI

FatorDI =  1 + (TDI k )
k =1

Onde:
k = número de ordens dos fatores das Taxas DI, variando de 1 (um) até nDI;
nDI = número total de Taxas DI, consideradas no Período de Capitalização CRI DI, sendo “nDI” um número inteiro;
e
1

 DI
 252
TDI k =  k + 1 − 1
 100

TDIk = Taxa DI anual, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
apurada da seguinte forma:
Onde:
K = número de ordem dos fatores das Taxas DI, variando de 1 até “n”;
DIk = Taxa DI divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais.
Fator Spread = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado
conforme fórmula abaixo:

DP

 spread  252
FatorSprea d = 
+ 1
 100

Onde:
Spread = 4,3000; e
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DP = número de Dias Úteis contido no Período de Capitalização CRI DI, sendo “DP” um número inteiro.
Observações:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela B3;

(iv)

o fator resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) é considerado com 9 (nove) casas decimais,
com arredondamento; e

(v)

uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento; com 3 (três) Dias Úteis de defasagem. Por exemplo, para cálculo da
Remuneração da Série DI no dia 4, será considerada a Taxa DI divulgada no dia 1, considerando que o
período entre as datas contenha apenas Dias Úteis, sendo considerada, portanto, a mesma Taxa DI
utilizada para cálculo dos Créditos Imobiliários.

5.2.5.

Observado o disposto na Cláusula 5.2.7 abaixo, se, quando do cálculo de quaisquer obrigações

pecuniárias relativas aos CRI DI previstas neste Termo de Securitização, a Taxa DI não estiver disponível, será
utilizado, em sua substituição, a última Taxa DI divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades entre a Devedora, Emissora e os Titulares dos CRI DI,
quando da divulgação posterior da Taxa DI.

5.2.6.

Em caso de indisponibilidade da Taxa DI após 10 (dez) dias da data esperada para sua apuração, ou,

ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade legal de aplicação aos CRI DI ou por determinação judicial, será
utilizado, em sua substituição, seu substituto legal. Na falta do substituto legal, a Securitizadora ou o Agente
Fiduciário conforme o caso deverá, no prazo máximo de 4 (quatro) Dias Úteis a contar do respectivo evento ou do
fim do prazo de 10 (dez) dias mencionado acima, conforme o caso, convocar Assembleia Geral – Série DI, nos
termos previstos neste Termo de Securitização, para escolha de nova taxa, em comum acordo com a Emissora.
Caso (i) não haja acordo entre os Titulares de CRI DI representando no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1
(um) dos CRI - Série DI em Circulação, a Emissora e a Devedora em relação à nova taxa; ou (ii) não haja quórum
suficiente para a instalação e/ou deliberação em primeira e segunda convocações da Assembleia Geral – Série DI,
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a Emissora deverá informar à Devedora, para que realize o resgate antecipado obrigatório das Debêntures DI em
conformidade com os procedimentos descritos na Escritura de Emissão e, consequentemente, a Emissora deverá
realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI DI no prazo de até 32 (trinta e dois) dias contados da data da
realização da respectiva Assembleia Geral – Série DI, ou contados da data em que referida Assembleia Geral –
Série DI deveria ter ocorrido, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro
rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento de Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate. Nesta alternativa, com a finalidade de
apurar-se a Remuneração devida com relação aos CRI DI a serem resgatados, será utilizada a última Taxa DI
divulgada oficialmente.

5.2.7.

Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral – Série DI prevista acima,

ressalvada a hipótese de sua inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial, referida Assembleia
Geral – Série DI não será realizada em razão da perda de seu escopo e será cancelada, e a Taxa DI, a partir da data
de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas
aos CRI DI previstas neste Termo de Securitização.

5.3.

Amortização Programada dos CRI.

Série IPCA

5.3.1.

Ressalvadas as hipóteses de amortização extraordinária facultativa ou da liquidação antecipada

decorrente do vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das obrigações decorrentes dos CRI, conforme os
termos previstos neste Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI IPCA será amortizado
em cada uma das datas de amortização, conforme tabela prevista no Anexo I deste Termo de Securitização, sendo
o primeiro pagamento devido em 25 de setembro de 2020 e o último na Data de Vencimento CRI IPCA, calculado
nos termos da fórmula abaixo, cujo resultado será apurado pela Debenturista:

Aai = VNa x Tai
onde:
Aai = Valor unitário da i-ésima parcela do Valor Nominal Unitário, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
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VNa = Valor Nominal Unitário Atualizado calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
Tai = Taxa da i-ésima parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado, informada com 4 (quatro) casas decimais,
conforme os percentuais informados nos termos estabelecidos no Anexo I deste Termo de Securitização.

Série DI

5.3.2.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência da amortização extraordinária facultativa ou da

liquidação antecipada decorrente do vencimento antecipado ou resgate antecipado dos CRI, conforme os termos
previstos neste Termo de Securitização, o Valor Nominal Unitário dos CRI DI será amortizado mensalmente, a
partir do 25º mês da Data de Emissão (inclusive) em cada uma das datas de amortização, conforme tabela prevista
no Anexo I do presente Termo de Securitização.

5.3.3.

Observado o disposto neste Termo de Securitização, a Emissora terá até 2 (dois) Dias Úteis contados

do recebimento dos valores decorrentes dos pagamentos de amortização das Debêntures, nos termos da Escritura
de Emissão, para efetuar os respectivos pagamentos aos titulares de CRI.

5.4.

Pagamento da Remuneração dos CRI

5.4.1.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado e resgate antecipado dos

CRI, nos termos deste Termo de Securitização, (i) a Remuneração - Série IPCA será paga mensalmente, nas datas
de pagamento listadas no Anexo I deste Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento devido em 25 de
setembro de 2020 e o último, na Data de Vencimento CRI IPCA; e (ii) a Remuneração dos CRI DI será paga
mensalmente, nas datas de pagamento listadas no Anexo I deste Termo de Securitização, sendo o primeiro
pagamento devido em 25 de setembro de 2020 e o último, na Data de Vencimento CRI DI.

5.4.2.

Observado o disposto no Termo de Securitização, a Emissora terá até 2 (dois) Dias Úteis contados do

recebimento dos valores decorrentes dos pagamentos de Remuneração das Debêntures da Primeira Série e/ou
Debêntures DI, conforme o caso, para efetuar os respectivos pagamentos aos titulares de CRI.

5.5.

Prorrogação de Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de

qualquer obrigação pecuniária relativa aos CRI (inclusive, referentes ao pagamento de qualquer obrigação

47
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

pecuniária da Emissora no âmbito deste Termo de Securitização), até o primeiro Dia Útil imediatamente
subsequente, caso a respectiva data de pagamento não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores
a serem pagos.

5.5.1.

Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo, mínimo, de 2 (dois) Dias Úteis entre o

recebimento (i) dos Créditos Imobiliários representados integralmente pelas CCI pela Emissora; e (ii) o pagamento
das obrigações da Emissora referentes aos CRI, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, com
exceção da data de vencimento.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, DO RESGATE ANTECIPADO E DO VENCIMENTO
ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES

6.1.

Os CRI poderão ser objeto de Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado na ocorrência de

qualquer evento que acione o resgate antecipado, amortização antecipada ou aquisição das Debêntures, nos
termos previstos na Escritura de Emissão.

6.2.

Resgate Antecipado: A Securitizadora deverá realizar o resgate antecipado da totalidade dos CRI nas

seguintes hipóteses: (i) caso seja declarado o vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários representados
pelas Debêntures em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado, nos termos e prazos previstos na
Escritura de Emissão; (ii) caso seja realizado o Resgate Antecipado Facultativo e/ou o Resgate Antecipado
Compulsório e/ou a Aquisição Antecipada Compulsória e/ou Aquisição Antecipada Facultativa das Debêntures,
nos termos e prazos previstos na Escritura de Emissão; (iii) caso não haja acordo sobre o novo índice a ser utilizado
em substituição ao IPCA entre os Titulares de CRI IPCA, a Emissora e a Devedora, ou caso não seja realizada
referida assembleia na qual tal matéria seria deliberada por qualquer motivo, nos termos da Cláusula 5.1.3 acima;
ou (iv) caso não haja acordo sobre a nova taxa a ser utilizada em substituição à Taxa DI entre os Titulares de CRI
DI, a Emissora e a Devedora, ou caso não seja realizada referida assembleia na qual tal matéria seria deliberada
por qualquer motivo, nos termos da Cláusula 5.2.7 acima.

6.2.1.

Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não Automático, a Emissora e/ou o

Agente Fiduciário deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da ciência, pela Emissora e/ou pelo Agente
Fiduciário, da ocorrência de referido evento, convocar uma Assembleia Geral de Titulares de CRI, para deliberar
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sobre a orientação a ser tomada pela Securitizadora em relação a eventual não declaração do vencimento
antecipado das Debêntures, observados os quóruns de instalação e deliberação previstos neste Termo de
Securitização.

6.2.2.

Se, na referida Assembleia Geral, (i) os titulares dos CRI que representem, pelo menos, a maioria

absoluta dos CRI em Circulação, em primeira convocação; ou (ii) os Titulares dos CRI que representem, pelo
menos, a maioria dos CRI presentes, desde que referida Assembleia Geral conte com a presença de pelo menos
50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação, em segunda convocação, votem por orientar a Emissora para
que esta não declare o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, a Emissora não deverá
declarar o vencimento antecipado das Debêntures e os CRI não serão objeto de Resgate Antecipado. Caso
contrário, independentemente do motivo (não realização da referida assembleia no prazo definido ou falta de
quórum de instalação ou falta de quórum de aprovação), a Securitizadora deverá declarar o vencimento
antecipado das Debêntures e prosseguir com o Resgate Antecipado dos CRI.

6.2.3.

Caso seja verificada a ocorrência das hipóteses de Resgate Antecipado dos CRI previstas na Cláusula

6.2 acima, observada ainda a Assembleia Geral de que trata o item 6.2.2 acima, conforme aplicável, e o disposto
na Cláusula 6.2.4 abaixo, será devido aos Titulares de CRI valor equivalente ao saldo devedor dos CRI, acrescido
de eventuais despesas do respectivo Patrimônio Separado e eventuais encargos moratórios aplicáveis nos termos
dos Documentos da Operação.

6.2.4.

Caso seja verificada a hipótese de Resgate Antecipado dos CRI prevista no subitem (ii) da Cláusula 6.2

acima, será devido aos Titulares de CRI, além dos montantes previstos na Cláusula 6.2.3 acima, o seguinte prêmio
equivalente ao percentual indicado na tabela abaixo incidente sobre saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures (“Prêmio pelo Pagamento Antecipado”):

Período de Resgate

“Percentual Aplicável”

1º ano

Lock-up (não haverá resgate nesse

02/09/2020 a 01/09/2021 (inclusive)

período)

2º ano

Lock-up (não haverá resgate nesse

02/09/2021 a 01/09/2022 (inclusive)

período)

3º ano

3,50%
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02/09/2022 a 01/09/2023 (inclusive)
4º ano

3,25%

02/09/2023 a 01/09/2024 (inclusive)
5º ano

3%

02/09/2024 a 01/09/2025 (inclusive)
6º ano

2,50%

02/09/2025 a 01/09/2026 (inclusive)
7º ano

2,20%

02/09/2026 a 01/09/2027 (inclusive)
8º ano

1,80%

02/09/2027 a 01/09/2028 (inclusive)
9º ano

1,40%

02/09/2028 a 01/09/2029 (inclusive)
10º ano

1%

02/09/2029 a 01/09/2030 (inclusive)

6.2.5.

Caso seja verificada a hipótese de Resgate Antecipado dos CRI IPCA prevista no subitem (ii) da

Cláusula 6.2 acima, será devido adicionalmente aos Titulares de CRI IPCA, o Prêmio Série IPCA.

6.2.6.

O pagamento do Resgate Antecipado deverá ser realizado na data indicada na comunicação de

Resgate Antecipado, que deverá ser informada à B3 com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e será feito
observados os procedimentos da B3, para os CRI custodiados eletronicamente na B3.

6.2.7.

Os CRI resgatados pela Emissora nos termos aqui previstos deverão ser cancelados pela Emissora.

6.3.

Amortização Extraordinária: Caso seja realizada pela Devedora a amortização extraordinária

facultativa das Debêntures IPCA e/ou das Debêntures DI, nos termos e prazos previstos na Escritura de Emissão,
a Securitizadora deverá realizar a amortização extraordinária de parcela do Valor Nominal Unitário Atualizado dos
CRI IPCA e/ou do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI DI, conforme o caso, em montante proporcional à
amortização extraordinária das Debêntures IPCA e/ou das Debêntures DI, conforme o caso.
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6.3.1.

A Amortização Facultativa dos CRI será realizada mediante o pagamento aos Titulares de CRI de valor

equivalente ao percentual do saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Atualização Monetária, se for o caso,
e da Remuneração aplicável aos CRI objeto da Amortização Facultativa, bem como de eventuais despesas do
respectivo Patrimônio Separado e eventuais encargos moratórios aplicáveis nos termos dos Documentos da
Operação. Caso a Amortização Facultativa seja decorrente de amortização extraordinária facultativa de
Debêntures realizada nos termos da Cláusula 5.19.1 da Escritura de Emissão, será devido aos titulares dos CRI a
parcela do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, devidamente corrigida pela
Atualização Monetária, se for o caso, e acrescida (a) da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento; (b) de Prêmio pelo Pagamento Antecipado apurado, mutatis
mutandis, na forma da Cláusula 6.2.4 acima. e (c) Prêmio Série IPCA.

6.3.2.

O pagamento da Amortização Facultativa deverá ser realizado na data indicada na comunicação de

Amortização Facultativa, a qual deverá corresponder à uma Data de Pagamento dos CRI, deverá ser informado à
B3 com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis e será feito observados os procedimentos da B3, para os CRI
custodiados eletronicamente na B3.

6.4.

Inadimplemento e Excussão das Garantias Reais: Caso a Securitizadora não receba os valores

necessários ao pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI a Securitizadora deverá tomar as medidas
deliberadas pelos Titulares de CRI para cobrança de tais valores, que poderão incluir, mas não se limitarão, à
excussão das Garantia Reais. A excussão das Garantias Reais poderá ser realizada no todo ou em parte,
individualmente ou em conjunto em procedimento único ou em procedimentos simultâneos ou sucessivos, sem
nenhuma ordem de preferência, conforme determinação dos Titulares de CRI, observado o disposto nos Contratos
de Garantia, sendo que os recursos obtidos serão utilizados para pagamento dos valores devidos aos Titulares de
CRI de forma pro rata, considerando o saldo devedor de cada Série de CRI, observados, ainda, os procedimentos
determinados nos Contratos de Garantia.

6.5.

Observado o disposto nesta cláusula, a Emissora poderá declarar antecipadamente vencidas todas as

obrigações constantes da Escritura de Emissão na ocorrência das hipóteses descritas abaixo.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DA EMISSORA

7.1.

Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitização, a Emissora obriga-se,

adicionalmente, a:

(i)

administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro contábil próprio e
independente de suas demonstrações financeiras;

(ii)

informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora diretamente ao Agente
Fiduciário, por meio de comunicação por escrito em até 1 (um) Dia Útil a contar de sua ciência, bem
como aos participantes do mercado, conforme aplicável, observadas as regras da CVM;

(iii)

fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações, sempre que solicitado:
(a)

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os seus demonstrativos financeiros e/ou
contábeis, auditados ou não, inclusive dos demonstrativos do Patrimônio Separado, assim
como de todas as informações periódicas e eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos
prazos ali previstos, relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser entregues
à CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por qualquer meio, àquela autarquia;

(b)

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, cópias de todos os documentos e informações, inclusive
financeiras e contábeis, fornecidos pela Devedora e desde que por ele entregue, nos termos
da legislação vigente;

(c)

dentro de 10 (dez) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de quaisquer documentos que lhe
sejam razoavelmente solicitados, permitindo que o Agente Fiduciário, por meio de seus
representantes legalmente constituídos e previamente indicados, tenha acesso aos seus livros
e registros contábeis, bem como aos respectivos registros e relatórios de gestão e posição
financeira referentes ao Patrimônio Separado;

(d)

dentro de 10 (dez) Dias Úteis da data em que forem publicados, cópias dos avisos de fatos
relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do conselho de administração e da diretoria
da Emissora que, de alguma forma, envolvam o interesse dos Titulares de CRI; e

(e)

cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa que, de alguma forma,
envolvam o interesse dos Titulares de CRI, recebida pela Emissora em até 10 (dez) Dias Úteis
contados da data de seu recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas circunstâncias.
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(iv)

submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, bem como as demonstrações
financeiras relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria e em
observância ao disposto na Instrução CVM 480;

(v)

informar ao Agente Fiduciário, em até 2 (dois) Dias Úteis de seu conhecimento, qualquer
descumprimento pela Devedora e/ou por eventuais prestadores de serviços contratados em razão
da Emissão de obrigação constante deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da
Operação;

(vi)

efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pelo Agente Fiduciário,
nos termos dos itens 11.11 e 14.1 deste Termo de Securitização, o pagamento de todas as despesas
razoavelmente incorridas e comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para proteger
os direitos, garantias e prerrogativas dos Titulares de CRI ou para a realização de seus créditos;

(vii)

manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta perante a CVM;

(viii)

manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitização, instituição financeira habilitada
para a prestação do serviço de banco liquidante;

(ix)

não realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido em seu estatuto social; (b)
que não estejam expressamente previstos e autorizados em seu estatuto social; ou (c) que não
tenham sido previamente autorizados com a estrita observância dos procedimentos estabelecidos
em seu estatuto social, sem prejuízo do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e
regulamentares aplicáveis;

(x)

não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este Termo de Securitização
e/ou com os demais Documentos da Operação, em especial os que possam, direta ou indiretamente,
comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de
Securitização;

(xi)

comunicar, em até 2 (dois) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de notificação, a ocorrência de
quaisquer eventos e/ou situações que possam, no juízo razoável do homem ativo e probo, colocar
em risco o exercício, pela Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, vinculados aos bens e
direitos integrantes do Patrimônio Separado e que possam, direta ou indiretamente, afetar
negativamente os interesses da comunhão dos Titulares de CRI conforme disposto no presente
Termo de Securitização;

(xii)

não pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrimônio Separado;

53
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

(xiii)

manter em estrita ordem a sua contabilidade e do Patrimônio Separado, por meio da contratação de
prestador de serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis impostas pela CVM às
companhias abertas, bem como efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios
fundamentais da contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso irrestrito aos
livros e demais registros contábeis da Emissora;

(xiv)

manter:
(a)

válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações necessárias ao
regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer pagamento necessário para
tanto;

(b)

seus livros contábeis e societários regularmente abertos e registrados na junta comercial de
sua respectiva sede social, na forma exigida pela Lei das Sociedades por Ações, pela legislação
tributária e pelas demais normas regulamentares, em local adequado e em perfeita ordem; e

(c)

em dia o pagamento de todos os tributos devidos em âmbito federal, estadual ou municipal
ou está em discussão na esfera administrativa ou judicial;

(xv)

manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou por meio de
seus agentes, serviço de atendimento aos Titulares de CRI;

(xvi)

indenizar os Titulares de CRI em razão de prejuízos que causar por descumprimento de disposição
legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade
do Patrimônio Separado;

(xvii)

fornecer aos Titulares de CRI, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da solicitação
respectiva, informações relativas aos Créditos Imobiliários;

(xviii)

caso entenda necessário e a seu exclusivo critério, substituir durante a vigência dos CRI um ou mais
prestadores de serviço envolvidos na presente Emissão, independentemente da anuência dos
Titulares de CRI por meio de Assembleia Geral ou outro ato equivalente, desde que não prejudique
no pagamento da remuneração do CRI, por outro prestador devidamente habilitado para tanto, a
qualquer momento. Nesta hipótese, caso a remuneração dos novos prestadores de serviços seja
superior àquela paga aos atuais, tal substituição deverá ser aprovada previamente e por escrito pela
Devedora. Sendo certo que, a destituição do Agente Fiduciário, acontecerá por meio de Assembleia
Geral observando a cláusula 11.12 abaixo;

(xix)

informar e enviar todos os dados financeiros, atos societários e organograma necessários à realização
do relatório anual, conforme Instrução CVM 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário,
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os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do
encerramento do prazo para disponibilização na CVM do relatório anual do Agente Fiduciário; e
(xx)

informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado e/ou
Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, no prazo de até 1 (um) Dia Útil a contar de sua ciência.

7.2.

Sem prejuízo das demais obrigações legais da Emissora, é obrigatória:

(i)

a elaboração pela Emissora de:
a. balanço refletindo a situação do Patrimônio Separado;
b. relatório de descrição das despesas incorridas no respectivo período;
c. relatório de custos referentes à defesa dos direitos, garantias e prerrogativas dos Titulares de CRI,
inclusive a título de reembolso ao Agente Fiduciário; e
d. relatório contábil a valor de mercado dos ativos integrantes do Patrimônio Separado, segregados
por tipo e natureza de ativo, observados os termos e as condições deste Termo de Securitização.

7.3.

Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Termo, a Emissora obriga-se a encaminhar ao

Agente Fiduciário e aos titulares dos CRIs um relatório mensal previsto no Anexo 32-II da Instrução CVM 480, a
partir do mês subsequente à integralização dos CRI, até o 15º (quinze) dia após o final de cada mês, ratificando a
vinculação dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, aos CRI.

7.4.

O referido relatório mensal deverá incluir:
(i)

saldo Devedor dos CRI;

(ii)

saldo devedor dos Créditos Imobiliários vinculados aos CRI;

(iii)

último valor pago aos Titulares de CRI;

(iv)

último valor recebido da Devedora;

(v)

valor da amortização programada dos CRI;

(vi)

eventual Resgate Antecipado e/ou Amortização Extraordinária;

(vii)

saldo do Fundo de Despesas;

(viii)

saldo do Fundo de Reserva; e

(ix)

pagamento das despesas.
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7.5.

A Emissora, em conformidade com as declarações da Devedora, se responsabiliza pela exatidão das

informações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares de CRI, ressaltando
que analisou diligentemente, em conformidade com o relatório de auditoria jurídica e opinião legal da operação,
os documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade, veracidade, ausência de vícios,
consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares de CRI.

7.6.

A Securitizadora neste ato declara que:

(i)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade por
ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste Termo e
dos demais Documentos da Operação de que seja parte, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas
obrigações aqui previstas e previstas nos demais Documentos da Operação de que seja parte, tendo
sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii)

os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da Operação de que seja
parte 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;

(iv)

é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários representados pela CCI IPCA e pela CCI DI, das
Garantias e da Conta Centralizadora;

(v)

os Créditos Imobiliários representados pelas CCI encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer
ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da
Securitizadora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Securitizadora de
celebrar este Termo e os demais Documentos da Operação de que seja parte;

(vi)

uma vez verificadas as condições suspensivas identificadas no Contrato de Cessão Fiduciária, bem
como a liberação da Alienação Fiduciária Gaia, conforme definida no Contrato de Alienação Fiduciária
de Imóvel, as Garantias Reais encontrar-se-ão livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames
ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Securitizadora a
existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Securitizadora de celebrar este Termo
e os demais Documentos da Operação de que seja parte;
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(vii)

não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais,
reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Securitizadora em qualquer tribunal, que afetem
ou possam vir a afetar a capacidade da Emissora de cumprir com as obrigações assumidas neste
Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação, os Créditos Imobiliários
representados pelas CCI, as Garantia Reais, a Conta Centralizadora ou, ainda que indiretamente, o
presente Termo;

(viii)

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

(ix)

este Termo e os demais Documentos da Operação de que seja parte constituem uma obrigação legal,
válida e vinculativa da Securitizadora, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(x)

a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações (a) não violam
qualquer disposição contida em seus documentos societários ou constitutivos; (b) não violam
qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa de entidade autorreguladora ou arbitral,
aos quais esteja vinculada; (c) não violam qualquer instrumento ou contrato que tenha firmado, bem
como não geram o vencimento antecipado de nenhuma dívida contraída; e (d) não exigem qualquer
consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza;

(xi)

cumpre e faz com que suas respectivas afiliadas, acionistas e funcionários, conforme aplicável,
cumpram as normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a
administração pública, na forma da Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, conforme alterada, na
medida em que (a) mantém políticas e procedimentos internos que asseguram integral cumprimento
de tais normas; (b) dá pleno conhecimento de tais normas a todos os profissionais que venham a se
relacionar com a parte; e (c) abstém-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à
administração pública, nacional e estrangeira, no interesse da outra parte ou para seu benefício,
exclusivo ou não; e

(xii)

cumpre e faz com que suas respectivas afiliadas, acionistas e funcionários, conforme aplicável,
cumpram a legislação socioambiental, obrigando-se a adotar toda e qualquer medida preventiva e
remediadora necessária para o integral cumprimento de referida legislação.

7.6.1.

A Emissora compromete-se a notificar, em até 1 (um) Dia Útil, o Agente Fiduciário que, por sua vez,

compromete-se a notificar imediatamente os Titulares de CRI e o Coordenador Líder (durante o prazo de
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colocação no mercado primário dos CRI) caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou
parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS

8.1.

Não obstante a instituição do Regime Fiduciário com o consequente Patrimônio Separado, serão

constituídas, em garantia das Debêntures e dos Créditos Imobiliários representados pelas CCI, a Alienação
Fiduciária de Imóvel, a Alienação Fiduciária de Ações e a Cessão Fiduciária, bem como foi outorgada fiança pelos
Fiadores, nos termos da Escritura de Emissão.

8.2.

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, diretamente sobre os CRI, que

gozarão indiretamente das garantias indicadas no item 8.1 acima. Os CRI não contarão com garantia flutuante da
Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio
Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações assumidas no âmbito do presente Termo de
Securitização.

8.3.

As Garantias Reais integrarão o Patrimônio Separado e serão compartilhas entre os CRI IPCA e os CRI

DI, sendo que os recursos obtidos em caso de excussão das Garantias Reais serão utilizados para pagamento dos
valores devidos aos Titulares de CRI de forma pro rata, considerando o saldo devedor de cada Série de CRI,
observados, ainda, os procedimentos determinados nos Contratos de Garantia.
8.4.

Foram ou serão, conforme aplicável e abaixo descrito, prestadas as seguintes garantias aos Créditos

Imobiliários.
8.4.1.

Alienação Fiduciária de Ações: Na Data de Integralização, a Alienação Fiduciária de Ações estará

devidamente constituída, sendo que o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações estará assinado e registrado nos
cartórios competentes, em garantia das Obrigações Garantidas, incluindo a cessão fiduciária sobre os direitos
econômicos a tais Ações, em caráter resolúvel, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, isto é, deixará,
automaticamente, de produzir seus efeitos e se extinguirá mediante a comprovação, pela Devedora, do efetivo
registro e perfeita constituição da Alienação Fiduciária de Imóvel, no Ofício de Registro de Imóveis competente,
nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel e da legislação aplicável.
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8.4.1.1.

As Ações, nesta data, possuem o valor total de R$ 409.717.000,00 (quatrocentos e nove

milhões, setecentos e dezessete mil reais), o qual representa 210,11% (duzentos e dez inteiros e onze
centésimos por cento) do valor total de emissão das Debêntures.
8.4.2.

Alienação Fiduciária de Imóvel: Após a liberação da Alienação Fiduciária Gaia, será constituída a

Alienação Fiduciária de Imóvel.
8.4.2.1.

A Devedora se comprometeu, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a prenotar

o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, tão logo seja baixada a Alienação Fiduciária Gaia, devendo
a Alienação Fiduciária de Imóvel ser protocoloda no competente Cartório de Registro de Imóveis no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da Data de Integralização das Debêntures. Esse prazo poderá ser
prorrogado por até 30 (trinta) dias, no caso de exigência realizada pelo Registro de Imóveis por motivo
não imputável exclusivamente à Devedora, seja por conta de exigências na liberação da Alienação
Fiduciária Gaia atualmente constituída sobre o Imóvel ou por conta da constituição da Alienação Fiduciária
de Imóvel em si, em todos os casos, desde que a Devedora esteja cumprindo com tais exigências de forma
tempestiva e diligente. A Devedora obriga-se a apresentar a Alienação Fiduciária de Imóvel devidamente
registrada à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, em até 3 (três) Dias Úteis contados da data
de obtenção do referido registro.

8.4.2.2.

O valor justo da Fração Ideal do Imóvel é de R$ 552.840.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois

milhões e oitocentos e quarenta mil reais), conforme acordado entre as Partes, nos termos do Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóvel, o qual representa, nesta data, 283,51% (duzentos e oitenta e três
inteiros e cinquenta e um centésimos por cento) do valor total de emissão das Debêntures.
8.4.3.

Cessão Fiduciária: Na Data de Integralização, a Cessão Fiduciária estará devidamente constituída,

sendo que o Contrato de Cessão Fiduciária estará assinado e registrado nos cartórios competentes, em garantia
das Obrigações Garantidas, sob condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, outorgada pela
Devedora, em caráter irrevogável e irretratável, em favor da Emissora.
8.4.3.1.

Inicialmente, a Cessão Fiduciária está sujeita à liberação das cessões fiduciárias constituídas

sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, conforme descritos nos contratos indicados no
Anexo I do Contrato de Cessão Fiduciária.
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8.4.3.2.

Os Direitos Creditórios deverão respeitar o Índice de Cobertura de 1,25x, conforme previsto na

Cessão Fiduciária.
8.4.4.

Fiança: Na Data de Integralização, a Fiança dos Fiadores estará devidamente constituída em garantia

das Obrigações Garantidas.

8.5.

A excussão das Garantias Reais poderá ser realizada no todo ou em parte, individualmente ou em

conjunto em procedimento único ou em procedimentos simultâneos ou sucessivos, conforme determinação da
Securitizadora mediante orientação dos Titulares de CRI, observado o disposto nos Contratos de Garantia.

9. CLÁUSULA NONA - DA CONTA CENTRALIZADORA

9.1.

Investimentos Permitidos: A integralidade dos recursos retidos na Conta Centralizadora será aplicada

pela Securitizadora, de acordo com a melhor opção de investimento disponível, a critério da Securitizadora,
exclusivamente nos Investimentos Permitidos, sem necessidade de autorização prévia da Devedora, sendo que a
Securitizadora não assegurará nenhuma expectativa dos rendimentos aplicados.

9.2.

Os recursos retidos na Conta Centralizadora somente poderão ser aplicados em Investimentos

Permitidos que tenham valores, prazos ou datas de resgate que permitam o pagamento das Obrigações
Garantidas.

9.3.

Quaisquer transferências de recursos eventualmente existentes retidos na Conta Centralizadora

realizadas pela Securitizadora à Devedora, nos termos dos Documentos da Operação serão realizadas líquidas de
tributos incidentes, ressalvada à Securitizadora os benefícios fiscais decorrentes da tributação na fonte destes
rendimentos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REGIME FIDUCIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

10.1.

Na forma do artigo 9º da Lei 9.514, é instituído (i) o Regime Fiduciário sobre (a) os créditos

decorrentes dos Créditos Imobiliários representados pela CCI IPCA e pela CCI DI; (b) os valores que venham a ser
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depositados na Conta Centralizadora; (c) as Garantias, observado o compartilhamento das Garantias entre os CRI
IPCA e os CRI DI; e (d) os respectivos bens e/ou direitos decorrentes dos itens (a) a (c), acima, constituindo os
Créditos Imobiliários lastro para a emissão dos CRI IPCA e dos CRI DI.

10.2.

O Patrimônio Separado, único e indivisível, será composto (a) pelos créditos decorrentes dos Créditos

Imobiliários IPCA representados pela CCI IPCA; (b) pelos créditos decorrentes dos Créditos Imobiliários DI
representados pela CCI DI; (c) pelos valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora; (d) pelas
Garantias Reais, observado o compartilhamento das Garantias Reais entre os CRI IPCA e os CRI DI; e (d) os
respectivos bens e/ou direitos decorrentes dos itens (a) a (d), acima, e será destinado especificamente ao
pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei 9.514.

10.3.

Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, o Patrimônio Separado deverá ser isento 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 responderá, exclusivamente, pelas obrigações
inerentes aos respectivos CRI.

10.4.

A Emissora será responsável, no limite do Patrimônio Separado, perante os Titulares de CRI IPCA e os

Titulares de CRI DI, conforme o caso, pelo ressarcimento do valor do Patrimônio Separado que houver sido
atingido em decorrência de ações judiciais ou administrativas de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da
Emissora, no caso de aplicação do artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35.

10.5.

Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma hipótese os Titulares de CRI terão

o direito de haver seus créditos no âmbito da Emissão contra o patrimônio da Emissora, sendo sua realização
limitada à liquidação do Patrimônio Separado.

10.6.

A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua quebra,

cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário ou à Emissora convocar Assembleia Geral para deliberar sobre as
normas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado.

10.7.

O Patrimônio Separado (i) responderá apenas pelas obrigações inerentes aos CRI, pelo pagamento

das despesas de administração do Patrimônio Separado e pelos respectivos custos e obrigações fiscais, conforme

61
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

previsto neste Termo de Securitização; (ii) estão isentos de qualquer ação ou execução de outros credores da
Emissora que não sejam os Titulares de CRI; e (iii) não são passíveis de constituição de outras garantias ou
excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste Termo de Securitização.

10.8.

A Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso

de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda,
por desvio da finalidade do mesmo.

10.9.

A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências

necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento dos CRI e demais
encargos acessórios dos CRI.

10.9.1.

Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instrução CVM 414, a Emissora declara que:

(i)

a custódia de 1 (uma) via digital da Escritura de Emissão de CCI e dos Documentos Comprobatórios
será realizada pelo Custodiante, cabendo à Emissora a guarda e conservação de 1 (uma) via digital da
Escritura de Emissão de CCI e 1 (uma) via original da Escritura de Emissão e seus eventuais futuros
aditamentos;

(ii)

a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades que serão realizadas
pela Securitizadora; e

(iii)

a Emissora será responsável pela emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas e mediante
anuência do Agente Fiduciário, do termo de liberação das Garantias Reais.

10.10.

Taxa de Administração: A Securitizadora fará jus ao recebimento mensal da Taxa de Administração,

por cada série de CRI, devendo a primeira parcela ser paga, até o 1º (primeiro) Dia Útil contado da primeira data
de pagamento dos Créditos Imobiliários, e as demais serem pagas mensalmente, nas mesmas datas dos meses
subsequentes, até o resgate total dos CRI. A referida despesa já está acrescida dos seguintes impostos: ISS, CSLL,
PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Cessionária, conforme
o caso, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.
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10.10.1.

A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRI, caso a

Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRI, remuneração esta que será devida
proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. Caso não haja recursos na Conta Centralizadora ou a
Devedora não pague tempestivamente e os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o
pagamento da Taxa de Administração, e um Evento de Liquidação do Patrimônio Separado estiver em curso, os
Titulares de CRI arcarão com a Taxa de Administração, ressalvado seu direito de, num segundo momento, se
reembolsarem com a Devedora após a realização dos Patrimônio Separado.

10.11.

Reestruturação: Em qualquer Reestruturação dos CRI, que vier a ocorrer ao longo do prazo de

duração dos CRI, que implique a elaboração de aditamentos aos Documentos da Operação e/ou na realização de
Assembleias Gerais de Titulares dos CRI, será devida, pela Devedora à Securitizadora, uma remuneração adicional,
equivalente a R$ 700,00 (setecentos reais) por hora de trabalho dos profissionais da Securitizadora dedicados a
tais atividades, corrigidos a partir da data da emissão dos CRI pela variação acumulada do IPCA no período
anterior, acrescida dos seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que
venham a incidir sobre a remuneração da Securitizadora, conforme o caso, nas alíquotas vigentes na data de cada
pagamento. Também, a Devedora deverá arcar com todos os custos decorrentes da formalização e constituição
dessas alterações, inclusive aqueles relativos a honorários advocatícios razoáveis devidos ao assessor legal
escolhido de comum acordo entre a Securitizadora e a Devedora, acrescido das despesas e custos devidos a tal
assessor legal. O pagamento da remuneração prevista nesta cláusula ocorrerá sem prejuízo da remuneração
devida a terceiros eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela
Securitizadora e também será arcado mediante a utilização do Fundo de Despesas, em até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da entrega, pela Securitizadora do respectivo relatório de horas, com as horas efetivamente trabalhadas
e o valor efetivamente devido pela Devedora.

10.12.

Ordem de Prioridade de Pagamentos: Os valores integrantes do Patrimônio Separado, inclusive, sem

limitação, aqueles recebidos em razão do pagamento dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, deverão
ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente
será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior:
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(i)

Despesas do Patrimônio Separado, caso não haja recursos suficientes no Fundo de Despesas e não
sejam arcadas diretamente pela Devedora, sem exclusão da responsabilidade da Devedora pelo
pagamento, com recursos que não sejam do Patrimônio Separado;

(ii)

Fundo de Reserva, caso não haja recursos suficientes no Fundo de Reservas e não sejam arcadas
diretamente pela Devedora;

(iii)

Encargos Moratórios e demais encargos devidos sob as obrigações decorrentes dos CRI, nos termos
deste Termo, se aplicável;

(iv)

Remuneração dos CRI;

(v)

Valores devidos em razão de Amortização Programada dos CRI, Resgate Antecipado dos CRI; e

(vi)

Liberação dos valores à conta corrente a ser indicada pela Devedora, se aplicável.

10.12.1.

Os recursos disponíveis na Conta Centralizadora oriundos dos pagamentos dos Créditos Imobiliários,

representados pelas CCI, quando retidos na Conta Centralizadora, serão aplicados nos Investimentos Permitidos,
observada a ordem de prioridade de pagamentos estabelecida na Cláusula 10.12 acima.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

11.1.

A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a nomeação, para

desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma remuneração nos termos da lei
e deste Termo.

11.2.

Atuando como representante da comunhão dos Titulares de CRI, o Agente Fiduciário, declara que:

(i)

aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstas
na legislação e regulamentação específica e neste Termo de Securitização;

(ii)

aceita integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e condições;

(iii)

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

(iv)

a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não
infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
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(v)

verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente Termo de Securitização,
bem como a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela
Emissora e contidas neste Termo de Securitização, sendo certo que verificará a regularidade da
constituição das Garantias Reais e a aquisição dos Créditos Imobiliários, tendo em vista que na data
de assinatura deste Termo de Securitização as Garantias Reais, não se encontram constituídas e
exequíveis, uma vez que deverão atender os requisitos previstos nos Contratos de Garantia dentro
dos prazos previstos em referidos instrumentos. Após a obtenção e comprovação dos respectivos
requisitos, as Garantias Reais estarão efetivamente constituídas e exequíveis. Adicionalmente, (a)
com base no valor convencionado entre as partes as Ações alienadas fiduciariamente, nesta data, as
Ações são suficientes em relação ao saldo devedor da oferta na data de assinatura deste Termo de
Securitização, (b) com base no fluxo histórico da Cessão Fiduciária, nesta data, tais créditos são
insuficientes em relação ao saldo devedor da oferta na data de assinatura deste Termo de
Securitização; (c) com base no valor convencionado pelas partes no Contrato de Alienação Fiduciária
de Imóveis, os Imóveis nesta data, são suficientes em relação ao saldo devedor da oferta na data de
assinatura deste Termo de Securitização. Por fim, e, observados as condições suspensivas de
determinadas Garantias Reais e os fatores de risco da emissão, não há como assegurar que na data
da excussão de tais garantias seus valores sejam suficientes para adimplemento dos CRI, tendo em
vista as possíveis variações de mercado e outros fatores exógenos;

(vi)

recebeu todos os documentos que possibilitaram o devido cumprimento das atividades inerentes à
condição de agente fiduciário, conforme solicitados à Emissora e ao Coordenador Líder;

(vii)

Os Créditos Imobiliários consubstanciam o Patrimônio Separado, estando vinculados única e
exclusivamente aos respectivos CRI;

(viii)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66 da Lei das Sociedades
por Ações;

(ix)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas na Instrução da CVM
583 conforme disposta na declaração descrita no Anexo VII deste Termo de Securitização;

(x)

presta serviços de agente fiduciário nas emissões da Securitizadora descritas no Anexo VIII deste
Termo de Securitização;

(xi)

assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1° do artigo 6 da Instrução CVM 583, tratamento
equitativo a todos os Titulares de CRI em relação a outros titulares de certificados de recebíveis
imobiliários de eventuais emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada,
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controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de
agente fiduciário;
(xii)

não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora que o impeça de exercer suas
funções de forma diligente; e

(xiii)

declara que conhece, está em consonância e que inexistem quaisquer violações das Leis
Anticorrupção, e, em particular, declara, sem limitação, que: (a) não financia, custeia, patrocina ou
de qualquer modo subvenciona a prática dos atos ilícitos previstos nas Leis Anticorrupção e/ou
organizações antissociais e crime organizado; (b) não promete, oferece ou dá, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ela relacionada; e (c) em
todas as suas atividades relacionadas a este Termo de Securitização, cumprirá, a todo tempo, com
todos os regulamentos, leis e legislação aplicáveis.

11.3.

O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo ou de

aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer no cargo até (i) a data do resgate da totalidade dos
CRI; ou (ii) sua efetiva substituição pela Assembleia Geral.

11.4.

Sem prejuízo dos deveres relacionados a sua atividade previstos na Instrução CVM 583, assim como

nas leis e demais normas regulatórias aplicáveis, o Agente Fiduciário compromete-se, neste ato, a:

(i)

exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares de CRI;

(ii)

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercício da função, o cuidado
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios
bens;

(iii)

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a atuação da Emissora na
gestão do Patrimônio Separado;

(iv)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra
modalidade de impedimento e realizar a imediata convocação da Assembleia Geral para deliberar
sobre sua substituição, na forma prevista na Instrução CVM 583;
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(v)

conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados com o
exercício de suas funções;

(vi)

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

(vii)

diligenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização e seus aditamentos, sejam
registrados no Custodiante, adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente
previstas em lei;

(viii)

acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares de CRI, no
relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(ix)

acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado por meio das
informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto;

(x)

opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificações nas condições
dos CRI;

(xi)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas dos
distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das Varas do Trabalho,
Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos pertinentes, onde se localiza a sede do
estabelecimento principal da Emissora e/ou da Devedora;

(xii)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do Patrimônio Separado, a
custo do Patrimônio Separado ou dos próprios Titulares de CRI;

(xiii)

convocar, quando necessário, Assembleia Geral, na forma da Cláusula Décima Terceira abaixo;
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(xiv)

comparecer as Assembleias Gerais a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;

(xv)

manter atualizada a relação dos Titulares de CRI e de seus endereços mediante, inclusive, gestões
junto à Emissora, com base nas informações encaminhadas pelo Escriturador e/ou pela B3 sendo
que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora expressamente autoriza, desde
já, o Escriturador e a B3, a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive
referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de Titulares de CRI;

(xvi)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xvii)

fiscalizar o cumprimento pela Devedora das cláusulas constantes dos Contratos de Garantia e da
Escritura de Emissão, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xviii)

comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras
assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as cláusulas contratuais destinadas a proteger o
interesse dos Titulares de CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela
Emissora, indicando as consequências para os Titulares de CRI e as providências que pretende tomar
a respeito do assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias Úteis, conforme previsto na Instrução CVM
583;

(xix)

verificar os procedimentos adotados pelo Emissora para assegurar a existência e a integridade dos
Créditos Imobiliários, inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para
esta finalidade;

(xx)

verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar que os Créditos Imobiliários,
inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade, não
sejam cedidos a terceiros;

(xxi)

prestar contas à Emissora das despesas necessárias à salvaguarda dos direitos e interesses dos
Titulares de CRI, que serão imputadas ao Patrimônio Separado;
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(xxii)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do
exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo, para a Emissão, os fatos relevantes
ocorridos durante o exercício relativos aos CRI, o qual deverá conter, no mínimo, as informações
previstas na Instrução CVM 583; e

(xxiii)

em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE Nº 01/20, o Agente Fiduciário poderá, às expensas da
Devedora, contratar terceiro especializado para avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o valor das
garantias prestadas, conforme o caso, bem como solicitar quaisquer informações e comprovações
que entender necessárias, na forma prevista no referido Ofício, cujos custos de eventual reavaliação
das garantias será considerada uma despesa da Emissão caso a Devedora não arque com tais
despesas.

11.5.

O Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos da Devedora mantidos no Fundo de

Despesas ou com recursos do Patrimônio Separado, caso não haja recursos suficientes no Fundo de Despesas e a
Devedora não realize os pagamentos devidos diretamente, como remuneração pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei aplicável e deste Termo de Securitização, (i) a título de
implantação, será devida, ao Agente Fiduciário dos CRI, parcela única de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga
em até o 1º (primeiro) Dia Útil a contar da primeira data de integralização dos CRI; e (ii) a título de honorários pela
prestação dos serviços, serão devidas parcelas anuais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) cada, para o
acompanhamento padrão dos serviços de agente fiduciário, devendo a primeira parcela ser paga até o 1º
(primeiro) Dia Útil a contar da primeira data de integralização dos CRI, e as demais a serem pagas, nos anos
subsequentes até o resgate total dos CRI ou até quando Agente Fiduciário dos CRI cesse suas funções de agente
fiduciário dos CRI, o que ocorrer primeiro; (ii) pela verificação por cada verificação da destinação dos recursos o
valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a serem pagas pela Emissora, semestralmente a partir da primeira
data de Integralização, até a aplicação integral dos recursos oriundos das Debêntures em observância à destinação
dos recursos; (iii) pela verificação trimestral dos Índices Financeiros o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
conforme cláusula 8.3 item (xxxii) da Escritura; e (iv) hora-homem extraordinária na forma prevista no Termo de
Securitização, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). As parcelas acima são atualizadas pela
variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que
vier a substituí-lo, a partir da primeira data de integralização dos CRI, devendo ser acrescidas dos seguintes
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impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração
Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) e o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros Tributos que venham a incidir
sobre a remuneração do Agente Fiduciário dos CRI, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento. A
remuneração do Agente Fiduciário dos CRI será devida mesmo após o vencimento final dos CRI, caso este ainda
esteja atuando, a qual será calculada pro rata die

11.6.

A remuneração definida no item 11.5 acima será corrigida anualmente a partir da data do primeiro

pagamento, pela variação acumulada do IGPM ou na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização,
pelo índice que vier a substituí-lo, calculada pro rata die, se necessário.

11.7.

A remuneração definida no item 11.5 acima continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos

CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada, remuneração esta
que será calculada proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

11.8.

Caso a Emissora, em razão da Devedora, sem exclusão da responsabilidade da Devedora pelo

pagamento, atrase o pagamento da remuneração prevista no item 11.5 acima, os débitos relativos a tais despesas
em atraso ficarão sujeitos à multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois) flat sobre o valor do débito em atraso,
bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor em atraso,
calculados dia a dia.

11.9.

Os valores referidos no item 11.5 acima serão acrescidos dos seguintes tributos: ISS, CSLL, PIS,

COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, nas
alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

11.10.

No caso de inadimplemento da Emissora, em razão da Devedora, sem exclusão da responsabilidade

da Devedora pelo pagamento, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que
o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRI deverão ser previamente
aprovadas e adiantadas pelos Titulares de CRI. Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios,
inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações propostas pelo ou contra o
Agente Fiduciário, enquanto representante dos Titulares de CRI, com exceção de eventuais despesas com os
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procedimentos de excussão das Garantias Reais, os quais não precisam de prévia aprovação dos Titulares de CRI.
As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão
igualmente suportadas pelos Titulares de CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente
Fiduciário, na hipótese de a Emissora, em razão da Devedora ou de quem este tiver indicado, sem exclusão da
responsabilidade da Devedora pelo pagamento, permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas
por um período superior a 10 (dez) dias.

11.11.

A remuneração definida neste item 11.5 acima não inclui as despesas incorridas durante ou após a

prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, tais
como, por exemplo, publicações em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia de Titulares de CRI, ata
da Assembleia de Titulares de CRI, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se
à disposição, etc.), notificações, extração de certidões, despesas com viagens e 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 quando for o caso e acompanhamento das Garantias Reais, despesas com conference call ou contatos
telefônicos, as quais serão cobertas pela Emissora às expensas da Devedora, ou de quem este indicar, sem
exclusão da responsabilidade da Devedora pelo pagamento.

11.12.

Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a título da prestação de serviços,

exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

11.13.

O Agente Fiduciário poderá ser substituído, devendo continuar exercendo suas funções até que um

novo agente fiduciário assuma suas funções, 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, contados da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI, para que seja
deliberado pelos Titulares de CRI pela permanência ou efetiva substituição do Agente Fiduciário, elegendo, caso
seja aprovada a segunda hipótese, eleito o novo agente fiduciário.

11.14.

A Assembleia Geral a que se refere o item 11.12 acima poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário

a ser substituído, pela Emissora, por Titulares de CRI que representem 10% (dez por cento) dos CRI em Circulação,
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conforme o caso, ou pela CVM. Se a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes deste termo final do prazo
referido na cláusula acima, caberá à Emissora efetuá-la.

11.15.

O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído, mediante a imediata contratação de seu substituto

a qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) mais 1 (um) dos CRI em Circulação, reunidos em Assembleia Geral convocada na forma prevista pela
Cláusula Décima Terceira abaixo.

11.16.

O agente fiduciário substituto assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades

constantes da legislação aplicável e deste Termo.

11.17.

A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento deste

Termo e dos demais Documentos da Operação, conforme aplicável.

11.18.

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 de CRI, comprometendose 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 CVM 583 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e do presente Termo de
Securitização, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que
não tenha decorrido da legislação aplicável ou do presente Termo de Securitização.

11.19.

Não caberá ao Agente Fiduciário, sob qualquer hipótese, a responsabilidade pela elaboração de

documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborálos, nos termos da legislação aplicável.

11.20.

Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os

Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao
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devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente
deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRI.

11.21.

Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir transitoriamente a administração do Patrimônio

Separado, incluindo, mas não se limitando a, casos de Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, o Agente
Fiduciário deverá usar de toda e qualquer medida prevista em lei, na Escritura ou neste Termo de Securitização
para proteger direitos ou defender interesses dos Titulares de CRI, devendo para tanto, inclusive, mas sem
limitação:

(i)

declarar, observadas as condições deste Termo de Securitização, antecipadamente vencidos os CRI e
cobrar seu principal e acessórios;

(ii)

tomar qualquer providência necessária para que os Titulares de CRI realizem seus créditos; e

(iii)

representar os Titulares de CRI em processos de liquidação, declaração de insolvência, pedido de
autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de falência formulado por terceiros em
relação à Emissora.

11.21.1.

O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas

contempladas nos incisos acima se, convocada a Assembleia Geral, e esta assim o autorizar por deliberação da
unanimidade dos Titulares de CRI em Circulação. Na hipótese do inciso (iii) do item 11.21 acima, será suficiente a
deliberação da maioria dos Titulares de CRI em Circulação.

11.21.2.

O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRI e a Emissora pelos prejuízos que lhes causar

por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal regulamentar ou deste Termo de Securitização, negligência,
imprudência, imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado
desde que sob sua gestão.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
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12.1.

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado. Sem prejuízo dos eventos previstos na legislação

aplicável, a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos poderá ensejar a assunção imediata e transitória da
administração do Patrimônio Separado, pelo Agente Fiduciário, sendo certo que, nesta hipótese, o Agente
Fiduciário deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis uma Assembleia Geral, para deliberar sobre a forma de
administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado:

(i)

pedido por parte da Emissora 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 requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial,
independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo
juiz competente;

(ii)

extinção, liquidação, dissolução, declaração de insolvência, pedido de autofalência, pedido de
falência da Emissora formulado por terceiros, não contestado ou elidido no prazo legal, ou
decretação de falência da Emissora; e

(iii)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias exclusivamente da
Emissora, previstas neste Termo de Securitização, que perdure por mais de 10 (dez) Dias Úteis
contados do respectivo inadimplemento, contado após notificação específica para correção, desde
que a Emissora tenha recebido os referidos recursos da Devedora tempestivamente;

(iv)

desvio de finalidade do Patrimônio Separado pela Emissora, desde que comprovado por decisão de
autoridade judicial ou administrativa competente.

12.1.1.

A Emissora obriga-se a, tão logo tenha conhecimento de qualquer dos eventos descritos acima,

comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.

12.1.2.

Ajustam a Securitizadora e o Agente Fiduciário, desde logo, que não estão inseridos no conceito de

insolvência da Emissora de que trata o item 12.1 acima (i) o inadimplemento e/ou mora da Emissora em
decorrência de inadimplemento e/ou mora da Devedora (caso aplicável); e (ii) a liquidação de qualquer do
Patrimônio Separado não implica e/ou configura qualquer evento de Resgate Antecipado.
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12.1.3.

A Assembleia Geral para deliberação acerca da liquidação do Patrimônio Separado instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, pelo menos, 2/3 dos CRI em
Circulação, conforme o caso e, em segunda convocação, com qualquer número.

12.1.4.

A Assembleia Geral deverá deliberar (i) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual os

respectivos Titulares de CRI presentes em referida Assembleia Geral deverão nomear o liquidante e as formas de
liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a
administração transitória do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário e a nomeação de nova securitizadora,
fixando, em ambos os casos, as condições e os termos para administração, bem como sua respectiva
remuneração. O liquidante será a própria Emissora, caso esta não tenha sido destituída da administração do
Patrimônio Separado nos termos aqui previstos.

12.1.5.

A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado, deverá ser tomada, em

primeira ou segunda convocação, pelos Titulares de CRI que representem, no mínimo, a maioria absoluta dos CRI
em Circulação. A não realização da referida Assembleia Geral, por qualquer motivo, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que tomar ciência do referido evento será interpretada como manifestação favorável à
liquidação do Patrimônio Separado.

12.2.

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos créditos decorrentes

do Patrimônio Separado, ao Agente Fiduciário caso este esteja atuando na administração transitória (ou à
instituição administradora que vier a ser nomeada pelos respectivos Titulares de CRI), na qualidade de
representante dos Titulares de CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente
dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser nomeada pelos
Titulares de CRI), conforme deliberação dos Titulares de CRI: (i) administrar os créditos decorrentes do Patrimônio
Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos decorrentes do
Patrimônio Separado que lhe foram transferidos; (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI, na
proporção de CRI detidos; e (iv) transferir os Créditos Imobiliários representados pelas CCI, as respectivas CCI, as
Garantias Reais e os eventuais recursos da Conta Centralizadora, na proporção de CRI detidos, operando-se, no
momento da referida dação em pagamento, a quitação dos CRI, desde que os Titulares dos CRI possuam todos os
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requisitos necessários para assumir eventuais obrigações e deveres inerentes aos Créditos Imobiliários e demais
bens e direitos inerentes ao Patrimônio Separado.

12.3.

Os titulares dos CRI têm ciência de que, no caso de Resgate Antecipado dos CRI, e de liquidação do

Patrimônio Separado, obrigar-se-ão a: (i) se submeter às decisões exaradas em Assembleia Geral; (ii) possuir todos
os requisitos necessários para assumir eventuais obrigações inerentes aos CRI emitidos e bens, garantias inerentes
ao Patrimônio Separado; e (iii) indenizar, defender, eximir, manter indene de responsabilidade a Emissora, em
relação a todos e quaisquer prejuízos, indenizações, responsabilidades, danos, desembolsos, adiantamentos,
tributos ou despesas (inclusive honorários e despesas de advogados internos ou externos), decisões judiciais e/ou
extrajudiciais, demandas judiciais e/ou extrajudiciais (inclusive fiscais, previdenciárias e trabalhistas) incorridos
e/ou requeridos à Emissora, direta ou indiretamente, independentes de sua natureza, em razão da liquidação do
Patrimônio Separado.

12.4.

No caso de Resgate Antecipado dos CRI, os bens, direitos e garantias pertencentes ao Patrimônio

Separado, resultado da satisfação dos procedimentos e execução/excussão dos direitos e garantias, serão
entregues, em favor dos Titulares dos CRI, observado que, para fins de liquidação do Patrimônio Separado, a cada
Titular dos CRI será dada a parcela dos bens, direitos e obrigações integrantes do Patrimônio Separado, na
proporção em que cada CRI representa em relação à totalidade do saldo devedor dos CRI, operando-se, no
momento da referida dação, a quitação dos CRI e liquidação do Regime Fiduciário.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI

13.1.

Assembleia Geral dos Titulares de CRI: Os Titulares de CRI de cada uma das séries dos CRI poderão, a

qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, que poderá ser individualizada por série dos CRI ou conjunta, a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão de todos os Titulares de CRI de ambas as séries ou
dos Titulares de CRI das respectivas séries, conforme o caso, nos termos abaixo:

(i)

quando a matéria a ser deliberada se referir a interesses específicos a cada uma das séries dos CRI,
quais sejam alterações nas características específicas das respectivas séries, incluindo mas não se
limitando, a (1) Valor Nominal Unitário, (2) Remuneração, sua forma de cálculo e as respectivas Datas
de Pagamento da Remuneração, (3) Data de Vencimento, e (4) Resgate Antecipado dos CRI,
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Amortização Facultativa dos CRI, então a respectiva Assembleia Geral – Série IPCA ou Assembleia
Geral – Série DI, conforme o caso, será realizada separadamente entre as séries de CRI, computandose em separado os respectivos quóruns de convocação, instalação e deliberação; e
(ii)

quando a matéria a ser deliberada não abranger qualquer dos assuntos indicados na alínea (i) acima,
incluindo, mas não se limitando, a (a) quaisquer alterações relativas aos Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado; (b) a orientação da manifestação da Emissora, na qualidade de titular das
Debêntures, em relação a Evento de Vencimento Antecipado Não Automático das Debêntures; (c) a
renúncia prévia a direitos dos Titulares de CRI ou perdão temporário (waiver) para o cumprimento
de obrigações da Emissora e/ou da Devedora; (d) os quóruns de instalação e deliberação em
Assembleia Geral, conforme previstos nesta Cláusula Décima Segunda; (e) alterações às obrigações
da Emissora ou do Agente Fiduciário previstas neste Termo de Securitização; (f) quaisquer alterações
nos procedimentos aplicáveis à Assembleia Geral; (g) quaisquer alterações relativas aos Contratos de
Garantia; e (h) criação de qualquer evento de repactuação, então será realizada Assembleia Geral
conjunta, computando-se em conjunto os respectivos quóruns de convocação, instalação e
deliberação.

13.2.

Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n° 9.514, bem como

o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas, salvo no que se refere
aos representantes dos Titulares de CRI, que poderão ser quaisquer procuradores, Titulares de CRI ou não,
devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de mandato válido e eficaz.

13.3.

A Assembleia Geral, conjunta ou de cada uma das séries dos CRI, conforme o caso, poderá ser

convocada pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pela CVM ou por Titulares de CRI que representem, no mínimo,
10% (dez por cento) dos CRI em Circulação ou dos CRI em Circulação da respectiva série, conforme o caso.

13.4.

A convocação da Assembleia Geral dar-se-á mediante publicação nos meios de publicação utilizado

pela Emissora para a divulgação de suas informações societárias, sendo que a primeira convocação da Assembleia
Geral deverá ocorrer com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência e a segunda convocação da Assembleia
Geral deverá ser realizada com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência. Não se admite que a segunda
convocação da Assembleia Geral seja publicada conjuntamente com a primeira convocação.
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13.4.1.

Independentemente da convocação prevista nesta cláusula, será considerada regular a Assembleia

Geral, à qual comparecerem todos os Titulares de CRI em Circulação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei das
Sociedades por Ações.

13.4.2.

A Assembleia de Titulares de CRI deverá ser realizada em data anterior àquela em que se encerra o

prazo para a Emissora manifestar-se no âmbito da Escritura de Emissão, desde que respeitado o prazo mínimo de
convocação mencionado no item 13.4 acima, de 15 (quinze) dias a contar da data publicação do edital relativo à
primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data publicação do edital relativo à segunda
convocação.

13.4.3.

Somente após a orientação dos Titulares de CRI, a Emissora deverá exercer seu direito e deverá se

manifestar conforme lhe for orientado, exceto nos termos do item 12.1.5 acima e de outra forma prevista nos
Documentos da Operação. Caso os Titulares de CRI não compareçam à Assembleia de Titulares de CRI, ou não
cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora deverá permanecer silente quanto ao exercício do direito
em questão, exceto nos termos do item 12.1.5 acima e de outra forma prevista nos Documentos da Operação,
sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares de
CRI, não podendo ser imputada à Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação.

13.4.4.

A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação definida

pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim instruída. Neste sentido,
a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação
dos Titulares de CRI por ela manifestado, independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares de
CRI, à Devedora.

13.5.

A Assembleia Geral, conjunta ou de cada uma das séries dos CRI, conforme o caso, instalar-se-á, em

primeira convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) dos CRI em Circulação ou dos CRI em Circulação da respectiva série de CRI, conforme o caso, e, em segunda
convocação, com qualquer número.

13.6.

Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo admitida

a constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não.
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13.7.

A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver necessidade

de efetuar-se em outro lugar, por motivo de força maior, as correspondências de convocação indicarão, com
clareza, o lugar da reunião.

13.8.

O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Titulares de CRI as

informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá convocar quaisquer terceiros
(inclusive, a Devedora) para participar da Assembleia Geral, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas
for relevante para a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, a Devedora e/ou suas partes
relacionadas não poderão participar do processo de deliberação e apuração dos votos dos Titulares de CRI a
respeito da respectiva matéria em discussão.

13.9.

A presidência da Assembleia Geral caberá (i) ao representante da Securitizadora presente à

Assembleia Geral; (ii) ao Titular de CRI eleito pelos demais ou àquele que for designado pela CVM; (iii) ao
representante do Agente Fiduciário presente à Assembleia Geral; ou (iv) a qualquer outro terceiro que os Titulares
dos CRI vierem a indicar.

13.10.

Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo e/ou nos Documentos da Operação, as

deliberações em Assembleia Geral – Série IPCA, em Assembleia Geral – Série DI ou em Assembleia Geral em
conjunto serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) mais 1 (um) dos CRI IPCA em Circulação, dos CRI DI em Circulação ou dos CRI em Circulação,
conforme o caso, em primeira convocação, ou 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRI IPCA presentes, dos
CRI DI presentes ou dos CRI presentes, conforme o caso, quando em segunda convocação.

13.11.

As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quórum de instalação e de

deliberação estabelecido neste Termo de Securitização, serão consideradas válidas e eficazes e obrigarão os
Titulares de CRI, quer tenham comparecido ou não à Assembleia Geral e, ainda que nela tenham se abstido de
votar, ou votado contra, devendo ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares de CRI, na forma da
regulamentação da CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da realização da Assembleia Geral.
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13.12.

As Assembleias Gerais que deliberarem, anualmente, sobre as demonstrações contábeis do

Patrimônio Separado, em até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social, serão convocadas na
forma prevista no item 17.1 abaixo.

13.13.

Das convocações constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia

Geral e, ainda, todas as matérias a serem deliberadas, bem como o endereço eletrônico na rede mundial de
computadores em que os Titulares de CRI possam acessar os documentos pertinentes à apreciação da Assembleia
Geral.

13.14.

A Assembleia Geral que deliberar pela aprovação das demonstrações contábeis do Patrimônio

Separado que não contiverem ressalvas, podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso referida
Assembleia Geral não seja instalada, inclusive em primeira e segunda convocação, em virtude do não
comparecimento de quaisquer Titulares de CRI, sendo que todos os custos para realização da referida Assembleia
Geral serão arcados pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão, e na sua inadimplência pelo Patrimônio
Separado.

13.15.

O exercício social do Patrimônio Separado desta Emissão terá como término em 30 de junho de cada

ano.
13.16.

Sem prejuízo das demais disposições deste Termo de Securitização, as Assembleias Gerais poderão

ser realizadas de forma exclusivamente ou parcialmente digitais, observadas as disposições da Instrução CVM 625,
enquanto vigente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO, DO FUNDO DE DESPESAS E DO
FUNDO DE RESERVA

14.1.

As seguintes Despesas, se incorridas, serão arcadas serão arcadas exclusivamente pela Emissora,

sendo que os pagamentos poderão ser efetivados pela Securitizadora (por conta e ordem da Devedora) com
recursos do Fundo de Despesas, nos termos previstos na Escritura de Emissão:
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(i)

custos relacionados aos emolumentos e declarações de custódia da B3, da CVM e da ANBIMA,
conforme aplicáveis, relativos tanto às CCI quanto aos CRI;

(ii)

remuneração da Securitizadora, nos seguintes termos:
a. pela emissão dos CRI, no valor único de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser paga até o 1º
(primeiro) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização;
b. pela administração do Patrimônio Separado, no valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais), devendo
a primeira parcela ser paga até o 1º (primeiro) Dia Útil contado da primeira Data de Integralização,
e as demais pagas mensalmente nas mesmas datas dos meses subsequentes, até o resgate total dos
CRI;
c.

as despesas referidas nos itens (a) e (b) acima serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS
(Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que
venham a incidir sobre a remuneração da Securitizadora, conforme o caso, nas alíquotas vigentes
na data de cada pagamento;

d. o valor devido no âmbito do subitem (b) acima será atualizado anualmente pela variação acumulada
do IPCA, ou na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a
substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário, a partir da primeira data de pagamento;
e.

remuneração do escriturador e do banco liquidante dos CRI: parcelas mensais no valor de R$500,00
(quinhentos reais), na forma e no prazo do contrato celebrado entre a Emissora e o Banco
Liquidante;

f. remuneração a ser paga à Instituição Custodiante: (a) registro das CCI e dos serviços descritos na
Escritura de Emissão de CCI, parcela única no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser paga até o
1º (primeiro) Dia Útil a contar da primeira data de integralização dos CRI; (b) pelo serviço de custódia
da CCI, será devido o valor anual de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo a primeira parcela a ser paga
pela Securitizadora, com recursos de integralização dos CRI, em até 5 (cinco) Dias Úteis da primeira
data de integralização dos CRI, sendo as demais nas mesmas datas dos anos subsequentes até o
resgate total dos CRI, a serem pagas pela Emissora; e (c) por eventual aditamento das CCI será devida
parcela única de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil contado da data da
efetivação da alteração no sistema da B3. As parcelas acima serão atualizadas pela variação
acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice
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que vier a substituí-lo, a partir da primeira data de integralização dos CRI, devendo ser acrescidas
dos seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao
Programa de Integração Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e o IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) e quaisquer outros Tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Instituição
Custodiante, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento;
(iii)

remuneração do Agente Fiduciário prevista nos itens 11.5 e seguintes deste Termo;

(iv)

custos devidos à instituição financeira onde se encontre aberta a Conta Centralizadora que decorram
da abertura e manutenção da Conta Centralizadora;

(v)

todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciário que
sejam necessárias para proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI ou para realização dos
seus créditos;

(vi)

honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, auditores, bem como demais
prestadores de serviços eventualmente contratados para resguardar os interesses dos titulares de
CRI;

(vii)

despesas relativas à publicação de quaisquer avisos exigidos pela CVM no âmbito da emissão dos CRI;

(viii)

despesas relativas aos registros dos Contratos de Garantia e dos demais Documentos da Operação;

(ix)

despesas com as publicações eventualmente necessárias nos termos dos Documentos da Operação;

(x)

remuneração do Coordenador Líder: parcela única no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser
paga no 1º (primeiro) Dia Útil contado da primeira data de integralização dos CRI. A referida despesa
deverá ser acrescida dos seguintes impostos: ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF e quaisquer outros tributos
que venham a incidir sobre a remuneração do auditor independente e terceiros envolvidos na
elaboração das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado, nas alíquotas vigentes na data de
cada pagamento;

(xi)

quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei ao Patrimônio
Separado;

(xii)

despesas relativas à abertura e manutenção da Conta Centralizadora e custos relacionados à
Assembleia Geral;

(xiii)

despesas relacionas à atualização do rating;
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(xiv)

custos de averbações, tributos, prenotações e registros em cartórios de registro de imóveis e títulos
e documentos e junta comercial relacionados às Debêntures, às CCI e aos CRI, quando for o caso,
bem com as despesas relativas a alterações dos Documentos da Operação; e

(xv)

despesas com a gestão, cobrança, realização e administração do Patrimônio Separado, outras
despesas indispensáveis à administração do Crédito Imobiliário, exclusivamente na hipótese de
liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência, na hipótese de o
Agente Fiduciário dos CRI assumir a sua administração.

14.1.1.

Na primeira data de integralização dos CRI, a Securitizadora reterá na Conta Centralizadora, por conta

e ordem da Devedora, as Despesas e o valor necessário para compor o Fundo de Despesas, no montante de R$
170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo que este valor deverá corresponder sempre à soma das despesas
dos próximos 12 (doze) meses (“Valor Mínimo do Fundo de Despesas”).

14.1.2.

Caso o Fundo de Despesas não seja suficiente para arcar com quaisquer despesas relacionadas à

emissão dos CRI e/ou à Oferta, descritas ou não nos Documentos da Operação, a Securitizadora deverá solicitar
diretamente à Devedora o pagamento de tais despesas, com antecedência de 5 (cinco) Dias Úteis.

14.1.3.

Os recursos da Conta Centralizadora, inclusive o Fundo de Despesas, estarão abrangidos pelo Regime

Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, nos termos deste Termo de Securitização, sendo certo que serão
aplicados pela Securitizadora nos Investimentos Permitidos, não sendo a Securitizadora, responsabilizada por
qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desse investimento integrarão
automaticamente os Fundos de Despesas, ressalvados à Securitizadora os benefícios fiscais desses rendimentos.

14.1.4.

Observado a Ordem de Prioridade de Pagamentos, definida no item 10.12, acima, toda vez que, por

qualquer motivo, os recursos do Fundo de Despesas venham a ser inferiores ao Valor Mínimo do Fundo de
Despesas, mediante comprovação, conforme notificação da Emissora à Devedora neste sentido, a Devedora
recomporá, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar do recebimento de notificação, o Fundo de Despesas com
o montante necessário para que os recursos existentes no Fundo de Despesas, após a recomposição, sejam, no
mínimo, iguais ao Valor Mínimo do Fundo de Despesas, mediante: (i) transferência dos valores necessários à sua
recomposição diretamente para a Conta Centralizadora ou (ii) mediante utilização dos valores decorrentes dos
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Direitos Creditórios da Cessão Fiduciária, sob pena de Vencimento Antecipado das Debêntures e
consequentemente dos CRI, devendo encaminhar extrato de comprovação da referida recomposição à
Securitizadora, com cópia ao Agente Fiduciário.

14.2.

Fundo de Reserva: Nos termos da Escritura de Emissão, na primeira Data de Integralização, será

retido na Conta Centralizadora, pela Emissora, do pagamento do preço de integralização das Debêntures, o valor
de R$ 2.489.417,68 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e
oito centavos) referentes às primeiras 2 (duas) parcelas vincendas de amortização dos CRI, acrescidas dos juros
remuneratórios dos CRI, para a constituição de fundo de reserva, que será destinado ao pagamento de juros
remuneratórios e/ou amortizações programadas dos CRI, em caso de inadimplemento pela Devedora.
14.2.1.

Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Reserva venham a ser inferiores à 2

(duas) parcelas vincendas de amortização dos CRI, acrescidas dos juros remuneratórios dos CRI, no mês
imediatamente subsequente ao dia da verificação (“Valor Mínimo do Fundo de Reserva”), mediante comprovação,
conforme notificação da Emissora à Devedora neste sentido, a Devedora recomporá, no prazo de até 2 (dois) Dias
Úteis a contar do recebimento de notificação, o Fundo de Reserva com o montante necessário para que os
recursos existentes no Fundo de Reserva, após a recomposição, sejam, no mínimo, iguais ao Valor Mínimo do
Fundo de Reserva, mediante: (i) transferência dos valores necessários à sua recomposição diretamente para a
Conta Centralizadora ou (ii) mediante utilização dos valores decorrentes dos Direitos Creditórios da Cessão
Fiduciária, sob pena de Vencimento Antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, devendo
encaminhar extrato de comprovação da referida recomposição à Securitizadora, com cópia ao Agente Fiduciário
dos CRI.
14.2.2.

Caso, após o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Emissora nos Documentos da

Operação, ainda existam recursos no Fundo de Reserva, tais recursos deverão ser liberados, líquido de tributos,
pela Securitizadora na qualidade de administradora da Conta Centralizadora, à Devedora, em até 2 (dois) Dias
Úteis contados da data do cumprimento integral das obrigações assumidas pela Emissora nos Documentos da
Operação.

14.2.3.

Serão arcadas, de forma proporcional ao saldo devedor dos CRI, pelo Patrimônio Separado quaisquer

Despesas de responsabilidade da Devedora que não sejam pagas tempestivamente, sem prejuízo do direito de
regresso contra a Devedora.
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14.2.4.

No caso de inadimplemento no pagamento de qualquer das Despesas pela Devedora, sobre todos e

quaisquer valores em atraso, incidirão (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; (ii) multa moratória de natureza não
compensatória de 2% (dois por cento); e (iii) atualização monetária pelo IPG-M, calculada pro rata temporis desde
a data de inadimplemento até a data do respectivo pagamento.

14.2.5.

Os tributos que não incidem no Patrimônio Separado, inclusive os decorrentes da negociação

secundária, constituirão despesas de responsabilidade dos Titulares de CRI, quando forem os sujeitos passivos por
força da legislação em vigor.

14.2.6.

Em caso de não recebimento de recursos da Devedora nos termos do item 14.1.2 acima, as Despesas

serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja suficiente poderá ser deliberado pelos Titulares do
CRI, reunidos em Assembleia Geral, a liquidação do Patrimônio Separado. Em última instância, as Despesas que
eventualmente não tenham sido saldadas na forma deste item serão acrescidas à dívida dos Créditos Imobiliários
e gozarão das mesmas garantias dos CRI, preferindo a estes na ordem de pagamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL

15.1.

Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins de

avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus próprios assessores quanto
à tributação específica à qual estarão sujeitos, inclusive quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse
investimento ou a ganhos porventura auferidos em operações com CRI. As informações aqui contidas levam em
consideração as previsões de legislação e regulamentação aplicáveis à hipótese vigentes nesta data, bem como a
melhor interpretação ao seu respeito neste mesmo momento, ressalvados entendimentos diversos.

15.2.

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil

15.2.1.

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão

sujeitos à incidência do IRRF, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, aplicadas de acordo
com o prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois

85
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 a 360 dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 a 720
dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 dias: alíquota de 15%
(quinze por cento).

15.2.2.

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, seguradoras,
por entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários e sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

15.2.3.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no

lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o direito à
restituição ou compensação com o IRPJ apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser
computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e
adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o
equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas
não financeiras, corresponde a 9% (nove por cento).

15.2.4.

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos

por pessoas jurídicas tributadas de acordo com a sistemática não-cumulativa do PIS e do COFINS, estão sujeitos à
incidência dessas contribuições às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por
cento), respectivamente.

15.2.5.

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência
complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF.

15.2.6.

Não obstante a dispensa de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI

por essas entidades, via de regra, e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota
de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota de 15% (quinze por cento) a
partir de 1º de janeiro de 2019. As carteiras de fundos de investimentos, em regra, não estão sujeitas à tributação.
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Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão
potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente. Pelo disposto no artigo 3º, parágrafo 8º da Lei nº 9.718, com
redação dada pelo artigo 2º da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as companhias
securitizadoras de créditos imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, podem deduzir as despesas da captação da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, as securitizadoras apuram as citadas contribuições de forma
semelhante às instituições financeiras, ou seja, pelo conceito de spread.

15.2.7.

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão atualmente isentos de

imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3º, inciso IV, da Lei 11.033/04.
De acordo com a posição da RFB, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB nº 1.585, de
31 de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRI.

15.2.8.

Pessoas jurídicas optantes pela inscrição no Simples Nacional ou isentas terão seus ganhos e

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no
artigo 76, II, da Lei 8.981. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está
dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71 da Lei 8.981,
com a redação dada pela Lei 9.065, de 20 de julho de 1955.

15.3.

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

15.3.1.

De acordo com a posição da RFB, expressa no artigo 85, § 4º da IN RFB nº 1.585/15, os rendimentos

auferidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no exterior que invistam em CRI, no país, de
acordo com as normas previstas na Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive as pessoas
físicas residentes em JTF, estão atualmente isentos de IRRF.

15.3.2.

Os demais investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em CRI, no

país, de acordo com as normas previstas na Resolução do CMN 4.373/14 estão sujeitos à incidência do IRRF à
alíquota de 15% (quinze por cento). Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em JTF, assim entendidos
os países e jurisdições que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por
cento) ou cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas
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jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não
residentes. Destaque-se, ainda, que a Portaria MF nº 488, de 28 de novembro de 2014, reduziu de 20% para 17%
a alíquota máxima para fins de classificação de determinada jurisdição como JTF, desde que referida jurisdição
esteja alinhada com os padrões internacionais de transparência fiscal, nos termos definidos pela Receita Federal
do Brasil na Instrução Normativa RFB nº 1.530, de 19 de dezembro de 2014 e mediante requerimento da jurisdição
interessada. A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas
JTF os países e jurisdições listados no artigo 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010.

15.4.

Imposto sobre Operações de Câmbio - IOF/Câmbio

15.4.1.

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas pela Resolução CMN 4.373,
inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos
em CRI, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso dos recursos no Brasil e à alíquota
zero no retorno dos recursos ao exterior, conforme Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações
posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual de 25% (vinte e
cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, relativamente a transações ocorridas após
esta eventual alteração.

15.5.

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários - IOF/Títulos

15.5.1.

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto 6.306, e

alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato
do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia,
relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FATORES DE RISCO

16.1.

O investimento nos CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados independentemente

pelo Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação
específica, entre outros, que se relacionam à Emissora e/ou a Devedora e suas atividades e diversos riscos a que
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estão sujeitos, ao setor imobiliário, aos Créditos Imobiliários e aos próprios CRI objeto da Emissão regulada pelo
presente Termo de Securitização.

16.2.

O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações descritas neste Termo de

Securitização, bem como consultar os profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de
investimento. Abaixo são exemplificados, de forma não exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na subscrição e
aquisição dos CRI, outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais,
também poderão ter um efeito adverso sobre a Emissora e/ou a Devedora. Na ocorrência de qualquer das
hipóteses abaixo, os CRI podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o
Investidor.

16.3.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão

considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores
de risco descritos abaixo, as demais informações contidas neste Termo de Securitização e em outros Documentos
da Operação, devidamente assessorados por seus consultores jurídicos e/ou financeiros.

16.4.

Para os efeitos desta seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá produzir,

poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Emissora ou sobre a Devedora, quer se dizer que o
risco, incerteza ou problema poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a
posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora ou da Devedora, exceto
quando houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender
expressões similares desta Seção como possuindo também significados semelhantes.

16.5.

O investimento nos CRI ofertados envolve exposição a determinados riscos e os potenciais

Investidores Profissionais podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo
são aqueles que a Emissora e a Devedora atualmente acreditam que poderão afetar de maneira adversa a Emissão
ou os CRI, podendo riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidos pela Emissora e pela Devedora, ou
que a Emissora e a Devedora considerem irrelevantes, também prejudicar a Emissão ou os CRI de maneira
significativa.
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16.6.

Riscos Relacionados à Emissora

Os 5 (cinco) principais fatores de risco da Emissora estão listados abaixo. Para maiores informações acerca dos
riscos aplicáveis à Emissora favor consultar o formulário de referência da Emissora, disponível no site da CVM
(www.cvm.gov.br):

16.6.1.

Manutenção de Registro de Companhia Aberta. A Emissora possui registro de companhia aberta

desde 02 de julho de 2007. A sua atuação como securitizadora de emissões de Certificados de Recebíveis
Imobiliários depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas
autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas,
sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de Certificados de
Recebíveis Imobiliários.

16.6.2.

Crescimento da Emissora e de seu Capital. O 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 fonte de financiamento externo. 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.

16.6.3.

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
capacidade de geração de resultado.

16.6.4.

Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis. A Emissora

depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da demanda de investidores
pela aquisição dos certificados de recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos
investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados de
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Recebíveis Imobiliários. Por exemplo, alterações na legislação tributária que resulte na redução dos incentivos
fiscais para os investidores poderão reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados de
Recebíveis Imobiliários. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização atrativos para o mercado
ou, caso a demanda pela aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários venha a ser reduzida, a Emissora
poderá ser afetada.

16.6.5.

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,
principalmente em razão da falta de jurisprudência no país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

16.6.6.

Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI: O pagamento aos Titulares de CRI

decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos Imobiliários na Conta Centralizadora, assim, para a
operacionalização do pagamento aos Titulares de CRI, haverá a necessidade da participação de terceiros, como o
Escriturador, Banco Liquidante e a própria B3, por meio do sistema de liquidação e compensação eletrônico
administrado pela B3. Desta forma, qualquer atraso por parte destes terceiros para efetivar o pagamento aos
Titulares de CRI acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos CRI, sendo que estes prejuízos serão de
exclusiva responsabilidade destes terceiros, podendo a Emissora por conta e ordem do Patrimônio Separado,
conforme deliberado em Assembleia Geral pelos Titulares de CRI, utilizar os procedimentos extrajudiciais e
judiciais cabíveis para reaver os recursos não pagos, por estes terceiros, acrescidos de eventuais encargos
moratórios, não cabendo à Emissora qualquer responsabilidade sobre eventuais atrasos e/ou falhas operacionais.

16.7.

Riscos Relacionados ao Mercado e à Operação de Securitização

16.7.1.

Recente desenvolvimento da securitização imobiliária pode gerar riscos judiciais aos Investidores. A

securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de capitais brasileiro. Além disso, a
securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve
estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora, da Devedora e dos créditos que lastreiam a Emissão.
Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, ele ainda não se encontra totalmente regulamentado,
podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcionem, gerando assim um risco aos
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Investidores, uma vez que os órgãos reguladores e o Poder Judiciário poderão, ao analisar a Emissão e interpretar
as normas que regem o assunto, editar normas que regem o assunto e/ou interpretá-las de forma a provocar um
efeito adverso sobre a Emissora e/ou os CRI, bem como proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos
Investidores.

16.7.2.

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas por parte dos

Investidores. Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da securitização considera um
conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos ou privados tendo
por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em relação às estruturas de securitização, em situações de litígio
e/ou falta de pagamento poderá haver perda por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e
recursos para promoção da eficácia da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade de necessidade de
reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições específicos, ou
ainda pelo eventual não reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por qualquer razão.

16.7.3.

Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo que o atraso ou a falta do

recebimento dos valores decorrentes dos Créditos Imobiliários, assim como qualquer atraso ou falha pela
Emissora, ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento das obrigações
decorrentes dos CRI. A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a
aquisição e securitização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses créditos, cujos patrimônios
são administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos
Créditos Imobiliários. Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRI, sendo que
caso os pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham sido realizados pela Devedora, na forma prevista na
Escritura de Emissão, a Devedora não terá qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos. Na hipótese
de a Emissora ser declarada insolvente com relação às obrigações da presente Emissão, o Agente Fiduciário deverá
assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRI
poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação
deste, que poderão ser insuficientes para quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de
CRI.
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16.7.4.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de recursos

decorrentes dos Créditos Imobiliários. A Emissora, na qualidade de cessionária dos Créditos Imobiliários, e o
Agente Fiduciário, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos
de execução dos Créditos Imobiliários e das Garantias Reais, de modo a garantir a satisfação do crédito dos
Titulares de CRI, em caso de necessidade. A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos
Imobiliários e/ou das Garantias Reais por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a
legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRI. Adicionalmente, em
caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos Créditos Imobiliários ou excussão das
Garantias Reais, também pode ser afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando negativamente o fluxo
de pagamentos dos CRI.

16.7.5.

Risco de pagamento das despesas pela Devedora. Nos termos da Escritura de Emissão, todas e

quaisquer despesas relacionadas à Oferta Restrita e à Emissão, se incorridas, serão arcadas exclusivamente, direta
e/ou indiretamente, pela Devedora ou pela Emissora, por conta e ordem da Devedora, com os recursos do Fundo
de Despesas depositados na Conta Centralizadora. Adicionalmente, em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a
obrigação de utilizar recursos próprios para o pagamento de Despesas. Desta forma, caso a Devedora não realize
o pagamento das Despesas, estas serão suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso este não seja suficiente,
pelos Titulares de CRI, o que poderá afetar negativamente os Titulares de CRI.

16.8.

Riscos Relacionados aos CRI e à Oferta

16.8.1.

Risco em Função da Dispensa de Registro. A Emissão, distribuída nos termos da Instrução CVM 476,

está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas pela
Emissora e pelo Coordenador Líder não foram objeto de análise pela referida autarquia federal, podendo a CVM,
caso analise a Emissão, fazer eventuais exigências e até determinar o seu cancelamento, o que poderá afetar o
Investidor.

16.8.2.

Riscos associados à guarda física de documentos pelo Custodiante. O Custodiante será responsável

pela custódia dos Documentos Comprobatórios e seus eventuais futuros aditamentos, sendo que os demais
Documentos da Operação serão custodiados pela Emissora. A perda e/ou extravio dos referidos documentos
poderá resultar em perdas para os Titulares dos CRI.
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16.8.3.

Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão. A Emissão conta com prestadores de

serviços terceirizados para a realização de atividades, como auditores, agente fiduciário, banco liquidante,
custodiante, dentre outros. Caso, conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços aumentem
significantemente seus preços, não prestem serviços com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, ou
sofram processo de falência, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta substituição
poderá não ser bem-sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como criar ônus adicionais
ao Patrimônio Separado. Ainda, as atividades acima descritas são prestadas por quantidade restrita de
prestadores de serviço, o que pode dificultar a contratação e prestação destes serviços no âmbito da Emissão.

16.8.4.

Risco de Destituição da Emissora da Administração do Patrimônio Separado. Na hipótese de a

Emissora ser destituída da administração do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia
e administração dos créditos do Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI deverão deliberar
sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos
Imobiliários, bem como suas respectivas garantias, ou optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que poderão
ser insuficientes para a quitação das obrigações perante os Titulares dos CRI. Consequentemente, os adquirentes
dos CRI poderão sofrer prejuízos financeiros em decorrência de tais eventos, pois (i) não há qualquer garantia de
que existirão, no momento da liquidação do Patrimônio Separado, outros ativos no mercado com risco e retorno
semelhante aos CRI; e (ii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas
diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota
superior à que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados apenas quando de seu vencimento programado.

16.8.5.

Risco do Quórum de Deliberação em Assembleia de Titulares dos CRI. Algumas deliberações a serem

tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por quóruns qualificados em relação aos CRI. Os Investidores que
detenham pequena quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma deliberação a ser votada em Assembleia
Geral de Titulares dos CRI, podem ter que aceitar as decisões tomadas pelos detentores da maioria qualificada
dos CRI. Como não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular de CRI em
determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral, os Investidores poderão ser prejudicados
em decorrência de deliberações tomadas em desacordo com os seus interesses. Além disso, a operacionalização
de convocação e realização de Assembleias Gerais poderão ser afetadas negativamente em caso de grande
pulverização dos CRI, o que pode levar a eventual impacto negativo para os Titulares de CRI.
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16.8.6.

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 CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes
decidam pelo desinvestimento. O Investidor que adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los
no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da
Emissão. Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar suas posições
ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRI poderá
causar prejuízos ao seu titular.

16.8.7.

A Oferta Restrita tem limitação do número de subscritores. Nos termos da Instrução CVM 476, no

âmbito das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários com esforços restritos, tal como a Oferta
Restrita, somente é permitida a procura de, no máximo, 75 Investidores Profissionais e os valores mobiliários
ofertados somente podem ser subscritos por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. Em razão dessa limitação,
não haverá pulverização dos CRI entre Investidores Profissionais no âmbito da Oferta Restrita, o que pode afetar
adversamente a liquidez dos CRI.

16.8.8.

Os CRI somente poderão ser negociados entre Investidores Qualificados. Os CRI somente poderão

ser negociados nos mercados de valores mobiliários, depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data da
respectiva subscrição, entre Investidores Qualificados, o que pode diminuir ainda mais a liquidez dos CRI no
mercado secundário.

16.8.9.

Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35/01 podem comprometer o regime fiduciário

sobre os créditos de certificados de recebíveis imobiliários. A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas que 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, em seu parágrafo único, ela prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos
débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida,
inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”. Por força da norma acima citada, os Créditos
Imobiliários e os recursos dele decorrentes poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e
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previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade
solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso
ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o
produto de realização dos Créditos Imobiliários. Nesta hipótese, é possível que os Créditos Imobiliários não sejam
suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

16.8.10.

Riscos relacionados à Tributação dos CRI. Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas

físicas estão atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso II, da Lei 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, conforme alterada, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Eventuais
alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do
imposto de renda incidentes sobre os CRI, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar
negativamente o rendimento líquido dos CRI para seus titulares, sendo certo que a Devedora não será responsável
por qualquer majoração ou cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a ocorrer com relação
aos CRI.

16.8.11.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio Separado. A totalidade

do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal
ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio
Separado. Caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio Separado, o patrimônio da
Emissora poderá não ser suficiente para indenizar os Titulares dos CRI.

16.8.12.

O Agente Fiduciário atua como agente fiduciário de outras emissões da Emissora. Na data de

celebração do Termos de Securitização, o Agente Fiduciário atuava como agente fiduciário em outras emissões
de CRI da Emissora. Na hipótese de ocorrência de vencimento antecipado ou inadimplemento das obrigações
assumidas pela Emissora, no âmbito da Emissão ou de outras emissões, o Agente Fiduciário poderá se encontrar
em situação de conflito quanto ao tratamento equitativo entre os Titulares dos CRI e os titulares de CRI das demais
emissões.

16.9.

Riscos dos Créditos Imobiliários
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16.9.1.

Risco de crédito. A Emissora está exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos

Créditos Imobiliários que lastreiam os CRI. A falta de pagamento ou impontualidade poderá importar a
impossibilidade de a Emissora efetuar os pagamentos aos Titulares de CRI.

16.9.2.

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade. As fontes de recursos da Emissora

para fins de pagamento aos Titulares de CRI decorrem diretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os
recebimentos de tais pagamentos ou liquidação 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 referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis
para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para
saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de
eventuais saldos aos Titulares de CRI.

16.9.3.

Risco relacionado à deterioração ou perecimento das Garantias Reais. Os bens objeto das Garantias

Reais podem sofrer deterioração ou perecimento, total ou parcial, impactando assim as garantias integrantes do
Patrimônio Separado. Neste caso, em caso de inadimplemento da Devedora, a Emissora poderá ter dificuldades
para executar as Garantias Reais vinculadas ao Patrimônio Separado. Adicionalmente, os valores recebidos em
razão da execução das Garantias Reais podem ser insuficientes para quitar os valores devidos aos Titulares de CRI.

16.9.4.

Risco relacionado à quitação das Obrigações Garantidas pela excussão da Alienação Fiduciária de

Imóvel. Em razão do previsto no §5°, artigo 27 da Lei 9.514, existe o risco de que na excussão da Alienação
Fiduciária de Imóvel, caso, após o segundo leilão da Fração Ideal do Imóvel Lastro, não haja nenhum arrematante
e seja necessário a Emissora adjudicar a Fração Ideal do Imóvel Lastro em seu nome e em benefício do Patrimônio
Separado, seja considerada extinta a dívida da Devedora garantida pela Alienação Fiduciária de Imóvel, sendo
que, nesse caso, em razão da quitação concedida, todas as demais Garantias Reais deverão ser liberadas em
relação à parcela da dívida garantida por tal Alienação Fiduciária de Imóvel, ficando os Titulares dos CRI
prejudicados na cobrança dos seus créditos.

16.9.5.

Risco de Não Registro da Escritura de Emissão das Debêntures e Aprovação Societária. A AGE da

Devedora que aprovou a emissão de Debêntures, assim como o ato societário que aprovou sua transformação em
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uma sociedade por ações, a RCA Fiadora que aprovou a fiança e a Alienação Fiduciária das Ações por parte da
Fiadora, bem como a Escritura de Emissão das Debêntures não se encontram registradas perante a junta comercial
competente na data de assinatura deste Termo, razão pela qual existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de
impossibilidade na completa formalização da emissão das Debêntures, principalmente em decorrência da
burocracia e exigências da junta comercial.

16.9.6.

Riscos relacionada à renúncia da Securitizadora sobre a posse direta dos Documentos

Comprobatórios dos Direitos e Créditos Cedidos Fiduciariamente. A Securitizadora renunciou à sua faculdade de
ter a posse direta sobre os contratos de locação, aditamentos e outros documentos originais que comprovam os
Direitos e Créditos Cedidos Fiduciariamente, nos termos do artigo 66-B, parágrafo 3º da Lei 4.728. A posse direta
de tais documentos comprobatórios será realizada pela Devedora, a título de fiel depositária, sendo que caso a
Securitizadora necessite destes documentos, deverá solicitar a Devedora. A eventual perda, extravio e/ou não
entrega pela Devedora de tais documentos comprobatórios poderá afetar negativamente a cobrança dos Direitos
e Créditos Cedidos Fiduciariamente e causar efeitos materiais adversos para os Titulares dos CRI.

16.9.7.

Risco relacionado à administração dos Créditos Cedidos Fiduciariamente. Nos termos do Contrato de

Cessão Fiduciária, parte dos recursos dos Créditos Estacionamento Shopping Center será composto por dinheiro
em espécie, pagos diretamente pelos usuários à Devedora, sendo que esta deverá transferir até às 18:00 horas
do Dia Útil seguinte ao dia do recebimento, para a Conta Vinculada Estacionamento Shopping Center. Caso a
Devedora venha, por qualquer motivo, atrasar a realização da transferência dos recursos para a Conta Vinculada
Estacionamento Shopping Center, a excussão de tal Garantia pode ser prejudicada e até mesmo afetar
adversamente o pagamento dos CRI. Ainda, o Banco Administrador da Conta Vinculada Aluguéis não será
responsável por analisar ou realizar qualquer julgamento de valor sobre os valores que serão calculados e
fornecidos pela Devedora, para serem inseridos nos boletos de cobrança, que serão enviados aos lojistas. Desta
forma, a Devedora será responsável por quaisquer erros que venha a ocorrer no fornecimento de tais valores, não
podendo, de forma alguma, imputar qualquer espécie de responsabilidade ao Banco Administrador e à
Securitizadora. Assim, não é possível atestar que a totalidade dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
passarão pelas Contas Vinculadas, exceto nas Datas de Verificação, conforme definidas no Contrato de Cessão
Fiduciária, o que pode afetar negativamente a cobrança dos Direitos e Créditos Cedidos Fiduciariamente, caso
seja necessário, e causar efeitos materiais adversos para os Titulares dos CRI.
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16.9.8.

Riscos relacionados à não constituição da Alienação Fiduciária de Imóvel. O Imóvel está parcialmente

alienado fiduciariamente em garantia de dívida da Devedora que se comprometeu a quitar concomitante à
integralização dos CRI. A Alienação Fiduciária de Imóvel deverá ser constituída e protocolada no Cartório de
Registro de Imóveis competente no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de integralização das
Debêntures. Esse prazo será prorrogado por 30 (trinta) dias, no caso de exigência realizada pelo Registro de
Imóveis por motivo não imputável exclusivamente à Devedora, seja por conta de exigências na liberação da
Alienação Fiduciária Gaia atualmente constituídas sobre o Imóvel ou por conta da constituição da Alienação
Fiduciária de Imóvel em si, desde que a Devedora esteja cumprindo com tais exigências de forma tempestiva e
diligente. Uma vez concluído o registro, a Devedora deverá comprovar à Emissora o efetivo registro da Alienação
Fiduciária de Imóvel. Entretanto, não há como assegurar que a Alienação Fiduciária de Imóvel será constituída
antes da ocorrência de algum Evento de Vencimento Antecipado e, ainda, caso constituída e na eventualidade de
sua execução, que o produto decorrente de tal execução será suficiente para o pagamento integral dos valores
devidos aos Titulares dos CRI, tendo em vista possíveis variações de mercado e outros fatores.

Importante ressaltar que não é possível assegurar a efetiva liberação da Alienação Fiduciária Gaia, isto porque
sempre há o risco que fatores exógenos ocorram e prejudiquem ou impeçam a liberação. Como, a título
exemplificativo, o atual credor fiduciário não emitir o termo de liberação tempestivamente ou o risco de o cartório
impor exigências à tal liberação.

Assim, não é possível assegurar que a Alienação Fiduciária de Imóvel será constituída nos prazos acordados, de
forma que, caso as Debêntures sejam vencidas antecipadamente à constituição de tal garantia, o pagamento das
Obrigações Garantidas deverá ser realizado exclusivamente com recursos da Devedora.

16.9.9.

Riscos relacionados à não superação da condição suspensiva da Cessão Fiduciária. A eficácia da

Cessão Fiduciária está sujeita, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à liberação das cessões fiduciárias
constituídas sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, conforme descritos nos contratos indicados
no Anexo I do Contrato de Cessão Fiduciária, em garantia de dívida da Devedora que se comprometeu a quitar
concomitante à integralização dos CRI. A condição suspensiva deverá ser atendida mediante a apresentação à
Securitizadora, do termo de liberação assinado pelos respectivos credores fiduciários liberando a Cessão Fiduciária
anterior, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da integralização da totalidade das Debêntures. Entretanto,
não há como assegurar que a condição suspensiva da Cessão Fiduciária seja superada antes da ocorrência de
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algum Evento de Vencimento Antecipado e, ainda, caso superada e na eventualidade de sua execução, que o
produto decorrente de tal execução será suficiente para o pagamento integral dos valores devidos aos Titulares
dos CRI, tendo em vista possíveis variações de mercado e outros fatores.

16.9.10.

Riscos relacionados à orientação de voto no âmbito da Alienação Fiduciária de Ações: Caso a Emissora

não envie orientação de voto antes da realização de assembleia geral de acionistas da Devedora em que qualquer
das matérias sujeitas à aprovação prévia, por escrito, da Fiduciária, após prévia CRI deliberação dos investidores,
conste da ordem do dia, ou, ainda, caso esteja em curso um ou mais Eventos de Vencimento Antecipado ou tenha
ocorrido o vencimento antecipado das Debêntures ou o vencimento final das Debêntures sem que as Obrigações
Garantidas tenham sido quitadas, a Almeida Junior estará livre para manifestar seus respectivos votos da forma
que entender mais adequada, observado o previsto no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações.

16.9.11.

Riscos de Insuficiência das Garantias e de Dificuldades no Processo de Execução. No caso de

inadimplemento dos Créditos Imobiliários por parte da Devedora, a Securitizadora terá que iniciar o procedimento
de execução das Garantias. Não há como assegurar que as Garantias, quando executadas, serão suficientes para
recuperar o valor necessário para amortizar integralmente os CRI. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI poderão
ser afetados. Além disso, na hipótese de inadimplemento dos Créditos Imobiliários por parte da Devedora e dos
Fiadores, a Securitizadora iniciará o processo de excussão das Garantias Reais, e não é possível afirmar se tais
Garantias Reais serão excutidas de forma célere, nos termos previstos nos respectivos instrumentos de
constituição das referidas garantias.
16.9.12.

Riscos de Insuficiência da Fiança. No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários por parte da

Devedora e dos Fiadores, a Securitizadora terá que iniciar a cobrança judicial da Devedora e/ou dos Fiadores, que
poderão não ter patrimônio suficiente para garantir com o cumprimento das obrigações assumidas. Não há como
assegurar que os Fiadores, quando executados, terão recursos suficientes para recuperar o valor necessário para
amortizar integralmente os CRI. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI poderão ser afetados.

16.9.13.

Riscos decorrentes da não apresentação de documentos do Empreedimento na Due Diligence: Para

fins dessa Operação de Securitização, foi contratado um escritório especializado para análise dos principais
aspectos relacionados ao Imóvel, bem como de seus proprietários e antecessores, estritamente no âmbito legal
(“Auditoria”). Conforme previsto nos Documentos da Operação, a conclusão da referida Auditoria é condição
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precedente para a integralização dos CRI e, consequentemente, das Debêntures. Até a presente data, não foram
identificados quaisquer apontamentos ou pendências que inviabilize a realização da Oferta Restrita, com a
consequente liquidação financeira. Entretanto, restam pendentes de apresentação alguns documentos dos
Fiadores, do Imóvel, suas proprietárias e antecessores nos últimos 10 (dez) anos.

A Devedora se obrigou a entregar, em até 30 (trinta) dias parte desses documentos, nos termos da Escritura de
Emissão. Ainda, dentre os documentos não apresentados constam as certidões de ações cíveis e executivos fiscais
estaduais e municipais, incluindo falência, abrangendo o período mínimo de 20 anos, do sistema esaj, da comarca
de Joinville, sendo que por pesquisa no site do Tribunal de Santa Catarina, foram identificados 137 (cento e trinta
e sete) processos em face da antecessora (Imobiliária Zattar Ltda., CNPJ 83.503.896/0001-59), os quais não foram
apresentados os respectivos esclarecimentos.

Assim, a Auditoria realizada não pode ser entendida como exaustiva de modo que, eventualmente, poderão existir
pontos não compreendidos ou analisados que impactem negativamente o Imóvel, a Devedora e a Oferta, devendo
os potenciais Titulares de CRI (especialmente aqueles que venham a realizar a aquisição dos papeis no mercado
secundário) realizar a sua própria investigação quanto aos pontos não abrangidos na referida Auditoria antes de
tomar uma decisão de investimento.

16.9.14.

Riscos decorrentes de ações judiciais que recaem sobre o Empreendimento: A Devedora é parte (polo

passivo) em ação civil pública que versa sobre a suposta ilegalidade da concessão de alvará pelo munícipio de
Joinville para a construção do Shopping Joinville Garten, sendo que os pedidos inicialmente formulados foram: a)
a condenação dos Réus na obrigação de fazer, consistente na recomposição do local degradado ao estado anterior
e na proibição do Município de Joinville de emitir qualquer alvará de construção ou de consulta de viabilidade
referente ao empreendimento no local delineado, ou revogar os alvarás já deferidos; b) a imposição de multa,
para o caso de descumprimento das medidas determinadas por ocasião da sentença definitiva, não inferior ao
mínimo legal, contido no art. 11, da Lei nº 7.347/1985; c) a indenização pelos danos causados ao meio ambiente,
se houver, cujos valores deverão ser apurados por meio de perícia; d) a procedência da ação em todos seus
termos, com a condenação dos réus aos ônus sucumbenciais. O Ministério Público de Santa Catarina, após assumir
a autoria do feito, consignou que o pleito de o Município de Joinville deixar de conceder alvará perdeu seu objeto
e que não deve prosperar o pedido de demolição do empreendimento, pois isso causaria prejuízo a um sem
número de pessoas. Por outro lado, manteve o pedido de indenização por eventuais danos ambientais, os quais
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não são passíveis de aferição, sendo que devido ao seu estágio atual, não é possível assegurar como será seu
desfecho, assim como o valor de potencial indenização. Conforme informado em relatório pelos advogados da
Devedora, esta ação está no início da fase de instrução probatória, na qual estão sendo discutidos os valores dos
honorários periciais e para apurar os riscos, será necessário aguardar a realização da perícia judicial. Cabe destacar
que, nesta ação, há uma discussão acerca do fato de parte do shopping ocupar ou não parte de área de
preservação permanente, sendo que o risco de perda apontado pelos advogados da Devedora é “possível”.

Há também ação popular assumida pelo Ministério Público de Santa Catarina, em razão do abandono do feito
pelo autor popular. No seu pleito inicial, o autor requereu a sustação dos efeitos do Projeto de Lei Completar nº
35/2008 ou da lei que o transformou e do alvará de construção do Shopping Joinville Garten. Em manifestação, o
Ministério Público destacou que essa pretensão esbarra na ausência de interesse processual, tendo em vista que
o provimento jurisdicional que se pretende obter não há como ser perseguido por ação popular. Ao final,
manifestou-se pela extinção do processo sem exame de mérito por ausência de interesse processual, sendo que
o risco de perda apontado pelos advogados da Devedora é “remoto”.

Além disso, parte não operacional do Imóvel onde se localiza o Empreendimento é objeto de ação de manutenção
de posse e ação reinvidicatória que se relacionam, na qual os autores da ação de manutenção de posse alegam
possuir uma área de aproximadamente 7.071m² dentro da área de polígono do Imóvel. Alegam ainda, que
possuem o imóvel em composse há mais de 40 (quarenta) anos e que a posse durante todo o período se manteve
mansa e pacífica e sem oposição de terceiros, até que, em junho de 2016, iniciaram as supostas invasões
praticadas pela Devedora por ocasião da construção do Shopping Joinville Garten. Os advogados da Devedora
classificam a possibilidade de perda deste processo como “possível”, mas entendem que, mesmo que a Devedora
perca a propriedade sobre tal área, que tal perda não terá impacto sobre as receitas auferidas pelo Shopping
Joinville Garten e que a área atualmente em funcionamento não será afetada, pois a discussão ocorre na área de
entorno do Shopping Joinville Garten.

Existe ainda, uma ação de usucapião em face da Imobiliaria Zattar (antecessora de parte do Imóvel), na qual o
autor alega que tem a posse mansa e pacífica desde 1987, de uma área de 690,94m². O autor mora em uma
residencia na Rua Balneário Camboriú, nº 328 e alega que passou a usar o terreno ao lado da sua propriedade
para plantar hortaliças, cuidando da área com animo de posse e sem qualquer oposição. Segundo consta do
relatório dos advogados da Devedora, os requerentes buscam o reconhecimento da propriedade, na verdade, de

102
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

uma faixa de terreno que se encontra inserida dentro de outra parte de terreno, objeto da ação reivindicatória
0035507-60.2003.8.24.0038, em trâmite perante a 2ª vara cível da comarca de Joinville, na qual foi proferida
sentença julgando procedente o feito. Consta ainda, que o autor é vizinho do Shopping Joinville Garten em área
que nao interfere no funcionamento do Shopping Joinville Garten, por ser uma área mais lateral e isolada, sendo
que o risco de perda apontado pelos advogados da Devedora é “remoto”.

Importante destacar que novos desdobramentos dos processos existentes, bem como eventuais decisões
desfavoráveis sobre as matérias acima, podem impactar de maneira adversa os negócios do Empreendimento
e/ou da Devedora, e consequentemente, a sua capacidade de cumprir com as obrigações assumidas na Escritura
de Emissão de Debêntures e, consequentemente, nos CRI.

16.9.15.

Risco referente à não apresentação dos documentos solicitados na Auditoria Jurídica. A Devedora e

os Fiadores não apresentaram alguns dos documentos solicitados, de forma que não é possível assegurar a
inexistência de ônus e apontamentos relevantes sobre o Imóvel, sobre a Devedora e/ou sobre os Fiadores. Alguns
documentos serão apresentados posteriormente, não sendo possível mensurar, portanto, os apontamentos que
possam aparecer nas certidões. A não realização de auditoria jurídica completa, conforme acima descrito, não
confere a segurança com relação à total ausência de contingências envolvendo a Devedora, os Fiadores, o Imóvel,
os Créditos Imobiliários e/ou os Créditos Cedidos Fiduciariamente, sendo que, a identificação posterior de
contingências relevantes pode prejudicar a solvência da Devedora e dos Fiadora e/ou resultar em vícios e até
mesmo alguma nulidade com relação à constituição das Garantias, o que pode resultar em prejuízos aos
investidores.

16.9.16.

Risco relativo à Guarda dos Documentos Comprobatórios: Conforme previsto nos documentos de

constituição das Garantias e em razão da administração do Empreendimento ser exercida pela própria Devedora
(sem qualquer ingerência da Securitizadora), os documentos comprobatórios das Garantias Reais ficarão sob a
guarda da Devedora. Desta forma, caso seja necessária a excussão de qualquer uma das Garantias Reais, a
Emissora dependerá da entrega, pela Devedora, de tais documentos, sendo que a Devedora poderá se negar a
apresentar os referidos documentos comprobatórios ou tardar na sua entrega, até impossibilitando a
Securitizadora de obter os documentos diretamente dos clientes, o que pode acarretar em demora ou até mesmo
em impossibilidade de excussão de tal Garantia Real, afetando adversamente o pagamento de eventuais saldos
do presente CRI.
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16.9.17.

Ausência de Coobrigação da Securitizadora: O Patrimônio Separado constituído em favor dos

Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o
recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos conforme este Termo de
Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil
para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômicofinanceira da Devedora, poderão afetar negativamente o Patrimônio Separado e, consequentemente, os
pagamentos devidos aos Titulares dos CRI.

16.10.

Riscos Relacionados ao Ambiente Macroeconômico

16.10.1.

Política Econômica do Governo Federal. O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia

e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários,
preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso nas
atividades da Emissora e da Devedora. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras
políticas, envolveram no passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda, controles no fluxo de
capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados, dentre outras. A Emissora e a
Devedora não têm controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e
não pode prevê-las. Os negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora e/ou da
Devedora podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública federal, estadual e/ou
municipal, e por fatores como: (i) variação nas taxas de câmbio; (ii) controle de câmbio; (iii) índices de inflação;
(iv) flutuações nas taxas de juros; (v) falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro e de capitais; (vi)
racionamento de energia elétrica; (vii) instabilidade de preços; política fiscal e regime tributário; e (vii) medidas
de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País. A Emissora e a Devedora não podem
prever quais políticas serão adotadas pelo Governo Federal e se essas políticas afetarão negativamente a
economia, os negócios ou desempenho financeiro do Patrimônio Separado e por consequência dos CRI.

16.10.2.

Efeitos da Política Anti-Inflacionária. Historicamente, o Brasil enfrentou índices de inflação elevados.

A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de futuras políticas
de controle inflacionário, contribuíam para a incerteza econômica e aumentavam a volatilidade do mercado de
capitais brasileiro. As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a
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manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de
crédito e reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes
na taxa de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um
efeito material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora, a Devedora e sobre os ativos que lastreiam
esta Emissão. Caso o Brasil venha a vivenciar uma significativa inflação no futuro, é possível que a Devedora não
tenha capacidade de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o pagamento dos Titulares de CRI está baseado
no pagamento pela Devedora, isto pode alterar o retorno previsto pelos Investidores.

16.10.3.

Efeitos da Retração no Nível da Atividade Econômica. Nos últimos anos, o crescimento da economia

brasileira, aferido por meio do PIB, tem reduzido. A retração no nível da atividade econômica poderá significar
uma diminuição na securitização dos recebíveis imobiliários, trazendo, por consequência, uma ociosidade
operacional à Emissora.

16.10.4.

Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados operacionais

da Emissora e da Devedora. O Governo Federal tem o poder de implementar alterações no regime fiscal, que
afetam a Emissora, a Devedora e seus ativos imobiliários. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e,
ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da
Emissora e/ou da Devedora, que poderão, por sua vez, afetar adversamente os seus resultados. Não há garantias
de que a Emissora ou a Devedora serão capazes de manter o fluxo de caixa se ocorrerem alterações significativas
nos tributos aplicáveis às suas operações.

16.10.5.

Política Monetária. O Governo Federal, por meio do Comitê de Política Monetária – COPOM,

estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa de juros brasileira. A política monetária brasileira
possui como função controlar a oferta de moeda no País e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas vezes,
influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos dos mercados de
capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos EUA.
Historicamente, a política monetária brasileira tem sido instável, havendo grande variação nas taxas definidas. Em
caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, já que, com a alta das
taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva e os investimentos se retraem, o que pode causar a redução da
taxa de crescimento da economia, afetando adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a quantidade
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de empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente, os negócios e capacidade de pagamento da
Devedora. Em contrapartida, em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da
inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, bem como
trazendo efeitos adversos ao País, podendo, inclusive, afetar as atividades capacidade de pagamento da
Devedora.

16.10.6.

Ambiente Macroeconômico Internacional. O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por

companhias brasileiras no mercado são influenciados pela percepção de risco do Brasil e de outras economias
emergentes. A deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional.
Acontecimentos adversos na economia brasileira e condições de mercado negativas em outros países poderão
influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições
econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas brasileiras, as reações dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos
títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros. Em consequência dos problemas econômicos em vários
países de mercados desenvolvidos em anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos EUA em 2008),
os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos, causando retração no
mercado. Essas crises podem produzir uma evasão de dólares do Brasil, fazendo com que as companhias
brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacionalmente como no exterior,
reduzindo o acesso aos mercados de capitais internacionais. Desta forma eventuais crises nos mercados
internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez para
os CRI da presente emissão.

16.10.7.

Risco de Pandemia. O surto de doenças transmissíveis, como o surto de Coronavírus (Covid-19) em

escala global iniciado a partir de dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização Mundial da
Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade
esporádica nos mercados de capitais globais e à potencial desaceleração do crescimento da economia brasileira.
Além disso, esses surtos podem resultar em restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado
de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de
uma maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, o que
podem ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira, fatores que
conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira. Tais medidas
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podem impactar as operações das sociedades empresárias e o consumo das famílias e por consequência afetar as
decisões de investimento e poupança, resultando em maior volatilidade nos mercados de capitais globais, além
da potencial desaceleração do crescimento da economia brasileira, que tinha sido recentemente retomado. Estes
fatores podem afetar material e adversamente os negócios e os resultados das operações da Devedora e/ou dos
Fiadores. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses
eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações e a
capacidade de financiamento, alavancagem e de pagamento das obrigações pecuniárias contraídas pela Devedora
e pelos Fiadores nos termos da Escritura de Emissão e, por consequência, poderá impactar negativamente o
pagamento dos CRI.

16.11.

Demais Riscos. Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da Devedora,

que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os CRI
também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória,
guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais
etc.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE

17.1.

Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI serão comunicados sempre por escrito,

por meio de aviso publicado, bem como as convocações para as respectivas Assembleias Gerais de Titulares de
CRI serão realizadas, mediante publicação (i) na página da rede mundial de computadores da Securitizadora e no
Sistema Empresas.Net, nos termos do artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) no jornal “O Dia” ou outro
jornal de grande circulação, sendo certo que a Emissora deverá comunicar aos Titulares de CRI a alteração dos
meios de publicação dos atos e decisões relativos aos CRI e, em ambos os casos, encaminhar tais publicações ao
Agente Fiduciário e à B3.Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar
notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo e publicar no jornal anteriormente utilizado, aviso aos
titulares do CRI informando o novo veículo; ou conforme legislação em vigor na página da rede mundial de
computadores da Securitizadora observando que, caso a regulamentação aplicável em vigor venha a exigir
eventuais complementos com relação à inserção das referidas publicações nos sistemas informados pela CVM, a
Emissora se compromete a efetuar a divulgação aplicável.
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17.2.

A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora, mediante

publicação na imprensa ou conforme autorizado pela Instrução CVM 547, assim como prontamente informará
tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

17.3.

As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado,

nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da
CVM.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO DO TERMO E DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

18.1.

Registro: Este Termo de Securitização e seus eventuais aditamentos serão registrados e custodiados

junto ao Custodiante, que assinará a declaração constate do 0 ao presente Termo.

18.2.

Classificação de Risco: Os CRI objeto desta Emissão serão objeto de análise de classificação de risco

pela Agência de Classificação de Risco.

18.2.1. O relatório completo será disponibilizado ao Agente Fiduciário na mesma data de sua divulgação e estará
disponível nos sites da Emissora e da Agência de Classificação de Risco.

18.2.2. A Emissora disponibilizará ao Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado da data de
seu recebimento, qualquer relatório emitido por agência de classificação de risco a respeito desta Emissão.

18.2.3. o relatório de classificação de risco será atualizado semestralmente no curso desta Emissão, a partir da
data de emissão do primeiro relatório, enquanto existirem CRI em Circulação.

18.2.4. Todos os custos e despesas referentes à emissão e atualização do relatório de classificação de risco, bem
como dos custos inerentes à contratação e manutenção da Agência de Classificação de Risco, serão arcados pela
Devedora.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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19.1.

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitização.

Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que
caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI, em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da
Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos
ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras
obrigações assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

19.2.

As obrigações constituídas por este Termo são extensivas e obrigatórias aos cessionários,

promitentes cessionários, herdeiros e sucessores a qualquer título da Securitizadora e do Agente Fiduciário.

19.3.

O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados com

o consentimento expresso e por escrito de todas da Emissora e do Agente Fiduciário mediante aprovação dos
Titulares de CRI, atuando por seus representantes legais ou procuradores devidamente autorizados.

19.4.

Este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão ser alterados,

independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos Titulares de CRI, sempre que tal
alteração decorra exclusivamente (i) alterações a quaisquer Documentos da Operação já expressamente
permitidas nos termo(s) do(s) respectivos(s) Documento(s) da Securitização; (ii) da necessidade de atendimento
de exigências da CVM ou das câmaras de liquidação onde os CRI estejam registrados para negociação, ou em
consequência de normas legais regulamentares, inclusive decorrente de exigências cartorárias devidamente
comprovadas; (iii) da correção de erros manifestos, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético, ou
meramente procedimentais; e/ou (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais da Securitizadora e o Agente
Fiduciário, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que as alterações ou
correções referidas nos incisos (ii), (iii) e (iv) acima não possam acarretar qualquer prejuízo aos Titulares dos CRI
ou qualquer alteração no fluxo dos CRI, e, em qualquer caso, desde que não haja qualquer custo ou despesa
adicional para os Titulares dos CRI.

19.5.

A Emissora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo constitui título

executivo extrajudicial, inclusive para os fins e efeitos dos artigos 784 e seguintes do Código de Processo Civil e as
obrigações nele contidas estão sujeitas a execução específica, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra
ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente Termo.
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19.6.

Se uma ou mais disposições aqui contidas forem considerada inválidas, ilegais ou inexequíveis em

qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições não serão
afetadas ou prejudicadas a qualquer título.
19.7.

O presente Termo substitui todos os acordos de vontade anteriormente havidos entre as Partes sobre

o mesmo objeto. Existindo conflito entre os termos deste Termo e os termos de qualquer outra proposta, contrato
ou documento, os termos aqui estabelecidos prevalecerão em qualquer hipótese.
19.8.

Este Termo será interpretado, em qualquer jurisdição, como se a disposição inválida, ilegal ou

inexequível tivesse sido reformulada de modo que se tornasse válida, legal e exequível na medida do que for
permitido na referida jurisdição.
19.9.

A Securitizadora e o Agente Fiduciário pactuam que o presente negócio jurídico é celebrado sob a

égide da “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”, segundo garantias de livre mercado, conforme
previsto na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, de forma que todas as disposições aqui contidas são de
livre estipulação das Partes pactuantes, com a aplicação das regras de direito empresarial apenas de maneira
subsidiária ao avençado, hipótese em que nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será usada para
beneficiar a Parte que pactuou contra ela.

19.10.

O presente Termo integra um conjunto de documentos que compõem a estrutura jurídica de uma

securitização de créditos imobiliários viabilizada por meio da emissão dos CRI, estruturada para concessão de
financiamento à Devedora no âmbito do mercado de capitais. Dessa maneira, a excussão da totalidade ou de
parte de qualquer garantia real ou fidejussória constituída em garantia das Obrigações Garantidas, não caracteriza
necessariamente a quitação integral da totalidade das Obrigações Garantidas, tampouco limita a prerrogativa da
Emissora de exercer quaisquer de seus direitos, incluindo a excussão de qualquer outra garantia constituída pela
Devedora ou qualquer outra parte em favor das Obrigações Garantidas.
19.11.

Os anexos deste Termo são dele parte integrante e inseparável. Em caso de dúvidas entre o Termo e

seus anexos prevalecerão as disposições do Termo, dado o caráter complementar dos anexos. Não obstante,
reconhecem a Securitizadora e o Agente Fiduciário a unicidade e indissociabilidade das disposições do Termo e
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dos anexos, que deverão ser interpretadas de forma harmônica e sistemática, tendo como parâmetro a natureza
do negócio celebrado entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário.

19.12.

A Securitizadora e o Agente Fiduciário declaram que este Termo integra um conjunto de documentos

que compõem a estrutura jurídica da Operação de Securitização. Neste sentido, qualquer conflito em relação à
interpretação das obrigações da Securitizadora e o Agente Fiduciário neste documento deverá ser solucionada
levando em consideração uma análise sistemática de todos os documentos envolvendo a Operação de
Securitização.

19.13.

A Securitizadora e o Agente Fiduciário dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação

e discussão de todas as cláusulas deste Termo, cuja celebração, execução e extinção são pautadas pelos princípios
da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé.

19.14.

Em que pese o presente Termo de Securitização ser assinado de forma digital nos padrões ICP-BRASIL,

seus eventuais aditamentos poderão, desde que respeitadas as políticas internas da Securitizadora e o Agente
Fiduciário, conforme o caso, ser assinados por meio eletrônicos, digitais e informáticos, sendo certo que a
Securitizadora e o Agente Fiduciário reconhecem a forma de contratação acima como válida e plenamente eficaz,
constituindo forma legítima e suficiente para a comprovação da identidade e da validade da declaração de
vontade da Securitizadora e o Agente Fiduciário em celebrar eventuais aditamentos, devendo, em todo caso,
atender às regras vigentes para verificação da autenticidade das assinaturas da Securitizadora e o Agente
Fiduciário, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou por certificação fora dos padrões ICP- BRASIL,
em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24
de agosto de 2001.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS NOTIFICAÇÕES

20.1.

Todas as comunicações entre serão consideradas válidas a partir de seu recebimento nos endereços

indicados abaixo, ou em outros que as partes venham a indicar, por escrito, no curso desta relação. As
comunicações serão consideradas entregues quando recebidas (i) sob protocolo; (ii) com “aviso de recebimento”
expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; ou (iii) por correspondência eletrônica, a qual será
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considerada entregue quando do envio desta. Os originais dos documentos enviados por e-mail deverão ser
encaminhados para os endereços abaixo em até 3 (três) Dias Úteis após o envio de solicitação neste sentido:

Se para a Emissora:
ISEC SECURITIZADORA S.A.
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Conjunto 215, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
At. Dept. Gestão/Dept. Jurídico
Tel.: (11) 3320-7474
E-mail: gestao@isecbrasil.com.br / juridoco@isecbrasil.com.br

Se para o Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132, parte
São Paulo – SP, CEP 04.534-004
At.: Sr. Antonio Amaro e Sra.Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira
Tel: (21) 3514-0000
E-mail: ger1.agente@oliveiratrust.com.br

20.2.

A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada sob pena de serem

consideradas entregues as comunicações enviadas aos endereços anteriormente indicados.

20.3.

Eventuais prejuízos decorrentes da não observância do disposto no item serão arcados integralmente

pela Parte inadimplente.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LEI APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO
22.
22.1.
Este Termo de Securitização será regido e interpretado em conformidade com as leis da República
Federativa do Brasil.
22.2.
A Securitizadora e o Agente Fiduciário elegem o foro da comarca de São Paulo, estado de São Paulo,
como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de Securitização,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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O presente Termo de Securitização é firmado, na presença de 2 (duas) testemunhas.
São Paulo, 02 de setembro de 2020
(restante da página deixado intencionalmente em branco)
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(Página de Assinatura 1/2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 114ª e 115ª Séries da 4ª Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Isec Securitizadora S.A.)

ISEC SECURITIZADORA S.A.

_________________________________

_________________________________

Nome:

Juliane Effting Matias

Nome:

Luisa Herkenhoff Mis

Cargo:

Diretora de Operações

Cargo:

Procuradora
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(Página de Assinatura 2/2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários das 114ª e 115ª Séries da 4ª Emissão
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Isec Securitizadora S.A.)

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

_________________________________

_________________________________

Nome: Nathalia Guedes Esteves

Nome: SONIA REGINA MENEZES

Cargo: Procuradora

Cargo: Procuradora / Coord.Administrativa

Testemunhas:

_________________________________

_________________________________

Nome:

Nome: Eduardo de Mayo Valente Caires

RG:
CPF/ME:

Marcelo Monteiro
13143097
10657248886

RG:

23.099.843-4

CPF/ME: 216064508-75
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ANEXO I
TABELAS DE PAGAMENTO DOS CRI

CRI
#

DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

25/09/2020
27/10/2020
25/11/2020
28/12/2020
27/01/2021
25/02/2021
25/03/2021
27/04/2021
26/05/2021
25/06/2021
27/07/2021
25/08/2021
27/09/2021
27/10/2021
25/11/2021
27/12/2021
26/01/2022
25/02/2022
25/03/2022
27/04/2022
25/05/2022
27/06/2022
27/07/2022
25/08/2022
27/09/2022
26/10/2022
25/11/2022
27/12/2022
25/01/2023
27/02/2023
27/03/2023
26/04/2023
25/05/2023

Tai IPCA
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,6234
0,6303
0,6372
0,6443
0,6515
0,6589
0,6663
0,6739
0,6817

INCORPORA
JUROS
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

27/06/2023
26/07/2023
25/08/2023
27/09/2023
25/10/2023
27/11/2023
28/12/2023
25/01/2024
27/02/2024
27/03/2024
25/04/2024
27/05/2024
26/06/2024
25/07/2024
27/08/2024
25/09/2024
25/10/2024
27/11/2024
26/12/2024
27/01/2025
26/02/2025
26/03/2025
25/04/2025
27/05/2025
25/06/2025
25/07/2025
27/08/2025
25/09/2025
27/10/2025
26/11/2025
26/12/2025
27/01/2026
25/02/2026
25/03/2026
27/04/2026
27/05/2026
25/06/2026
27/07/2026
26/08/2026
25/09/2026
27/10/2026

0,6895
0,6976
0,7058
0,7141
0,7226
0,7312
0,7401
0,7491
0,7583
0,7676
0,7772
0,7869
0,7969
0,8070
0,8174
0,8280
0,8388
0,8498
0,8611
0,8726
0,8844
0,8965
0,9088
0,9214
0,9343
0,9476
0,9611
0,9750
0,9891
1,0037
1,0186
1,0339
1,0496
1,0657
1,0822
1,0991
1,1165
1,1344
1,1528
1,1717
1,1911

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

25/11/2026
28/12/2026
27/01/2027
25/02/2027
25/03/2027
27/04/2027
26/05/2027
25/06/2027
27/07/2027
25/08/2027
27/09/2027
27/10/2027
25/11/2027
27/12/2027
26/01/2028
25/02/2028
27/03/2028
26/04/2028
25/05/2028
27/06/2028
26/07/2028
25/08/2028
27/09/2028
25/10/2028
27/11/2028
28/12/2028
25/01/2029
27/02/2029
27/03/2029
25/04/2029
25/05/2029
27/06/2029
25/07/2029
27/08/2029
26/09/2029
25/10/2029
27/11/2029
27/12/2029
25/01/2030
27/02/2030
27/03/2030

1,2111
1,2317
1,2528
1,2747
1,2971
1,3203
1,3442
1,3689
1,3944
1,4207
1,4479
1,4761
1,5052
1,5353
1,5665
1,5989
1,6325
1,6673
1,7035
1,7411
1,7802
1,8210
1,8634
1,9076
1,9538
2,0021
2,0525
2,1053
2,1606
2,2187
2,2796
2,3437
2,4111
2,4822
2,5573
2,6367
2,7207
2,8099
2,9046
3,0055
3,1131

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

25/04/2030
27/05/2030
26/06/2030
25/07/2030
27/08/2030
25/09/2030
25/10/2030
27/11/2030
26/12/2030
27/01/2031
28/02/2031
26/03/2031
25/04/2031
27/05/2031
25/06/2031
25/07/2031
27/08/2031
25/09/2031
27/10/2031
26/11/2031
26/12/2031
27/01/2032
25/02/2032
25/03/2032
27/04/2032
26/05/2032
25/06/2032
27/07/2032
25/08/2032

3,2281
3,3513
3,4837
3,6263
3,7804
3,9472
4,1286
4,3266
4,5433
4,7818
5,0454
5,3383
5,6657
6,0340
6,4514
6,9286
7,4791
8,1215
8,8806
9,7917
10,9052
12,2971
14,0868
16,4731
19,8141
24,8256
33,1782
49,8835
100,0000

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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CRI
#

DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

25/09/2020
27/10/2020
25/11/2020
28/12/2020
27/01/2021
25/02/2021
25/03/2021
27/04/2021
26/05/2021
25/06/2021
27/07/2021
25/08/2021
27/09/2021
27/10/2021
25/11/2021
27/12/2021
26/01/2022
25/02/2022
25/03/2022
27/04/2022
25/05/2022
27/06/2022
27/07/2022
25/08/2022
27/09/2022
26/10/2022
25/11/2022
27/12/2022
25/01/2023
27/02/2023
27/03/2023
26/04/2023
25/05/2023
27/06/2023
26/07/2023
25/08/2023

Tai CDI
0,1913
0,1897
0,1881
0,1864
0,0233
0,0203
0,0173
0,0142
0,0111
0,0079
0,0048
0,0015

INCORPORA JUROS
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

27/09/2023
25/10/2023
27/11/2023
28/12/2023
25/01/2024
27/02/2024
27/03/2024
25/04/2024
27/05/2024
26/06/2024
25/07/2024
27/08/2024
25/09/2024
25/10/2024
27/11/2024
26/12/2024
27/01/2025
26/02/2025
26/03/2025
25/04/2025
27/05/2025
25/06/2025
25/07/2025
27/08/2025
25/09/2025
27/10/2025
26/11/2025
26/12/2025
27/01/2026
25/02/2026
25/03/2026
27/04/2026
27/05/2026
25/06/2026
27/07/2026
26/08/2026
25/09/2026
27/10/2026
25/11/2026
28/12/2026
27/01/2027

0,0742
0,0715
0,0688
0,0661
0,0633
0,0605
0,0577
0,0548
0,0519
0,0490
0,0460
0,0430
0,1194
0,1171
0,1147
0,1122
0,1098
0,1073
0,1047
0,1021
0,0995
0,0968
0,0941
0,0914
0,1723
0,1703
0,1683
0,1663
0,1642
0,1621
0,1599
0,1577
0,1555
0,1532
0,1509
0,1485
0,2349
0,2334
0,2320
0,2304
0,2289

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

25/02/2027
25/03/2027
27/04/2027
26/05/2027
25/06/2027
27/07/2027
25/08/2027
27/09/2027
27/10/2027
25/11/2027
27/12/2027
26/01/2028
25/02/2028
27/03/2028
26/04/2028
25/05/2028
27/06/2028
26/07/2028
25/08/2028
27/09/2028
25/10/2028
27/11/2028
28/12/2028
25/01/2029
27/02/2029
27/03/2029
25/04/2029
25/05/2029
27/06/2029
25/07/2029
27/08/2029
26/09/2029
25/10/2029
27/11/2029
27/12/2029
25/01/2030
27/02/2030
27/03/2030
25/04/2030
27/05/2030
26/06/2030

0,2273
0,2257
0,2240
0,2223
0,2206
0,2188
0,2170
0,3099
0,3092
0,3085
0,3077
0,3070
0,3061
0,3053
0,3044
0,3034
0,3024
0,3014
0,3004
0,4016
0,4020
0,4023
0,4026
0,4029
0,4032
0,4034
0,4036
0,4038
0,4040
0,4041
0,4042
0,5159
0,5179
0,5198
0,5217
0,5236
0,5255
0,5274
0,5293
0,5312
0,5331

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

25/07/2030
27/08/2030
25/09/2030
25/10/2030
27/11/2030
26/12/2030
27/01/2031
28/02/2031
26/03/2031
25/04/2031
27/05/2031
25/06/2031
25/07/2031
27/08/2031
25/09/2031
27/10/2031
26/11/2031
26/12/2031
27/01/2032
25/02/2032
25/03/2032
27/04/2032
26/05/2032
25/06/2032
27/07/2032
25/08/2032

0,5350
0,5369
0,6625
0,6668
0,6711
0,6755
0,6799
0,6844
0,6889
0,6935
0,6981
0,7027
0,7074
0,7121
0,8567
0,8648
0,8731
0,8815
0,8901
0,8988
0,9076
0,9166
0,9258
0,9351
0,9446
100,0000

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL LASTRO

Denominação
Endereço

Matrícula

Garten Shopping Joinville
Avenida Rolf Wiest, nº 333, bairro Bom Retiro, Cidade
de Joinville, Estado de Santa Catarina
154.844 e 154.845 do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Joinville

Habite-se?

Possui

Expansão

Não

Percentual dos Recursos Recebido

100%

Montante de recursos destinados ao

R$ 273.038.951,57 em 20/08/2020

Imóvel decorrentes de outros CRI em
aberto
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 153, Bairro Vila Nova Conceição,
CEP 04.543-120, inscrita no CNPJ/ ME sob o nº 13.673.855/0001-25, instituição devidamente autorizada pela CVM
a prestar o serviço de distribuição de valores mobiliários, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social,
para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instrução CVM nº 414, na qualidade de coordenador
líder da oferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) das 114ª e 115ª Séries da 4ª Emissão
(“Emissão”) da Isec Securitizadora S.A. (“Emissora”), declara, para todos os fins e efeitos que, verificou 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
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 114ª e 115ª Séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.,
celebrado nesta data.
Assinatura Eletrônica: A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
_____________________________________

_____________________________________

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA SECURITIZADORA

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215,
Itaim Bibi, CEP 04533-004, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Emissora”), para fins de atender o
que prevê o item 15 do anexo III da Instrução CVM nº 414, na qualidade de Emissora da oferta pública dos
certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) das 114ª e 115ª Séries da sua 4ª Emissão (“Emissão”), declara, para
todos os fins e efeitos que, verificou 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 no Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 114ª e 115ª Séries da 4ª
Emissão da Isec Securitizadora S.A. celebrado nesta data.
Assinatura Eletrônica: A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

ISEC SECURITIZADORA S.A.

__________________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço comercial
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 (parte), Itaim
Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
(“Agente Fiduciário”), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instrução CVM nº 414, na
qualidade de Agente Fiduciário no âmbito da oferta pública dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das
114ª e 115ª Séries da 4ª Emissão (“Emissão”) da Isec Securitizadora S.A. (“Emissora”), declara, para todos os fins
e efeitos que verificou 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 dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 114ª e 115ª Séries da 4ª
Emissão da Isec Securitizadora S.A. celebrado nesta data.
Assinatura Eletrônica: A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

_____________________________________

_____________________________________

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, constituída sob a forma de sociedade por ações, com endereço comercial
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 (parte), Itaim
Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social
(“Custodiante”), nomeada nos termos do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários
Fracionárias, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural” firmado em 02 de setembro de 2020 com a
ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215,
Itaim Bibi, CEP 04533-004, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Escritura de Emissão de CCI”),
DECLARA, que em 02 de setembro de 2020 procedeu (i) nos termos do §4º do artigo 18 da Lei 10.931, à custódia
de uma via digital da Escritura de Emissão de CCI e (ii) nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931,
o registro do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 114ª
e 115ª Séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (“Securitizadora”) e sobre os quais a Securitizadora instituiu
o Regime Fiduciário, conforme Cláusula Décima do Termo de Securitização.
Assinatura Eletrônica: A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

__________________________________

__________________________________

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES

O Agente Fiduciário a seguir identificado:
Razão Social: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Endereço: Rua Joaquim Floriano, nº 1052, sala 132 Cidade / Estado: São Paulo/SP
CNPJ/MEnº: 36.113.876/0004-34
Representado neste ato por sua diretora estatutária: Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva
Número do Documento de Identidade: 109.003 OAB/RJ
CPF/ME nº: 001.362.577-20
da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:
Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI
Número da Emissão: 4ª
Número da Série: 114ª e 115ª
Emissor: ISEC SECURITIZADORA S.A.
Quantidade: 1.950
Forma: Nominativa escritural
Declara, nos termos da Instrução CVM nº 583/2016, a não existência de situação de conflito de interesses que o
impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete a comunicar,
formal e imediatamente, à B3, a ocorrência de qualquer fato superveniente que venha a alterar referida situação.
Assinatura Eletrônica: A assinatura do presente instrumento será efetuada de forma digital, nos padrões ICPBRASIL, sendo reconhecida como forma válida, plenamente eficaz, legítima e suficiente para a comprovação da
identidade e da validade desta declaração, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com o §2º, do art.
10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nome:
Cargo:
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ANEXO VIII
DESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CCI IPCA

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

LOCAL E DATA DE EMISSÃO: São Paulo, 02 de
setembro de 2020

SÉRIE
1.

Única

NÚMERO

001

TIPO DE CCI

Fracionária

EMISSORA

Razão Social: ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”)
CNPJ/ME: 08.769.451/0001-08
Endereço: Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo
2.

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

Razão Social: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME: 36.113.876/0004-34
Endereço: Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 (parte)
3.

DEVEDORA

Razão Social: JOINVILLE SHOPPING PARTICIPAÇÕES S.A. (“Devedora”)
CNPJ/ME: 10.257.908/0001-39
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1604, Edifício Plaza
Iguatemi, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
4.

TÍTULO

O “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional,
em Duas Séries, da Joinville Shopping Participações S.A., Para Colocação Privada”, celebrado
em 02 de setembro de 2020 entre a Emissora, a Devedora e os Fiadores (“Escritura de Emissão
de Debêntures”).
5.

VALOR DOS CRÉDITOS IPCA:

R$97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) em 02 de setembro de 2020.
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6.

FRAÇÃO REPRESENTADA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS IPCA:

50% (cinquenta por cento) dos créditos imobiliários correspondentes ao Valor Total de
Emissão das Debêntures emitidas pela Devedora no âmbito da Escritura de Emissão de
Debêntures.
7.

CONDIÇÕES DE EMISSÃO

Prazo:

Período de 12 anos, compreendido entre 02
de setembro de 2020 (exclusive) e 23 de
agosto de 2032 (inclusive).

Valor Total da CCI IPCA:

R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e
quinhentos mil reais) em 02 de setembro de
2020, conforme o item Error! Reference
source not found..

Atualização Monetária:

Atualização

pela

variação

do

Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
apurado

e

divulgado

pelo

Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(“IPCA”), calculada de forma pro rata
temporis por Dias Úteis, nos termos do item
5.13.1

da

Escritura

de

Emissão

de

Debêntures.
Remuneração:

Sobre os Créditos Imobiliários DI incidirão
juros

remuneratórios

prefixados

correspondentes a 5,75% (cinco inteiros e
setenta e cinco centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis conforme previsto nos termos do
item 5.14.1 da Escritura de Emissão de
Debêntures.
Periodicidade de Pagamento do Principal:

A CCI IPCA será amortizada, em cada uma
das datas de amortização, sendo o primeiro
pagamento devido em 23 de setembro de
2020 e o último, na Data de Vencimento,
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conforme as datas e percentuais indicados
no Anexo VI à Escritura de Emissão de
Debêntures e no Error! Reference source
not found. da Escritura de Emissão de CCI.
Periodicidade de Pagamento da Remuneração:

A Remuneração será paga mensalmente,
nas datas de pagamento listadas no Anexo
VI da Escritura de Emissão de Debêntures e
no Error! Reference source not found. da
Escritura de Emissão de CCI, sendo o
primeiro pagamento devido em 23 de
setembro de 2020 e o último, na Data de
Vencimento Escritura de Emissão de
Debêntures.

Data de Vencimento Final:

23 de agosto de 2032.

Encargos Moratórios:

Ocorrendo impontualidade no pagamento
de quaisquer obrigações pecuniárias da
Devedora, os débitos vencidos e não pagos
serão acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata
die, desde a data de inadimplemento até a
data do efetivo pagamento, bem como de
multa não compensatória de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido e atualização
monetária pela variação acumulada do
IPCA/IBGE, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial (“Encargos Moratórios”).

8.

GARANTIAS

A CCI IPCA não conta com garantia real imobiliária e nem fidejussória.
9.

LOCAL DE PAGAMENTO

Na forma descrita na Escritura de Emissão de Debêntures.
10.

IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS
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Conforme consta do Anexo III.

133
SP - 26783506v1

DocuSign Envelope ID: 750210CA-56EA-4C81-9604-0142131C2A0B

CCI DI

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

LOCAL E DATA DE EMISSÃO: São Paulo, 02 de
setembro de 2020

SÉRIE

Única

NÚMERO

002

TIPO DE CCI

Fracionária

1. EMISSORA
Razão Social: ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”)
CNPJ/ME: 08.769.451/0001-08
Endereço: Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo
2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
Razão Social: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME: 36.113.876/0004-34
Endereço: Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, sala 132 (parte)
3. DEVEDORA
Razão Social: JOINVILLE SHOPPING PARTICIPAÇÕES S.A. (“Devedora”)
CNPJ/ME: 10.257.908/0001-39
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16º andar, conjunto 1604, Edifício Plaza
Iguatemi, bairro Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo
4. TÍTULO
O “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, Com Garantia Fidejussória Adicional, em
Duas Séries, da Joinville Shopping Participações S.A., Para Colocação Privada”, celebrado em 02
de setembro de 2020 entre a Emissora, a Devedora e os Fiadores (“Escritura de Emissão de
Debêntures”).
5. VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DI:
R$97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) em 02 de setembro de 2020.
6. FRAÇÃO REPRESENTADA DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DI:
50% (cinquenta por cento) dos créditos imobiliários correspondentes ao Valor Total de Emissão
das Debêntures emitidas pela Devedora no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures.
7. CONDIÇÕES DE EMISSÃO
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Prazo:

Período de 12 anos, compreendido entre 02
de setembro de 2020 (exclusive) e 23 de
agosto de 2032 (inclusive).

Valor Total da CCI DI:

R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e
quinhentos mil reais) em 02 de setembro de
2020, conforme o item Error! Reference
source not found..

Atualização Monetária:

Os Créditos Imobiliários DI não serão
atualizados monetariamente.

Remuneração:

Sobre os Créditos Imobiliários DI incidirão
juros remuneratórios, equivalentes a 100%
(cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI “over extra
grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um
dia, expressa na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, no
informativo diário disponível em sua página
da

internet

(http://www.b3.com.br)

acrescida de uma sobretaxa de 4,30%
(quatro inteiros e trinta centésimos por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis.
Periodicidade de Pagamento do Principal:

A CCI DI será amortizada mensalmente, a partir
do 25º mês da Data de Emissão (inclusive) em
cada uma das datas de amortização, conforme
tabela prevista no Anexo II da Escritura de
Emissão de CCI.

Periodicidade de Pagamento da Remuneração:

A Remuneração será paga mensalmente, nas
datas de pagamento listadas no Anexo VII da
Escritura de Emissão de Debêntures e no Error!
Reference source not found. da Escritura de
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Emissão de CCI, sendo o primeiro pagamento
devido em 23 de setembro de 2020 e o último,
na Data de Vencimento.
Data de Vencimento Final:

23 de agosto de 2032.

Encargos Moratórios:

Ocorrendo impontualidade no pagamento de
quaisquer obrigações pecuniárias da Devedora,
os débitos vencidos e não pagos serão
acrescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata die, desde a
data de inadimplemento até a data do efetivo
pagamento,

bem

como

de

multa

não

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o
valor devido e atualização monetária pela
variação

acumulada

do

IPCA/IBGE,

independentemente de aviso, notificação ou
interpelação

judicial

ou

extrajudicial

(“Encargos Moratórios”).
8.

GARANTIAS

A CCI DI não conta com garantia real imobiliária e nem fidejussória.
9.

LOCAL DE PAGAMENTO

Na forma descrita na Escritura de Emissão de Debêntures.
10.

IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS

Conforme consta do Anexo III.
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES
MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA,
CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE
TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Nos termos do Artigo 6º, § 2º, da Instrução CVM nº 583/2016, na data de assinatura deste Termo
de Securitização, conforme organograma encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciário
identificou que presta serviços de agente fiduciário nas seguintes emissões de títulos ou valores
mobiliários emitidos pela Emissora, sendo certo que não presta tais serviços a nenhuma outra
sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora:

Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 78
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 1
17.670.734,37
Data de Vencimento: 15/12/2017
Taxa de Juros:
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência: - Eventuais pagamentos ou regularização ao titular
dos CRI.
Garantias: (i) Regime Fiduciário com a constituição do Patrimônio Separado sobre os Créditos
Imobiliários, abrangendo seus respectivos acessórios e Garantias, destinados exclusivamente à
liquidação do CRI. (ii) Alienação Fiduciária dos Imóveis, em garantia do cumprimento das
obrigações assumidas pelos Devedores nos Contratos de Compra e Venda com Alienação
Fiduciária. (iii) Obrigação de Recompra dos créditos que: (b.1) não preencherem as condições
estabelecidas no contrato de cessão; (b.2) registrarem atrasos de 02 (duas) ou mais prestações
consecutivas enquanto a relação dívida/valor de avaliação do Imóvel não for inferior a 80%;
(b.3) vierem a registrar sinistro de danos físicos no Imóvel ou de morte e invalidez permanente
do Devedor, não coberto pela seguradora responsável; e (b.4) vierem a ser objeto de
questionamentos por órgãos da administração pública, ou objeto de questionamento judicial
ou extrajudicial pelos seus Devedores visando à revisão de seus Contratos. (iii) Fiança prestada
pela Carmo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e pela Calçada Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
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Série: 127
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$ 5.204.706,29 Quantidade de ativos: 15
Data de Vencimento: 03/11/2023
Taxa de Juros: 8,75% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário, com a constituição do Patrimônio Separado sobre os Créditos
Imobiliários correspondentes a 85% dos valores decorrentes dos contratos de compra e venda
firmados entre os devedores e as Cedentes representados por 37 CCIs; (ii) Alienação Fiduciária
dos 37 imóveis objeto dos referidos contratos de compra e venda; (iii) Cessão Fiduciária de 15%
do valor decorrente das prestações mensais dos contratos de compra e venda; e (iv) Fiança
prestada pela Construtora Aterpa M. Martins S.A. e pela Direcional Engenharia S.A.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 130
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$ 8.586.697,29 Quantidade de ativos: 1
Data de Vencimento: 05/05/2023
Taxa de Juros: 11% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Os pagamentos encontram-se inadimplentes e, segundo
deliberado pelos investidores em AGT realizada em 28/07/2017, os investidores estão cientes
acerca do descumprimento, pelas Cedentes, Fiadora e Coobrigada, na qualidade de principais
pagadores, da obrigação relacionada ao pagamento das obrigações pecuniárias oriundas dos
Contratos cedidos. A emissão encontra-se sob análise interna dos investidores, de forma que até
o fechamento do presente relatório, a Securitizadora e o Agente Fiduciário aguardam deliberação
dos investidores quanto às medidas a serem adotadas pela Securitizadora e o Agente Fiduciário
em relação à execução das garantias da operação. As informações do processo foram atualizadas
no relatório do assessor legal emitido em 2020. Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de
Gestão, referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos correspondentes a 41,6666% de
50% dos valores decorrentes das parcelas mensais dos Contratos de Compra e Venda
representados por 360 CCIs fracionárias; (ii) Fiança e Coobrigação da Urbplan Desenvolvimento
Urbano S.A., atual razão social de Scopel Desenvolvimento Urbano S.A., e da Fleche
Participações Ltda; (iii) Cessão Fiduciária dos créditos correspondente a 8,3333% de 50% dos
valores decorrentes das parcelas mensais dos Contratos de Compra e Venda; e (iv) Alienação
Fiduciária da fração ideal de 50% dos Imóveis objeto dos Contratos de Compra e Venda lastro.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
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Ativo: CRI
Série: 132
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$ 6.554.408,28 Quantidade de ativos: 1
Data de Vencimento: 05/07/2023
Taxa de Juros: 11% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Os pagamentos encontram-se inadimplentes e, segundo
deliberado pelos investidores em AGT realizada em 28/07/2017, os investidores estão cientes
acerca do descumprimento, pelas Cedentes, Fiadora e Coobrigada, na qualidade de principais
pagadores, da obrigação relacionada ao pagamento das obrigações pecuniárias oriundas dos
Contratos cedidos. A emissão encontra-se sob análise interna dos investidores, de forma que até
o fechamento do presente relatório, a Securitizadora e o Agente Fiduciário aguardam deliberação
dos investidores quanto às medidas a serem adotadas pela Securitizadora e o Agente Fiduciário
em relação à execução das garantias da operação.As informações do processo foram atualizadas
no relatório do assessor legal emitido em 2020. Adicionalmente, esta pendente: - Registro na B3
de parte das CCIs lastro da referida emissão, conforme informado à Securitizadora. - Relatório
Mensal de Gestão, referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020; e - Não recebemos os dados
financeiros atualizados do CRI, bem como os valores atualizados de suas garantias. Desta forma,
alguns dados não foram passíveis de análise e posterior inserção no presente Relatório Anual,
enquanto outras apresentam valores que podem estar desatualizados.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos correspondentes a 80% dos
valores decorrentes dos Contratos de Compra e Venda representados por 186 CCIs; (ii)
Alienação Fiduciária dos 186 Imóveis objeto do lastro, (iii) Cessão Fiduciária de 20% dos
Créditos Imobiliários decorrentes dos Contratos de Compra e Venda, (iv) Fiança prestada pela
Jd. Regina Empreendimentos Imobiliários Ltda e Scopel SPE-01 Empreendimento Imobiliário
Ltda, e (i) Coobrigação da Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A., atual razão social de Scopel
Desenvolvimento Urbano Ltda.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 136
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 1
10.025.603,40
Data de Vencimento: 30/09/2023
Taxa de Juros: 11% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Os pagamentos encontram-se inadimplentes e, segundo
deliberado pelos investidores em AGT realizada em 28/07/2017, os investidores estão cientes
acerca do descumprimento, pelas Cedentes, Fiadora e Coobrigada, na qualidade de principais
pagadores, da obrigação relacionada ao pagamento das obrigações pecuniárias oriundas dos
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Contratos cedidos. A emissão encontra-se sob análise interna dos investidores, de forma que até
o fechamento do presente relatório, a Securitizadora e o Agente Fiduciário aguardam deliberação
dos investidores quanto às medidas a serem adotadas pela Securitizadora e o Agente Fiduciário
em relação à execução das garantias da operação.As informações do processo foram atualizadas
no relatório do assessor legal emitido em 03/20. Adicionalmente, está pendente: - registro na B3
de parte das CCIs lastro da referida emissão, conforme informado à Securitizadora. - Relatório de
Gestão referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020; e - Não recebemos os dados financeiros
atualizados do CRI, bem como os valores atualizados de suas garantias. Desta forma, alguns dados
não foram passíveis de análise e posterior inserção no presente Relatório Anual, enquanto outras
apresentam valores que podem estar desatualizados.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos correspondentes a 41,6666% de
50% dos valores decorrentes dos Contratos de Compra e Venda através dos quais foram
comercializadas 34 unidades do Empreendimento Campos do Conde II, e a 49,166% de 59% dos
valores decorrentes dos Contratos de Compra e Venda através dos quais foram comercializadas
298 unidades do Empreendimento Residencial Fogaça, representados por 332 CCIs fracionárias;
(ii) Alienação Fiduciária dos Imóveis na proporção de 50% em relação aos imóveis do
Empreendimento Campos do Conde II e 59% do Empreendimento Residencial Fogaça; (iii)
Fiança e coobrigação das Cedentes Fleche Participações Ltda e Urbplan Desenvolvimento
Urbano S.A., atual razão social de Scopel Desenvolvimento Urbano S.A.; (iv) Cessão fiduciária
de créditos correspondentes a 8,3333% de 50% dos créditos imobiliários decorrentes dos
Contratos de Compra e Venda Campos do Conde II, e de 9,833% de 59% dos créditos
imobiliários decorrentes dos Contratos de Compra e Venda Residencial Fogaça.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 142
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 1
17.879.931,42
Data de Vencimento: 27/08/2018
Taxa de Juros:
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência: - Não recebemos os dados financeiros atualizados do
CRI, bem como os valores atualizados de suas garantias. Desta forma, alguns dados não foram
passíveis de análise e posterior inserção no presente Relatório Anual, enquanto outros
apresentam valores que podem estar desatualizados.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre créditos, representados por 182 CCIs,
decorrentes das Escrituras de Compra e Venda com Alienação Fiduciária através das quais a
AGV Campinas Empreendimentos Ltda. negociou os imóveis com os devedores; (ii) Alienação
Fiduciária dos Imóveis objeto das Escrituras de Compra e Venda; (iii) Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios correspondentes a 9,090909% do total dos Créditos Imobiliários; e (iv)
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Fiança e Coobrigação da AGV Participações Ltda. e de pessoas físicas (Sr. Ricardo Anversa, Sra.
Denise Mochiuti Anversa, Sr. Tomaz Alexandre Vitelli e Sra. Carmem Lucia Gradim Vitelli).
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 145
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 1
14.859.147,34
Data de Vencimento: 17/11/2021
Taxa de Juros: 9,15% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos, representados por duas CCIs,
decorrentes do Contrato de Locação do qual é devedora FBD Distribuidora Ltda.; (ii) Alienação
Fiduciária do Imóvel objeto da matrícula de nº 144.594 do Oficial de Registro de Imóveis de
Barueri – SP, bem como de sua propriedade superficiária, (iii) Fiança da Luft Logística
Armazenagem e Transportes Ltda., e (iv) Seguro do Imóvel.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 146
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 1
63.526.419,35
Data de Vencimento: 20/10/2020
Taxa de Juros: 10,3% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos decorrentes (a) das Escrituras de
Compra e Venda com Alienação Fiduciária através das quais a AGV Campinas Empreendimentos
Ltda. negociou os Imóveis com os devedores, representados por 267 CCIs, e (b) do Contrato de
Financiamento, através do qual a Companhia Província de Créditos Imobiliários concedeu
financiamento à Cedente, representada por uma CCI. De acordo com o Contrato de
Financiamento, será realizada dação em pagamento, total ou parcial, do Financiamento com os
créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Compra e Venda das Unidades
Remanescentes que se enquadrarem nos requisitos determinados, restando assim substituídos
os Créditos Imobiliários Financiamento pelos Créditos Imobiliários Compra e Venda Unidades
Remanescentes; (ii) Fianças de pessoas físicas (Srs. Tomaz Alexandre Vitelli, Carmem Lucia
Gradim Vitelli, Ricardo Anversa, Denise Mochiutti Anversa, Roberto Maggi e Suzel Zegaib
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Maggi); (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes da comercialização das
Unidades Remanescentes; (iv) Cessão Fiduciária de Conta Vinculada; (v) Hipoteca da fração
ideal do imóvel objeto da matrícula nº 166.514 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas – SP correspondente às Unidades Remanescentes, tendo sido liberados 35 unidades
conforme aprovado em AGT de 09/10/2012; (vi) Alienação Fiduciária das Unidades; e (vii)
Alienação Fiduciária das Unidades Remanescentes.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 147
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$ 7.058.491,04 Quantidade de ativos: 1
Data de Vencimento: 20/10/2020
Taxa de Juros: 10,3% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos decorrentes (a) das Escrituras de
Compra e Venda com Alienação Fiduciária através das quais a AGV Campinas Empreendimentos
Ltda. negociou os Imóveis com os devedores, representados por 267 CCIs, e (b) do Contrato de
Financiamento, através do qual a Companhia Província de Créditos Imobiliários concedeu
financiamento à Cedente, representada por uma CCI. De acordo com o Contrato de
Financiamento, será realizada dação em pagamento, total ou parcial, do Financiamento com os
créditos imobiliários decorrentes dos Contratos de Compra e Venda das Unidades
Remanescentes que se enquadrarem nos requisitos determinados, restando assim substituídos
os Créditos Imobiliários Financiamento pelos Créditos Imobiliários Compra e Venda Unidades
Remanescentes; (ii) Fianças de pessoas físicas (Srs. Tomaz Alexandre Vitelli, Carmem Lucia
Gradim Vitelli, Ricardo Anversa, Denise Mochiutti Anversa, Roberto Maggi e Suzel Zegaib
Maggi); (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios decorrentes da comercialização das
Unidades Remanescentes; (iv) Cessão Fiduciária de Conta Vinculada; (v) Hipoteca da fração
ideal do imóvel objeto da matrícula nº 166.514 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas – SP correspondente às Unidades Remanescentes, tendo sido liberados 35 unidades
conforme aprovado em AGT de 09/10/2012; (vi) Alienação Fiduciária das Unidades; e (vii)
Alienação Fiduciária das Unidades Remanescentes.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 151
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 1
30.613.629,17
Data de Vencimento: 30/06/2026
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Taxa de Juros: 11% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Os pagamentos encontram-se inadimplentes e, segundo
deliberado pelos investidores em AGT realizada em 28/07/2017, os investidores estão cientes
acerca do descumprimento, pelas Cedentes, Fiadora e Coobrigada, na qualidade de principais
pagadores, da obrigação relacionada ao pagamento das obrigações pecuniárias oriundas dos
Contratos cedidos. A emissão encontra-se sob análise interna dos investidores, de forma que até
o fechamento do presente relatório, a Securitizadora e o Agente Fiduciário aguardam deliberação
dos investidores quanto às medidas a serem adotadas pela Securitizadora e o Agente Fiduciário
em relação à execução das garantias da operação.As informações do processo foram atualizadas
no relatório do assessor legal emitido em 03/20. Adicionalmente, estão pendentes: - registro na
B3 de parte das CCIs lastro da referida emissão, conforme informado à Securitizadora. - Relatório
de Gestão referente aos meses de janeiro a abril de 2020; - Não recebemos os dados financeiros
atualizados do CRI, bem como os valores atualizados de suas garantias. Desta forma, alguns dados
não foram passíveis de análise e posterior inserção no presente Relatório Anual, enquanto outras
apresentam valores que podem estar desatualizados.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre (a) 66% dos valores decorrentes de 323
Contratos de Compra e Venda de Imóveis do empreendimento Jardim Residencial Campos do
Conde II, (b) 60% dos valores decorrentes de 110 Contratos de Compra e Venda de Imóveis do
empreendimento Reserva Sapucaia - Santa Isabel II, (c) 57%, 50% e 62% dos valores decorrentes
dos Contratos de Compra e Venda de Imóveis, respectivamente, dos empreendimentos (c.i)
Residencial Reserva Santa Rosa, (c.ii) Residencial San Diego - Bella Vitta Paysage e (c.iii)
Residencial Pateo do Colégio - Portal Giadirno, que juntos totalizam 393 contratos, e (d) 100%
dos valores decorrentes de 12 Contratos de Compra e Venda de Imóveis do empreendimento
Residencial Reserva Santa Rosa, todos representados por CCIs escriturais ("Créditos
Imobiliários"); (ii) Alienação Fiduciária de 66% dos Imóveis Reserva Sapucaia prestada pela
Scopel SPE-02, 60% dos Imóveis Reserva Sapucaia prestada pela Scopel Desenvolvimento, 57%
dos Imóveis Reserva Santa Rosa, 50% dos Imóveis ResidencialSan Diego e 62% dos Imóveis
Residencial Pateo do Colégio; (iii) Cessão Fiduciária de 13,04% dos Créditos Imobiliários; e (iv)
Fiança e Coobrigação da Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A., atual razão de Scopel
Desenvolvimento Urbano S.A.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 179
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$ 5.147.525,35 Quantidade de ativos: 5
Data de Vencimento: 10/11/2020
Taxa de Juros: 9,3% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
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Garantias: (i) Regime Fiduciário e Patrimônio Separado instituido sobre a fração ideal de 90%
dos valores dos créditos decorrentes da comercialização das Unidades do Empreendimento por
meio da formalização dos Contratos de Venda e Compra, através dos quais a AGV Participações
Ltda. (“AGV”) negociou os imóveis com os devedores, representados por 30 CCI fracionárias;
(ii) Fiança e Coobrigação da AGV Participações Ltda e pessoas físicas (Sr. Roberto Maggi, e sua
esposa Sra. Suzel Zegaib Maggi, Sr. Tomaz Alexandre Vitelli, e sua esposa Sra. Carmem Lucia
Gradim Vitelli, e Sr. Ricardo Anversa, e sua esposa Sra. Denise Mochiuti Anversa); (iii) Alienação
Fiduciária das Unidades; e (iv) Cessão Fiduciária de 10% dos valores dos créditos decorrentes
dos Contratos de Venda e Compra.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 256
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 17
17.300.044,40
Data de Vencimento: 01/06/2026
Taxa de Juros: 7,22% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos Imobiliários representativos de
53,16% do Contrato de Locação cuja devedora é a Totvs S.A.; (ii) Alienação Fiduciária da Fração
Ideal de 58,63% da área já construída do Imóvel objeto da matrícula nº 149.717 (antiga 81.166
e 131.733) do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Joinville/SC, (ii) Fundo de Reserva no
montante de R$ 1.200.000,00 a ser mantido na Conta Centralizadora para fazer frente ao
descasamento entre os valores necessários para a amortização integral dos CRI e os valores
decorrentes de eventual rescisão do Contrato de Locação, (iii) Coobrigação da Stella
Administradora de Bens Ltda.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRI
Série: 307
Emissão: 2
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 150000
150.000.000,00
Data de Vencimento: 18/05/2026
Taxa de Juros: 102% do CDI.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020; e - Cópia declaração constando a Securitizadora
como beneficiária, na forma do anexo I do Contrato de AF de Imóveis, referente as Apólices que
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se encerram em 2021. Destinação de Recursos: - Cópia do Cronograma Físico-financeiro das
Obras dos imóveis, ref. ao semestre entre 21/05/2019 a 21/11/2019; - Cópia do Relatório de
Medição de Obras dos imóveis do Empreendimento Alvo que tenha sido emitido pelo agente de
medição de obras responsável pelo acompanhamento das obras, ref. ao semestre entre
21/05/2019 a 21/11/2019; e - Cópia das notas fiscais e dos respectivos comprovantes de
pagamento e/ou demonstrativos contábeis, referente aos gastos incorridos do Empreendimento
Alvo, ref. ao semestre entre 21/05/2019 a 21/11/2019. Foi recepcionado 85% das NFes do
período em referência, devido a pandemia.
Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRI
Série: 1
Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 51
15.336.435,54
Data de Vencimento: 05/08/2024
Taxa de Juros: 9% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020; e - Relatório de Rating, com data base a partir de
13/04/2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os direitos creditórios oriundos dos contratos
de compra e venda de imóveis; (ii) Alienação Fiduciária dos imóveis relacionados aos Créditos
Imobiliários CHB; (iii) Alienação Fiduciária dos imóveis relacionados à Fase II dos Créditos
Imobiliários CHB Capuche.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRI
Série: 2
Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R$ 2.291.665,34 Quantidade de ativos: 7
Data de Vencimento: 05/08/2024
Taxa de Juros: 36,87% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Relatório Mensal de Gestão,
referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020; e - Relatório de Rating, com data base a partir de
13/04/2020.
Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os direitos creditórios oriundos dos contratos
de compra e venda de imóveis; (ii) Alienação Fiduciária dos imóveis relacionados aos Créditos
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Imobiliários CHB; (iii) Alienação Fiduciária dos imóveis relacionados à Fase II dos Créditos
Imobiliários CHB Capuche.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRI
Série: 15
Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 100000
100.000.000,00
Data de Vencimento: 06/12/2023
Taxa de Juros: CDI + 1,6% a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Cópia dos informes trimestrais
acompanhada do relatório da administração e do relatório do auditor, referente ao 1º Trimestre
de 2020; - Cópia das Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora das Debêntures,
referente ao ano de 2019. Estamos cientes do prazo postergado recentemente; - Cópia da
declaração do Diretor de Relações com Investidores da Emissora das Debêntures, referente ao
ano de 2019; - Informações quanto a existência de aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária,
e sua disponibilização, caso positivo; - Planilha com o controle do pagamento dos aluguéis,
referente aos meses de Maio de 2019 a Maio de 2020; e - Verificação do Limite Mínimo de
Cobertura, referente aos meses de Janeiro a Maio de 2020. Tal informação deverá vir no Relatório
de Gestão
Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos das
Debêntures, representadas por CCI; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis de propriedade da
Contagem I SPE Ltda., registrados sob as matrículas de nº 131.873 a 131.878 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais; (iii) Alienação Fiduciária
de 99,991% do capital social da Contagem I SPE Ltda.; e (iv) Cessão Fiduciária dos Créditos
oriundos (a) alugueis aos quais a Garantidora têm direito, decorrentes dos contratos de locação
listados no Anexo III do Contrato de Cessão Fiduciária e no produto resultante do recebimento
das quantias decorrentes dos direitos de crédito recebidos pela Contagem I SPE Ltda.,
depositado e mantido em conta corrente de titularidade desta, consistentes de aplicações
financeiras, e (b) totalidade dos recursos da emissão das Debêntures, por prazo certo e
determinado.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRI
Série: 16
Volume na Data de Emissão: R$
51.000.000,00
Data de Vencimento: 06/12/2021
Taxa de Juros: CDI + 2% a.a. na base 252.

Emissão: 4
Quantidade de ativos: 51000
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Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Cópia dos informes trimestrais
acompanhada do relatório da administração e do relatório do auditor, referente ao 1º Trimestre
de 2020; - Cópia das Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora das Debêntures,
referente ao ano de 2019. Estamos cientes do prazo postergado recentemente; - Cópia da
declaração do Diretor de Relações com Investidores da Emissora das Debêntures, referente ao
ano de 2019; - Verificação do Limite Mínimo de Cobertura, referente aos meses de Janeiro a
Dezembro de 2019, e Janeiro de 2020. Tal informação deverá vir no Relatório de Gestão.
Garantias: (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos imobiliários oriundos das
Debêntures; e (ii) Alienação Fiduciária de de 138.677 (cento e trinta e oito mil, seiscentas e
setenta e sete) ações ordinárias da classe ?A?, nominativas, de emissão da PARQUE TORINO
IMÓVEIS S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, nº 8.851, sala 11, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.332.460/0001-69 (?Parque Torino?) sem valor nominal, as quais representam a
totalidade das ações ordinárias da classe A e 40,00% (quarenta por cento) do capital social total
da Parque Torino, sem valor nominal, de titularidade da Devedora, objeto do Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRI
Série: 24
Emissão: 4
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 31000
31.000.000,00
Data de Vencimento: 31/01/2022
Taxa de Juros: IPCA + 12% a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Verificação dos Fundos de Reserva
e Despesas, referente ao mês de Fevereiro e Abril. Está informação costuma vir no Relatório de
Gestão, juntamente com as informações da Razão de Garantia; - Verificações das Razões de
Garatia CF e da AF, referente aos meses de Fevereiro a Maio de 2020 (120%). (120%); - Relatório
de Rating atualizado, de acordo com a AGT realizada em 05/08/2019; - Cópia do 2ª aditamento à
CCB; - Via original do 1º Aditamento à CCI para fins de custódia e providencias junto à B3; - Cópia
do Contrato de Agente de Custódia, devidamente assinado; - Declaração/Relatório de verificação
nos moldes do Anexo VI da CCB, emitido pela Devedora, devidamente assinado pelos
representantes legais da Devedora, para fins de verificação da utilização dos recursos captados
por meio da oferta aos imóveis descritos no Anexo IV da CCB, ref. aos períodos de 01.04.2019 a
31.06.2019, 01.07.2019 a 30.09.2019, 01.10.2019 a 31.12.2019 e 01.01.2020 a 31.03.2020, nos
termos dos itens 25 e 30 do Oficio CVM 02/2019 e Quadro Resumo VII cc §§ 7º e 8º da cl. 02 da
CCB; - Em caso de construção e/ou desenvolvimento dos imóveis descritos no Anexo IV da CCB,
cópia do Cronograma Físico-financeiro das Obras dos imóveis para fins de verificação da utilização
dos recursos captados por meio da oferta aos imóveis, ref. aos períodos de 01.04.2019 a
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31.06.2019, 01.07.2019 a 30.09.2019, 01.10.2019 a 31.12.2019 e 01.01.2020 a 31.03.2020, nos
termos dos itens 25 e 30 do Oficio CVM 02/2019 e Quadro Resumo VII cc §§ 7º e 8º da cl. 02 da
CCB; - Em caso de construção e/ou desenvolvimento dos imóveis descritos no Anexo IV da CCB,
cópia do(s) Relatório(s) de Medição de Obras dos imóveis descritos no Anexo IV da CCB,
emitido(s) pelo técnico responsável pelas obras, ref. aos períodos de01.04.2019 a 31.06.2019,
01.07.2019 a 30.09.2019, 01.10.2019 a 31.12.2019 e 01.01.2020 a 31.03.2020, nos termos dos
itens 25 e 30 do Oficio CVM 02/2019 e Quadro Resumo VII cc §§ 7º e 8º da cl. 02 da CCB; - Cópia
dos Termos de Quitação emitido pelos credores da CBB quitadas (objeto de parte da destinação
dos recursos), nos termos do item ?ii? do §8º da c. 02 da CCB; e - Documentação societária da
SPE Controlada, de forma a comprovar a manutenção do controle societário da Porte Figueira
pela devedora (Porte Engenharia), desde a data da emissão da CCB até a presente data.
Garantias: Aval; Alienação Fiduciária; Cessão Fiduciária; Fundo de Reserva com volume mínimo
inicial equivalente a R$ 2.500,00 e Fundo de Despesa com volume mínimo inicial equivalente a
R$ 192.287,52.
Emissora: ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ativo: Debênture
Série: 1
Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 32000
32.000.000,00
Data de Vencimento: 12/07/2023
Taxa de Juros: 100% do CDI + 5,5% a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: A Emissora não apresentou o envio dos seguintes documentos: Cópia autenticada da respectiva averbação no Livro de Registro de Ações ao Agente Fiduciário,
conforme cláusulas 2.1 e 5.1 (xxii) do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e - Via original
da procuração com firma reconhecida, conforme cláusula 5.7 e nos moldes do Anexo V do
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel Não Operacional.
Garantias: Com as seguintes garantias: (i) Alienação Fiduciária da totalidade das (a) Ações da
Emissora e (b) e da totalidade das Ações da Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização; (ii)
Alienação Fiduciária de Imóvel Operacional objeto de matrícula nº 26.261 e Alienação
Fiduciária de Imóvel Não Operacional objeto de matrícula nº 57.056; e (iii) Cessão Fiduciária de
Conta Vinculada sobre os recebíveis oriundos da prestação de serviços de administração e
gestão dos patrimônios separados vinculado às emissões de CRI e de CRA. Consubstanciado
também por garantia fidejussória por intermédio de fiança prestada pelo Ivo Vel Kos, Gabriela
Vel Kos, Beta Securitizadora S.A., Nova Securitização S.A. e Isec Participações LTDA.
Emissora: CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Ativo: CRA
Série: 2
Emissão: 1
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Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 350487
350.487.000,00
Data de Vencimento: 05/10/2020
Taxa de Juros: 105,5% do CDI.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: Não foram constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.
Emissora: Isec Securitizadora S.A
Ativo: CRA
Série: 1
Emissão: 15
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 600000
600.000.000,00
Data de Vencimento: 16/06/2025
Taxa de Juros: IPCA + 5,3% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA ou
sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRA
Série: 1
Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 270000
270.000.000,00
Data de Vencimento: 15/03/2023
Taxa de Juros: CDI + 1,5% a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Cópia do controle de
verificação/manutenção do Fundo de Despesas, referente aos meses de abril de 2019 a abril de
2020; - Cópia do controle de verificação/manutenção do Saldo Mínimo Juros, Saldo Mínimo
Amortização, referente aos meses de abril de 2019 a abril de 2020; - Relatório da Securitizadora
da apuração da Razão de Garantia e monitoramento dos Créditos Cedidos Fiduciariamente,
referente aos meses de abril de 2019 a abril de 2020; - Via original do Contrato de Cessão
Fiduciária, devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP; - Via original do Primeiro Aditamento
ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP; - Via original
do Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente registrado no RTD de São
Paulo/SP; - Via original do Terceiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente
registrado no RTD de São Paulo/SP; e - Cópia dos Boletins de Subscrição dos CRAs. - Índices
Financeiros anuais da Devedora calculado pela Securitizadora conforme cl. 4.27 do TS cc cl. 7.3.2
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?viii? do Termo de Securitização, bemc como o envio da memória de cálculo dos índices
financeiros, devidamente apurados e revisados pelos auditores independentes da Devedora, com
base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas e auditadas relativas aos exercícios
sociais anuais; ou gentileza, informar se houve a prorrogação do prazo para divulgação da DF pela
Devedora; e - Relatório mensal da Fiduciante Cocal contendo extrato e/ou demais informações
da Conta Vinculada, da Conta Investimento, da Conta Movimento e relatório de securitização,
indicando os valores totais recebidos no mês anterior e a estimativa para o mês em vigência, para
fins de apuração e monitoramento dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, além do relatório
previsto no Anexo VI do Contrato de Cessão Fiduciária, ref. a dezembro de 2019, janeiro a
fevereiro de 2020 e abril de 2020.
Garantias: (i) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e (ii) Aval.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRA
Série: 1
Emissão: 14
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 400000
400.000.000,00
Data de Vencimento: 15/05/2025
Taxa de Juros: IPCA + 5,75% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA ou
sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio.
Emissora: ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ativo: CRA
Série: 2
Emissão: 1
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 90000
90.000.000,00
Data de Vencimento: 06/10/2020
Taxa de Juros: CDI + 1,8% a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendencias Não Pecuniárias: - Declaração da Destinação dos
recursos da Devedora referente ao ano de 2018, pois foi recepcionada a versão sem assinatura.
Vale ressaltar que foi realizada 100% da verificação dos recursos com base nos documentos
comprobatórios enviados; - Relatório de Gestão, que deverá conter (1) saldo do Valor Nominal
Unitário dos CRA devidamente acrescidos da Remuneração; (2) valor atualizado de todos os
Direitos Creditórios do Agronegócio; e (3) Verificação da Razão de Garantia, referente aos meses
de Fevereiro a Abril de 2020; - Relatório de verificação da Razão de Garantia, referente aos meses
de setembro de 2019 a fevereiro de 2020; - Relatório da Securitizadora contendo cumprimento
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de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, referente aos 3º Trimestre de 2019, 4º
Trimestre de 2019 e 1º Trimestre de 2020; e - Relatório Anual de Gestão, acrescido de declaração
da Securitizadora de que está em dia no cumprimento de todas as suas obrigações previstas neste
Termo de Securitização, referente ao ano de 2019.
Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos do Agronegócio representados pela Cédula
de Produto Rural Financeira nº 01/2017; (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
decorrentes dos pagamentos devidos nos termos dos Contratos de Fornecimento de energia; e
(iii) Aval consubstanciado por pessoas físicas no âmbito da CPR Financeira.
Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRA
Série: 2
Emissão: 3
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 100000
100.000.000,00
Data de Vencimento: 14/03/2029
Taxa de Juros: CDI + 2,5% a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Cópia do controle de
verificação/manutenção do Fundo de Despesas, referente aos meses de abril de 2019 a abril de
2020; - Cópia do controle de verificação/manutenção do Saldo Mínimo Juros, Saldo Mínimo
Amortização, referente aos meses de abril de 2019 a abril de 2020; - Relatório da Securitizadora
da apuração da Razão de Garantia e monitoramento dos Créditos Cedidos Fiduciariamente,
referente aos meses de abril de 2019 a abril de 2020; - Via original do Contrato de Cessão
Fiduciária, devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP; - Via original do Primeiro Aditamento
ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP; - Via original
do Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente registrado no RTD de São
Paulo/SP; - Via original do Terceiro Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente
registrado no RTD de São Paulo/SP; e - Cópia dos Boletins de Subscrição dos CRAs. - Índices
Financeiros anuais da Devedora calculado pela Securitizadora conforme cl. 4.27 do TS cc cl. 7.3.2
?viii? do Termo de Securitização, bemc como o envio da memória de cálculo dos índices
financeiros, devidamente apurados e revisados pelos auditores independentes da Devedora, com
base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas e auditadas relativas aos exercícios
sociais anuais; ou gentileza, informar se houve a prorrogação do prazo para divulgação da DF pela
Devedora; e - Relatório mensal da Fiduciante Cocal contendo extrato e/ou demais informações
da Conta Vinculada, da Conta Investimento, da Conta Movimento e relatório de securitização,
indicando os valores totais recebidos no mês anterior e a estimativa para o mês em vigência, para
fins de apuração e monitoramento dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, além do relatório
previsto no Anexo VI do Contrato de Cessão Fiduciária, ref. a dezembro de 2019, janeiro a
fevereiro de 2020 e abril de 2020.
Garantias: (i) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e (ii) Aval.
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Emissora: Isec Securitizadora S.A.
Ativo: CRA
Série: 2
Emissão: 14
Volume na Data de Emissão: R$
Quantidade de ativos: 200000
200.000.000,00
Data de Vencimento: 15/05/2026
Taxa de Juros: 100% do CDI + 5,4% a.a. na base 252.
Status: ATIVO
Inadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no período.
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA ou
sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio.
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ANEXO X - TABELA DO PRÊMIO SÉRIE IPCA

Mes

Prêmio sobre o Saldo
Série IPCA

09/23/20

1,95%

10/23/20

1,96%

11/23/20

1,97%

12/23/20

1,97%

01/25/21

1,98%

02/23/21

1,98%

03/23/21

1,99%

04/23/21

2,00%

05/24/21

2,00%

06/23/21

2,01%

07/23/21

2,01%

08/23/21

2,02%

09/23/21

2,03%

10/25/21

2,03%

11/23/21

2,04%

12/23/21

2,04%

01/24/22

2,05%

02/23/22

2,06%

03/23/22

2,06%

04/25/22

2,07%

05/23/22

2,08%

06/23/22

2,08%

07/25/22

2,09%

08/23/22

2,09%

09/23/22

3,11%

10/24/22

3,13%

11/23/22

3,15%

12/23/22

3,17%

01/23/23

3,19%

02/23/23

3,21%

03/23/23

3,23%

04/24/23

3,25%

05/23/23

3,27%

06/23/23

3,30%

07/24/23

3,32%

08/23/23

3,34%
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