TERMo DE sECURrrrzAÇLo DE cRÉDITos IMoBILIÁRIos
¿" EvrssÃo DA ISEC SECURITIzADoRA s.A.

DA, 17"
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Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e qualificadas:

ISEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Tabapuã, no 1.123,21" andar, conjunto 2l5,ltaim Bibi, CEP 04538-004, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 08.769.45110001-08, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social

('EMISSORA'

ou'o@").

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VÄLORES LTDA., inscrita no CNPJ/Ì\4F
n'22.610.500/0001-88, com sede na Avenida Brigadeiro fariaLima,n" 2277, conjunto202,
CEP 01452-000, neste ato representada na forma de seu Social ("AGENTE
F'IDUCIÁRIO").
Pelo presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17" Série da 4" Emissão

da Isec Securitizadora S.A. ("Termo" ou "Termo de Securitizacão"), celebrado entre a
EMISSORA, e o AGENTE FIDUCIÁRIO, os Créditos Imobiliários são vinculados aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da l7u Série da 4u Emissão da EMISSORA, de
acordo com o artigo 8'da Lei n'9.514197, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
n" 414/04, demais legislações aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.
Cláusula Primeira
L

1.

-

Definicões

Os termos aqui estabelecidos, quando iniciados em letras maiúsculas, no singular ou

no plural, terão o significado que lhes é atribuído a seguir:
Agência de Rating:

a Liberium. Será considerada, ainda, como "Agência de Rating",
para os fins dos Documentos da Emissão, qualquer outro prestador
de serviços que venha a ser contratado em substituição da Agência
de Rating, conforme aprovado em Assembleia Geral dos Titulares

dos CRI, e assim sucessivamente, no âmbito da emissão dos CRI;

Agente Fiduciário:

A Vórtx;

Alienação Fiduciária:

Alienação fiduciária de bens imóveis constituída na forma prevista
no parágrafo 3'do artigo 18 da Lei 10.931104, combinado com a

Lei

9.514197, em garuntia do pagamento das Obrigações
Garantidas, nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária;

Amortização

é a faculdade assegurada à Devedora de, mensalmente, amortizar

Extraordinária Facultativa

de forma extraordinária os Créditos Imobiliários, em valor
equivalente a, no máximo, l00o/o (cem por cento) e no mínimo,
qualquer porcentagem acima de 30o/o (trinta por cento) do valor da

(

parcela referente ao Pagamento Mensal Programado, sem que para
isso a Devedora incorra nas multas ou penalidades. o pagamento

da Amortização Extraordinfuia Facultativa deverá ser feito pela
Securitizadora, mediante prévia solicitação da Emitente, conforme
condições previstas na cláusula sexta abaixo. A Amortização
Extraordinária Facultativa será r ealizada pela securitizadora, com
recursos decorrentes da cessão Fiduciária depositados na conta

centralizadora. caso não haja recursos suficientes na conta
centralizadora paru a realização da Amortização Extraordinária
Facultativa, se o caso, a Devedora será notificada pela
Securitizadora para aportar recursos na conta centralizadora, no
prazo de 5 (cinco) Dias uteis contados do recebimento da referida
notificação.
Amortizaçáo

é a obrigação assumida pela Devedora de, mensalm ente, amortizar

Extraordinária

de forma extraordinária os créditos Imobiliários, em valor

Programada

equivalente a,30Yo (trinta por cento) do valor daparcelareferente
ao Pagamento Mensal Programado da CCB, sem que para isso a
Devedora incorra nas multas ou penalidades, conforme condições
previstas na cláusula Sexta abaixo. A AmortizaçãoExtraordinária

Programada seúr realizada pela Securitizadora, com recursos
decorrentes da Cessão Fiduciária depositados îa Conta
centralizadora, sçm a necessidade de prévia solicitação da

Emitente. caso não haja recursos suficientes na conta
centralizadora para a realização da Amortização Extraordinária
Programada, a Devedora será notificada pela Securitizadorc para
aportar recursos na Conta Centralizadora, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis contados do recebimento da referida notificação.
são as hipótese de amortização extraordinária que deverão ser
realizadas pela securitizadoru com os recursos decorrentes da
cessão Fiduciária depositados na conta centralizadora ou, se

Amortização

Extraordinária
Obrigatória

necessário, mediante aantecipação de recursos pela Devedora, nos

termos da cláusula sexta abaixo, caso (i) a totaridade dos recursos
da ccB não sejam liberados à Devedora por falta de comprovação

de registro da alienação Fiduciária; (ii) sempre que os recursos
disponíveis na conta centralizadora não atingirem a Razão de
Garantia da cessão Fiduciária em determinado mês eiou (iii)
sempre que os recursos disponíveis na conta centralizadora não

atingirem

a

Razão

de Garantia

Alienação Fiduciária em

determinado mês;
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Capitais;

Atual ização Monetária:
Aval e Avalistas:

IPCA/IBGE;
de

(i) CRAVE; (ii) RAI; (iii) RACIL; (i v) Alberto Ferreira
da

Costa, português, industrial, inscrito no CpF/MF
sob o número
001.086.774-00, portador da cédura de identidade
número

w

|

CGPI/DIRE)ÿDPF (,.AIþerro_dA!qStA,,), casado sob o
regime da comunhão universal de bens com Maria
do carmo
Ferreira de castro costa, inscrita no cpF/rvIF sob
o número
I 59 433 -

818.874.854-49, portadora da cédula de identidade
número RNE

\ r 1594340 PF/PE ("Maria do carmo da
co$',), ambos residente
e domiciliado na Avenida Boa viagem, 3672/250r,Boa
viagem,
Recife, Pernambuco, cEp 5r02r-000; (v) Árvaro
José Ferreira
da costa, brasileiro, casado sob o regime da separação
total de
bens, industrial, portador da cédula de identidade
número
2.501.957 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o
numero
448.061.324-20, residente e domiciliado na Avenida
Boa viagem,
367211401, Boa Viagem, Recife, pemambuco,

CEp 51021-000

Boletins de Subscrição:

domiciliada na Avenida Boa Viagem, 3g04/2701, Boa
Viagem,
Recife, Pernambuco, CEp 51021-000 (,,CIáudia da
Costa,,); (vii)
Alberto Ferreira da Costa Júnior, brasileiro, casado sob
o
regime da separação total de bens, industrial, portador
da cédula
de identidade número 3.966.404 ssp-pE, inscrito
no cpF/MF sob
o número 818.874.504-91, residente e domiciliado na Avenida
Boa Viagem, 804/290 1 B Viagem, Recife, Pernambuco,
CEP
-000 (' 'Alberto da Costa Jú ',)
os boletins de subscrição por meio dos quais os investidores
subscreverão os cRI e formarizarão sua adesão aos
termos
e

condições do Termo de Securitização;

BR Partners ou Cedente:

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.335, 26" andaro
conjunto
261, salaH, Itaim Bibi, cEp 0453g-133, inscrita no cNpJ/\4F

sob

o no 13.220.493 /0001-17

CCB

;

a Cédula de Crédito Bancário no 5027, emitida pela Devedora
em

favor da BR Partners, em 20 de abril de 201g, no valor de
R$
86.109.372,93 (oitenta e seis milhões, cento e nove mil, trezentos
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setenta

e dois reais e noventa e

três centavos), incluindo

eventuais aditamentos;

CCI

Cédula
após

Crédito Imo biliário, em itida
Securitizadora,
créditos lmo biliários, por melo
Escritura

Emissão de CCI, sob a forma escritural, sem garantia
real ou
fïdejussória, nos termos do g3" do artigo rg da
Lei n r0.93r/04,
para representar os Créditos Imobiliários
83 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão, sociedade por ações com
sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na
Praça Antônio
Prado, no 48, inscrita no CMJ/MF sob o n'09
.346.601/0001-25;
é a possibilidade da SE
promover amortização
extraordináia parcial
CRI, com os recursos disponíveis na
Conta Centralizadoru, caso
recursos disponíve
Conta
centralizadora não atinjam a Razäo de Garantia
da cessão
Fiduciária em determinado mês, porém representem percentual
entre 130%o (cento e trinta por cento) e 149% (cento
e quarenta e
nove por cento) do varor necessário ao pagamento
mensar das
obrigaçöes Garantidas. o varor da amortização extraor
dinâria
parcial será em montante tal que resulte que o
valor arrecadado no
mês em questão a título da cessão fiduciária co*esponda
aRazão
de Garantia da Cessão Fiduciária, após tal amortização
extraordinária;

Cash Sweep:

Código Civil:

I 0.406,

janeiro de 2002;
IJ
de I 6
março
I
condições estipuladas pata
Pagamento
Preço
Cessão, determinadas nos termos
artigo I
Código Civil,
dispostas
cláusula 2
Contrato de Cessão;

Código de Processo Civil: Lei
Condições Precedentes:
sao

Contas

cessao

Autorizadas das

Fiduciantes:

0

a

sao

seguintes contas corrente de livre movimentação
titularidade das Fiduciantes :

(i)

RArL

Banco Bradesco 237
Agência 2960-2
Conta Corrente 15897-6

(iÐ

RACrL

Banco Bradesco 237

Agência 2960-2
Conta corrente 15896-8

(iii)

RAr

Banco Bradesco 237
Agência 2960-2
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Conta corrente 32563-5

(iv)

CRAVE

Banco Bradesco 237

Agência 2960-2
Conta corrente 16297-3
Conta Centralizadora:

a conta corrente

integrante do Patrimônio Separado, de titularidade

da SECURITIZADORA, no 6242-t agência 0134 do Banco
Bradesco S.A, ou em qualquer outra conta que esta venha a indicar
oportuna e expressamente por escrito, destinada a receber todos os

valores relacionados aos CRI, inclusive o produto arrecadado com

o

pagamento da CCI
Fiduciariamente;

eo

pagamento dos Créditos Cedidos

Contratos de Alienação os Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária e Outras
Fiduciária ou Alienação Avenças, por meio do qual a CRAVE, RAI, RAIL e RACIL, na
Fiduciária:

qualidade de Fiduciantes, constituíram em garantia do pagamento
das Obrigações Garantidas e em favor da SECURITIZADORA,

fiduciária sobre os Imóveis Garantia;
o Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e
Outras Avenças, por meio do qual a BR Partners formalizou a
cessão da titularidade dos créditos Imobiliários (incluindo todas
a alienação

Contrato de Cessão:

as suas garantias e demais acessórios) à

SECIIRITIZADORA;
de Cessão Fiduciária de Créditos
Imobiliários em Garantia, por meio do qual as Fiduciantes, em
garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, cederam
fiduciariamente à SECURITIZADORA os Créditos Cedidos

o

Contrato de Cessão
Fiduciária:

Instrumento Particular

Fiduciariamente;
Contrato de Distribuição:

o Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos

de

Colocação, sob Regime de Melhores Esþrços, de Certificados de
Recebíveis Imobiliários, da I7o Série dq 4" Emissão da Isec

Securitizadora 5.A., por meio do qual a SECURITIZADORA
contratou o Coordenador Líder pararcalizar a distribuição pública,

com esforços restritos de colocação, junto

a

investidores

n 476/09;
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.4., instituição
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo,
profissionais, dos CRI, nos termos da Instrução CVM

Coordenador Líder:

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.335, 26" andar, conjunto
261, sala H, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNpJÀ4F
sob o no 13.220.49310001-17;

CRAVE
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Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Conselheiro Aguiar,

n" 2.316, sala 3, Boa Viagem, CEP 51.020-020, inscrita

no

CNPJ/MF sob o no 03.789.605/0001-00;

Créditos

Cedidos são os créditos imobiliários decorrentes dos contratos de locação
Fiduciariamente:
celebrados entre CRAVE, RAI, RAIL e RACIL, na qualidade de

Fiduciantes, e os locatários, referentes aos imóveis listados no
Contrato de Cessão Fiduciária, bem como os novos créditos
cedidos fiduciariamente, decorrentes da substituição dos Créditos

Creditos Imobiliários:

Cedidos Fiduciariamente em razáo do reforço da Razão de
Garantia da Cessão Fiduciária;
são os créditos imo biliários provenientes da CCB, incluindo todos
os valores de principal, juros remuneratórios, encargos, correção
monetária, multas, garantias, penalidades, indenizações e demais
características previstas na CCB, representados pela CCI;

CRI:

os certificados de recebíveis

CRI em Circulação:

imobiliários da 17u série da 4u emissão
da SECURITIZADORA, lastreados exclusivamente nos Créditos
Imobiliários, oriundos da CCB, representados pela CCI;
para fins de quórum em Assembleia Geral, são os CRI emitidos e

circulação no mercado, excluídos aqueles que a
SECURITIZADORA e/ou a Cedente possuir em tesouraria, ou

em

que sejam de propriedade de seus controladores ou de qualquer de

suas controladas, bem como dos respectivos diretores ou
conselheiros e respectivos cônjuges, ou que sejam detidos por
qualquer pessoa que esteja em conflito de interesses;
Custos da Operação
são os custos recorrentes ou não, da Emissão relacionados no
Anexo II da CCB;
Data Base de Reajuste do a data inicial de incidência de atualização monetária e juros
CRI
remuneratórios sobre os Créditos Imobiliários, calculados na
forma da CCB, correspondente à data em que ocoffer a primeira
integr alização dos CRI ;
Data de Aniversário:

para os CRI, conforme os dias indicados no Anexo

II

Data de Aniversário dos conforme indicado no Anexo II;
Juros Remuneratórios:

Data de Cessão:

data em que foram cedidos os respectivos Créditos Imobiliários
paraa SECURITIZADORA;

Data de Emissão:

para os CRI, é o dia20 de abril de 2018;

Data(s) de Vencimento:

as datas em que as prestações e os juros da CCB e dos CRI são
devidas, conforme Anexo II do presente Termo de Securitização,

parte integrante e indissociável deste instrumento;
Devedora ou RAIL
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Rio Ave Investimento Ltda., com sede
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na

de Recife,

I
t

Estado de Pemambuco, na Avenida Conselheiro Aguiar, n" 2.316,

sala3, Boa Viagem, CEP 51020-020, inscrita no CNPJAvIF sob o
n" 08.09 1.87 810001 -91;
Dias Úteis ou Dia Útil:

quaisquer dias que não caiam em sábado, domingo ou feriado
declarado nacional na República Federativa do Brasil;

(ii) o Contrato de Cessão; (iii) o
Contrato de Cessão Fiduciária; (iv) os Contratos de Alienação
Fiduciária; (v) a Escritura de Emissão de CCI; (vi) o Contrato de
Distribuição; (vii) o Termo de Securitização; (viii) os boletins de
subscrição dos CRI; e os respectivos aditamentos e outros
instrumentos que integrem a Emissão e que venham a ser

Documentos da Operação: quando em conjunto, (i) a CCB;

celebrados, sendo certo que jamais poderão ser interpretados e/ou
analisados isoladamente;

Efeito Adverso Relevante: qualquer mudança ou evento material adverso nos negócios,
condição financeira, operações e desempenho econômicooperacional das atividades da Devedora ou de qualquer garantidor
dos respectivos Créditos Imobiliários, ou qualquer evento ou
condição que afete ou possa afetar, de forma relevante, a
capacidade da Devedora, dos Avalistas ou de qualquer garantidor
dos respectivos Créditos Imobiliários, de cumprir suas obrigações,

inclusive pecuniárias, previstas nos Documentos da Emissão
("Efeito Adverso Relevante").
Empreendimentos Alvo

empreendimentos imobiliários residenciais relacionados na CCB,
conforme item 9 do Quadro Resumo;

Escritura de Emissäo de a Escritura Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
CCI:
Imobiliário, sob Forma Escritural, sem garantia real ou
fidejussória celebrada na presente data e seus eventuais
aditamentos, por meio do qual as CCI foram emitidas pela
SECURITIZADORA;
Eventos de Vencimento são as hipóteses previstas na cláusula 5.1 da CCB que, na sua
Antecipado:

ocorrência, podem ensejar a declaração de vencimento antecipado

dos Créditos Imobiliários, de modo que a Devedora

estará

obrigada apagar, em moeda nacional corrente, o saldo devedor da

CCB, incluindo Valor do Principal, Remuneração e

demais

encargos;

Fiduciantes:

São, conforme o caso, as Fiduciantes da Alienação Fiduciária e/ou
da Cessão Fiduciária: (Ð

Fundo de Reserva:
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CRAVE; (ii) RAI; (iiÐ RACIL; e/ou (iv)

RAIL;
o fundo constituído em garantia do pagamento do CRI, em
montante que deverá correspondero a todo e qtrralquer tempo a

(

juros remuneratórios
vigentes do CRI apuradas na data de verificação pela
Securitizadora, observado o Valor Mínimo do Fundo de Reserva.
soma de 02 (duas) parcelas de amortização

e

Na data da Emissão, o valor do Fundo de Reserva será de R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) O Fundo de
Reserva será composto pelos recursos advindos do desembolso
dos valores da CCB, retidos da primeira parcela a ser liberada à
Devedora, cuja forma de utilizaçäo, recomposição e restituição,
encontram-se descritas na Cláusula 8.4 e seguintes abaixo;
Garantias

são garantias das Obrigações Garantidas: o Aval, a Alienação
Fiduciária, a Cessão Fiduciária e o Fundo de Reserva assim como
eventuais garantias que venham a ser constituídas para assegurar
o adimplemento total ou parcial das Obrigações Garantidas;

IGP _ DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Intema;
São os imóveis objeto da garantia real a ser constituída nos termos
dos Contratos de Alienação Fiduciária, relacionados no Anexo V;
o IGP - DI; o IPC; e o IPC da FIPE, ou outro índice equivalente;

Imóveis Garantia:
Índices Substitutos:
Instituição Custodiante:
Instrução CVM n" 400/03:

A Vórtx, acima qualificada;
texto consolidado da Instrução CVM no 400/03, de 28

de

dezembro de 2003;
Instrução CVM n" 414/04: texto consolidado da Instrução CVM no 414, de 30 de dezembro

de2004;
Instrução CVM n' 47 6109: texto consolidado da Instrução CVM n" 476, de 16 de janeiro de

2009;
Instrução CVM no 539113: texto consolidado da Instrução CVM no 539, de 13 de novembro

de2013;
Instrução CVM n" 583/16: texto consolidado da Instrução CVM no 583, de 20 de dezembro

de2016;
Investimentos Permitidos:

(a) Letras Financeiras do Tesouro de emissão do

Tesouro

Nacional, (b) certificados de depósito bancário com liquidezdiâria
investimento, (c) fundos de investimento de renda fixa com perfil

q

conservador, com liquidez difuia, que tenham seu patrimônio

L

de emissão de instituição financeira de primeira linha com grau de

representado por títulos ou ativos de renda fixa de emissão ou
coobrigação de pessoa que seja considerada como de baixo risco
de crédito, nos termos dos normativos das instituições reguladoras,

em bancos de primeira linha;

IOF/Câmbio
IOF/Títulos:
IPC

DOCS - 10491247v2 753800/l TVA

ou Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio

relativas a Títulos e Valores Mobiliários;

indice de Preços ao Consumidor;

/
I
{

e Seguro,

ou

IPCA/IBGE:

de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geograf,ra e Estatística;
de Preços ao Consumidor, apurado

IPC da FIPE:

e divulgado

pela

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas;

Juros Remuneratórios

ataxa de juros remuneratórios de 8,5Yo ao ano;

CRI:
Lei

no 4.591164:

4.591, de 16 de dezembro de 1964;
no 6.404, de l5 de dezembro de 1976;
no

Lei no 6.404/76:

Lei no 9.514197:
Lei no 10.931104:
Local de Pagamento

Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997;
Lei no 10.931, de 02 de agosto de2004;

Locatários:

são os locatários dos imóveis de propriedade das Fiduciantes,
cujos pagamentos realizados conforme Contratos de Locação
serão direcionados para a Conta Centralizadora, nos termos da

local

pagamento dos Créditos Imo

liários,

qual sera

Cessão Fiduciária;

NTN-B
Obrigações Garantidas:

Notas do Tesouro Nacional série B Principal
o pontual e inte gral pagamento dos Créditos Imobiliários e dos
CRI, assim como a atualização monetária, juros remuneratórios,
penalidades moratórias, seguros, despesas, custas e emolumentos

devidos pela cobrança da dívida, despesas com a excussão de
garantias, honorários advocatícios, assim como qualquer Custo da
Operação e obrigação pecuniária incorrida para a plena satisfação
e integral recebimento dos Créditos Imobiliários nas condições
constantes da CCB e do Contrato de Cessão;
Operação ou Emissão:

éa

CRI, lastreados pela CCI representativa dos
Créditos Imobiliários originados da CCB garantido pelas
emissão dos

Garantias;

Patrimônio Separado:

o patrimônio constituído, após a instituição do regime fiduciário,
pelos Créditos Imobiliários representados pela CCI, pelos Créditos
Cedidos Fiduciariamente, pelos recursos que compõem o Fundo
de Reserva, todo e qualquer bem e direito que integre a Conta
Centralizadora, pela Alienação Fiduciária, bem como todas as
demais garantias que venham a ser constituídas no âmbito da
Emissão. O Patrimônio Separado não se confunde, em hipótese
alguma, com o patrimônio comum da SECURITIZADORA e se
destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado,
incluindo o pagamento dos respectivos custos de administração e
de obrigações fiscais;

Período de Capitalização:

o intervalo de tempo que se inicia

(i) naDataBase

CRI, no caso do primeiro Período de
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de Reajuste do

;ou (ii), naData

de Aniversário dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior,

no caso dos demais Períodos de Capitalizaçáo, e termina na
próxima Data de Aniversário dos Juros Remuneratórios
imediatamente subsequente. cada período de capitalização

Prêmio de

sucede o anterior sem solução de continuidade;
Resgate (i)

(três por cento) do valor do saldo devedor da CCB,
caso a o resgate ocoffa em até 3 (três) anos contatos da data de
emissão da CCB, ou seja, até 20 de abril de 20Zl e
(iÐ 2Yo (dois por cento) do valor do saldo devedor da CCB,
caso o resgate ocona após 20 de abril de 2021, até a integral
quitação da CCB.
Razão de Garantia nos termos do Contrato de Cessão, o valor de venda forçada dos
Alienação Fiduciária:
Imóveis Garantiadeverá ser a todo tempo, no mínimo, equivalente
3%o

Antecipado

a200% (duzentos por cento) do saldo devedor da CCB;
Razão de Garantia da nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, os Créditos Cedidos
Cessão Fiduciária:
Fiduciariamente deverão ser suficientes para garuntfu, no mínimo
150% (cento e cinquenta por cento) do valor das Obrigações
Garantidas mensais dos CRI até a liquidação destas o brigações;

RAI

RIO AVE

VEIS LTDA., com sede na Cidade de Recife,

Estado de Pemambuco, na Avenida Conselheiro Aguiar, no 2.316,
sala 4, Boa Viagem, CEP 51.020-020, inscrita no CNpJ/MF sob o

n" 10.729.661/0001-06

RACIL

RIO AVE

E

LTDA., com sede na

Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Conselheiro
Aguiar, no 2.316, sala 2,Boa Viagem, CEp 51.020-020, inscrita
no CNPJ/MF sob o n" 08.080.65710001-19
Resgate Antecipado

adicionalmente

à

faculdade assegurada à DEVEDORA de

Amortização Extraordinária Facul Iativ a, poderá a DEVEDORA
resgatar antecipadamente os Créditos Imobiliários, de forma

integral ou no mínimo l\Yo (dez por cento) do saldo devedor da
CCB, mediante o pagamento do Prêmio de Resgate Antecipado.

Não será admitido o Resgate Antecipado, total ou parcial, em
períodos de congelamento de preços ou anomalia econômica, ou
quando for iminente o aumento extraordinário da correção das
prestações em decorrência de fato previsível;

SECURITIZADORA:

ISEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n" l.l23,2lo andar,
conjunto 2l5,Itaim Bibi, CEP 04538-004, inscrita no CNpJ/\4F
sob o no 08.769.451/0001-08;

Titular(es) dos CRI

os titulares dos CRI;
10
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Valor do Principal
Preço da Cessão:

ou

R$ 86.109.372,93 (oitenta e seis milhões, cento e nove mil,
trezentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos)

Valor Mínimo do Fundo o valor equivalente

a

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser

atualizado anualmente, a contar da primeira data de integralização,

de Reserva

pelo mesmo índice de atualização monetária previsto para

a

atvalização do CRI.

Os termos em maiúsculas nessa escritura que, eventualmenteo não se encontrem defrnidos
acima ou nesse Termo de Securitização têm o significado dado a eles nos Documentos da
Emissão.

Cláusula Sesunda

-

Da Vinculacão dos Créditos Imobiliários

2.1.

Vinculação dos Créditos Imobiliários. A EMISSORA realiza, neste ato e pelo
presente Termo de Securitização, em caráúer irrevogável e irretratável, a vinculação dos
Créditos Imobiliários, representados pela CCI, exclusivamente aos CRI, conforme as
características descritas na Cláusula Terceira abaixo.

2.2,

Valor dos Créditos Imobiliórios. Na Data de Emissão, os Créditos Imobiliários,
representados pela CCI e decorrentes da CCB, ora vinculados aos CRI, possuem valor
nominal de R$ 86.109.372,93 (oitenta e seis milhões, cento e nove mil, trezentos e setenta e
dois reais e noventa e três centavos).

2.3.

por CCL Os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo de
Securitização encontram-se representados exclusivamente pela CCI emitida pela
EMISSORA, sob a forma escritural, sem garantia real ou fidejussória, nos termos da Lei
n" 10.931/04.
Representação

2.3.1. A Escritura de Emissão das CCI será devidamente depositada junto à Instituição
Custodiante, nos termos do artigo 18, parágrafo 4o, daLei n" 10.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduciário, instituído pela EMISSORÄ por meio deste Termo de
Securitização, será registrado junto à Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23,
parágrafoúnico,daLein" 10.931/04,pormeiodadeclaraçãoqueconstituioAnexollldeste
Termo de Securitização.

2.4.

Demais Características dos Créditos Imobiliários. As demais características dos
Créditos Imobiliários e da CCI que os representam, constam do Anexo I deste Termo de
Securitização, na forma do artigo 19 da Lei n" 10.931/04 e do item2 do anexo III da Instrução
CVNI n'414104.
11.
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2.5.

Aquisição dos Créditos Imobiliários. Os Créditos Imobiliários foram adquiridos pela

EMISSORA por meio da cessão realizada pela BR Partners, nos termos do Contrato de
Cessão. A liberação do Valor de Cessão à BR Partners poderá ser realizada em uma única
parcela ou de forma parcial em diversas parcelas, observadas as condições e retenções
previstas na cláusula 3 da CCB. Os recursos da CCB serão liberados em parcelas iguais ou
inferiores ao montante total integralizado pelos investidores dos CRI, observado o Valor do

Principal e proporção dos recursos recebidos pela EMISSORA em decorrência da
integralização dos CRI. O valor da(s) parcela(s) a ser(em) liberada(s) deverá(ão) observar
(i) a Razão de Garantia Alienação Fiduciária em conformidade com os respectivos valores
dos imóveis para fins de leilão, indicados na Alienação Fiduciária e (ii) o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias acordado para o cumprimento das Condições Precedentes disposto na cláusula

A liberação dos recursos deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois)
Dias Úteis a contar da comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pela
3.3. da CCB.

Devedora na CCB.

2.5.1, Considerando-se que os recursos do desembolso decorrentes da CCB ainda não
foram liberados pela BR Partners à Devedora, o Valor de Cessão será direcionado pela
EMISSORA, por conta e ordem da BR Partners, diretamente à Devedora, a título de
desembolso dos recursos da CCB, na forma e prazos previstos na CCB, de modo que as
Partes se declarem reciprocamente quitadas.

Cláusula Terceira

3.1.

- Características

dos CRI

Os CRI objeto da presente Operação possuem as seguintes características

Emissão:

4u Emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Isec

Securitizadora S.A.
Série:

17u Série.

Quantidade de CRI:
Valor Global da Emissão

8.600 (oito mil e seiscentos)

R$ 86.109.372,93 (oitenta e seis milhões, cento e nove mil,
trezentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos)

{

Valor Nominal Unitário R$ 10.012,71778256
dos CRI:

Local e Data de Emissão:

t

Para todos os efeitos legais,

o local de emissão dos CRI é a

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a data de emissão,
20 de abril de 2018.

Local de Pagamento dos Para todos os efeitos legais, será o local da 83, considerando que
CRI:
os CRI estejam custodiados eletronicamente na 83 em cadadata
de pagamento.
12
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Prazo

Amortização

de

3836 (três mil oitocentos e trinta e seis) dias.

dos CRI:

Atualização Monetári

a:

Juros Remuneratórios

-

CRI:

Mensal, com base na variação do IPCA/IBGE.

A taxa de juros remuneratórios aplicável aos CRI será de 8,5Yo
(oito inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, calculados
conforme previsto na Cláusula Quinta, abaixo.

Regime Fiduciário

Sim

Data(s) de Pagamento:

Conforme indicadas no Anexo II deste Termo de Securitização.

Vencimento dos CRI

20 de outubrc de2028

Curva de Amortização:

Variável, conforme as tabelas de amortização dos CRI, contidas
no Anexo II deste Termo de Securitização.
B3

Sistema

de

Depósito,

Distribuição,

Negociação,
Eletrônica

e

Custódia

Liquidação

Financeira:
O Aval, a Alienação Fiduciária, a Cessão Fiduciária e o Fundo

Garantias:

de Reserva.

Distribuição dos CRI:

Distribuição pública com esforços restritos de distribuição, na
forma da Instrução CVM n" 476109, nos termos da Cláusula
Quarta do presente Termo de Securitização.

3.2.

Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI

pela

EMISSORA, não sanado no prazo de 02 (dois) Dias Úteis após o efetivo recebimento dos
Créditos Imobiliários, incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória de2%o (dois por
cento), juros de mora de lo/o (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo mesmo
índice dos CRI, conforme o disposto neste Termo de Securitização, desde adatada mora até

a data do efetivo pagamento, calculadopro rata die.

(

4.1.

Os CRI serão depositados para distribuição primária, negociação secundária e
custódia eletrônica na 83 e serão distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder,
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo

2o da Instrução

4.2.

CVM no 476109, em regime de melhores esforços.

A Oferta

termos do artigo

estií automaticamente dispensada de registro de
6o da
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4.2.1. A Oferta somente poderá ser destinada a investidores profissionais, nos termos do
artigo 9-A da Instrução CVM no 539113 (incluído pela Instrução CVM n'554/14).
4,2.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM no 476/09, os CRI da presente Oferta
serão oferecidos a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais e subscritos

ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais.
4.2.3. Os CRI serão subscritos por meio da celebração dos Boletins de Subscrição, os quais
indicarão a forma e prazo de integralização. A regular subscrição dos CRI dependerá, ainda,
de assinatura de declaração pelos investidores, para os fins do artigo 7o da Instrução CVM
no 476/09, contendo declaração expressa atestando, entre outras coisas, que estão cientes de

(ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições
de negociação previstas na Instrução CVM n" 476/09, conforme a minuta constante do

que (i) a Oferta não foi registrada na CVM e

Contrato de Distribuição.

4.2.4. O início da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder

à

CVM, no ptazo

de 5 (cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores e, nos termos

do $1" do artigo 7o-Adalnstrução CVM no 476109, a comunicação de que trata esta Cláusula
deverá ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores
e conter as informações constantes do Anexo

7-A da Instrução CVM

no

476/09, exceto se de

outra forma vier a ser orientado pela CVM.

4.2.5. O encerramento

da oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à

CVM, no
prazo de 05 (cinco) Dias Úteis, contado do seu encerramento, nos termos do artigo 8o da
Instrução CVM no 476109.

4.3.

Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores
mobiliários depois de transcorridos 90 (noventa) dias contados da data de subscrição ou
aquisição dos CRI pelos investidores profissionais e somente poderão ser negociados entre
investidores qualificados, na forma dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM n" 476109.

4.4.

Os CRI da presente Operação somente poderão ser negociados entre investidores
qualificados, a menos que a EMISSORA obtenha o registro de oferta pública perante a
CVM nos termos do caput do artigo 2l daLei n' 6.385176 e da Instrução CVM no 400/03,
nos termos da regulamentação aplicável.

4.5.

Observada a Cláusula 4.4. acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de

balcão organizado e não organizado, devendo a EMISSORA cumprir o disposto no artigo
17 da Instrução

CVM n" 476109.
,14
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4.6.

O preço de integralização de cada um dos CRI será conespondente (i) para a primeira

integralizaçäo, ao Valor Nominal Unitário de Emissão e (ii) para as demais integralizações
o Valor Nominal Unitário dos CRI acrescido de Atualização Monetária, conforme o caso e

dos respectivos Juros Remuneratórios, conforme previsto na Cláusula Quinta, abaixo,
calculados pro rata die, desde a primeira data de integralização até a data de sua efetiva
integralização, sendo admitido ágio ou deságio emrazäo das condições de mercado vigentes
à época da integralização.

A integralização

deverá ser feita em moeda corrente nacional.

4,7, A

integralização dos CRI será realizada observando-se
estabelecidos pela B3 ou mediante crédito na Conta Centralizadoru.

4.8.

os

procedimentos

Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por

extrato emitido pela 83 em nome dos titulares dos CRI, enquanto estiverem eletronicamente
custodiados na 83. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos

CRI, o extrato em nome dos titulares dos CRI emitido pelo escriturador dos CRI, com base
nas informações prestadas pela 83.

4.9.

Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a Oferta

não será registrada junto à CVM, nos termos da Instrução CVM no 476/09.
registrada na ANBIMA, nos termos do artigo

1o,

parágrafo 1", do Código

A Oferta será
ANBIMA e das

Íf

2, de 06 de outubro de 2014, do
Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da ANBIMA,
exclusivamente para fins de informação ao banco de dados da ANBIMA.

norrnas estabelecidas na diretriz anexa à deliberação

Cláusula Ouinta

5.1.

A

-

Cálculo do Valor Nominal Unitário com Atualização Monetária,
Juros Remuneratórios e Amortização

remuneração dos

CRI será composta pelos Juros Remuneratórios-CRl e pela

Atualização Monetária mensal, com base na variação acumulada do IPCA/IBGE, sendo
ambos capitalizados diariamente, de forma exponencial pro rata temporis, com base em um
ano de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, calculados apartir daData Base de Reajuste

do CRI, conforme clausulas abaixo:
5.2. Será considerado como "Valor Nominal Unitário Atualizado" dos CRI o Valor Nominal

Unitário dos CRI acrescido da Atualização Monetária, calculado conforme as fórmulas a
seguir:

VNa: VNe x C,
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sendo:

VNa: Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 08 (oito)

casas decimais,

sem arredondamento;

VNe : Valor Nominal Unitário dos CRI de emissão ou saldo do Valor Nominal
Unitário dos CRI após a amortização, pagamento ou incorporação dos respectivos
Juros Remuneratórios, se houver, o que ocorrer por último, calculado com 08 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

C

:

Fator da variação mensal do IPCA/IBGE, calculado com 08 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

f=fÏ
È=t
n

:

Número total de índices consideradosnaatualização do ativo, sendo n um número

inteiro;

NIr:

Valor do número índice do IPCA/IBGE, referente ao segundo mês
imediatamente anterior ao mês da Data de Aniversário ("Mês 'k"'). Exemplo para
fins de entendimento: para adatade aniversário que ocorrerá em20 de maio de 2018

será utilizado o número índice referente a março de 2018, divulgado em fevereiro de

2018;

NIr-r

:

Valor do número índice do IPCA/IBGE, referente ao mês imediatamente
anterior ao Mês "k" (Exemplo para fins de entendimento: para a data de aniversário
que ocofferâ em 20 de maio de 2018 será utilizado o número índice referente a
dezembro de2017, divulgado em abril de 2018;
dcp

:

Número de dias corridos entre a Data Base de Reajuste do CRI, para o caso do
primeiro período de atualização, ou última Data de Aniversário, para os demais
períodos e a data de cálculo, limitado ao número total de dias corridos de vigência
do índice de preço, sendo dcp um número inteiro;

dcl:

Número de dias corridos entre a última e a próxima Data de Aniversário, sendo

dct um número inteiro.
5.2.1. O Valor Nominal Unitário dos CRI serâ atualizado mensalmente,
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Aniversário.
5.3. Na hipótese de não divulgação do NIr. pactuado no presente Termo de Securitização até

a Data de Aniversário relacionado no Anexo II ou até a Data de Aniversário do Valor
Nominal Unitário Atualizado dos CRI, por qualquer razão, impossibilitando, portanto, o
cálculo final do valor então devido pela aplicação do fator acumulado da variação da
Atualizaçáo Monetária, conforme o caso, será aplicada a última variação do índice
conhecida, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades
quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável, seja por parte da Securitizadora

ou dos titulares dos CRI.

5.4. Caso o IPCA/IBGE, por qualquer motivo, deixe de ser publicado durante o prazo do
CRI ou tenha a sua aplicação proibida, o Valor Nominal Unitário dos CRI passará a ser
atualizado pe los Índ ices S ubstitutos.
5.5. Os Juros Remuneratórios serão pagos nos termos das formulas abaixo e conforme o
cronograma de pagamentos constante do Anexo II do presente Termo de Securitização:

(i)

Cálculo dos Juros Remuneratórios

J

J

:

:

-

CRI:

Wa x (FatordeJuro^s - l),

Valor unitário dos Juros Remuneratórios

-

onde

CRI, devido no final de cada Período

de Capitalização, calculado com 08 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa:

Conforme definido no item 5.2 acima;

Fator de Juros: Fator calculado com 09 (nove) casas decimais, com arredondamento,
calculado da seguinte forma:

onde
dcp

Føtor de juros =

DOCS - 10491247v2
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L

100
lo*
-+1

i:

8,50 (oito inteiros e cinquenta décimos);

dcp:

Número de dias corridos entre a Data Base de Reajuste do CRI ou da Data de
Aniversário imediatamente anterior, conforme o caso, e a dafa de cálculo, sendo dcp um
número inteiro.

dct = Número de dias corridos entre a última e a próxima Data de Aniversário, sendo dct um
número inteiro.
5.6. No âmbito da presente Operação, a amortização mensal dos CRI será calculada da
seguinte forma:

AMi -- VNa xTat
AMi

:

Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, em reais, calculado com 08 (oito)

casas decimais, sem arredondamento;

VNa:
TAi

Conforme definido no item 5.2 acima;

:

Taxa de Amofüzação dos CRI, expressa em percentual, com 04 (quatro) casas
decimais de acordo com a tabela de amortização vigente, constantes do Anexo II deste

Termo de Securitização.

5.7. Após cada parcela de amortlzaçáo, o "Valor Nominal Unitário Remanescente"

é

calculado da seguinte forma:

ÿÅlr:
VNr

ï&Ëa

*

dñfs.,.ondell

:

Valor Nominal Unitário Remanescente após a i-ésima amortizaçáo calculado com
08 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

,t7

?
(

VNa:

Conforme definido no item 5.2 acima;

I

AMi :

Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, em reais, calculado com 08 (oito)
casas decimais, sem arredondamento.

5.7.1. Após o pagamento da i-ésima parcela de amofüzação, VNr assume o lugar de VNe
para efeito de continuidade de atualizaçáo.

5.7.2. As tabelas de amortização, inicialmente, serão aquelas constantes do Anexo

II

deste
18
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Termo de Securitização e poderão ser alteradas pela EMTSS0RA para
refletir eventuais
alterações nos fluxos de amortização dos CRI.
5'7'3' Em caso de altetagão das tabelas de amortização, aEMISSORA
deverá disponibilizar
à B3 e ao AGENTE FIDUCIARIO os novos fluxos
pagamento
de
dos CRI, por meio físico
ou eletrônico, na forma prevista neste Termo de securitização.

5'8'

Considerar-se-ão pronogados os prazos referentes ao pagamento
de quaisquer
obrigações referentes aos CRI, até o lo (primeiro) oia útil subsequente,
se o vencimento
coincidir com dia que não seja um nia Util, sem nenhum acréscimo aos valores
a serem

pagos.

5'8'1' Sempre que necessário, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações
referentes
aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum
acréscimo aos valores
a serem pagos' pelo número de dias necessários para assegurar que
entre o recebimento dos
Créditos Imobiliários pela EMISSORA e o pagamento de suas obrigações
referentes
aos CRI

sempre decorra 2 (dois) Dias

úeis, com exceção do vencimento.

5'8'2' A pronogação prevista no subitem acima, se justifica em virtude da necessidade
de
haver um intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento
dos Créditos
Imobiliários pela EMISSORA e o pagamento de suas obrigações referentes
aos
CRI.

6'1. A EMISSORA deverá promover a amortizaçÊio extraordi nária parcial
ou total dos CRI,
sempre que houver amoftizaçäo Extraordinária Facultativa, Programada
e/ou Obrigatória

ou

o Resgate Antecipado parcial ou integral dos Créditos Imobiliários,
nos termos da CCB, com

os recursos decorrentes da Cessão Fiduciária depositados na Conta Centralizadora
ou
antecipação de recursos pelo Devedor, conforme o caso.

6'1'1. Caso não haja recursos suficientes na Conta Cenftalizadora para a realização
das
Amortizações Extraordinárias, a Devedora será notificada pela Securitizado
ru para apoftar
recursos na Conta Centralizadora, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados
do recebimento
da referida notificação.

6.2.8m caso de amortização extraordinária, integral ou parcial, ressalvada

a hipótese de (y'

amofüzação decorente de diferenças monetárias entre a parcela mensal de amortização

e

juros do CRI e a patcela mensal de amortização e juros da CCB; (ii) Amortização
Extraordinária Programada e/ou Facultativa; (iìi) amortização em razão danão liberação
de
recursos até o Prazo Total para constituição de Garantias; (w)
Sweep; (u)
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reestabelecimento dos índices de garanfia- Razão de Garantia da Cessão Fiduciária e Razão

de Garantia Alienação Fiduciária; e (vi) de amortizaçáo extraordinária quando o saldo
devedor da CCB for inferior a IïYo (dez por cento) do Valor Principal, nos termos da
Cláusula 7.6. da CCB, não incidirá o Prêmio de Resgate Antecipado.

6.3. De acordo com os Documentos da Operação, são hipóteses de

amortizaçáo

extraordinária do saldo devedor dos Créditos Imobiliários:

- sem a incidência de quaisquer multas ou
para
encargos
a Emitente e Avalistas (i) nos termos da CCB, caso sejam verificadas
diferenças monetárias entre as parcelas mensais de amofüzação e juros do CRI e a parcelas
mensais de amortização e juros da CCB, nos termos da cláusula a.9; (ii) nos termos da CCB,
a) Amortização Extraordinária Obrigatória

caso o Valor do Principal não seja integralmente liberado à Emitente dentro do Prazo Total

para Constituição de Garantias, hipótese em que o Valor do Principal não liberado será
utilizado na amortização parcial do saldo devedor da CCB; (iii) nos termos da Cessão
Fiduciária, sempre que for verificado que os recursos disponíveis na Conta Centralizadora
não atingem a Razão de Garantia da Cessão Fiduciária em determinado mês, porém
representem o percentual de 130% (cento e trinta por cento) a l49Yo (cento e quarenta e nove
por cento) do valor necessário ao pagamento mensal das Obrigações Garantidas. Nestes
casos, os recursos disponíveis na Conta Centralizadora serão utilizados em montante tal que

resulte que o valor arrecadado no mês em questão a título desta cessão fiduciária corresponda

a Razão de Garantia da Cessão Fiduciária, após tal amofüzação extraordináúa ("Cash
Sweep"); e (iv) nos termos da Cessão de Crédito, sempre que a Razão de Garantia Alienação
Fiduciária for inferior a200o/o (duzentos por cento) do valor total dos CRI. Nestes casos, os
recursos que sobejarem na Conta Centralizadora após o pagamento mensal das Obrigações

Garantidas serão utilizados para a amortização extraordinária do saldo devedor da CCB, até
que se reestabeleça aRazáo de Garantia Alienação Fiduciária;

b) Amortização Extraordinária Programada - mensalmente, nas Datas de Vencimento,
em valor equivalente a 30Yo (trinta por cento) calculado sobre o valor da parcela referente
ao Pagamento Mensal Programado; e

c) Amortização Extraordinária Facultativa - nas Datas de Vencimento, quando assim
solicitado pela Devedora, em valor superior a30%o (trinta por cento) e no máximo 100%o
(cem por cento), calculado sobre o valor da parcela referente ao Pagamento Mensal
Programado.

6.4. De acordo com os Documentos da Operação, são hipóteses de
extraordinária integral, do saldo devedor dos Créditos Imobiliários:
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amortização

a) na hipótese de Resgate Antecipado total da CCB, conforme cláusula 6.6 abaixo; e

b) nas hipóteses de Vencimento Antecipado.
6.5 Cash Sweep. Caso os recursos disponíveis na Conta Centralizadora não atinjam aRazão
de Garantia da Cessão Fiduciária em determinado mês, porém representem percentual entre

e trinta por cento) e 149% (cento e quarenta e nove por cento) do valor
necessário ao pagamento mensal das Obrigações Garantidas, a SECTIRITIZADORA
utilizarâ os recursos disponíveis na Conta Centralizadoru para amortizar parcial e
1309/o (cento

extraordinariamente o CRI, em montante tal que resulte que o valor arrecadado no mês em

questão a título desta cessão fiduciária corresponda a Ftazã;o de Garantia da Cessão
Fiduciária, após tal amortizaçáo extraordinária. O Cash Sweep serâ realizado pela
SECURITIZADORA, sem a incidência de quaisquer multas ou encargos para as
Fiduciantes.
6.5.1. Caso não haja recursos suficientes na Conta Centralizadora para arealização do Cash
Sweep, as Fiduciantes deverão aportar recursos na Conta Centralizadora, no prazo de até 05

(cinco) Dias Úteis após o recebimento da notificação da SECURITIZADORA nesse
sentido.

6.6. Nos termos da Cláusula 7.3. da CCB, restou facultado à DEVEDORA, em adição à
possibilidade de Amortização Extraordinária Facultativa, o Resgate Antecipado integral ou
parcial dos Créditos Imobiliários, mediante o Pagamento do Prêmio de Resgate, devendo o
montante destinado a tal fim ser aplicado no resgate antecipado do CRI. Na hipótese de
Resgate Antecipado, a DEVEDORA se obrigou a comunicar o fato à EMISSORA, com
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da próximaDatade Vencimento, para liquidação

na próxima Data de Vencimento. O comunicado deverá conter informação pertinente (i) a
Data de Vencimento na qual a DEVEDORA pretende realizar o Resgate Antecipado; (ii) o
valor do Resgate Antecipado, se total, ou no mínim o l0%o (dez por cento) do saldo devedor

da CCB, e (iii) o Prêmio de Resgate Antecipado, bem como quaisquer informações
necessárias para realização do evento.

6.6.1. Em caso de Resgate Antecipado, integral ou parcial, a DEVEDORA pagará naData
de Vencimento, além do pagamento necessário para a amortização do saldo da CCB uma
penalidade a título de amortização extraordinária ("Prêmio de Resgate Antecipado")
equivalente a:

(iii)

r

por cento) do valor do saldo devedor da CCB, caso o resgate ocona em
até 03 (três)3 anos contatos da Data de Emissão, ou seja, até 20 de abril de 2021; e
3Yo (três
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(iv)

2% (dois por cento) do valor do saldo devedor da CCB, caso o resgate ocorya após
20 de abril de 2021, até aintegral quitação da CCB.

6.6.2. Nos termos da CCB eparafins de esclarecimento, o Prêmio de Resgate Antecipado não
será devido nas hipóteses de amortização extraordinária previstas na cláusula 6.2. acima, ou
seja, referente a:

(i)

amortização decorrente de diferenças monetárias entre aparcelamensal
de amortização e juros do CRI e a parcela mensal de amortização e juros da CCB; (ii)
Amortização Extraordinária Programada e/ou Facultativa); (iü) amortização em ruzáo da não
liberação de recursos até oPrazo Total para Constituição de Garantias; (iu) Cash Sweep; (u)
reestabelecimento dos índices de garantia Razão de Garantia da Cessão Fiduciária e Razão
de Garantia Alienação Fiduciária), e (vi) amortização inferior a l0%o (dez por cento) do valor

global da CCB.
6.7.

A

amottização extraordinária dos CRI será efetuada, sempre, proporcionalmente ao

Valor Nominal Unitário Atualizado, considerando

a

atualização

e as condições

de

remuneração previstas neste Termo de Securitização, permanecendo inalterado seu prazo de

vigência.

6.8. Em caso de amortizaçáo extraordinária dos CRI, a EMISSORA elaborará e
disponibilizarâ ao AGENTE FIDUCIÁRIO e à Instituição Custodiante nova tabela de
amottização dos CRI, recalculando, se necessário, os percentuais de amortização das
parcelas futuras, em conformidade com as alterações que tiverem sido promovidas no
cronograma de amortização dos Créditos Imobiliários utilizados como lastro da Operação.
6.9. A EMISSORA comunicará a B3 com até 02 (dois) Dias úteis de antecedência acerca
do evento de amortização extraordinária.

6.10. Não será admitido o Resgate Antecipado, total ou parcial, em períodos de
congelamento de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento
extraordinário da correção das prestações em deconência de fato previsível. A presente
vedação não se aplica às hipóteses de amortização extraordinária previstas na cláusula 6.3
aclma.

Cláusula Sétima

7.1.

-

Declaracões e Obrisacões da Emissora

A EMISSORA neste ato declara que:

(a)

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;
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(b)

estií devidamente autorizada e obteve todas as autoúzaçi5es necessárias à celebração
deste Termo de Securitizaçáo, àemissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
tanto;

(c)

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

(d)

é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários e da CCI que os representa,

observadas as condições suspensivas estabelecidas nos Documentos da Operação;

(e)

não é de seu conhecimento a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o
seu direito de celebrar este Termo de Securitização;

(Í)

Nos termos do relatório de diligenciarealizado pelo assessor legal, observadas as
ressalvas ali mencionadas, não tem conhecimento da existência de procedimentos
administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, que
afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o
presente Termo de Securitização,'

(g)

não há qualquer ligação entre a EMISSORA e o AGENTE FIDUCTÁRIO que
impeça o AGENTE FIDUCIÁRIO de exercer plenamente suas funções;

(h) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da
EMISSORA, exequível de acordo com os seus termos e condições; e
(Ð

os Créditos Imobiliários e, por conseguinte, aCCI não serão em qualquer hipótese
objeto de negociação ou transferência.

7.2, A EMISSORA se obriga a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da
própria EMISSORA, observados os termos da sua Política de Ato e Fato Relevante.

t

7.3. A EMISSORA declara, quanto aos Créditos Imobiliários, sob as penas da lei, que:

(a)

com base nas declarações prestadas pela BR Partners, no Contrato de Cessão,
verificou a existência, exigibilidade, êerteza, conteúdo, exatidão, veracidade, legalidade,
legitimidade, validade, ausência de vícios e correta formalização dos Créditos Imobiliários
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(

e emissão da CCI, declarando que os mesmos se encontram perfeitamente
constituídos e na
estrita e fiel forma e substância descritos pela EMISSORA neste Termo de Securitização;

(b)

obteve da CRAVE, RAI, RAIL e RACIL, na qualidade de Fiduciantes, declarações
prestadas na Cessão Fiduciária, através das quais se responsabilizam pela
existência,
exigibilidade, validade, e eficácia dos créditos cedidos Fiduciariamente;

(c)

nos termos do parecer legal e relatório de Diligênciarealizadopelo assessor legal, os
Créditos Cedidos Fiduciariamente encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,

gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento
da
EMISSORA a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da EMISSORA
de celebrar o presente Termo de Securitização, excetuada a alienação fiduciária constituída
sobre parte dos Imóveis Garantias sob condição suspensiva;

(d)

com base nas declarações prestadas pela CRAVE, RAI, RAIL, RACIL e pela BR
Partners na Cessão Fiduciária, na CCB e no Contrato de Cessão de Créditos, conforme o
caso, não tem conhecimento da existência de débitos, processos administrativos ou judiciais,
pessoais ou reais, de qualquer natureza, em qualquer tribunal, que não estejam parcelados
ou sejam objeto de pedido de parcelamento, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos
Imobiliários ou, ainda que indiretamente, esta Emissão;

(e)

com base nas declarações prestadas pela CRAVE, RAI, RAIL e pela RACIL na
Alienação Fiduciária, Contrato de Cessão de Créditos e Cessão Fiduciária e na CCB,
respectivamente, não tem conhecimento da existência de i) restrições urbanísticas,
ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança ou ii) existência de qualquer pendência ou
exigência de adequação suscitada por autoridade governamental, que possam vir a afetar os
Imóveis Garantia ou os Créditos Cedidos Fiduciariamente, com exceção da autuação por
oomodificação
ua área de solo natural em desacordo com o projeto aprovado'o realizadapela
Secretaria do Verde e Meio Ambiente municipal para o endereço Avenida Conselheiro
Aguiar, 1472,onde se localiza o Edifício Recife Trade Center, como identificado no relatório
de diligência jurídica;

(Ð os Documentos da Emissão

representam relações contratuais regularmente
constituídas, válidas e efìcazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores
indicados no presente Termo de Securitização e seus anexos;

(g)

a EMISSORA não oferece direito de regresso contra seu patrimônio comum, bem
como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da EMISSORA quanto às obrigações
da

RAIL

e do Patrimônio Separado; e
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(h)

com base no parecer legal e relatório de Diligência realizado pelo assessor legal,
verificou e atestou a legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização,
além da veracidade, consistência, correção e suf,rciência das informações prestadas neste
Termo de Securitização.

A EMISSORA se obriga, ainda, a elaborar um relatório mensal, tendo como data base
o último dia útil de cada mês, colocá-lo à disposição dos titulares dos CRI e enviá-lo ao
AGENTE FIDUCIÁRIO até o segundo Oia Util do mês subsequente, aparlir da Data de
7.4.

Emissão, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários (e, por conseguinte, da CCI) aos

CRI.

7.4.1. O referido relatório mensal deverá incluir:
(i) Data base de emissão do relatório;

(ii) Informações Gerais

da Emissão:

a.1)

Securitizadora;

a.2)

Emissão e Série;

a.3)

Data de Emissão e Vencimento;
Valor Nominal Unitário dos CRI naData de Emissão (R$);
Índice de Atualização Monetária; e
Juros Remuneratórios.

a.4)

a.s)
a.6)

(iii) Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI
b.t)
b.2)
b.3)
b.4)

Principal;
Atualizaçáo Monetária ;
Juros Remuneratórios; e
Valor total.

(iv) Lastro e Garantias dos CRI:

c.1)
c.2)

Saldo devedor atualizado total dos Créditos Imobiliários;

Saldo devedor atualizado total e número de Créditos Cedidos Fiduciariamente,
apurados na última data de verificação vigente, nos termos da Cessão Fiduciária;
c.3) Saldo do Fundo de Reserva e referência do valor mínimo desse fundo;
c.4) Limite Mínimo de Garantia, na forma prevista na Cessão Fiduciária, e
c.5) Razão da Garantia Alienação Fiduciária, na forma prevista na CCB.
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7.5. Nos termos da Cláusula Terceira do Contrato de Cessão Fiduciária, restou estabelecido

que, a partir de sua celebração, todos os recursos decorrentes dos Créditos Cedidos
Fiduciariamente, passarão a ser direcionados para a Conta Cenfralizadora, incluindo, mas
não se limitando, a todos os pagamentos realizados pelos locatários a título de aluguel e
quaisquer outros valores devidos por conta dos Contratos de Locação objetos da Cessão
Fiduciária.
7.5.1. Enquanto as Obrigações Garantidas pennanecerem adimplentes, a administração dos
Créditos Cedidos Fiduciariamente será efetuada pelas Fiduciantes. Entende-se por
administração dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, as atividades pertinentes à apuração
do saldo devedor e valor das parcelas devidas, nos termos dos Contratos de Locação, assim
como o atendimento dos locatários, para a solução de dúvidas quanto ao cumprimento das

obrigações decorrentes dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, uma vez que a cessão
fiduciária não altera a posição contratual das Fiduciantes em relação à sua obrigação de
locadora, perante os locatários dos imóveis.

7.5.2. Em caso de execução ou liquidação do Patrimônio Separado ou à critério da
EMISSORA, poderá ser contratada empresa especializada ("Servicer") para administrar e
cobrar os Créditos Cedidos Fiduciariamente, não cabendo ao AGENTE FIDUCIÁnIO
exercer tais atividades. Nesta hipótese, os custos inerentes à referida contratação serão
suportados pela Devedora ou pelo Patrimônio Separado como Custos da Operação.

7.6. A EMISSORA se obriga a fornecer aos titulares dos CRI e ao AGENTE
FIDUCIÁRIO, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento do pedido
respectivo, todas as informações relativas aos Créditos Cedidos Fiduciariamente e aos
Créditos Imobiliários que venham a ser solicitadas.

7.7. Adestituição ou renúncia da EMISSORA, do AGENTE FIDUCIÁRIO e de terceiros
contratados com o fim específico e único de resguardar os interesses dos titulares dos CRI e
zelar pela arrecadação dos Créditos Imobiliários e dos Créditos Cedidos Fiduciariamente
seút rcalizada nos termos (i) do presente Termo de Securitização ou da regulamentação
vigente, em relação àEMISSORA ou acontratação do AGENTE FIDUCIÁRIO, e (ii) dos
respectivos contratos de prestação de serviços, quanto aos demais prestadores de serviços.
A nomeação do novo prestador ftcarâcondicionada à aprovação prévia dos titulares dos CRI,
observados os quóruns previstos na Cláusula Quatorze desse Termo de Securitizaçáo, exceto
na hipótese de destituição ou renúncia de prestadores de serviços contratados pela

EMISSORA paru arealizaçáo de serviços internos, cotidianos e inerentes às atividades da
EMISSORA, desde que tais substituições não impliquem em alteraçáo ou majoração dos
custos vinculados à Operação
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7.8. A EMISSORA se obriga desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados
financeiros e atos societários necessários àrcalizaçáo do relatório anual, conforme Instrução

n"

a ser solicitados pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, os quais
deverão ser devidamente encaminhados pela EMISSORA em até 30 (trinta) dias antes do
encerramento do prazo para disponibilizaçäo na CVM. O referido organograma do grupo
societário da EMISSORA deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle
comum, coligadas, e integrantes de bloco de controle, no encerramento de cada exercício
CVIVÍ

583116, que venham

social.

7.9. AEMISSORA

notificar imediatamente o AGENTE FIDUCIÁRIO
caso tenha conhecimento de que quaisquer das declarações prestadas no presente Termo de
Securitização tenham se tomado total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou
se compromete a

incorretas.

7.10.

A EMISSORA

será responsável pela guarda de 01 (uma) uma

via original da CCB,

do Contrato de Cessão, do presente Termo de Securitização, da CCI e da Cessão Fiduciária.

Relativamente aos Contratos de Locação originadores dos Créditos Cedidos
Fiduciariamente, a EMISSORA guardaúr uma cópia eletrônica de cada um deles,
pennanecendo as vias originais com as Fiduciantes, que os guardarão na qualidade de fieis

depositárias, conforme estabelecido na Cláusula 5.5 da Cessão Fiduciária.

A ocorrência de quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado previstos na CCB
deverá ser comunicada pela EMISSORA ao AGENTE FIDUCIÁRIO, em até 0l (um) Dia

7.11.

Útil

AGENTE FIDUCIÁRIO tome conhecimento da
ocorrência de quaisquer Eventos de Vencimentos Antecipado, deverá esta comunicar a
EMISSORA no mesmo prazo acimamencionado.
da data de seu conhecimento. Caso o

Cláusula Oitava

- Garantias

8.1.

A Operação conta com as seguintes garantias descritas nessa Cláusula Oitava, nos
termos previstos nos respectivos Documentos da Operação, inclusive neste Termo de
Securitização.

8.2.

Regime Fiduciário. A EMISSORA institui, neste Termo de Securitização, regime
fiduciário, com a constituição do Patrimônio Separado, destinado exclusivamente à
liquidação dos CRI a que estiverem afetados. Integram o referido Patrimônio Separado (i)
os Créditos Imobiliários originados da CCB e representados pela CCI, incluindo seus
acessórios; (ii) os Créditos Cedidos Fiduciariamente objeto da Cessão Fiduciária; (iii) os
recursos que compõem o Fundo de Reserva; (iv) o Aval; bem como todas as demais garantias
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que venham a ser constituídas no âmbito da presente Operação.

8.3.

Aval. Observado o disposto na CCB, os Avalistas se comprometeram, juntamente
com a RAIL, em caráter inevogável e irretratável, pelo pagamento dos Créditos
Imobiliários, bem como pelo cumprimento de todas as demais Obrigações Garantidas.
8.4. Fundo de Reserva. Conforme pactuado na CCB, será constituído um Fundo de Reserva
em garantia do pagamento dos CRI, em montante que deverá correspondero a todo e qualquer

tempo, a 02 (duas) parcelas vigentes do CRI ("Fundo de Reserva"), Qu€ nesta data pefiaz a
quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sendo certo que o saldo do
Fundo de Reserva nunca poderá ser inferior ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

("Valor Mínimo do Fundo de Reserva"). O Valor Mínimo do Fundo de Reserva será
atualizado anualmente, a contar da primeira data de lntegralização, pelo mesmo índice de
atualização

m

onetári a prev i sto parc a atualizaçáo do CRI.

8.4.1. O Fundo de Reserva será constituído a partir dos valores de liberação da primeira
parcela dos recursos da CCB, por conta e ordem da RAIL. Os valores correspondentes à
composição do Fundo de Reserva serão destinados por ordem da RAIL para a Conta
Centralizadora, e serão nela mantidos em depósito.

8.4.2. O Valor do Fundo de Reserva será mensalmente verificado com 2 (dois) dias de
antecedência da Data do Pagamento, pela SECTIRITIZADORA. Caso ocorra o
desenquadramento do Fundo de Reserva, a Securitizadora poderá utilizar os recursos
decorrentes da Cessão Fiduciária que sobejarem na Conta Cerftralizadora, após o pagamento
das Obrigações Garantidas, para a recomposição do Fundo de Reserva.

8.4.3. Na hipótese

de não serem suficientes os recursos decorrentes da Cessão Fiduciária que

sobejarem na Conta Centralizadora, a recomposição do Fundo de Reserva deverá ser feita pela

recomposição dar-se-á mediante envio de prévia notificação pela
SECURITIZADORA, informando o montante que a RAIL deverá recompor do Fundo de
Reserva, o qual deverá ser transferido pela RAIL para a Conta Centralizadora no prazo
máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados apartir do recebimento da referida notificação.

RAIL. Referida

8.4.4. Os recursos depositados na Conta Centralizadora integrarão o Patrimônio Separado
dos CRI e serão aplicados pela SECURITIZADORA, na qualidade de administradora da

Conta Centralizadora, em Investimentos Permitidos. Eventuais retenções de impostos
decorrentes dos rendimentos dos Investimentos Permitidos pertencerão com exclusividade à

Securitizadora.

8.4.5. Sempre que ocoffer o inadimplemento das obrigações principais ou
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DEVEDORA por força da CCB, ou dos
demais Documentos da Operação, a SECURITIZADORA poderá utilizar os recursos do
Fundo de Reserva para complementar o referido pagamento ou, ainda, na hipótese da
SECURITIZADORA declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da CCB,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela

sendo certo que todo e qualquer valor mantido no Fundo de Reserva deverá ser utilizado na

amofüzaçäo extraordinária do saldo devedor dos Créditos Imobiliários e liquidação das
Obrigações Garantidas.

8.4.6. Após a liquidação da integralidade das obrigações relativas ao CRI, os recursos
remanescentes no Fundo de Reserva, incluindo os rendimentos decorrentes das aplicações
previstas na cláusula 8.4.4, acima, serão liberados para a"RAIL, em conta a ser oportunamente
indicada por esta.

8.5. Cessão Fiduciária. Em garantia do pagamento dos Créditos Imobiliários e demais
Obrigações Garantidas, nos termos da Cessão Fiduciária, as Fiduciantes cederam
fiduciariamente, em caÉtter irrevogável e irretratável, os Créditos Cedidos Fiduciariamente
provenientes da locação de imóveis de sua propriedade à SECURITIZADORA.
8.6. Alienação Fiduciária. Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, a RAIL

e demais

do grupo econômico do qual faz parte, constituirão a
Alienação Fiduciária dos Imóveis Garantia, em favor da SECURITIZADORA, sendo
alguns imóveis com condição suspensiva. A soma do valor de venda forçada dos Imóveis
empresas integrantes

Garantia deverá, até aintegral liquidação dos CRI, representar, no mínimoo 200% (duzentos
por cento) do saldo devedor da CCB.
8.6.1. A Alienação Fiduciária de Imóveis deverá ser mantida válida e em vigor até o efetivo

cumprimento das Obrigações Garantidas, podendo ser liberada a garantia constituída sobre
determinados imóveis reunidos em um mesmo Contrato de Alienação Fiduciária, sempre
que a soma do valor de venda forçada dos Imóveis Garantia que permanecerem garantindo

for igual ou superior à Razão de Garantia Alienação Fiduciária apurada com base
no valor atualizado do saldo devedor, se assim solicitado pela DEVEDORA.
a Emissão

8.6.1.1. Poderá ser solicitado pela DEVEDORA , na hipótese de rescisão dos Contratos de
Locação que não precisem ser renovados ou substituídos para fins de verificação da Razão
de Garantia da cessão Fiduciária, a liberação de Imóveis Garantia reunidos em um mesmo
Contrato de Alienação Fiduciária, sempre que a soma do valor de venda forçada dos Imóveis
Garantia que permanecerem garantindo a Emissão for igual ou superior àRazáo de Garantia

Alienação Fiduciária apurada com base no valor atualizado do saldo devedor, observado
que:
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(Ð

paraaanálise da liberação pela Securitizadorade determinados Imóveis Garantia
reunidos em um mesmo Contrato de Alienação Fiduciária, deverá ser realizada,
previamente, a elaboração de novo laudo de avaliação de forma a atestar o valor
atualizado dos Imóveis Garantia que pennanecerão garantindo a Emissão,

se

aprovada a liberação, de forma a possibilitar para a apuração da Razão de
G aruntia A lienação Fiduc iária;

(iÐ
(iiD

os novos laudos de avaliação deverão ser elaborados por empresas especializadas

autorizadas pela Securitizadora, nos termos dos Contratos de Alienação
Fiduciária; e
a liberação de determinados Imóveis Garantias deverá observar a manutenção da
Razão de Garantia Alienação Fiduciária, considerando o valor atualizado do
saldo devedor da CCB e do CRI, o que for maior, bem como a totalidade dos
imóveis dados em garanfia em um determinado Contrato de Alienação
Fiduciária. Não poderão ser autorizadas liberações parciais de imóveis agrupados
nos Contratos de Alienação Fiduciáriaparaassegurar o pagamento de percentual

do saldo devedor da CCB de forma a afastar a aplicação da quitação automática
de que

tralao $ 5" do artigo 27 daLei9.5l4l97.

8.6.1,.2. Observadas as disposições previstas na cláusula acima, pertinentes aos requisitos
necessários a serem observados pela DEVEDORA para a liberação de Imóveis Garuntia, a

Securitizadora poderá liberar os Imóveis Garantia mediante a expedição do competente
termo de liberação.

8.6.2.Paratodos os fins de direito, conforme previsto no Contrato de Alienação Fiduciária,
os Imóveis Garantia alienados fiduciariamente conespondem a um determinado percentual
específico das Obrigações Garantidas, de forma a não se operar a quitação das Obrigações
Garantidas em função da excussão da alienação fiduciária de determinado grupo de imóveis
individualmente, sem prejuizo do disposto no Contrato de Alienação Fiduciária relativo à
previsão de não aplicação da quitação automática disposta no $ 5o do artigo 27 da Lei
9.5t4197.

8.6.3. Verif,rcada a inadimplência da RAIL, com relação às Obrigações Garantidas, e
declarado vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, fica a SECURITIZADORA,
autorizada a dar início ao procedimento de excussão da garuntia de um ou mais Imóveis
Garantias, a seu exclusivo critério, sem prejuízo do direito de excutir as demais garantias
outorgadas, a na ordem que melhor lhe aprouver.

8.6.4. Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária, a garuntia deverá ser reforçada pela

RAIL

sempre que verif,rcada a diminuição da Razão de Garantia Alienação Fiduciária, de

forma que o valor de venda forçada de todos os Imóveis Garantia seja
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a todo tempo

superior ou equivalente a200o/o (duzentos por cento) do saldo devedor da CCB e do CRI o
que for maio.

Cláusula Nona

- Autorizacão

nara a Realizacão da Operacão

9.1. A EMISSORA encontra-se devidamente autorizada a realizar a presente Emissão, nos
termos do seu estatuto social.

Cláusula Dez

-

Ordem de Pasamentos

10.1. Os pagamentos mensais das obrigações do Patrimônio Separado deverão obedecer à
cascata de pagamentos abaixo, de forma que cada item somente seja pago caso haja recursos
disponíveis após o cumprimento do item anterior, observado o disposto no item 10.1.1.
abaixo:

(a) Pagamento das Despesas do Patrimônio Separado, conforme o disposto na Cláusula
Quinze abaixo;

(b) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos CRI, na seguinte ordem: (i) juros
remuneratórios vencido s (capitalizados) e não pagos, e (ii) juros remuneratórios vincendos
no respectivo mês do pagamento;
(c) Amortização dos CRI e encargos moratórios eventualmente incorridos;
(d) Amortização Extraordinária Programada;
(e) Cash Sweep; e

(f) Recomposição do Fundo de Reserva.

10.2,

Caso, após o pagamento das obrigações indicadas nas alíneas '(d) a"d)) do item 10.1

acima, seja apurado saldo remanescente, este valor poderá ser direcionado para a
Amortização Extraordinária Facultativa, se assim solicitado pela Devedora'
10.3. Caso a EMISSORA verifique 07 (sete) dias úteis antes da Data de Vencimento
correspondente (ou à data de pagamento de outra Obrigação Garantida) a inexistência de
recursos suficientes para o pagamento da obrigação, a EMISSORA deverá comunicar a
RAIL e/ou os Avalista em até 01 (um) dia útil da verificação de tal evento de insuficiência
de recursos, por qualquer meio escrito e com aviso de recebimento, incluindo carta ou ena Conta
mail, para que a RAIL e/ou os Avalistas disponibilizem os recursos
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Centralizadora, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis, contados apartfu do recebimento da
referida notificação.

Cláusula Onze

-

Resime Fiduciário e Patrimônio Separado

Lei n'9.514/97, a EMISSORA institui Regime Fiduciário
sobre os Créditos Imobiliários (e todos os seus acessórios, inclusive suas garantias)
11.1. Na forma do artigo 9o da

vinculados ao presente Termo de Securitização, constituindo referidos Créditos Imobiliários,
representados pela CCI, o lastro necessário e exclusivo para a emissão dos CRI. Os valores
resultantes do pagamento dos Créditos Cedidos Fiduciariamente encontrar-se-ão abrangidos

no Regime Fiduciário, constituindo parte integrante do Patrimônio Separado, cujos direitos

foram cedidos fiduciariamente para a EMISSORA' nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária.

O Regime Fiduciário, instituído pela EMISSORA por meio

deste Termo de
Securitização, será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parétgrafo
único, da Lei n" 10.931/04, conforme consta da minuta do Anexo III, parte integrante e
indissociável do presente instrumento.
11.1.1.

11.2. Os Créditos Imobiliários e todos os seus acessórios e a CCI que os representam,
inclusive suas garantias, sob Regime Fiduciário, vinculados ao presente Termo de
Securitização perrnanecerão separados e segregados do patrimônio comum da EMISSORA
até que se complete a amofüzação hnal dos CRI.
11.3. Na forma do artigo 11 da Lei no9.514/97, os Créditos Imobiliários, a CCI e as
Garantias estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da EMISSORA, não
se prestando à constituição de garantias ou à execução pot quaisquer dos credores da
EMISSORÂ, por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas
obrigações inerentes aos CRI.

11.4.

A EMISSORA

11.5.

A EMISSORA não

administrará o Patrimônio Separado, promovendo as diligências
necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamentos das
parcelas de amofüzação do principal, juros remuneratórios e demais encargos acessórios.
será responsabilizadapor eventual insuficiência do Patrimônio

Separado e somente responderá, com seu patrimônio, por prejuízos ou por insuf,rciência do

Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou
regulamentar; por comprovada negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio
n" 9.514/97.
da finalidade do mesmo, conforme previsto no artigo 12,paútgrafo único da
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11-6. Na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, a EMISSORA ou
o
AGENTE FIDUCIÁRIO, conforme o caso, deverá convocar Assembleia dos Titulares dos
CRI para deliberar sobre as norrnas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado.

11.7. Nas hipóteses descritas nos itens 11.5 e 11.6 acima, a Assembleia dos Titulares dos
CRI estará legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administração ou liquidação do
Patoimônio Separado, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra
companhia securitizadora de créditos imobiliários, a forma de liquidação do patrimônio e a
nomeação do liquidante.
11.8. Todos os recursos geridos pela EMISSORA em razáo daemissão e administração dos

CRI serão mantidos na Conta Centralizadora.
11.8.1. Os recursos mantidos na Conta Centralizadora, que integram o Patrimônio Separado,
serão aplicados pela EMISSORA, na qualidade de administradora da Conta Centralizadora,
nos Investimentos Permitidos. Eventuais retenções de impostos decorrentes dos rendimentos
dos Investimentos Permitidos pertencerão com exclusividade à Securitizadoru.
11.8.2. Durante o período em que pennanecerem aplicados os recursos do Fundo de Reserva,
diante da titularidade de tais aplicações, pela EMISSORA, fica certo e ajustado que a esta

competirá o aproveitamento de eventuais créditos decorrentes de retenção de impostos
efetuada em tais aplicações financeiras.

A EMISSORA, e/ou seus respectivos diretores, empregados ou agentes não terão
qualquer responsabilidade com relação a quaisquer prejuízos, reinvindicações, demandas,
11.8.3.

danos, tributos ou despesas, resultantes do investimento, reinvestimento ou liquidação dos
investimentos acima mencionados, inclusive, entre outroso qualquer responsabilidade por

quaisquer demoras

no

investimento, reinvestimento

ou liquidação dos referidos

investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas demoras.
CIáusuIa Doze

12,1.

A

-AGENTE FIDUCIÁRIO

SECURTTIZADORA nomeia e constitui o AGENTE FIDUCTÁRIO, para
O AGENTE FIDUCIÁRIO neste ato, aceita a

desempenhar esta função na Emissão.

nomeação para, nos termos da lei e do presente Termo de Securitização, representar perante
a SECURTTIZADORA, os interesses da comunhão dos Titulares de cRI.
12.2. O AGENTE

a)

FIDUCIÁRIO declara que

aceita a função paru a qual foi nomeado, assumindo
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os deveres e

atribuições previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;

b)

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

demais Documentos da Operação;

c)

estií devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários par a tanto ;

d)

a celebração deste Termo de Securitizaçáo e o cumprimento de suas obrigações aqui

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo AGENTE

FIDUCIÁRIO;

e)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da

Lei das Sociedades por Ações, de n' 6.40417976, para exercer a função que lhe é conferida;

Ð

não se encontra em nenhuma situação de conflito de interesses;

g)

não tem qualquer ligação com a Securitizadora que o impeça de exercer suas funções;

h)

analisou, diligentemente,

documentos relacionados à EMISSORA, para
verificação de sua legalidade e ausência de vícios, além da veracidade, consistência, correção
e suficiência das informações disponibilizadas pela SECURITIZADORA no presente
Termo de Securitização;

os

e

i)

na presente data atua como AGENTE FIDUCIÁRIO nas emissões de títulos ou
valores mobiliários descritos no Anexo VI deste Termo.

12.3.0 AGENTE F'IDUCIÁRIO exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste
Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de
Vencimento dos CRI ou até sua efetiva substituição, ou ainda, enquanto estiver atuando na
cobrança de inadimplências não sanadas, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuação do AGENTE FIDUCIÁRIO.
12.4. São obrigações do AGENTE FIDUCIÁRIO:

a)

exercer suas atividades com boa fe, transparência e lealdade para com os Titulares

dos CRI;

b)

proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício da
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função o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na
administração de seus próprios bens;

c)

renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembleiaparu
deliberar sobre sua substituição;

d)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

e)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às
garantias e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitização e
demais Documentos da Operação, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as
omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
diligenciar junto à Securitizadora para que este Termo de Securitização, e seus
aditamentos, sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da
Securitizadora, as medidas eventualmente previstas em lei;

Ð

g)

acompanhar a prestação das informações periódicas pela Securitizadora e alertar os
Titulares dos CRI, em seu relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha

conhecimento;

h)

acompanhar a a.u;øção da Securitizadora na administração do patrimônio separado
por meio das informações divulgadas pela companhia sobre o assunto;

i)

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

j)

verificar a regularidade da constituição das garantias reais e fidejussórias, bem como
o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e
exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização;

k)

examinar proposta de substituição e/ou liberação de bens dados em garantia,
manifestando sua opinião a respeito do assunto de forma justificada;

l)

intimar, a Securitizadora, a Devedora e Avalistas para solicitar ou reforçar a gatantia
dada, conforrne o caso, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

m)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
protesto,
atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios
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das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situem os

bens dados em garantia ou o domicílio ou a sede da Devedora, Avalistas ou eventual
coobrigado, conforme o caso;

n)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extema da SECURITIZADORA
ou do Patrimônio Separado;

o)

convocar, quando necessário, a Assembleia dos Titulares dos CRI, na forma prevista

neste Termo de Securitização;

p)

comparecer à Assembleia dos Titulares dos CRI a fim de prestar as informações que

lhe forem solicitadas:

q)

manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e de seus endereços;

Ð

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes neste Termo de Securitização,

especialmente aquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

s)

comunicar

aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela

SECURITIZADORA

ou pelo devedor, garantidor ou coobrigado, de obrigações financeiras

assumidas no Termo de Securitização ou em outros Documentos da Operação, incluindo as

obrigações relativas a garantias e a cláusulas conhatuais destinadas a proteger o interesse
dos Titulares dos CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

SECURITIZADORA, Devedor, garantidor ou coobrigado, indicando as consequências
para os Titulares dos CRI e as providências que pretende tomar a respeito do assunto,
observado o prazo de 07 (sete) Dias úeis após a sua ciência a respeito do inadimplemento;

t) analisar trimestralmente as informações prestadas pela Devedora pertinentes à destinação
dos recursos provenientes dos Créditos Imobiliários.
12.4.1. Anualmente, em até 04 (quatro) meses após o

FIDUCIÁRIO deve divulgar em sua

fim do exercício social, o AGENTE

pâgina na rede mundial de computadores, relatório

anual descrevendo, os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos aos CRI,
contendo informações sobre :

a)

cumprimento pela SECURITIZADORA das suas obrigações de prestação de
informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha

conhecimento;
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b)

alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os

Titulares dos CRI;

c)

comentários sobre indicadores econômicoso f,rnanceiros e de estrutura da emissão

relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI;

d)

quantidade

de CRI emitidos,

quantidade

de CRI em circulação e

saldo

resgatado/am ortizado no período;

e)

repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no período;

Ð

constituição, saldo e aplicações de fundo de reserva ou fundo de liquidez da emissão,

se houver;

g)

destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informações
prestadas pela SECURITIZADORA;

h)

relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;

i)

cumprimento de outras obrigações assumidas pela SECURITIZADORA,
DEVEDORA ou Avalistas nos Documentos da Operação e neste Termo de Securitização;

j)

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

k)

existência de outras emissões de CRI feitas pela SECTIRITIZADORA em que tenha

atuado no mesmo exercício como

AGENTE F'IDUCIÁRIO, indicando o valor da emissão

e quantidade CRI emitidos, espécie e garantias envolvidas, prazo de vencimento e taxa de
juros, inadimplemento no período e sua declaração sobre a não existência de situação de

conflito de interesses que
F'IDUCIÁRIO.

o

impeça de continuar

a exercer a função de AGENTE

AGENTE FIDUCIÁRIO dos CRI,
EMISSORA a seguinte remuneração

1.2.5. Pelo exercício de suas atribuições na qualidade de

o

AGENTE FIDUCIÁRIO receberá da

("Remuneracão do Agente Fiduciário")

(

:

mil reais)ç sendo que a primeira deverá
ser paga no 5o (quinto) Dia Útil após a data de integralização dos CRI e as demais nas
mesmas datas dos trimestres subsequentes até a Data de Vencimento ou enquanto o
AGENTE FIDUCIARIO estiver atuando na defesa dos interesses dos debenturistas.
12.5.1. Parcelas trimestrais de R$ 4.000,00 (quatro
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A Remuneração do A,GENTE FIDUCIÁRIO será devida mesmo após a Data de
Vencimento dos CRI, caso o AGENTE FIDUCIÁRIO ainda esteja exercendo atividades
12.5.2.

inerentes a sua função em relação à Emissão.

12,5,3. As parcelas da Remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas pelo
IPCA/IBGE ou na sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, apartir da data base
do primeiro pagamento até as datas de pagamento de cada parcela, calculadaspro rata die,
se necessário.

12,6. ARemuneração do AGENTE FIDUCIÁRIO não inclui as despesas com publicidade,
publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias necessárias ao exercício da função
de AGENTE FIDUCIÁRIO, durante ou após a implantação do serviço, as quais poderão
ser cobertas pelo Fundo de Reserva, se necessário, mediante pagamento das respectivas
faturas emitidas diretamente em seu nome, ou por meio de reembolso. Não estão incluídas
igualmente despesas com especialistas, caso sejam necessários; tais como auditoria e/ou
fiscalização, ou assessoria legal à SECURITIZADORA ou aos Titulares de CRI, sendo que
tais despesas com especialistas deverão ser, antes de inconidas, previamente aprovadas pela

SECIruTIZADORA. No caso de inadimplemento da SECURITIZADORA

das

obrigações por ela assumidas no presente Termo de Securitização, 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 mesmos,

Separado. Tais despesas

e posteriormente

ressarcidas

pelo Patrimônio

a serem adiantadas pelos Titulares de CRI incluem também os

gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxasjudiciárias nas ações propostas

pelo AGENTE FIDUCIÁRIO ou decorrente de ações contra ele intentadas no exercício de
sua função, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante

da comunhão dos Titulares de CRL 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 pelo AGENTE
FIDUCIÁRIO, na hipótese de atraso no pagamento dos CRI por um período superior a 60
(sessenta) dias, podendo o,A,GENTE FIDUCIÁRIO solicitar garantiados Titulares de CRI
para cobertura do risco da sucumbência.
12.6.1. No caso de inadimplemento da EMISSORA das obrigações por ela assumidas no
presente Termo de Securitização, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as

administrativas, em que o AGENTE F'IDUCIÁRIO venha a incorrer para resguardar os
interesses dos Titulares de CRI deverão ser previamente aprovadas e adiantadas pelos
mesmos e posteriormente ressarcidas pelo Patrimônio Separado. Tais despesas a serem
adiantadas pelos Titulares de CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios,
depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo AGENTE FIDUCIÁRIO ou
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decorrente de ações contra ele intentadas no exercício de sua função, ou ainda que lhe
causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares
de CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais deconentes da sucumbência em

ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares de CRI, bem como a
remuneração e as despesas reembolsáveis pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, na hipótese de
atraso no pagamento dos CRI por um período superior a 60 (sessenta) dias, podendo o

AGENTE FIDUCIÁRIO solicitar garantiados Titulares de CRI para cobertura do risco da
sucumbência.

12.6.2.

A

Remuneração do Agente Fiduciário será acrescida dos seguintes impostos: ISS

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Çontribuição ao Programa de
Integração Social), COFINS (Contribuiçio paru o Financiamento da Seguridade Social), IR
(Imposto de Renda) e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e quaisquer outros
impostos que venham a incidir sobre a Remuneração do AGENTE FIDUCIARIO.

12.7. Sobre os valores em atraso devidos pela SECURITIZADORA ao ÄGENTE
FIDUCIÁRIO incidirão multa moratória de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do débito,
bem como juros moratórios de lo/o (um por cento) ao mês, calculado pro rata temporis se
necessário.

12.8. A EMISSORA ressarcirá, às expensas do Patrimônio Separado, o AGENTE
FIDUCIÁRIO de todas as despesas com publicidade, publicações, transportes, alimentação,
viagens e estadias, desde que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e
interesses dos Titulares de CRI ou para realizar seus créditos. O ressarcimento a que se refere
esta Cláusula será efetuado em até 10 (dez) Dias Úteis após a entrega à EMISSORÄ dos

documentos comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.
12.9. O AGENTE

FIDUCIÁRIO poderá ser substituldo nas hipóteses de ausência

ou

impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso
de r.acância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de
qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares de CRI, para que seja eleito o novo

AGENTE FIDUCIÁRIO.
12.L0. O AGENTE

FIDUCIÁRIO poderá, ainda,

ser destituído:

a)

pelo voto de dois terços dos Titulares de CRI; ou

b)

por deliberação em Assembleia Geral dos Titulares de CRI, na hipótese

descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitização.
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de

l2.Il, O AGENTE FIDUCIÁnfO

eleito em substituição assumirá integralmente

os

deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de
Securitização.

12.12. A substituição do AGENTE FIDUCIÁRIO em caráter permanente deve ser objeto
de aditamento ao presente Termo de Securitização.

O

do AGENTE FIDUCIÁRIO

receberá uma remuneração pelo
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei, que não poderá
ser superior à remuneragáo do AGENTE FIDUCIÁRIO originalmente contratado,
12.13.

substituto

conforme estabelecida nesta Cláusula.

Cláusula Treze

-

Liquidacão do Patrimônio Separado

Caso seja verifìcada a insolvência da EMISSORA, o AGENTE FIDUCIÁRIO
assumirá imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado.

13.1.

13.1.1.

Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração pelo AGENTE

FIDUCIÁRIO do Patrimônio Separado, o AGENTE FIDUCIÁRIO deverá convocar uma
Assembleia dos Titulares dos CRI.

13,2. A Assembleia dos Titulares dos CRI referida no item anterior deverá avaliat a
viabilidade econômico-financeira do Patrimônio Separado e deliberar sobre uma das
seguintes opções referentes ao Patrimônio Separado:

(a)

liquidação do Patrimônio Separado; ou

transferência

do Patrimônio Separado para uma outra companhia

securitizadora de créditos imobiliários.

13.3. A

deliberação pela declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser
tomada pelos Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos presentes
em Assembleia dos Titulares dos CRI convocada para tal fìm.

13.4. Aprovada a liquidação do Patrimônio

Separado, a mesma serâ realizada mediante

transferência dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado e todos os
demais bens e direitos que o compõem ao AGENTE FIDUCIÁRIO (ou à instituição
administradora que vier a ser aprovada pelos titulares dos CRI), na qualidade de
representante dos titulares dos CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da
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EMISSORA decorrente dos CRI
Cláusula Ouatorze

-

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI

14.1. Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, a

fim

de

deliberar sobre matéria de seu interesse.

14.2. A assembleia poderá ser convocada pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, pela
EMISSORA, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, l\Vo (dez por cento) dos
CRI em circulação ou, ainda, pela CVM.
Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei no 9.5l4l97,bem
disposto na Lei das Sociedades por Ações, de no 6.40411976, a respeito das

14.2,1. Aplicar-se-á

como o

à

assembleias de debenturistas.

143. Aprimeira convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante
edital publicado por 03 (três) vezes em jornal de grande circulação utilizado pela
EIVIISSORA para suas publicações societárias, com a antecedência de 20 (vinte) dias, no
mínimo, da data marcada paru a sua realização.
14.4. Não se instalando a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI em primeira convocação,
será publicado novo edital, de segunda convocação, com antecedência mínima de 08 (oito)
dias da rcalizaçáo da nova assembleia.

Assembleia dos Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total
14.5.

A

dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes'

14.6. Apresidência da Assembleia cabeút ao Titular de CRI eleito pelos demais ou àquele
que for designado pela CVM.
14.7. CadaCRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias, sendo que cada
voto será proporcional ao valor que cada CRI representa em relação à totalidade da
Operação. Admite-se a constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não, com poderes
específicos para atomada das decisões objeto da ordem do dia de cada assembleia.
14.8. Será facultada a presença dos representantes legais da EMISSORA em Assembleia,

solicitado para a prestação de quaisquer
esclarecimentos aos Titulares de CRI, ou nas hipóteses em que ela própria promover a
sera
convocação dos Titulares dos CRI, quando então o comparecimento da

salvo quando seu comparecimento

for

41
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obrigatório.
14.9. O AGENTE FIDUCIÁRIO, ressalvada na hipótese de destituição da EMISSORA,
deverá comparecer a todas as Assembleias dos Titulares dos CRI e prestar as informações
que lhe forem solicitadas.

14.10.

A EMISSORA

e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes de
Agência de Rating ou quaisquer terceiros para participar da assembleia dos titulares dos CRI,
sempre que a presença de qualquer dessas pessoas seja relevante parua deliberação da ordem

do dia.

l4.ll.

Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na lei,
todas as deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de
aprovação equivalente

a

50Yo (cinquenta

por cento) mais

I

(um) dos Titulares do CRI
o disposto nos itens

presentes na referida Assembleia dos Titulares dos CRI, observado

abaixo.
14.11.1. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, as deliberações
acerca de amortização extraordinétria integral do saldo devedor dos Créditos Imobiliários
deverão ser aprovadas em primeira convocação pela maioria absoluta dos Titulares dos CRI

em Circulação e, em segunda convocação, pela maioria dos Titulares dos CRI presentes na
referida Assembleia dos Titulares do CRI.

14.12. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruzs de instalação ou de deliberação da
Assembleia dos Titulares dos cRI, serão excluídos os cRI que a EMrssoRA
eventualmente possua em tesouraria e os que sejam de titularidade de entidades 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 ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses.

Os votos em branco também deverão ser excluídos da base de cálculo do quórum de
deliberação da assembleia.
14.13. Os Titulares dos CRI reconhecem que as decisões tomadas em assembleia são válidas
e eficazes, conforme procedimentos descritos acima, comprometendo-se, ainda, a cumprir
fielmente a todas e quaisquer decisões deliberadas pela assembleia.

14.14. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização,
seni considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que
comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições
com os
quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.
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Cláusula Ouinze

-

Despesas do Patrimônio Separado

15.1.

São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a)

as despesas recorrentes com a gestão dos CRI, cobrança, realização, administração,

custódia, e liquidação dos Créditos Imobiliários, do Créditos Cedidos Fiduciariamente e do

Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência paru outra companhia
securitizadora de créditos imobiliários;

(b)

as despesas recorrentes com a EMISSORA (ou outra companhia securitizadora que

venha a substituí-la), Agência de Rating, instituição custodiante das CCI, AGENTE
FIDUCIÁRIO, Coordenador Líder, instituição financeira responsável pela escrituração dos
CRI, bem como as despesas com procedimentos legais (incluindo sucumbência) e registros
perante os ofícios de registros competentes, incorridas para resguardar os interesses dos
titulares dos CRI ercalização dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado,
que deverão ser previamente aprovadas pelos titulares dos CRI;

(c)

os custos e despesas relativas à execução das garantias dos Créditos Imobiliários
incluindo, mas não se limitando à comissões de leiloeiros, Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis ou, conforme o caso, Imposto Tenitorial Rural na consolidação de
propriedade;

(d)

retificação do registro da CCI e dos CRI na 83, inclusive custos de advogados e no

Cartorio de Registro de Imóveis, quando necessário;

(e)

as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, despesas

com contatos telefônicos e conference calls, necessárias ao exercício da função de AGENTE

FIDUCIÁRIO, durante ou após a prestaçäo dos serviços, desde que em razão

dessa prestação

de serviços.

(Ð

os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados e/ou

majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alferuda, questionada ou
reconhecida, de maneira a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da
tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e suas garantias; e

(g)

as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamenteo da Emissão, exceto se tais perdas,

danos, obrigações ou despesas: (Ð forem resultantes de inadimplemento, dolo ou
comprovada culpa por parte da EMISSORA ou de seus administradores,
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consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial frnal proferida
pelo juízo competente; ou

(ii) sejam

de responsabilidade da

RAIL ou que puderem ser a ela

atribuídos como de sua responsabilidade.

(h)

Os custos da contratação de eventual prestador de serviço a ser exigido por órgãos

reguladores do mercado de valores mobiliários, conforme eventuais alterações normativas;

15.2. Considerando-se que a responsabilidade da EMISSORA se limita ao Patrimônio
Separado, nos termos da Lei n' 9.514197, caso o Patrimônio Separado permaneça
insuficiente pata arcat com as despesas mencionadas acima, tais despesas serão suportadas
pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.
15.3. São de responsabilidade dos Titulares dos CRI
(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas
na descrição do item 15.1 acima;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos individuais dos
Titulares dos CRI e que, portanto, não guardem relação com os interesses coletivos dos
investidores e do Patrimônio Separado;

e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas não
se limitando àqueles mencionados na Cláusula Quinze.

15.4. No

caso de destituição da EMISSORA nas condições previstas neste Termo de
Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI
deverão ser previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI.
Cláusula Dezesseis -Remuneracão da EMISSORA

16.1.

Pela prestação do serviço de emissão de certificado de recebíveis imobiliários, a

EMISSORA receberá pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem a
remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, sendo a primeira devida na data da
integralização dos CRI e as demais nas mesmas datas dos meses seguintes.

16.2. As parcelas mensais referidas no item 16.1 acima serão atualizadas anualmente pelo
IPCA/IBGE, a partft da Data de Emissão, até as datas de pagamento de cada parcela,
calculadaspro rata die se necessário.

DOCS - 10491247v2 75380011 Tÿ A

ry

16.3. Caso não existam recursos sufrcientes no Patrimônio

Separado para honrar as

remunerações previstas nesta cláusula, as parcelas indicadas acima ficarão sujeitas a multa

moratória de2%o (dois inteiros por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros de mora
de l% (um inteiro por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito àatualizaçáo

monetária pelo IPCA/IBGE, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo
pagamento, calculado pro rata temporis.

16.4, A

remuneração indicada no item 16.1 acima será acrescida dos seguintes impostos:
(tmposto
ISS
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de
Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e
quaisquer outros impostos que venham a incidir diretamente sobre a remuneração da
EMISSORA, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.
16.5. Quaisquer custos extraordinários que venham incidir sobre a EMISSORA em virtude

de quaisquer renegociações que impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos
contratuais e/ou na realização de Assembleias de Titulares dos CRI, incluindo, mas não se
limitando a remuneração adicional, pelo trabalho de profissionais da EMISSORA ou do
AGENTE FIDUCIÁRIO dos CRI dedicados a tais atividades deverão ser arcados pela
Devedora conforme proposta a ser apresentada.
16.5.1. Será devida, pela Devedora, à Emissora, uma remuneração adicional equivalente a:
(Ð R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora de trabalho, em caso de necessidade de elaboração

de aditivos aos instrumentos contratuais e/ou de rcalização de Assembleias

Gerais

Extraordinárias dos Titulares dos CRI, e (ii) R$ 1.000,00 (mil reais) por verifìcação, em caso
de verifrcação de covenants previstos na CCB e Cessão e refletidos nos instrumentos de
garantia

- Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária, caso aplicável. Esses valores serão

corrigidos apartfu da Data de Emissão e reajustados pelo IPCA/IBGE. O montante devido a
título de remuneração adicional da EMISSORA estará limitado a, no máximo, R$ 10.000,00
(dez mil reais), sendo que demais custos adicionais de formalização de eventuais alterações
deverão ser previamente aprovados.
Cláusula l)ezessete - Tratamento Tributário

17.1,

Serão de responsabilidade dos Titulares de CRI todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente

as informações contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo
conzultar seus próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto
titulares de CRI:
(i) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
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Como regra geral, o tratamento flrscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a
certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda frxa. A partir
de 0l de janeiro de 2005, nos termos do artigo 1" da Lei n" 11.033/04, a tributação de
rendimentos destes títulos foi alterada, sendo estabelecidas alíquotas regressivas diversas em
razáo do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos
recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% (vinte e dois e
meio por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 (cento e
(vinte por cento) quando os investimentos forem realizados comprazo
de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (äi) 17,5% (dezessete
e meio por cento) quando os investimentos forem realizados comprazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15% (quinze por cento) quando
oitenta) dias; (ii)

20%o

os investimentos forem realizados com prazo superior a72l (setecentos e vinte e um) dias.
Estes prazos de aplicação são contados da dataem que o investidor efetuou o investimento,
até

a data do resgate (artigo

1o da

Lei n" I 1.033/0 4 e artigo 65 da Lei n" 8.981/95).

Não obstante, hâ regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoafisica, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalizaçáo,
corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores
mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho
de capital na alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas apartir de 01 de
janeiro de 2005, fîca isenta do imposto sobre a renda (na fonte e na declaração de ajuste
anual) independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital
estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores pessoa física ou pessoa
jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de capital.
Os investidores profissionais como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus
ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é
compensável. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde
que declarem sua condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se
à tributação pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei no
9.532197, em seu artigo 12, parâgrafo 1o, estabelece que a imunidade não abrange os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este
dispositivo legal está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela
Confederação Nacional da Saúde.

O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro

arbitrado
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ou real é considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em
cada período de apuração.

A partir de 0l

janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações
de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,
de

haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação flrnanceira em certificados de recebíveis imobiliários
realizada por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de
previdência complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas
técnicas e fundos), sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e
valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na
fonte e do pagamento do imposto.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se,
como regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos
percebidos pelos residentes no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação
aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos
recursos adentrarem o País, de acordo com as norrnas do Conselho Monetário Nacional,
Resolução CMN no 4373. Nesta hipótese, os rendimentos e ganhos auferidos por
investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à alíquota de l5Yo
(quinze por cento). Em relação aos investimentos oriundos de países que não tributem a
renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20o/o (vinte por cento), ou ainda que oponha

sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, em qualquer
situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25%o (vinte e cinco por cento).

(ii) roF:
As liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso
e retomo de recursos no e do País destinados à aplicação em certificados de recebíveis
imobiliários, estão sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota zero. No entanto, a alíquota do
IOF/Câmbio pode ser alterada a qualquer momento pela Presidência da República, até o
máximo de25o/o (vinte e cinco por cento).
Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos,
com alíquota máxima de l,5o/o (um inteiro e cinco décimos por cento), cujo fato gerador será
a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores
ocorra após
mobiliários. Regra gerul, para as operações cujo resgate, cessão ou
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o período de 30 (trinta) dias

contados da data de sua aquisição, haverâ isenção do

IOF/Títulos. Entretanto, em caso de resgate, cessão ou repactuação de certiflrcados de
recebíveis imobiliários em prazo inferior a 30 (trinta) dias, o IOF/Títulos incide à alíquota
de l% (um inteiro por cento) ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado
ao rendimento da operação, em função do prazo, consoante tabela prevista em
regulamentação. A alíquota do IOF/Títulos pode ser aumentada para até I,5Yo (um inteiro e
cinco décimos por cento) ao dia, por meio de decreto presidencial.

Nas operações com certifîcados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na
83, a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas
físicas ou jurídicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada
através do próprio sistema.
Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou jurídicas não financeiras que não

possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas
respectivas contas pela EMISSORA, cabendo às instituições financeiras titulares das
referidas contas a retenção do e o recolhimento do IRRF.

A

retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos
investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente
ao decêndio de ocorrência do referido pagamento.

(iii) Contribuição ao Programa
Se guridade

de Integração Social

-

PIS e para o Financiamento da

Social-C OFINS

A contribuição

ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor total das receitas auferidas no mês

das pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por
estas auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil

adotada para tais receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei
n'10.637/02, desde 01 de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 1,650/o (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser
compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas
jurídicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteração da sistemática da tributação da
COFINS, pois de acordo com a Medida Provisória no 135, convertida na Lei n" 10.833/03,
desde 01 de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevadaparaT,6%o (sete inteiros e seis
décimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de custos e despesas inconidosjunto a pessoasj urídicas brasileiras.
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remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de receblveis

imobiliários aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui
receita financeira. Para os investidores pessoasjurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas

financeiras auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos

A partir de lo de julho de 2015,
vigor o Decreto 8.426 de 1" de abril de 2015, que revogou o Decreto n' 5.442105,

termos do Decreto
entra em

n'

5.442105, até 30 de junho de 2015.

ficando restabelecidas para 0,650/0, em relação ao PIS e 4Yo, para a COFINS as alíquotas
incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas Pessoas Jurídicas sujeitas ou
parcialmente sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, de tais contribuições.
No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários
constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS,
face a revogação do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei n'9.718198 pela Lei n'll.94l/09,
revogado em decorrência da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade
principal a exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições
financeiras e entidades assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos

juros dos certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas
pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela
COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.
Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência
dos referidos tributos

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o 25o (vigésimo
quinto) dia do mês subsequente ao de recebimento da referida receita pelo Investidor em
geral, ou até o 20" (vigésimo) dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e
entidades assemelhadas.

Sem prejuízo do disposto acima, caso os CRI atendam ao disposto na Lei

n" l2.43llll,

ftcarâ reduzida azero a alíquota:
(a) do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea
"a" do parágrafo 2" do artigo 8l da Lei no 8.981/95, produzidos pelos certificados de
recebíveis imobiliários, quando pagos, creditados, entregues ou
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beneficiário

residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute
à alíquota máxima inferior a2\o/o(vinte por cento), e

(b) do IOF/Câmbio.
Cláusula Dezoito - Publicidade

18.1.

Todas as publicações no âmbito da Emissão serão realizadas de acordo com a política

de publicação de Ato e Fato Relevante da Emissora

Cláusula Dezenove - Disposições Gerais

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 FIDUCIÁRfO e/ou aos
titulares dos CRI em razáo 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. O presente Termo de Securitização é, firmado em caritter irrevogável e irretratável,
obrigando as partes por si e seus sucessores.
Todas as alterações do presente Termo de Securitização, somente serão válidas se
rcalizadaspor escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares dos CRI, observados

19.3.

o quórum previsto neste Termo de Securitizaçáo, e (ii) pela EMISSORA.
19.3.1. As Partes concordam que o presente Termo de Securitização, assim como os demais
Documentos da Emissão poderão ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação
dos Titulares do CRI, sempre que e somente (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente

da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares
ou exigências da CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro

material, seja ele um effo grosseiro, de digitação ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da
atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração narazão social, endereço e
telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os
Titulares do CRI.
Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitizaçáo venha a ser julgada
ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições náo afetadas por tal
afetada por
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a

1g,4.

DOCS - 10491247v2 753800/1 TVA

q

outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

19.5. O AGENTE FIDUCIARIO não será obrigado a efetuar

nenhuma verificação de

veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração daEMISSORA ou ainda

em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha

sido
pela
por
pedido,
para
nas
encaminhado
EMISSORA ou
terceiros a seu
se basear
suas
decisões. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes
documentos, que perrnanecerão sob obrigação legal e regulamentar da EMISSORA elaborálos, nos termos da legislação aplicável.

19.6, O AGENTE FIDUCIÁnIO

não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer

juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência

de

definição pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a agfu em conformidade

com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o
AGENTE FIDUCIÁRIO não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre
os efeitos jurídicos deconentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares dos
CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a
EMISSORA, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em
decorrência disto aos Titulares dos CRI ou à EMISSORA. A atuação do AGENTE
FIDUCIÁRIO limita-se ao escopo da Instrução CVM no 583/16, e dos artigos aplicáveis da
Lei no 6.404176, estando este isçnto, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer
responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

19.7. Os atos ou

manifestações por parte do

AGENTE FIDUCIÁRIO que criarem

responsabilidade para os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com

eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento pela EMISSORA das
obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim
deliberado pelos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral.
Cláusula Vinte - Notifïcacões
Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir do seu
recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a indicar,

20.1.

por escrito, durante a vigência deste Termo de Securitização.

PaTaaEMISSORA:
ISEC SECURITIZADORA S/A
Endereço: Rua Tabapuã,,1.123, conjunto 2l5,Itaim Bibi, São Paulo
Telefone: ll 3320 7474
At.: Sr. Fernando Pinilha CruzlJuliane Effting
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Correio eletrônico : gestao@i secbrasil.com.br

AGENTE FIDUCIÁRIO:
VÓnTx DISTRIBUIDoRA DE TITULoS E VALoRES MoBILIARIoS LTDA.
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2277, conjunto 202
Telefone: 113030-7177
At. : Flavio Scarpelli/Eugenia Queiroga
E-mail : age nteJì duc iar io@vortx. c om. br
PaTa o

20.2. As comunicações

serão consideradas entregues quando recebidas com "aviso de
recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT, nos

-

endereços mencionados neste Termo de Securitização, bem como e-mail, as quais serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado
através de indicativo (recibo emitido pela máquinautilizada pelo remetente). A mudança de

qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra Parte por aquela que tiver seu
endereço alterado, sob pena de se considerar rcalizada

a intimação náo reallzada por

mudança de endereço que não tenha sido comunicada.

Cláusula Vinte e Um

21.1. O investimento em Certificados

-

Fatores de Risco

de Recebíveis Imobiliários envolve uma série de

riscos que deverão ser observados pelos potenciais investidores dessa espécie de valor
mobiliário. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,
regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à EMISSORA, à RAIL, aos
Locatários e Avalistas da Emissão e aos próprios CRI. Assim, recomenda-se que os
potenciais investidores leiam cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste
Termo de Securitização, bem como consultem seus consultores de investimentos e outros
profissionais que julguem necessários antes de tomar uma decisão de investimento.
Risco de deteríoração da qualidade dos recursos que compõem o Patrimônío Separado

poderd afetør a capacidade da EMISSORA de honrør suøs obrigações decorrentes dos

CRI
Os CRI são lastreados na CCI, representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários
decorrentes da CCB. Os Créditos Imobiliários, por sua vez, serão pagos, prioritariamente,

com os recursos provenientes dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, ou seja, com

os

recursos pagos pelos respectivos locatários de imóveis de propriedade das Fiduciantes, sem

prejuízo da obrigação da RAIL e dos Avalistas de arcar com o pagamento dos Créditos
Imobiliários com quaisquer outros recursos.
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Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI de montantes devidos
conforme o Termo de Securitização depende do pagamento tempestivo e completo por parte

da RAIL, dos Avalistas e também dos Locatários, por força do Contrato de Cessão
Fiduciária. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da RAIL,
dos Avalistas ou dos Locatários poderá afetar negativamente a sua capacidade de pagamento

e o cumprimento das obrigações do Patrimônio Separado no que tange ao pagamento dos

CRI pela EMISSORA.
Riscas reløtivos ù descontinuidade de pagamento dos CRI

As fontes de recursos da EMISSORA para fins de pagamento aos Titulares dos CRI
decorrem dos pagamentos dos Créditos Imobiliários, mas prioritariamente, dos Créditos
Cedidos Fiduciariamente. Os pagamentos de tais obrigações 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, da totalidade do Fundo de Reserva e, se for o
caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou
extrajudicial dos Créditos Imobiliários e dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, bem como
paraaexcussão dos demais bens objeto das demais Garantias, 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 investidores.
Risco de ocorrência de eventos que possam ensejør o inødimplemento ou determinør ø

liquidação ou amorlízøção dos Crédítos Imobilidríos

A ocorrência

de Eventos de Vencimento Antecipado dos Créditos Imobiliários importará no

vencimento antecipado dos CRI, resultando em alteração da expectativa de investimento dos

Titulares dos CRI. Adicionalmente, a tal situação poderá resultar em dificuldades de
reinvestimentos por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração
dos CRI.

Os Créditos Imobilidrios poderão ser objeto de resgate antecipado e/ou amortização
extraordinúria

Na ocorrência de Resgate Antecipado e/ou das hipóteses de amortização extraordinária
parcial ou total previstas no presente Termo de Securitização, dentre elas a hipótese de não
liberação da integralidade dos recursos objeto da CCB, ante a impossibilidade de se efetuar

o registro de um ou mais contratos de Alienação Fiduciária, o Titular de CRI receberá
ter
antecipadamente, total ou parcialmente, a amortização de seu investimento
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frustrada sua expectativa de prazo e montante final de rendimentos auferidos. Neste caso, o
Titular de CRI deixa de receber a rentabilidade que estes CRI hipoteticamente poderiam lhe

proporcionar, caso não tivessem sido pré-pagos. Adicionalmente, a efetivação de prépagamentos poderá resultar em dificuldades de reinvestimentos por parte do Titular de CRI
à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

Risco da não liberação de pørte dos Imóveis Garøntia para s constituição dø alienação

ftducidria
Parte dos Imóveis Garantia encontram-se alienados fiduciariamente a terceiros ou pendentes

de regularização de sua titularidade.

A liberação

dos ônus que gravam estes imóveis, bem

como a regularização de sua titularidade, de forma a permitir a constituição da alienação
fiduciária em garantia é condição precedente da Emissão para a liberação da totalidade dos
recursos decorrentes da integralização do CRI. O não cumprimento desta condição
precedente resultará na liberação parcial dos recursos da CCB e a amortização extraordinária
parcial do CRI. Desta forma, o Titular de CRI receberá parcial e antecipadamente, a
amortização de seu investimento podendo ter frustrada sua expectativa de prazo e montante

final de rendimentos auferidos.
Riscos relatívos à execução das Garsntias

A

impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Créditos Imobiliários poderá levar à
necessidade de execução das respectivas garantias. Não é possível assegurar que as Garantias
serão executadas, caso necessário, de forma a garuntir o pagamento integral e tempestivo
dos CRI.

O Aval poderá ser afetado pela eventual insolvência ou incapacidade de pagamento dos
Avalistas.

O Fundo de Reserva, por sua vez, pode não ser suficiente paru garantir o

pagamento

tempestivo e total dos CRI.
Com relação às demais garantias, é possível que seus respectivos procedimentos de execução
possam ter custo elevado (emruzão de custos com advogados, procedimentos de publicação
de editais, custosjudiciais para propositura e acompanhamento de procedimento arbitral e/ou

de ações judiciais, entre outros) ou tenham seu prazo estendido de forma excessiva (em
razáo, por exemplo, de eventuais questionamentos relacionados à legalidade do
procedimento, da dif,rculdade de intimação dos devedores - inclusive RAIL e/ou Avalistas não alienação de bens em leilão, entre outros).
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Assim, o atraso na excussão das garantias, a não alienação em leilão dos Imóveis Garantia
objeto da Alienação Fiduciária, respectivamente, ou, ainda, o não recebimento dos valores
garantidos pela Cessão Fiduciária, poderão representar perda financeira aos titulares dos
CRI, relativamente não apenas à frustração da percepção da remuneruçáo contratada, mas
também à incidência de custos adicionais.

Risco relativo
Fiduciantes

ù Gestão e Controle dos Crédítos

Cedidos Fiduciariømente peløs

Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, a gestão e controle dos direitos creditórios
cedidos no âmbito da Cessão Fiduciária continuará sendo efetuado pelas Fiduciantes. A
gestão e controle dos Créditos Cedidos Fiduciariamente exercidos pelas Fiduciantes poderá
se dar de forma divergente aos interesses dos Titulares de CRI, o que poderá impactar
negativamente os seus interesses.

Ausência de coobrígøçäo da EMISSORA
O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares dos CRI, não conta com qualquer
garantiaou coobrigação da EMISSORA. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos
investidores dos montantes devidos depende exclusivamente do adimplemento dos Créditos

Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos CRI.
R¿bcos

Fínanceíros

Há três espécies de riscos f,rnanceiros geralmente identificados em operações

de

securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre
as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por
acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez.

Quórum de deliberação

As deliberações a serem tomadas em assembleia são aprovadas pelo quórum estabelecido
nesse instrumento. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar
decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda
compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI.
Bøìxa liquidez no mercødo secundárío
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O mercado éecundário de Certificados de Recebíveis Imobiliários no Brasil apresenta baixa
liquidez e não há nenhuma garantiade que existirá, no futuro, um mercado para negociação
dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes

decidam pelo desinvestimento. Os investidores que adquirirem os CRI poderão encontrar
dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter
o investimento nos CRI até o seu vencimento.
Rìsco de existênciø de credores

privilegiados

que "as normas qî'te
estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoafisica ou
jurídíca não produzem efeitos com relação aos débitos de naturezafiscal, previdenciária ou
trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos"'

A MP n"2.158-35l0l,ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina

Ademais, em seu parâgrafo único, ela prevê que "destaþrma permqnecem respondendo
pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio
ou sua massafalida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação".

por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes,
não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores
fiscaiso trabalhistas e previdenciários da EMISSORA e, em alguns casos, por credores
trabalhistas e previdenciários de pessoas fisicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da EMISSORA, tendo em vista as norTnas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Caso isso ocotîa, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de
forma privilegiada, sobre o produto de rcalizaçáo dos Créditos Imobiliários, em caso de
falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários não venham a ser suficientes
paru o pagamento integral dos

cRI

após o pagamento daqueles credores.

Risco legøl

Não obstante a legalidade e regularidade dos demais Documentos da Emissão' não pode ser
afastada a hipótese de que decisões judiciais futuras serem contrárias ao disposto nos
Documentos da Emissão.

Além disso , toda aestrutura de emissão e remuneração dos CRI, a vinculação dos Créditos
Imobiliários e a constituição das garantias foram realizadas com base em disposições legais
que
vigentes atualmente. Dessa forma, eventuais restrições de natureza legal ou regulatória,
possam vir a ser editadas podem afetar adversamente a validade da constituição da Emissão
ou dos Créditos Imobiliários, podendo gerar perda do capital investido pelos titulares de

CRI.
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Risco emfunção da díspensa de registro da ofertø dos CRI nø

CVM

A oferta dos CRI, a ser realizada nos termos da Instrução CVM no 476109, estét
automaticamente dispensada de registro perante a
prestadas pela

CVM, de forma que as informações

EMISSORA e pelo Coordenador Líder não foram objeto de análise pela

referida autarquia federal.

Mønulenção do registro de compønhía øberta

A

atuação da EMISSORA como securitizadora de créditos 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 exigidos pela CVM em relação à
companhia aberta, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim
as suas emissões de CRI.

Risco de estruturø

A

presente emissão de CRI tem

o

caráúer de "operação estruturada"; desta forma e pelas

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo ftnanceiro, econômico e
jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte aparte, estipulados através
de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em
razáo da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de estresse, poderá haver perdas
por parte dos investidores em rczão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do
arcabouço contratual estabelecido.

Efeítos dø elevação stibita da taxa

de

juros

elevação súbita da Taxa de juros pode reduzir a demanda dos investidores por títulos e
valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento préfixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação dataxade juros. Neste

A

caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

Alterøções nø legislação tributdriø do Brasil poderão øfetar adversømente os resultados
operøcionais da Emissora

O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os
participantes do setor de securitização, a EMISSORA e seus clientes. Essas alterações
incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja
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arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais especlf,rcos. Algumas
dessas medidas poderão resultar em aumento

da carga tributária da EMISSORA,

que

poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços

EMISSORA será capaz de manter seus preços,
o fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigações assumidas junto aos investidores por meio
dos CRI se ocofferem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.
e seus resultados. Não há garantias de que a

Alterações na legßlação tributdrÍø aplicdvel aos CRI oa na interpretação das normas
trìbuldrias podem afetar o rendimento dos CRI.

Atualmente, os rendimentos gerados pela aplicação em certificados de recebíveis
imobiliários por pessoas fisicas são isentos de imposto de renda, por força do artigo 3o, inciso
II, da Lei n'11.033/04, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Além
disso, também não há uniformidade na interpretação quanto à tributação aplicável sobre os
ganhos decorrentes da alienação desses valores mobiliários no mercado secundário. Existem
pelo menos duas interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente sobre a
diferença positiva entre o valor de alienação

imobiliário, quais sejam (i)

eo

valor da aplicação do certificado de recebível

a de que os ganhos decorrentes da alienação desse estão sujeitos

ao imposto de rendana fonte, tais como os rendimentos de renda fltxa, em conformidade com
o
as alíquotas regressivas previstas no artigo I da

Lei n 1 1.033/04; e (ii) a de que os ganhos
decorrentes da alienação do certificado de recebível imobiliário são tributados como ganhos
líquidos nos termos do artigo 52, 52" , da Lei n" 8.3 83/91 , com a redação dada pelo artigo 2o
da Lei n" 8.850/94, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor até
o último Oia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à alíquota de l5o/o (quinze
por cento) estabelecida pelo inciso ÍI do caput do artigo 2o daLei n" 11.033/04. Tampouco
há jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de
renda devido podem ser passíveis de sanção pela Secretaria da Receita Federal. Além disso,
eventuais alterações na legislação tributaria eliminando a isenção acima mencionada,
criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os certificados de
recebíveis imobiliários , a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades governamentais
aplicável às operações de securitização em geral poderão afetar negativamente o rendimento

líquido do CRI para seus titulares.
Limìtação do Escopo du Due Dilþence

A auditoriajurídica conduzida por escritório de advocacia especializado foi realizada entre
os meses de outubro de 2017 e março de 201 8, na ocasião e para os fins da presente Emissão,

nos termos contratados, com escopo limitado a determinados aspectos, especialmente no que

se refere à análise de proprietários antecessores dos Imóveis objeto de

DOCS - 10491247v2 753800/l TVA

Foi

objeto da diligência jurídica a análise dos Imóveis Garantias; suas respectivas proprietárias;
os condomínios em que se encontram localizados os Imóveis Garantia, e os antecessores na

propriedade dos Imóveis Garantia, com exceção feita aos imóveis objeto de incorporação

imobiliária segundo a Lei 4.591164; de forma a verificar a titularidade dos Imóveis e a
regularidade de suas transferências efetivadas nos últimos 20 (vinte) anos, bem como a
existência de ônus ou gravame sobre os Imóveis Garantia ou de procedimento intentado
contra as proprietárias, condomínios ou antecessores que possam prejudicar a segurança
jurídica da Operação.

No âmbito da diligência jurídica realizada, não foram identifrcados pelo assessor jurídico
fatos ou situações que pudessem inviabilizar absolutamente a Emissão, contudo, foram
formuladas observações e ressalvas no relatório de auditoria, que poderão, eventualmente,
impactar, de forma mais ou menos relevante a presente Emissão.

A due diligence teve seu escopo limitado, de acordo com o relatório de auditoria presente na
opinião legal elaborada pelo assessor legal, e há o risco de que fatos, informações ou
documentos que não tenham sido levados ao conhecimento e à análise do assessor legal, bem

como fatos supervenientes, afetem negativamente os CRI.

Risco de decretação de vencimento antecipado de outros instrumentos jinanceiros
celebrados pelø Devedora e AvøIislas

A

Devedora e as Avalistas celebraram diversos instrumentos ftnanceiros. Eventuais
inadimplementos desses instrumentos poderão acanetar a decisão dos credores desses
instrumentos financeiros de declarar o vencimento antecipado das dívidas representadas por
referidos instrumentos, o que pode resultar no vencimento antecipado de outros instrumentos
frnanceiros de que a Devedora e as Avalistas são partes e os ativos ou fluxo de caixa da
Devedora e das Avalistas podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo
devedor das obrigações nessas hipóteses, o que pode afetar adversamente e de forma
relevante sua condição financeira.
Risco de inadimplemento dos pørcelamentosfiscøis celebrados pelø Devedora e Avalistas

(
((

A Devedora e as Avalistas celebraram diversos parcelamentos fiscais de tributos federais e
municipais. Eventuais inadimplementos desses instrumentos resultarão no vencimento
antecipado da dívida fiscal da Devedora e/ou das Avalistas fluxo de caixa ou ativos podem
não ser suficientes parapagar integralmente o saldo devedor das obrigações nessas hipóteses,

o que pode afetar

adversamente

e de forma relevante sua condição financeira. Caso

Devedora e as Avalistas não possuam recursos ou patrimônio suficiente

dívida fiscal vencida
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e não paga, poderá ser alegada a

A

fraude

a

frente à

desconsiderada a alienação fiduciária constituída sobre os Imóveis Garantia.

Atividades de desenvolvimento e construção de novos empreendimentos imobiliórios
podem sujeítar a Devedora e ø CRAVE a riscos assocíudos u esse tipo de stividøde.

As atividades de desenvolvimento e construção de novos empreendimentos imobiliários
podem sujeitar a Devedora e a CRAVE a riscos decorrentes destas atividades, ou seja,
eventos de ordem trabalhista, previdenciária, ambiental, dano patrimonial a terceiros, dentre

outros, além da demora no retorno do investimento rcalizado. Caso qualquer um dos eventos
acima venha a ocorrer, a construção das propriedades poderá afetar adversamente e de forma

relevante a condição financeira da Devedora e/ou da CRAVE.

As propríedades adquirídas e as stividødes de construção podem expor a Devedorø e a
CRAVE a ríscos ømbientuis e, por consequêncíø, podem afetør udversamente os seus
resultados operøcíonøis.
de novas propriedades e as atividades de construção que podem ser realizadas
com os recursos da CCB ou mesmo recursos próprios da Devedora e da CRAVE podem

A aquisição

sujeitar a Devedora e a CRAVE a diversas obrigações, inclusive de caréûer ambiental. As
despesas operacionais podem ser maiores do que as estimadas devido aos custos relativos ao

cumprimento das leis e regulamentações ambientais existentes e futuras. Adicionalmente,
de acordo com diversas leis federais e locais, bem como resoluções e regulamentações, a
Devedora e a CRAVE podem ser consideradas proprietárias ou operadoras das propriedades
ou ter providenciado a remoção ou o tratamento de substâncias nocivas ou tóxicas. Dessa
forma, a Devedora e a CRAVE podem ser responsáveis pelos custos de remoção ou
tratamento de determinadas substâncias nocivas em suas propriedades. A Devedora e a
CRAVE podem incorrer em tais custos, os quais podem representar efeito adverso relevante
em seus resultados operacionais e em sua condição financeira.
Perdas não cobertas pelos seguros conlrøtados pelø Devedora, Avølistas e/ou Locøtórios
podem resullsr em prejuízos, o que pode cøusar Efeito Adverso Relevante pøra a Devedorø
e/ou Avalistas.

A ocorrência de sinistros pode não estar integralmente coberta pelas apólices de seguros ou
ainda quaisquer irregularidades verificadas nos Imóveis Garantia podem ocasionar a não
cobertura securiÍíria de um sinistro, o que pode vir a causar um efeito adverso relevante para
a Devedora e/ou Avalistas, na qualidade de proprietária dos Imóveis Garantia. Se qualquer
dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro dos quais a Devedora e/ou

Avalistas possam vir a ocorrer, o investimento integralizado pode ser perdido, total ou
parcialmente, obrigando a Devedora e/ou Avalistas a incorrerem em custos adicionais pata
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sua recomposição, e resultando em prejuízos em seu desempenho

operacional.
judicialmente
para
Adicionalmente, a Devedora e/ou Avalistas podem ser responsabilizadas
indenizar eventuais vítimas de sinistros que venham a ocorrer, o que pode ocasionar efeitos
adversos sobre seus negócios, sua condição financeira e seus resultados operacionais. Por

fim, a Devedora e/ou as Avalistas podem não ser capazes de renovar suas apólices de seguro
nas mesmas condições atualmente contratadas. Esses fatores podem ter um efeito adverso
para a Devedora e/ou Avalistas.

Perdas cobertas pelos seguros contrøtados pela Devedorø, Avalístas e/ou Locatdrios cujo
reembolso não seja repøssødo à Securìtízødors.

Na data da Emissão a apólice de seguro contratada pela Devedora e Avalistas não estará
devidamente endossada parua Securitizadora. Dessa forma, ocorrendo sinistros, o valor da
indenização será pago diretamente à Devedora e/ou Avalistas, que deverão repassar tais
valores à Securitizadora. A ausência de repasse de tais valores à Securitizadora poderá afetar
negativamente o CRI, o pagamento das obrigações garantidas e as garantias da operação.
DecÍsões desføvoróveis em processos
adversos relevønles para a Devedora

judiciøß ou administratívos podem cøusar efeítos
e

Avølistøs.

judiciais e administrativos, nas esferas cível,
tributâria, econômica e trabalhista, cujos resultados não pode garantir que serão favoráveis
ou que não sejam julgados improcedentes, ou, ainda, que tais ações estejam plenamente
provisionadas. Caso tenhamos decisões judiciais desfavoráveis em tais processos, os
resultados da Devedora e das Avalistas poderão ser afetados. Por fim, as autoridades fiscais
podem ter entendimentos ou interpretações diversos daqueles adotados pela Devedora e
Avalistas na estruturação dos negócios, o que poderâacanetar em investigações, autuações
ou processos judiciais ou administrativos, cuja decisão final poderá causar efeitos adversos

A Devedora

e Avalistas são rés em processos

para a Devedora e/ou Avalistas.

A

Devedora poderd ser adversømente øfetada em decorrência do não pøgømento de

aluguéis por seus Localários, du revisão dos valores dos aluguéís pøgos por seus
inquilinos,
O não pagamento de aluguéis por seus Locatários e/ou a revisão que implique redução dos
valores dos aluguéis pagos por seus Locatários ou a ocorrência de vacância nos Imóveis
Garantia, inclusive no caso de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel antes do
vencimento do prazo estabelecido no seu respectivo contrato de locação, implicarão no não
recebimento ou redução de receita da Devedora e Avalistas. A ocorrência de qualquer desses
eventos pode causar um efeito adverso relevante paîa a Devedora e/ou
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A

A Leí de Locação (LeÍ n" 8.245/91, ølteradø pela Leí 12.112/09) possui regras de proteção
sos Locatdrios que pode gerør ímpøctør os negócios dø Devedorø e/ou Avalistas.
Os contratos de locação são regidos pela Lei de Locação, que asseguram determinados
direitos ao locatário, como o direito à renovação compulsória da locação no caso de serem
preenchidos os requisitos previstos em lei. Eventual renovação compulsória de um contrato
de locação pode apresentar dois principais riscos que, caso efetivamente materializados,
podem causar efeito adverso relevante para a Devedora e/ou Avalistas. São eles: (i) caso a
Devedora e/ou Avalistas desejem desocupar o Imóvel ocupado por determinado locatário
visando substituir o locatiírio, esta ação ftcarâprejudicada)vmavez que o locatário pode ter
obtido ordem judicial que o permita perrnanecer no Imóvel por um novo período contratual;
e (ii) caso a Devedora e/ou Avalistas desejem, além da desocupação do espaço, a revisão do
aluguel para valor maior, esta revisão deve ocorrer no curso da açãojudicial de renovação
do contrato de locação, hipótese em que a definição do valor final do aluguel fica a cargo de

judicial. Dessa forma, a Devedora e/ou Avalistas fica sujeita à interpretação a ser
adotada e à decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário, podendo ocoffer, inclusive, a
defìnição de um aluguel inferior ao pago anteriormente pelo lojista. A renovação
compulsória de contratos de locação e/ou a revisão judicial do aluguel pago por lojistas, se
decididos contrariamente aos seus interesses, podem afetar a condução dos negócios da
sentença

Devedora e/ou das Avalistas e impactar de forma adversa os seus resultados operacionais.

Contratos de Locøção de Estabelecimentos de Ensino e de Hospitais possuem regras
especíJicas quanto ù Rescisão que Criøm Riscos ao Negócio

A Lei n" 8.245191prevê procedimento específico de despejo para estabelecimentos de ensino
e imóveis utilizados por hospitais, ambos autorizados e fiscalizados pelo Poder Público.
Caso seja necessário promover o despejo de tais estabelecimentos, deverá ser observado o
prazo de desocupação voluntária prolongado de 6 (seis) meses a um ano. Com relação aos
estabelecimentos de ensino a efetiva ocupação deverá, ainda, coincidir com o período de
férias escolares.

Cláusula Vinte e Dois - Classificacão de Risco
22.1. Os CRI objeto desta Emissão serão objeto de análise de classificação de risco por
Agência de Rating, exclusivamente por ocasião da emissão, sendo dispensada a atualização
do relatório de rating nos termos do parágrafo 7'do artigo 7o da Instrução CVM n' 414/04.
Cláusula Vinte e Três
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- Foro

23.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, com

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
que se originarem deste instrumento

23,2. Este instrumento é regido, material e processualmente, pelas leis da República
Federativa do Brasil.
O presente Termo de Securitização é firmado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na
presença das 02 (duas) testemunhas abaixo.
São Paulo,20 de abril de 2018

[O restante
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da

páginaþi deixado intencionalmente

em branco.J

(Pógina de assinaturas 1/3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliórios da 17" Série,

da 4" Emissão da Isec Securitizadora 5.A., firmado entre a Isec Securitizadora 5.A.., na
qualidade de Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Vqlores Ltda, na qualidade de
Agente Fiduciário, em 20 de abril de 2018)

ISEC SECT]RITIZADORA
Juliane Effting Matias
RG: 34.309 '220-7
CPF: 311.8X8'988-62
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Cristtna Cordeiro
RG: 43.081.630-3

PF: 308.841.898{5

(Página de assinaturas 2/3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17" Série,

da 4' Emissão da Isec Securitizadorq 5.A., firmado entre a Isec Securitizadora 5.A.., na
qualidade de Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Ltda, na qualidade de
Agente Fiduciário, em 20 de abril de 2018)

VORTX DISTRIBUIDORA DE

''åå'å#'i,i:i;,".;;'
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RES

635.843'24

L

(Pógina de assinaturas 3/3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliórios da 17" Série,

da 4" Emissão da Isec Securitizadora 5.A., firmado entre a Isec Securitizadora 5.A.., na
qualidade de Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Ltda, na qualidade de
Agente Fiduciário, em 20 de abril de 2018)

Testemunha

Nome:
CPF

Testemunha 2:

1:

lngrid Passos Santos
RG:42.738.864€
GPF:439.916.988.78

RG

CPF:

CPF
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ANEXO
DESCRTÇÃo Dos cRÉDrros

(i)
(iÐ
(iii)
(iv)

I

rMoBrlrÁmo

vTNCULADoS Ao cRr

CEDENTE: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;
DEVEDORA: RIO AvE INVESTIMENTOS LTDA.;

TÍTULO: a Cédula de Crédito Bancário
VALOR TOTAL DO CRÉDITO: R$ 86.109.372,93 (oitenta

e seis milhões, cento e

nove mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos).

VALOR TOTAL DO CRÉDITO

R$ 86. 109.3 72,93 (oitenfa e seis milhões, cento

e nove

mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e três
centavos)

II

DATA(S) DE VENCIMENTO

Indicadas no Anexo

DATA DE PAGAMENTO FINAL:

20 de outubro de2028

INDICE DE REAJUSTE

IPCA/IBGE.

PERIODICIDADE

E DATAS

PAGAMENTO DE REMUNERAÇÄO
JUROS REMT]NERATORIOS
MULTA

DE

Conforme
8,50%o a.a.

Em caso de mora, a Devedora está sujeita

ao

pagamento de multa moratória de2,00o/o (dois inteiros

ENCARGOS MORATORIOS

por cento) sobre o valor em atraso, nos termos do
Contrato de Financiamento Imobiliário.
Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao
pagamento de juros moratórios de 1,00ÿo (um inteiro
por cento) ao mês ou fração pelos dias de atraso, sobre

o valor, nos termos do Contrato de Financiamento
Imobiliário.
EMPREENDIMENTOS ALVO:

(a) Residencial Alberto Ferreira da Costa, localizado
na Avenida Boa Viagem, 888. Boa Viagem. CEP 51.011-000. Recife - PE, objeto da matrícula no
117.649 do 1o Registro de Imóveis de Recife-PB,para
o qual será direcionado 70,23% (setenta inteiros e
vinte e três centésimos por cento) do valor dos
Créditos Imobiliários, conforme cronograma físico
financeiro integrante da CCB; e

(b) Edifício Residencial multifamiliar. Projeto UT,
localizado na Avenida Conselheiro Aguiar, 3143. Boa
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Viagem. CEP - 51.020-021. Recife - PE, objeto da
matrícula n' 172.132 do 1" Registro de Imóveis de
Recife-PE, para o qual será direcionado 29,77yo (vinte
e nove inteiros e setenta e sete centésimos por cento)

do valor dos Créditos Imobiliários,

conforme

cronograma fisico financeiro integrante da CCB.

GARANTIAS

O Aval, a Alienação Fiduciária, a Cessão Fiduciária e
o Fundo de Reserva
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ANEXO

II

FLUXO DE AMORTTZAÇÃO DOS CRr

Aniversário

Data de

Data de
Pasamento CRI

Pagamento de
Juros

Tai Mensal

I

2010st2018

2210s12018

Sim

o,24690/0

2

2010612018

2210612018

Sim

0,22630/0

J

2010712018

2410712018

Sim

0,25130/0

4

2010812018

2210812018

Sim

0,2308yo

5

20109120t8

2410912018

Sim

0,2330yo

6

20/10/2018

2311012018

Sim

0,25800

7

20ltý2018

22/1112018

Sim

0,2376yo

8

20112120t8

2411212018

Sim

0,2626yo

9

20t0ý2019

2210112019

Sim

0,2423o/o

l0

2010212019

2210212019

Sim

0,24460/0

11

2010312019

2210312019

Sim

0,3154Vo

t2
l3
t4

20t0412019

2310412019

Sim

0,2500yo

2010512019

2210512019

Sim

0,3350Yo

20106/2019

24106120t9

Sim

0,3156Vo

15

20107/2019

2310712019

Sim

0,3417yo

16

20t0812019

22/08/2019

Sim

0,32240/0

t7

20t0912019

2410912019

Sim

0,3257Yo

l8

2011012019

2211012019

Sim

0,35190/0

t9

20/11/2019

22ltý2019

Sim

0,33270/0

20

20n212019

241t212019

Sim

0,3590yo

2t

2010U2020

2210U2020

Sim

03399Yo

22

2010212020

26/02/2020

Sim

0,343syo

2010312020

24t0312020

Sim

0,39270/0

2010412020

23t04t2020

Sim

0,3512yo

t%

24
25

2010s12020

2210s12020

Sim

26

2010612020

2310612020

Sim

0,4223yo

27

20107/2020

2210712020

Sim

0,44990/0

28

2010812020

2410812020

Sim

0,4322yo

29

2010912020

22/09/2020

Sim

0,4371o/o

30

20n012020

221t012020

Sim

0,46490/0

31

2011U2020

24/1|2020

Sim

0,44750/o

32

2011212020

22/12/2020

Sim

0,4755yo
0,4582Vo

55

20t0U2021

2210U2021

Sim

34

2010212021

2310212021

Sim

0,4636yo

35

2010312021

231031202r

Sim

0,53740/o

36

2010412021

2310412021

Sim

0,47530/0
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37

2010s12021

2410s12021

Sim

0,5697o/o

38

2010612021

22106t2021

Sim

0,55400/0

39

2010712021

2210712021

Sim

0,5839yo

40

2010812021

2410812021

Sim

0,5685Yo

4t

2010912021

221091202t

Sim

0,5758Yo

42

2011012021

2211012021

Sim

0,60600/o

43

2011U2021

23ltý2021

Sim

0,59100/0

44

201121202t

22/1212021

Sim

0,6216Yo

45

2010U2022

2410U2022

Sim

0,60690/0

46

2010212022

22102t2022

Sim

0,6149o/o

47

20/03/2022

22/03/2022

Sim

0,69tsyo

48

2010412022

2510412022

Sim

0,63230/o

49

20105/2022

2410s12022

Sim

0,7345o/o

s0

20/0612022

2210612022

Sim

0,72220/0

51

2010712022

22/07/2022

Sim

0,75540/0

52

2010812022

2310812022

Sim

0,74350/o

53

2010912022

2210912022

Sim

0,7543yo

54

2011012022

241t012022

Sim

0,7883o/o

55

20/11/2022

2211U2022

Sim

0,77710/o

56

20112/2022

22/12/2022

Sim

0,8115%

57

20t0U2023

2410U2023

Sim

0,8010%

58

20t0212023

2310212023

Sim

0,8l3lo/o

s9

20/03/2023

22/03/2023

Sim

0,89400/o

60

2010412023

2510412023

Sim

0,8394yo

6t

2010512023

2310s12023

Sim

I,0310o/o

62

2010612023

2210612023

Sim

1,0260Yo

63

2010712023

2410712023

Sim

1,0668Yo

64

2010812023

2210812023

Sim

1,06280/0

65

2010912023

2210912023

Sim

1,0818%

66

2011012023

241r012023

Sim

l,l242yo

67

20/tl/2023

22/tt/2023

Sim

l,t2lgyo

68

2011212023

22n212023

Sim

l,165syo

69

2010U2024

2310U2024

Sim

t,t644yo

70

20/02/2024

22/0212024

Sim

l,l865yo

7l

2010312024

22103/2024

Sim

1,2548yo

72

20/04/2024

23/04/2024

Sim

1,2335yo

73

20105/2024

2210s12024

Sim

1,45900/0

74

2010612024

2410612024

Sim

1,4678yo

75

20/07/2024

23/07/2024

Sim

1,5230o/o

76

2010812024

2210812024

Sim

1,53430/0

77

2010912024

2410912024

Sim

1,5692yo

78

20/1012024

22t1012024

Sim

1,6283Vo
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79

2011U2024

2211ý2024

Sim

1,64370/0

80

2011212024

2411212024

Sim

1,7058Vo

81

20t011202s

2210U2025

Sim

1,7244yo
1,767Ùyo

82

201021202s

2410212025

Sim

83

20/03/2025

2410312025

Sim

t,8799yo

84

2010412025

231041202s

Sim

1,85970/o

85

2010512025

22t0512025

Sim

2,0400Yo

86

2010612025

2410612025

Sim

2,0739yo

87

20107t202s

221071202s

Sim

2,1556/0

88

2010812025

22/0812025

Sim

2,1953yo

89

20t091202s

231091202s

Sim

2,26040/0

90

2011012025

2211012025

Sim

2,35tïyo

9l

2011U2025

2411U2025

Sim

2,40200/0

92

2011212025

2311212025

Sim

2,5013yo

93

2010U2026

2210u2026

Sim

2,56020/0

94

20/0212026

24t0212026

Sim

2,6460Yo

95

20t0312026

24t0312026

Sim

2,805s%o

96

2010412026

2310412026

Sim

2,8364yo

97

2010512026

22t0s12026

Sim

3,02090/0

98

2010612026

2310612026

Sim

3,l135o/o

99

2010712026

2210712026

Sim

3,2590yo

100

2010812026

2410812026

Sim

3,36900/0

l0r

2010912026

2210912026

Sim

3,5ll0vo

102

2011012026

2211012026

Sim

3,68720/0

103

2011U2026

24ný2026

Sim

3,83170/0

104

20t1212026

2211212026

Sim

4,03530/0

105

2010U2027

2210ý2027

Sim

4,2108yo

106

20t0212027

2310212027

Sim

4,4269yo

107

20/03/2027

2310312027

Sim

4,7331Vo

108

2010412027

2310412027

Sim

4,93t4yo

109

2010512027

2410s12027

Sim

5,2466Vo

110

2010612027

2210612027

Sim

5,5521o/o

111

2010712027

2210712027

Sim

5,94270/0

tt2

20t0812027

2410812027

Sim

6,33850/0

113

20109/2027

2210912027

Sim

6,8151o/o

lt4

2011012027

2211012027

Sim

7,3880yo

115

2011112027

2311112027

Sim

8,0089%

116

20112/2027

22n212027

Sim

8,79040/0

tt7

20/0U2028

24t0ý2028

Sim

9,68050/0

118

2010212028

22t0212028

Sim

10,7937Vo

119

2010312028

2210312028

Sim

12,23060/0

20t0412028

2s10412028

Sim

13,98120/0

120
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t2t

2010512028

2310512028

Sim

16,39t0%

122

20/0612028

2210612028

Sim

19,7753o/o

123

2010712028

2410712028

Sim

24,7528yo

t24

2010812028

2210812028

Sim

33,09690/0

125

2010912028

2210912028

Sim

49,8186Vo

t26

2011012028

2011012028

Sim

100,0000%
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ANEXO

III

DECLARAÇÃo DA rNsTrrurÇao cusroDrANTE rARA FrNS Do

pnnÁcnano irNrco
DO ARTIGO 23 DA LEI N' IO.93I/04

vónrx

DISTRTBUIDoRA DE TITULoS E vALoRES MoBILIARToS LTDA.,
instituição financeira com sede na cidade São Paulo,, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro FariaLima, no 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJiMF sob o
n" 22.610.500/0001-88, nesse ato representada na forma de seu Contrato Social ("Vórtx" ou
"Instituição Custodiante"), Íta qualidade de instituição custodiante da Cédula de Crédito
Imobiliário emitida em 20 de abril de 2018, pela ISEC SECURITIZADORA S.4., com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, no 1.723,21o andar,

conjunto 215, baino Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.769.451/0001-08
("Securitizadora" ou "EmisÊgr4"), por meio do Instrumento Pqrticular de Escritura de
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, com Garantia Fidejussória, sob a
Forma Escritural ("Escritura de Emissão de CCI"), representativa dos Créditos Imobiliários
decorrentes da Cédula de Crédito Bancário ("CCB") emitida pela RIO AVE
INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na
Avenida Conselheiro Aguiar, n" 2.316, sala 1, Boa Viagem, CEP 51.020-020, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 08.091.878/0001-91, DECLARA,para os fins do parágrafo único do
artigo 23 da Lei no 10.931104, que mantém sob custódia a Escritura de Emissão de CCI e
que as CCI encontram-se exclusiva e devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis

Imobiliários da 17" Emissão, 4u Série ("CRI"

e

"OperaÇão", respectivamente) da
Securitizadora, servindo como lastro dos referidos CRI, nos termos e por meio da celebração
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Operação, ftmado entre a
Securitizadora e a Vórtx, na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO, em20 de abril de 2018
("Termo de Securitização"), tendo sido instituído, conforme Cláusula Onze do Termo de
Securitização, o regime fiduciário pela Emissora, conforme a Lei n'9.514/97. O referido
que DECLARA,
regime fiduciário se encontra registrado nesta Instituição

ainda, que

a Escritura de Emissão de CCI

encontra-se

Custodiante, nos termos do artigo 18, parâgrafo 4o, da

Lei

no

único do artigo

Securitização registrado, na

nesta Instituição
e o Termo
Lei n" 10.93

20 de abril de 2018

DE

Flávio Scarpellisouza
CFF:293.224.508"27
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ANEXO IV
(A)
DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO
DA INSTRUÇÄO CVM N" 414104

III

BR PARTNERS BANCO DE IIWESTIMENTO S.4., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.335,26o
andat, conjunto 26l,salaH, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscritano CNPJ/MF sob o no
13.220.49310001-17, nesse ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Coordenador

Líder"), na qualidade de Coordenador Líder da oferta pública de distribuição

dos

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 17u Emissão, 4u Série ("Operação"), em que a
ISEC SECURITIZADORA S.4., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Tabapuã, no l.l23,2lo andar, conjunto 2l5,bairro Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/\4F
sob o no 08.769.45110001-08 ("Isec" ou "Emissora") atua na qualidade de emissora dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Oferta e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., instituição fìnanceira com sede na
cidade São Paulo,, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2277,
conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJAvIF sob o no 22.610.500/0001-88,
(,AGENTE FIDUCIÁRIO"), atua como AGENTE FIDUCIÁRIO, nos termos da
Instrução CVM n" 414, de 3011212004 e da Instrução CVM no 476, de 1610112009,
DECLARA, paratodos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o
AGENTE FIDUCIÁRIO, a legalidade e a ausência de vícios da operação,além de ter agido
com diligênciaparaassegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das
informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitizaçio de Créditos Imobiliários
objeto da Operação.
São Paulo,20 de abril de 2018.

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
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ANEXO IV
(B)

DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO
DA TNSTRUÇAO CVM N" 414104

III

ISEC SECURITIZADORA S.4., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São,Paulo,
na Rua Tabapuã, no l.l23,2lo andar, conjunto 2l5,baino Itaim Bibi, inscrita no CNPJAvIF
sob o n' 08.769.451/0001-08, nesse ato representada na forma de seu Estatuto Social
('oEmissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 17"
Emissão, 4u Série ("Operação"), Que será objeto de oferta pública de distribuição, em que a
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ("Coordenador Líder"), atua como
intermediário líder e a VÓNTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade São Paulo,, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2277, conjunto 202, CEP 01452-000,

inscritanoCNPJ/lvfFsobon.22,6l0.500/000l-88,(..@,,),atva
como AGENTE FIDUCIÁRIO, nos termos da Instrução CVM no 414, de30ll2l2004 e da
Instrução CVM no 476, de 16/01/2009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que

verificou, em conjunto com Coordenador Líder e o AGENTE FIDUCIÁRIO, a legalidade
e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a
veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da presente Operação.
São Paulo,20 de abril de 2018

ISEC
Cristtna Cordeiro

iuliane Ëffting Matias
RG: 34.309 '22A'7
CPF: 311-'818'988-62
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RG: 43.081.630'3
CPF: 308.841'898-05

AI\EXO IV
(c)
DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM 15 DO AI\EXO
DA INSTRUÇAO CVM N" 414104

III

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.,
instituição financeira com sede na cidade São Paulo,, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 2277, conjunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
n 22.610.500/0001-88,, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("A@W

@,'),îaqualidadedeAGENTEFIDUCIÁRIodosCertificadosde

Recebíveis Imobiliários dalTu Emissão, 4u Série da ISEC SECURITIZADORA S.4., com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, no l.l23,2lo andat,

conjunto 215, bairro ltaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.769.451/0001-08
(,,Emissão,, e ,,Emissora", respectivamente), em que a BR PARTNERS BANCO DE
INVESTIMENTO S.4., atua como intermediário líder ("Coordenador Líder"), nos termos
da Instrução CVM no 414/1212004 e dalnstrução CVM no 476, de 16/0112009, DECLARA,
para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o Coordenador
com diligênciaparc
Líder, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter
verificar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência
pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários

prestadas
Emissão.

lo, 20 de abril de 2018

ORA DE

MOBILIARIOS

Flávio ScarPelliSouza

2000-3

cPF 293.224'508-27
009"635.
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A¡IEXO V
Descrição Imóveis Garantia
nt,

Matrícula

Imóvel

Inscrição Municipal

RIP

Área (m2)

Valor Venda
Forçada

das

R.

Obrigações aquisição
Carantidas Imóvel
matrículas
anteriores:

112.398

Empresarial BV Corporate

6.1840.055.01.0588.0005-5

2531-0135121,-05

46,96

417.948,06

21,.738-R9
0,224650/o

29.724

-

112.399

6.1840.055.01.0588.0006-3

253't-013513Ç83

59,12

526.173,11

0,282820/o

112.400

6.1840.055.01.0588.0007-1

2531.0135151-12

45,14

40't.749,90

0,215940/"

112.401

6.1840.055.01.0588.0008-0

2531,-01351,6Ç07

45,'I..4

40'1,.749,90

0,215940/o

112.402

6.1840.055.01.0588.0009-8

2531-0135181-38

57,94

515.67'1,,0-t

0,27717o/"

112.403

6.1840.055.01.0588.0010-1.

2531.-0135122-88

46,96

417.948,06

0,22465%

112.4M

6.1840.055.01.0588.0011-0

2531-0135137-64

59,12

526.173,11

0,28282yo

Sala'I..02

Empresarial BV Corporate

-

Sala 103

Empresarial BV Corporate

-

Sala 104

Empresarial BV Corporate

-

Sala 105

Empresarial BV Corporate

-

Sala 201

Empresarial BV Corporate
Sala202

a

29.727-R5

Sala 101

Empresarial BV Corporate

20.067-R8

-

idem

à

sala 101

idem

à

sala lOL

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem
sala 10L

à

\_

Empresarial BV Corporate

-

Sala203

Empresarial BV Corporate

-

Sala204

Empresarial BV Corporate

-

Sala 205

Empresarial BV Corporate

-

Sala 301

Empresarial BV Corporate

-

Sala302

Empresarial BV Corporate

-

Sala 303

Empresarial BV Corporate

-

Sala 304

Empresarial BV Corporate

-

112.405

6.1840.055.01.0588.0012-8

253]-0135152-0L

45,14

401.749,90

0,215940/o

112.406

6.1840.055.01.0588.0013-6

2531,-01351,67-80

45,14

40L.749,90

0,21594%

112.407

6.1840.055.01.0588.0014-4

2531-0135182-19

57,94

515.67'J.,0-t

0,27717%

112.408

6.1840.055.01.0588.0015-2

2531-0135123-69

46,96

417.948,06

0,224650/o

112.409

6.1840.055.01.0588.0016-0

2531,-013513ÿ45

59,12

526.173,1't

0,28282%

112.410

6.1840.055.01.0588.0017-9

253L-0135153-84

45,14

40L-749,90

0,21594%

112.411

6.1840.055.01.0588.0018-7

2531-01351,6ÿ60

45,'1.4

40L.749,90

0,2'1.5940/o

112.412

6.1840.055. 01.0588.0019-5

2531-0135183-08

57,94

515.671,,0-1,

0,277170/o

112.413

6.1840.055.01.0588.0020-9

253L-013512+40

46,96

417.948,06

0,22465%

112.414

6.

2531.-0135139-26

59,12

526.173,11,

0,28282%

112.415

6.1840.055.0L.0588.0022-s

2531-013515+65

45,'1.4

40't -749,90

0,215940/o

112.416

6.1840.055.01..0588.0023-3

2531.-01351.6941

45,14

401,.749,90

0,215940/o

Sala 305

Empresarial BV Corporate

-

Sala 40L

Empresarial BV Corporate

-

Sala402

Empresarial BV Corporate

-

Sala 403

Empresarial BV Corporate
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1840.055. 01,.0588.0021,-7

idem

à

sala 101

idem

à

sala 10L

idem

à

sala 10L

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

\*----

U

Sala404

Empresarial BV Corporate

-

Sala 405

Empresarial BV Corporate

-

Sala 1101

Empresarial BV Corporate

-

Sala1102

Empresarial BV Corporate

-

Sala 1103

Empresarial BV Corporate

-

Sala1104

Empresarial BV Corporate

-

Sala 1105

Empresarial BV Corporate

-

Sala 1106

Empresarial BV Corporate

-

Sala1201

Empresarial BV Corporate

-

Sala1202

Empresarial BV Corporate

-

Sala 1203

Empresarial BV Corporate

-

Sala1204

DOCS - 10491247v2753800/1

TYA

112.417

6.1840.055.01.0588.0024-1

2531-013518480

57,94

515.67L,01

0,277170/o

112.453

6.1840.055.01.0588.0060-8

253]-0135137-79

46,7'1.

415.723,04

0,223457.,

112.4ru

6.1840.05s.01..0588.0061-6

2531,-0135146-55

59,12

526.173,11

0,28282%

112.455

6.1840.055.01.0588.0062-4

253't -0135-J,61-94

45,14

40't.749,90

0,215940/o

112.456

6.1840.055.01..0588.0063-2

2531-013517Ç70

45,14

40't.749,90

0,21594%

112.457

6.1840.055.01.0588.0064-0

2531-0135191-00

103,86

924.362,98

0,49684%

112.458

6.1840.055.01..0588.0065-9

2531.-0135201-1.6

81.,54

725.713,05

0,39007%

112.459

6.1840.055.01.0588.0066-7

253L-0135132-50

46,71

415.723,04

0,223450/o

112.460

6.1840.055.01.0588.0067-5

2531,-01351,47-36

59,12

526.173,11

0,282820/o

112.461,

6.1840.055.01.0588.0068-3

2531.-0135'162-75

45,'14

401.749,90

0,21594%

112.462

6.1840.055.01.0588.0069-1

2531,-0135177-51

45,14

40].749,90

0,21594%

sala 10L

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala L01

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem
sala 101

à

Ã-

Empresarial BV Corporate

-

Sala 1205

Empresarial BV Corporate

-

Sala1206

Empresarial BV Corporate
Sala 801
Empresarial BV Corporate
Sala 802
Empresarial BV Corporate
Sala 803

Empresarial BV Corporate
Sala 804

Empresarial

BV

Corporate

Sala 805

Empresarial

BV Corporate -

Sala 806

Empresarial BV Corporate Sala 901

Empresarial

BV

Corporate

Sala 902

Empresarial

BV

Corporate

Sala 903

Empresarial BV Corporate

DOCS - 10491247v275380011

TYA

112.463

6.1840.055.01..0588.0070-5

2531,-0135192-90

103,86

924.362,98

0,49684%

112.464

6.1840.055.01.0588.0071-3

2531-0135202-05

8'1.,54

725.713,05

0,39007%

112.435

6.1840.055.01.0588.0042-0

253]-0135128-73

46,96

417.948,06

0,224650/o

112.436

6.1840.055.01.0588.0043-8

2531,-01351,43-02

59,12

526.173,11

0,282820/o

112.437

6.1840.055.01.0588.00414-6

2531-0135158-99

45,'1.4

40't.749,90

0,21594%

112.438

6.1840.055.01.0588.0045-4

2531-0135173-28

45,14

40L.749,90

0,21594%

112.439

6.1840.055.01.0588.0046-2

2531-0135188-04

103,86

924.362,98

0Ae684%

112.M0

6.1840.055.01.0588.0047-0

2531-0135198-86

8'1,54

725.713,05

0,39007%

112.MI

6.1840.055.01.0588.0048-9

2531-0135119-54

46,96

417.948,06

0,224650/o

112.M2

6. 1

2531.-0135'L+93

59,12

526.173,1'L

0,28282%

112.M3

6.1840.055.01.0588.0050-0

2531,-0135159-70

45,14

40't.749,90

0,21594%

112.44

6.1840.055.01.0588.0051-9

2531.-013517+09

45,'J.4

401,.749,90

0,215940/o

840.055. 01,.0588.0049 -7

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 10L

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala L0L

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

\__--

â=-

\=/

sala 101

Sala 904

Empresarial BV Corporate
Sala 905

Empresarial

BV

Corporate

Sala 906

Empresarial

BV

Corporate

Sala704

Empresarial BV Corporate
Sala705

Empresarial BV Corporate
Sala 501

Empresarial BV Corporate

112.M5

6.1840.055.01.0588.0052-7

2531.-0135189-95

103,86

924.362,98

0,49684%

112.M6

6.1840.055.01.0588.0053-5

253]-0135199-67

8'J.,54

725.713,05

0,39007%

112.432

6.1840.055.01.0588.0039-0

253L-0135172-45

45,'l..4

40'1.749,9't

0,215940/o

112.433

6.1840.055.01.0s88.0040-3

2531.-0135187-23

103,86

924.362,98

0,496U%

112.418

6.1.840.055.01.0588.0025-0

2531-0135125-20

46,96

4'16.243,-14

0,223730/o

112.419

6.1840.055.01.0588.0026-8

2531,-0135L40-60

59,12

524.026,71

0,28't66%

112.420

6.1 840.

2531_-013515546

45,14

400.11L,06

0,21506%

112.42'l-

6.1840.055.01.0588.0028-4

2531-0135170-85

45,'1.4

400.11't,06

0,21506%

112.422

6.1840.055.01..0588.0029-2

2531.-0135185-61

57,94

513.567,45

0,27604%

112.423

6.1840.055.01.0588.0030-6

2531,-0135126-01

46,96

4'1,6.243,'1,4

0,22373o/o

112.424

6.1840.055.01.0588.0031-4

2531,-01351,41,40

59,12

524.026,71

0,28'1,66%

Sala 502

Empresarial

BV

Corporate

Sala 503

Empresarial

BV

Corporate

Sala 504

Empresarial

BV

Corporate

Sala 505

Empresarial BV Corporate

055.0L.0588.0027 -6

Sala 601

Empresarial

BV

Corporate

Sala602

DOCS - 10491247v2753800/l

TYA

idem

à

sala 101

idem

à

sala L01

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala L01

idem

à

sala 101

idem

à

sala L01

idem

à

sala L0L

idem
sala 101

à

Empresarial

BV

Corporate

112.425

6.1840.055.01.0588.0032-2

2531,-0135156-27

45,14

400.11'I..,06

0,2'1.506ÿo

112.426

6.L840.055.01.0588.0033-0

2531.-0135171,-66

45,1.4

400.11't,06

0,21506%

112.427

6.1840.055.01.0588.0034-9

2531,-0135186-42

103,86

920.592,26

0,4948'Lo/o

112.428

6.1840.055.01.0588.0035-7

2531,-013519Ç1.4

u,54

749.3M,02

0,402770/o

112.429

6.1.840.055.01.0588.0036-5

2531-0135127-92

46,96

417.948,06

0,22465%

112.430

6.1840.055.01.0588.0037-3

2531,-01351.42-21

59,12

524.189,22

0,28175o/o

112.431,

6.1840.055.01.0588.0038-1

253L-0135157-08

45,14

400.235,14

0,21512%

112.447

6.1840.055.01.0588.0054-3

2531-0135130-98

46,7'l_

415.7?3,04

0,223450/o

112.M8

6.1840.055.01.0588.0055-1

2531-0135]45-74

59,12

526.173,1't

0,28282%

112.M9

6.1840.055.01.0588.0056-0

253L-01351.60-03

45,14

40'1,.749,9'1,

0,21594o/o

112.450

6.1840.055.01.0588.0057-8

2531,-0135175-90

45,L4

40't,.749,9't,

0,21594%

112.451

6.1840.055.0L.0588.0058-6

2531,-0135190-29

103,86

924.362,98

0,496840/o

Sala 603

Empresarial BV Corporate
Sala 604

Empresarial BV Corporate
Sala 605

Empresarial BV Corporate
Sala606

Empresarial BV Corporate Sala

70'1.

Empresarial BV Corporate
Sala702

Empresarial BV Corporate
Sala703

Empresarial BV Corporate
Sala 1001

Empresarial BV Corporate Sala1002

Empresarial BV Corporate
Sala 1003

Empresarial BV Corporate
Sala 1004

Empresarial BV Corporate -

DOCS - 10491247v2 753800/1

TYA

idem

à

sala 10L

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala L01

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 10L

idem

à

sala 101

idem

à

sala 101

idem

à

sala 10L

idem

à

\>sala 101

Sala L005

Torre Anibal Cardoso - sala 109

3.3200.09 4.02.0591,.0084-3

13.899

n/a

M,49

286.678,95

0,15409Yo

Matrícula
anterior 8.194-R5

Torre Anibal Cardoso - sala112

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

101

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

102

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

3.3200.09 4.02.0591-.009'1,- 6

13.900

13.894

3

.3200.09 4.02.059L.0002-9

n/a

n/a

64,83

417.743,22

0,22453%

64,83

417.743,22

0,2245370

13.7't4

3.3200.09 4.02.059't .0122-0

n/a

32,37

208.58],65

0,11211%

13.721,

3.3200.09 4.02.0591..0099 -1,

n/a

42,07

27'J_.085,26

0,'t4571%

13.728

3.3200.09 4.02.059'1,.0107 - 6

î/a

45,38

292.413,8't

0,15717%

13.735

3.3200.09 4.02.0591-.0129 -7

î/a

42,46

273.598,29

0,14706%

13.742

3

.3200.09 4.02.059L.0136-0

n/a

40,96

263.932,78

0,'t4186ÿo

13.749

3

.3200.09 4.02.059'J..01.43 -2

n/a

38,73

249.563,40

0,134'J.40/o

13.756

3.3200.094.02.0591.0150-5

n/a

35,75

230.36'J.,26

0,12382%

13.763

3.3200.09 4.02.0591,.0157 -2

n/a

33,5'J_

215.927,43

0,1'1.6060/"

103

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

104

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

105

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

106

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

107

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

DOCS - 10491247v2753800/1

TYA

sala L09

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala L09

Idem à
sala 109

Idem à

108

Torre Heloísa Cardoso

Idem à

sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

à-

sala 109

109

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

13.770

3

.3200 .09 4.02.0591,.01&-5

î/a

47,M

305.687,78

0,]ó43L%

13.784

3

.3200.09 4.02.0591,.017 8-5

n/a

34,1'1,

219.793,63

0,118'1.40/o

13.789

3.3200.09 4.02. 0591. 018s-8

n/a

66,33

427.408,73

0,229730/o

13.715

3

.3200.09 4.02.059L.0123 -8

n/a

64,83

417.743,22

0,224530/o

13.722

3.3200.09 4.02. 0591. 01 00-9

n/a

32,37

208.581,65

0,11211%

13.729

3.3200.09 4.02.0591..01084

n/a

42,07

27'1,.085,26

0,'1.4571.o/o

13.736

3.3200.09 4.02. 0591. 0130-0

n/a

45,38

292.413,81.

0,157170/o

13.743

3.3200.09 4.02.059'1.0137 -8

n/a

42,46

273.598,29

0,14706%

13.750

3

.320 0.09 4.02.059'J..0L4+0

n/a

40,96

263.932,78

0,'J.4186%

13.757

3.3200 .09 4.02.059'L.0151.-3

n/a

38,73

249.563,40

0,1341.40/o

13.764

3.3200.09 4.02. 0591. 01 58-0

n/a

35,75

230.361_,26

0,12382%

110

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

112

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

202

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

203

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

204

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

206

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

208

DOCS - 10491247v2753800/1

TYA

sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

207

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

Idem à

205

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

Idem à

201,

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

Idem à

111.

Torre Heloísa Cardoso

Idem à

sala 109

Idem à
sala 109

Torre Heloísa Cardoso

-

sala
3

.3200 .09 4.02.0591,.01,65-3

n/a

33,5L

215.927,43

0,1'1.6060/o

13.778

3.3200.09 4.02.059't .017 2-6

n/a

47,M

305.687,78

0,16431%

13.785

3.3200.09 4.02.059't .0179 -3

n/a

34,1'1,

219.793,63

0,118]4%

13.790

3.3200.09 4.02.059L.0186 - 6

n/a

66,33

427.408,73

0,229730/o

13.716

3.3200.09 4.02.0591..0124- 6

n/a

64,83

417.743,22

0,22453%

13.723

3.3200.094.02.0591.0101,-7

n/a

32,37

208.581,65

0,112110/o

13.730

3.3200.09 4.02.0591,.0109 -2

n/a

42,07

27't,.085,26

0,'14571.%

13.737

3.3200.09 4.02.0591,.0131, -9

n/a

45,38

292.413,81

0,157170/o

13.744

3.3200.09 4.02.0591.0138 - 6

n/a

42,46

273.598,29

0,14706o/o

13.751,

3

.3200.09 4.02.0591..01,45 -9

n/a

40,96

263.932,78

0,1,4186%

13.758

3.3200.09 4.02.059L.0152-'1,

n/a

38,73

249.563,40

0,134'14%

13.765

3

n/a

35,75

230.36'J,,26

0,12382%

209

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

210

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

Idem à

13.77'1,

211,

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

212

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

301

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

302

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

304

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

305

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

306

Torre Heloísa Cardoso
307

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

DOCS - 10491247v275380011

TY¡'

.3200.09 4.02.0591..0159 -9

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala L09

Idem à
sala 109

Idem à

303

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
salalO9
Idem à
sala L09

Idem à

â--

sala 109

308

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

309

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

310

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

rr/ a

33,5L

215.927,43

0,116060/o

4

n/a

47,M

305.687,78

0,'16431.%

3

.3200.09 4.02.0591-.0126 -2

n/a

64,83

417.743,22

0,22453%

13.724

3

.3200.09 4.02.0591..0103 -3

n/a

cz,c/

208.58L,65

0,11211%

13.731

3.3200.09 4.02.059L.0111. - 4

n/a

42,07

27'J..085,26

0,'t4571%

13.738

3.3200.09 4.02. 0591. 0133-5

n/a

45,38

292.413,8L

0,15717%

13.745

3.3200.09 4.02.059L.01,40 -8

n/a

42,46

273.598,29

0,14706%

13.752

3.320 0 .09 4.02.0591-.01.47 -5

n/a

40,96

263.932,78

0,14186%

13.759

3

.3200.09 4.02.059L.0154-8

n/a

38,73

249.563,40

0,134L40/o

13.766

3.3200.09 4.02.059L.01.6L-0

n/a

35,75

230.36'J.,26

0,123820/o

13.773

3.3200.094.02. 0591. 01 68-8

n/a

33,5'L

215.927,43

0,116060/o

13.772

3

.3200.09 4.02.0591,.01,66-1.

13.779

3

.3200.09 4.02.0591..017

13.717

3

Idem à

501

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

502

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

503

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

504

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

505

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

506

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

507

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

509

DOCS - 10491247v2

7

53800/1 TY A

sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

508

Torre Heloísa Cardoso

Idem à
sala L09

sala 109

Idem à
sala 109

r\\
\,

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

511

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

512

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

Idem à

13.780

3.320 0.09 4.02.0591,.017 5-0

n/a

47,M

305.687,78

0,1.643L0/o

13.786

3.3200.094.02.059-t .0182-3

n/a

34,1'l_

219.793,63

0,11814Yo

13.791

3.3200.094.02. 0591. 0189-0

n/a

66,33

427.408,73

0,229730/o

13.718

3.3200.09 4.02.059't .0127 -0

n/a

64,83

417.743,22

0,22453%

13.725

3.3200.09 4.02.059L.0104-'1,

n/a

32,37

208.581,,65

0,11211%

13.732

3.320 0 .09 4.02.0591_.0112-2

n/a

42,07

27't,.085,26

0,'1,457']..%

13.739

3.

0 2.0591,.0134-3

n/a

45,38

292.413,8L

0,15717%

13.746

3.3200.09 4.02.0591,.0141,- 6

n/a

42,46

273.598,29

0,14706"/o

13.753

3

.3200.09 4.02.0591,.0148-3

n/a

40,96

263.932,78

0,141860/o

13.760

3

.3200.09 4.02.059L.0155- 6

n/a

38,73

249.563,40

0,134't4%

13.767

3

.3200.09 4.02.0591,.01.62-9

n/a

35,75

230.36't,26

0,12382%

13.774

3.320 0.09 4.02.0591,.01,69

6

n/a

33,51,

215.927,43

0,11606%

510

Torre Heloísa Cardoso

\--

601,

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

602

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

603

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

604

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

320 0. 094.

-

sala

606

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

607

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

608

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

DOCS - 10491247v2 75380011

TYA

-

Idem à
sala 109

Idem à
sala L09

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

605

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala L09

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

\r\--

sala 109

609

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

Idem à

13.781

3.3200.09 4.02.0591,.017 6 -9

n/a

47,M

305.687,78

0,164310/o

13.787

3.3200.09 4.02. 059L.01 83-1

n/a

34,11

219.793,63

0,118'140/o

13.792

3

.3200.09 4.02.059] .019 0 - 4

n/a

66,33

427.408,73

0,22973%

13.719

3.320 0 .09 4.02.0591..0128 -9

n/a

64,83

417.743,22

0,22453%

13.726

3.3200.09 4.02. 0591.01,05-0

n/a

32,37

208.58L,65

0,1121L0/o

13.733

3

.3200.09 4.02.059L.0113 -0

n/a

42,07

271.085,26

0,14571.%

13.740

3

.3200.09 4.02.0591,.0135 -1

n/a

45,38

292.413,8't

0,15717%

13.747

3

.3200.09 4.02.0591.01424

n/a

42,46

273.598,29

0,'t4706%

13.754

3

.3200.09 4.02.0591.0'1,49 -1,

n/a

40,96

263.932,78

0,1.41860/o

13.761

3.3200.09 4.02.0591,.015

4

n/a

38,73

249.563,40

0,1341.40/o

13.768

3.3200.09 4.02.059't .0L63-7

n/a

35,75

230.361_,26

0,12382%

610

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

Idem à

61'J.

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

612

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

701.

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

-

sala

703

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

704

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

705

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

706

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

6-

-

sala

708

DOCS - 10491247v2 753800/1

TYA

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

707

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

Idem à

702

Torre Heloísa Cardoso

sala 109

sala 109

Idem à
sala 109

\__
\-,

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

709

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

710

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

711

Torre Heloísa Cardoso

-

sala

13.775

3

0 -0

n/a

33,5'1.

215.927,43

0,1't606To

13.782

3.3200.09 4.02.0591,.017 7 -7

n/a

47,44

305.687,78

0,16431.%

13.788

3.3200.09 4.02.0591-.0184-0

n/a

34,11

219.793,63

0,118'1.40/o

13.793

3

.3200.09 4.02.0591,.0191.-2

n/a

66,33

427.408,73

0,22973%

13.713

3

.3200 .09 4.02.0591,.0192.0

64,32

41.4.456,95

0,222770/o

13.720

3.3200 .09 4.02.059L.0098-3

32,37

208.58'1,,65

0,1121L%

13.727

3.3200.09 4.02.059]..010 6-8

42,07

27'J..085,26

0,'L457'J.o/o

13.734

3

42,89

276.369,07

0,1.48550/o

13.741

3.3200.09 4.02.0591,.0115 -7

40,06

258.133,48

0,13875%

13.748

3

38,57

248.532,41,

0,1.33580/o

13.755

3.3200.09 4.02.059't .0117 -3

JO,JJ

234.098,59

0,12583%

.3200.09 4.02.059L.017

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à

712

sala L09

Idem à
sala 109

Idem à
Torre Heloísa Cardoso - loja 01
Torre Heloísa Cardoso -loja02
Tor¡e Heloísa Cardoso - loja 03
Torre Heloísa Cardoso - loja 04
Torre Heloísa Cardoso - loja 05
Torre Heloísa Cardoso - loja 06
Tor¡e Heloísa Cardoso -loja07

DOCS - 10491247v2753800/1.

TYA

.3200.09 4.02.0591..011.+9

.3200.09 4.02.0591,.011,6-5

î/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

sala L09

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

Idem à
sala L09

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

æ-

Torre Heloísa Cardoso - loja 08
Torre Heloísa Cardoso - loja 09
Torre Heloísa Cardoso - loja 10
Torre Heloísa Cardoso - loja 11
Torre Anibal Cardoso - sala 101

Lote 01, quadra A,

13.762

3

.320 0 .09 4.02.059]'0118-1

13.769

3

.3200.09 4.02.0591..0119 -0

13.776

3

.3200.09 4.02.059L.0120 -3

13.783

3

.320 0 .09 4.02.0591,.0121,-1,

.3200.09 4.02.0591,.0002-9

13.894

3

't4.368

6.1750.005.07.0130.0001-0

64.15r

6.1

n/u
n/a
n/a
n/a
n/a

Av

Domingos Ferreira, no 1500

253't .001.6532-30

Casa 2585 Conselheiro Aguiar

C-Piso1

750.00s.07.0130.0001-0

î/a

33,35

214.896,44

0,11551%

32,43

208.968,27

0,11232%

37,36

240.735,57

0,12939%

33,30

2't4.574,26

0,11533%

66,33

427.408,73

0,22973%

2.224,97

11.438.450,00

2M,73

1.394.765,00

Idem à
sala 109

Idem à
sala 109

6,'L481'Lo/o

AV.2 e R.5

0,74968%

R.3 e R.6

740.945,00

0,398250/o

R.1

652.il5,00

0,350740/o

R.1

53,06

4M.30L,82

0,2388't%

R.1

253L.0112175-30

53,06

4M.301,,82

0,2388'Lo/o

R.1

1585.084.0 4.0127 .0009 -2

253'1.0112176-10

70,03

586.401,36

0,315190/o

R.1

.0003-3

2531.0112170-25

61.,00

510.80250

0,27456%

R.1

49.475

1.1 585. 084.0 4.0127 .0004-'1,

2531..0112171--06

61.,00

510.80250

0,27456%

R.1

49.476

1.1 585. 084.0 4.0127

.000ý0

253't..0112172-97

53,06

4M.295,00

0,2388'170

R.1

-Loja2
Tlromas Edison -Loja7

49.473

1.1585. 084.0 4.0127 .0002-5

253't .0112L69-91

77,93

49.478

1.1585. 084.0 4.0127 .0007 -6

2531..0112174-59

Thomas Edison - Loja 8

49.479

1.

158s. 084.0 4.0127

.000ÿ4

-Loja9
Thomas Edison -Loja3

49.480

1.

49.474

1.1 585.084.

-Loja(

Thomas Edison - Loja 5

TYA

sala 109

126,26

6.1755.190.01. 0130.0004-5

DOCS - 10491247v2 75380011

Idem à

R.2

41,.559

Thomas Edison

sala 109

0,91689%

n/a
n/a

Tlromas Edison

Idem à

't.705.865,00

6.17 35.125.02. 0085.0050-3

Thomas Edison

sala 109

158,41

1.06.274

Edifício Madison Avenida
Emp. Boa Viagem Norte - Loja 3

Idem à

0 4.0127

49.477

L.

1585.084.0 4.0127 .0006-8

2531..0112173-78

53,06

4M-295,00

0,23881.Yo

R.1

Thomas Edison - Sala 1201.

49.613

1.1 585. 084.0 4.0127 .01-42-0

2531,.0112188-54

28,86

196.242,45

0,10548%

R.1

Thomas Edison - Sala 1202

49.61.4

1.1585. 084. 0 4.0127 .01.43-9

2531,.0112205-90

28,86

196.242,45

0,10548%

R.1

Thomas Edison - Sala 1.203

49.615

1.1585. 084. 0 4.0127 .0'1.4+7

253L.0112222-90

30,94

2'J.0.386,05

0,1130870

R.1

Thomas Edison - Sala 1204

49.61,6

1.L585. 084.0 4.0127 .01,45-5

2531..0112239-39

28,54

194.066,51

0,10431%

R.1

Thomas Edison - Sala IZI'J.

49.623

1. 1 585.084.0

4.0127 .01.52-8

2531,.0112358-64

28,54

194.066,51

0,10431.%

R.1

Thomas Edison - Sala 1212

49.624

1. 1 585.084.0

4.0127 .0153-6

253't .0112375-65

30,94

210.386,05

0,11308%

R.1

'J..286,75

L,32812%

R.21

5.3225.042.01.1 080. 0001.0

5.119

5.3225.042.01.1080.0002.9

n/a
n/a

2.470.950,00

5.118

67.371,

1.1585.093.03.0210.0051-1

25310122189-80

126,31

1..052.363,71

0,56564%

R.1

67.343

1.1585.093.03.0210.0053-8

253101221.61.-89

62,30

519.058,34

0,278990/o

R.1

67.383

1.1

2531012220'J.-00

126,3'L

1,.050.69249

0,564740/o

R.1.

67355
67356

1.1 585.093.

3.0210.007 7 -5

2531.0122173-12

62,60

520.729,55

0,27989%

R.1

1.1 585. 093.0 3.0210.007

8-3

25310122174-0'1,

62,60

520.729,55

0,27989%

R.1

67.385

1.1585. 093.0 3.0210.007

9

-3

25310122203-72

413,59

3.440.391.,96

'1.,849190/o

R.1

67.384

1.1585.093.03.0210.007 6-7

25310122202-91

126,3L

1..050.692,49

0,564740/o

R.1

67.379

1.1 585. 093.03.0210.00 67 -8

25310122197-90

126,29

1..050.526,13

0,56465%

R.1

67.380

1.1585.093.03.0210.0068-6

2531.0122198-70

126,31

't.050.692,49

0,56474%

R.1

67.351,

1. 1 585.093.03.0210.00694

25310122L69-36

62,60

520.729,56

0,279890/o

R.1

67.352

1.1585.093.03.0210.0070-8

25310122170-70

62,60

520.729,56

0,279890/o

R.1

67.381

1.1585.093.03.0210.007L-6

25310122199-51

126,29

't_.050.526,13

0,56465"/o

R.1

67.382

1.1 585. 093.0

25310122200-20

126,31

1,.050.69249

0,56474%

R.1

Thomas Edison

-Loja6

Galpão Pe-60 S/n Suape GA
1,.28

Alfred Nobel - Sala 1601,
Alfred Nobel - Sala 1603
Alfred Nobel -SaLa2201
Alfred Nobel -Sala2203
Alfred Nobel -Sala2204
Alfred Nobel -Sala2301
Alfred Nobel -Sala2202
Alfred Nobel - Sala 2001
Alfred Nobel -Sala2002
Alfred Nobel - Sala 2003
Alfred Nobel -Sala2004
Alfred Nobel -Sala2101
Alfred Nobel -SalaZL02

DOCS - 10491247v2 753800/1

TYA

58s.093.03.0210.007 5-9
0

3.0210.007 2-4

R.22

V
æ

Alfred Nobel -Sala2103
Alfred Nobel -Sala2104
Alfred Nobel - Loja 01

67.353

1. 1 585.

093. 03.0210.007 3-2

2531012217'J,-50

62,60

520.729,56

0,27989%

R.1

67.354

1. 1 585.

093. 03.0210.007 +0

25310122172-31

62,60

0,27989%

R.1.

67.311,

1.1585.093.03.02L0.0002-3

25310122204-53

152,87

520.729,56
't.226.193,58

0,65907%

R.1

matrículas
anteriores:
256,10

1.857.335,00

2't.738-R9
0,9983'l_%

Empresarial BV Corporate

20.067-R8

29.724a

Loja

112.397

6.1840.055.01.0s88.0090-0

29.727-F.5

2531-0135120-1,6

6.1840.055.01.0588.0004-7

32,11

Torre Anibal Cardoso - sala 403

1,4.352

3.3200.09 4.02.0591,.00 52.5

13.337

3.3200.09 4.02.0591.001

0.

0

8.194-R5

13.338

3.3200.09 4.02.059'J..00 49 -5

13.339

3.3200.09 4.02. 0591.005G8

Torre Anibal Cardoso - sala 105

13.340

3.3200.09 4.02.0591.00 63 -0

DOCS - 10491247v275380011

TYA

0,11814%

206.906,29

0,11121%

n/a

n/a
n/a

Matrícu]a
anterior 8.194-R5

Matrícula
anterior 8.194-R5

25,11

Torre Anibal Cardoso - sala L04

219.793,63

n/a
32,11

Torre Anibal Cardoso - sala 103

0,11121%

n/a
34,11

Torre Anibal Cardoso - sala102

206.906,29

Matrícula
anterior -

16'J..800,59

0,08697yo

Matrícula
anterior 8.194-R5

30,'l_6

194.341.,13

0,104460/o

Matrícula

anterior

-

8.194-R5

35,1'1.

Torre Anibal Cardoso - sala L06

13.341,

3

.3200.09 4.02.059L.007

0 -3

13.342

3

.3200 .09 4.02.0591..0023 -1,

8.194-R5

13.343

3

.3200 .09 4.02.0591..007 7 -2

13.344

3

.3200 .09 4.02.059L.0032-0

13.345

3.3200.09 4.02.059] .00 40-1

14.333

3.3200.09 4.02.0591.0001. 0

DOCS - 10491247v2753800/1

TÿA

14334

3

.3200.09 4.02.0591..00304

27L.085,26

0,']..457'J.o/o

Matrícula
anterior -

n/a

8.194-R5

n/a

Matrícula
anterior 8.194R5

208.581.,65

427.408,73

0,1121'1.ÿ"

0,229730/o

n/a

n/a

MatrícuIa
anterior 8.194-R5

42,05

Torre Anibal Cardoso - loja 09

0,'t4266%

Matrícula
anterior 8.194-R5

66,33

Torre Anibal Cardoso - loja 01

265-414,83

n/a

32,37

Torre Anibal Cardoso - sala 111

0,134'1.40/o

MatrícuIa
anterior 8.194-R5

42,07

Torre Anibal Cardoso - sala 110

249.563,40

n/a
4'l_,19

Torre Anibal Cardoso - sala 108

0,12160%

n/a
38,73

Torre Anibal Cardoso - sala107

226-237,31

Matrícula
anterior -

270.956,39

0,L4564%

Matrícula
anterior 8.194-R5

\-J

64,29

Torre Anibal Cardoso

-lojal2

1,4.335

3

.3200.09 4.02.0591.00 47 -9

.3200.09 4.02.059'J..00 48-7

n/a

(superior)

6.17 55.19 5.02.037 5.0002-1

2531..0122707-10

38.396 (térreo)

6.17 55.19 5.02.037 5.0001-3

2531.0122706-39

40.663

6.17 55.195.02. 0411. 0000-8

2531.0008666-04

110.749

6.17 55.105.04. 0066.0000-5

n/a

1,4.336

Casa 2338 Conselheiro Aguiar

38.395

(50%)

3

Casa 2338 Conselheiro Aguiar

RACIL
Casa 2360 Conselheiro Aguiar
C

Imóvel Comercial n" 130 i
Imóvel Comercial no 130 ii

nao
Charles Darwin

-

74.544

101

1.1585.140.0L.0282.0007 -0

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.545

102

1.1585.140.01..0282.0008-9

individualizado

-7

individualizado

não
Charles Darwin

-

74.546

103

1.1 585.140.01..0282.0009

nao
Charles Darwin

L04

74.547

1.1585.140.01.0282.0010-0

Charles

L05

74.548

1 .1

Darwin -

DOCS - 10491247v2 753800/1

TYA

585.140. 0 1.0282.0011-9

4'1.4.263,64

æ

0,222660/o

n/a
33,30

Torre Anibal Cardoso - loja 13

\___,

individualizado
nao

2't4.574,26

0,11533%

Matrícula
anterior 8.19+R5
Matrícula
anterior 8.1.94-R5

78,87

628-787,50

0,33797%

R.7

78,87

628.787,50

0,33797%

R.5

390,00

2.652.765,00

1,42585%

R.2

94,72

2.802.740,29

1,50646%

R.2e3

24'J.,76

7.153.681_,18

3,845077.,

48,13

479.086,6't

0,25751,"/o

R.1

62,13

618.442,78

0,3324'Lo/o

R.1

51.,20

509.645,42

0,27393%

R.1

5'l-,20

509.645,42

0,273930/o

R.1

52,32

520.793,92

0,279920/o

R.1

\J

individualizado
nao
Charles Darwin

-

74.549

L06

1. 1 585. 1 40. 0

1..0282.0012-7

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.550

107

1,.L585.140. 01..0282.0013-5

individualizado
não

Charles Darwin

-

74.551

108

1.1585.140.01,.0282.001.+3

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.552

109

1.1585.140.01..0282.0015-1,

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.553

1L0

1.1585.140.01,.0282.001.6-0

individualizado

140.01.0282.0017 -8

individualizado

não
Charles Darwin

-

74.554

20L

1.1 585.

nao
Charles

Darwin-202

74.555

1.1

585.140.01,.0282.0018-6

individualizado
nao

Charles Darwin - 203

74.556

1.1

585.140.01..0282.00194

individualizado
não

Charles Darwin - 204

74.557

1.1

585.140.01,.0282.0020-8

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.558

205

L. 1

585. 1 40. 0 1,.0282.0021,- 6

individualizado
nao

Charles

Darwin-206

DOCS - 10491247v2753800/1

74.559

TÿA

1. 1 585.

140. 0 1..0282.00224

individualizado

52,32

520.793,92

0,27992%

R.1

48,75

485-258,09

0,26082o/o

R.1

48,75

485.258,09

0,26082%

R.1

103,28

1.028.050,38

0,55257%

R.1

103,28

1.028.050,38

0,55257%

R.1

48,13

479.086,61

0,25751o/o

R.1

62,13

618.442,78

0,332410/o

R.1

5'1,20

509.645,42

0,27393%

R.1

5't,20

509.645,42

0,27393%

R.1

52,32

520.793,92

0,27992%

R.1

52,32

520.793,92

0,27992%

R.1

nao
Charles

Darwin-207

74.560

1.1 585.140.

01..0282.0023-2

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.561

208

1585. 140.01..0282.002+0

individualizado

1. 1 585.140.0L.0282.0025-9

individualizado

1.

nao
Charles Darwin

-

74.562

209

nao
Charles Darwin

-

74.563

210

1.1585. 140.01..0282.002Ç7

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.564

301

1.

1585.140.0'I-..0282.0027 -5

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.565

302

1. 1 585.140.

01.0282.002v3

individualizado
nao

74.566

Charles Darwin - 303

1. 1 585.

140. 0'J..0282.0029 -1.

individualizado
nao

Charles Darwin - 304

74.567

1.1585. 140.01..0282.0030-5

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.568

305

1. 1

585. 140. 0 1..0282.0031-3

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.569

306

L . 1 585.

140. 0L.0282.0032-1.

individualizado
não

Charles Darwin

- 307
Charles Darwin - 308

DOCS
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74.570

1.1585.140.0L.0282.0033-0

individualizado

74.571

1.L585.140.01..0282.003+8

nao

'Y

\---

\)

48,75

485.258,09

0,26082%

R.1

48,75

485.258,09

0,26082%

R.1

103,28

1.028.050,38

0,55257%

R.1

103,28

L.028.050,38

0,55257%

R.1

48,13

479.086,61

0,2575'l.o/o

R.1

62,13

618.442,78

0,3324'L%

R.1

5'J.,20

509.645,42

0,27393%

R.1

5']..,20

509.645,42

0,27393"/"

R.1

52,32

520.793,92

0,279920/o

R.1

52,32

520.793,92

0,27992%

R.1

48,75

495.258,09

0,26082%

R.1

48,75

485.258,09

0,26082%

R.1

K
individualizado
nao
Charles Darwin

-

74.572

309

L.1585.140.01,.0282.0035-6

individualizado
nao

Charles Darwin

-

74.573

3L0

Prédio 23'1,6 Av.Consel. Aguiar
CRAVE - Térreo
Prédio 23-1,6 Av.Consel. Aguiar
CRAVE - Sala 01
Prédio 23'1,6 Av.Consel. Aguiar
RAIL - Sala92

101.630

140.01.0282.0036-4

individualizado

6.17 55.195.02.0359 .0001- 4

2531,.0010439-11

1.1 585.

(23L6 -1j01)

(lote 33)
2531,.0015231,-07

(lote 34)

101.630
6.17 55.195.02. 0359.0003-0

10L.630

(231.6

101.630

101.630

Edifício Porto Seguro - Apt1901
- Av. Boa Viagem 3804

49.685

6.1810.220.02.01 11.001 9-8

2531.0101484-10

Edificio Rio Ave Apt-2202-Rua
dos Navegantes,1245

33.615

6.1810.17 5.02.01.40 .00 4+2

n/a

Edifício Tom Jobim Apt-1301 Rua Domicio Rangel,28
Emp. Boa Viagem Norte - Loja4

97.079

6. 1 755.

41.558

6.17 55.190.0L. 0130. 0003-7

Graham Bell - Loja 02

52.505

1.

DOCS - I 0491247v2

7

53800/1 TY A

1.028.050,38

0,55257o/o

R.1.

103,28

1.028.050,38

0,552570/o

R.1

610,60

1.083.380,20

0,58231yo

Matrículas
anteriores:

377,71

670:l_66,29

0,360210/o

'1.4'1,47

251.008,51

0,134920/o

25,60

2.004.555,00

1,077440/o

25,60

8.046.000,00

4,32469%

393,61

3.223.945,56

'1.,732850/o

R.1

26'l_,1'l_

1.769.329,1,4

0,9510'J.o/o

AV.1-

177,00

1.589.500,00

0,854350/o

R.2

126,26

740.945,00

0,398250/o

R.1

- salaZ)

Prédio 231,6 Av.Conselheiro
Aguiar - Sala 03
Prédio 231,6 Av.Conselheiro
Aguiar RACIL

103,28

055.03.0024.0026-0

1585. 084.0 2.0228.0218-5

2531.0119135-28

n/a
2531 .011,4902-01

80,32

559.403,02

82.333

1,6.289

0,30069%

-

R.2 e R.5

-

R.2 e R.5

R.1

Graham Bell - Loja 03

52.506

1.

Graham Bell - Loja 04

52.507

1 .1

Graham Bell - Sala 208

52.515

1.1s85. 084.0 2.0228.0020-4

Graham Bell - SaIa 209

52.516

1.

Graham Bell - Sala 210

52.517

1 .1

Graham BeIl - Sala 401

52.532

Graham Bell - Sala 402

1s85. 084.0 2.0228.0219 -3

2531..011.4903-84

80,32

559.403,02

0,30068%

R.1

2.0228.0220-7

253-t .0114905-46

10'l_,97

71,0.188,32

0,38172%

R.1

2531..011.4812-02

30,45

230.421.,29

0,12385%

R.1

1585. 084.0 2.0228.002\-2

2531,.011,4830-94

3'1,28

236.702,06

0,12723%

R.1

2.0228.0022-0

2531..01L4U8-13

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

1.

1s85. 084.0 2.0228.0037 -9

2531..011.4689-66

30,45

230.421,29

0,12385%

R.1

52.533

1.

1585. 084.0 2.0228.0038-7

2531..011.4708-63

30,45

230.42'1,,29

0,1238570

R.1

Graham BeIl - Sala 403

52.534

1. 1

585. 084.0 2.0228.0039 -s

2531,.0114725-64

31.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 404

52.535

1.1585. 084.02.0228.0040-9

2531,.011,4743-46

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell - Sala 405

52.536

1. 1

585. 084.

2.0228.00 41-7

2531,.01't476'1,-28

28,78

217-7U,06

0,117060/o

R.1

Graham Bell - Sala 406

52.537

1. L

585. 084.0 2.0228.0042-5

2531.0114778-76

31.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham

- Sala 407

52.538

1.

1585. 084.0 2.0228.0043-3

2531.011,4796-58

30,45

230.421,,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - Sala 408

52.539

1.

1585. 084.0 2.0228.00M:J.

2531.011,481,4-74

3045

230-42't,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - Sala 409

52.540

1.

1585. 084.0 2.0228.0045-0

2531.01L4832-56

3'1,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 410

52.541

1. 1

585. 084.0 2.0228.0046-8

2531.0114850-38

28,78

217.7U,06

0,117060/o

R.1

Graham Bell - Sala 411

52.542

1.

1585. 084.0 2.0228.0047 -6

253'J..01'14868-67

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell-Sala412

s2.543

1.1585. 084.0 2.0228.0048-4

253'J..01].4886-49

3'J.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 701

52.568

1.1585.084.02.0228.0073-5

253't,.0114692-61

30,45

230.42't,29

0,123850/o

R.1

Graham Bell-Sala702

52.569

1.1 s85. 084.0

2.0228.007 +3

2531.0114711-69

30,45

230.42'1,,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - Sala 703

52.570

1.1 585. 084.0 2.0228.007

ý1,

253L.01't4728-07

3'1.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 704

52.57'1,

1.1 585. 084.0 2.0228.007

G0

2531,.0114746-99

28,78

217.7U,06

0,117060/o

R.1

Graham Bell - Sala 705

52.572

1.1 585. 084.0 2.0228.007 7 -8

253L.011.4764-70

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell - Sala 706

52.573

1.1 585. 084.0 2.0228.007

8-6

2531.0114781-71

3'1.,28

236.702,06

0,127230/o

R.1

Be17
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585. 084.

585. 084.

0

0

0

Graham Bell-Sala707

52.574

1.1585. 084.0 2.0228.007 9-4

2531.01L4799-09

30,45

23í-.42't.,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - SaIa 708

52.575

1.

158s. 084.0 2.0228.0080-8

253'J_.011.4817-17

30,45

230-42't,29

0,123850/o

R.1

Graham Bell - Sala 709

52.576

1 .1

s85. 084.

0

2.0228.008'1,- 6

253'J..01L4835-07

3'1.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 710

s2.577

1.1 585. 084.

0

2.0228.0082-4

2531.0114853-80

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell - Sala 711

52.578

1.1 585.084.

0

2.0228.0083-2

2531,.01L4871,-62

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell-Sala712

52.579

1.1 585.084.0

2.0228.0084-0

253't.011.4889-91

3'1.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 801

52.580

1.1 585. 084.0

2.0228.008ý9

2531..01L4693-42

30,45

230.421,29

0,123850/o

R.1

Graham Bell - Sala 802

52.581

1.1 585. 084.0

2.0228.0086-7

2531..0ÏJ.471240

3045

230.42'1.,29

0,123850/o

R.1

Graham Bell - Sala 803

52.582

1.

1585. 084.02.0228.0087 -5

253'1.011.4729-98

31_,28

236.702,06

0,127230/o

R.1

Graham Bell - SaIa 804

52.583

L.1585. 084.0 2.0228.0088-3

253'J,.011.4747-70

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham BeIl - Sala 811

52.590

1.1585. 084.

2.0228.009ý6

2531,.011,4872-43

28,78

217.7U,06

0,117060/o

R.1

Graham Bell- Sala 812

52.591,

1.1585.084.0 2.0228.009 6-4

2531..0114890-25

3L,28

236.702,06

0,12723%

R.1.

Graham Bell - Sala 1201

52.628

1. 1 585.

084. 0 2.0228.0133 -2

253L.0114697-76

30,45

230.42'J,,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - Sala 1202

52.629

1.1 585.084.0

2.0228.0134-0

253L.011.47L6-73

30,45

230-42L,29

0,123850/o

R.1

Graham Bell - Sala 1203

52.630

1.1 585. 084.0

2.0228.0135-9

2531,.0114733-74

31,,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - Sala 1207

52.634

1.1 585. 084.0

2.0228.0139-1,

2s31..01'14804-00

30,45

230.421,,29

0,!2385%

R.1

Graham Bell - Sala 1208

52.635

1.1 585. 084.0

2.0228.0140-5

2531..01L4822-8/,

30,45

230.421_,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - Sala IZL'J.

52.638

1. 1 585. 084. 0 2.0228.0L43 -0

253L.01'J.4876-77

28,78

217-7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell-Sala1212

52.639

1.

M-8

253L.01'J.4894-59

31_,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell - SaIa 1701

52.652

1.L 58 5. 084.

0

2.0228.0193-6

253L.011.4703-59

30A5

230.421_,29

0,12385%

R.1

Graham Bell-Sala1702

52.653

1-.L585. 084.0

2.0228.019 +4

253L.01L4720-50

30,45

230.421,,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - SaIa 1703

52.654

1.1585.084.0 2.0228.0195-2

2531..01L4738-89

31.,28

236.702,06

0,12723%

R.1

Graham Bell-Sala1704

52.655

1.1 585. 084.0

2.0228.0196-0

253't .01't4756-60

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1
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0

1585. 084. 0 2.0228.0't

â-

Graham Bell - Sala 1705

52.656

1.1 585.084.

0

2.0228.0197 -9

2531,.0114773-61

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell - Sala 1706

52.657

1.1 585.084.

0

2.0228.019ÿ7

2531.0114791-43

3L,28

236.702,06

0,127230/o

R_1

Graham Bell - Sala1707

52.658

1.1 585. 084.

0

2.0228.0199 -5

2531 .01'14809-07

30,45

230.42'1.,29

0,12385%

R.1

Graham Bell - Sala L708

52.659

1.1 585. 084.

0

2.0228.0200-2

2531,.011,4827-99

30,45

230.42'1,,29

0,12385%

R.1

Graham Bell-Sala1709

s2.660

L.1 585. 084.

0

2.0228.0201,-0

2531,.011,4845-70

3L,28

236.702,06

0,127230/o

R.1

Graham Bell - Sala 1710

52.661,

1. 1 585. 084. 0

2.0228 .0202-9

2531,.011,4863-52

28,78

217.7U,06

0,11706%

R.1

Graham Bell - Sala 1711

52.662

1.1 585. 084.0

2.0228.0203-7

2531,.011,4881-34

28,78

217.7U,06

0,117060/o

R.1

Graham Bell-Sala1712

52.663

1.1 s85. 084.0

2.0228.0204-5

2531,.0114899-63

3'1",28

236.702,06

0,127230/o

R.1

Emp. Trade Center Sala 38

64.379

6.17 55.100.02. 0354.0038-0

2531,.0016705-92

46,33

258.767,71,

0,13909%

R.1

Emp. Trade Center Sala 56

64.397

6.17 55.100.02. 03s4.0056-8

253L.00L675'J.-28

64,85

362.207,78

0,19468%

R.1

Emp. Trade Center Sala57

64.398

6.1 755.1.00.0

2.0354.0057 -6

2531,.0016758-02

48,20

269.212,26

0,'J.4470%

R.1

Emp. Trade Center Sala 58

64.399

6.1755.100.02.03il.0058-4

2531.00] 6759-85

48,20

269.212,26

0,14470%

R.1

878,40

2.637.550,00

1,41767%

AV.1

495,45

541,.220,36

0,29090%

AV.1

495,45

54'1,.220,36

0,29090"/o

AV.1

693,00

2.556.800,00

1,374270/o

AV.2

277,12

2.174.238,28

1,16864%

R.1

2.032.07't,72

'1,,09223%

R.1

Galpões 1968 B (Av. Marechal
Mascarenhas de Moraes, 1968 35.575

6.17 60.07 5.02.0087 .0002-5

n/a

35.580

6.17 60.285.02.037

4

n/a

35.581

6.17 60.285.02.037 0.0002-2

n/a

Mascarenhas de Moraes, 701)

35.587

6. 1 705.

Isaac Newton - Loja 1

62.684

1.1585.093.04.0313.0002-8

Galpão B)

Galpão 4804 (Rua Alemanha,
480)

0

.0001,-

Galpão 4808 (Rua Alemanha,
480)

Galpão 701,

(At.

Marechal

Isaac Newton - Loja 3

62.686

080.0 4.0149 .0002-4

1.1585. 093.0 4.0313.000+4

2531,.0005U6-25
2531,.0120568-07

259,00

100
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Isaac Newton - Sala 301

62.617

L.1585.093.04.0313.0013-3

2531.0120499-32

62.658

1.1585.093.04.0313.00541-0

2531,.0120536-11

62.653

1.158s.093.04.0313.0013-3

2531.0120535-30

1202Isaac Newton (Perm
Pontes Corporate)
SaIa 1203Isaac Newton (Perm

62.654

1.1585.093.04.0313.0050-8

2531..0120536-11

Pontes Corporate)

62.655

1.1s85.093.04.0313.0051-6

2531,.0120537-00

62.656

1.1s85.093.0 4.0313.00524

253L.0120538-83

Isaac Newton - Sala 1302

Sala L201 Isaac Newton (Perm
Pontes Corporate)
SaTa

Sala 1,204Isaac Newton (Perm
Pontes Corporate)

126,31.

1.021.190,00

0,54888%

126,31

'1..02L.190,00

0,54888%

126,31

1..02't.178,00

0,il888%o

126,31

't..02'1..178,00

0,54888o/o

62,60

506.102,00

0,27203%

62,60

506.102,00

0,27203%

101
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ANEXO VI
Emissões Agente Fiduciário

Certificados de Recebiveis lmobiliários da
Emissora

1e

Série da 4a Emissão

lsec Securitizadora S.A

ValorTotalda Emissão

Rs 12.108.513,32

Iaxa de Juros

IGP-M +lL,Sÿ/oaa

Quantidade
Data de Emissão

242

Data de Vencimento

Garantias
Ressate Antecipado

Amortização
Enquadramento

outubro de 2016
15 de outubro de 2026

24 de

Aval, Cessão Fiduciaria de Recebiveis, AF de lmoveis,
Regime Fiduciário e consequentemente constituição do
Patrimonio Separado.
Nos termos da Clausula 6.1do Termo de Securitizacão
Nos termos da Clausula 6.2do Termo de Securitizacão

Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 2c Série da 4e Emissão
Emissora
lsec Securitizadora S.A
ValorTotalda Emissão
rs 32.620.815,51
Taxa de Juros

IPCA + 7,ÿ/oââ

Quantidade
Data de Emissão

3626
05 de setembro de 2016

Data de Vencimento

19 de

Garantias
Resgate Antecipado

Amortizacão
Enquadramento

Emissora

fevereiro de 2030

Alienação Fiduciaria de lmóvel, Fiança Bancária, e Fundo
de Reserva.
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitização
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitizacão

Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da
lsec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão

Rs 69.913.663,58

Taxa de Juros

I

69.913

Data de Vencimento

janeiro de 2027
AF lmovel
Nos termos da Clausula

Resgate Antecipado

Amortizacão
Enquadramento

Série da 4a Emissão

PCA/I BGE + 6,2988Yo a.a

Quantidade
Data de Emissão
Garantias

5a

12 de ianeiro

de 2077

12 de

7 do Termo de Securitização

Nos termos da Clausula 7 do Termo de Securitização

Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da
lsec Securitizadora S.A

Emissora

Valor Total da Emissão

Rs10.67s.060.03

Taxa de Juros

IPCA + 6,ú/oaa

Quantidade
Data de Emissão

1900

6e

Série da 4e Emissão

21de março de 2Ot7

Data de Vencimento

10 de abril de 2031

Garantias

Alienação Fiduciaria de lmóvel, Fiança Bancária, e Fundo
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitizacão
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitização

Resgate Antecipado

Amortizacão
Enquadramento

Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 184 e 194 Série da 4a Emissão
lsec Securitizadora S.A

Emissora

350.000.000
Valor Total da Emissão

1s0.000.000

Taxa de Juros

IPCA + 6,@%aa

350000

Quantidade
Data de Emissão

150000

Data de Vencimento

Amortizacão

13 de dezembro de 2032
Alienacão Fiduciaria de lmóvel, Fiança Bancária, e Fundo
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitização
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitização

Enquadramento

Adim lente

Garantias
Resgate Antecipado

11de dezembro de 2017
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Certificados de Recebiveis lmobiliários da 11e, L2?, t3?,14e Série da 4e Emissão
lsec Securitizadora S.A
Emissora
70.572.075
70.572.075
28.739.830
Valor Total da Emissão

25.959.92L
IPCA +Ç007o

IPCA+6,Wo
IPCA +6,00%

Taxa de Juros

IPCA+5,75%
10000

Quantidade

10000
10000
10000

tsloe/zot7
Data de Emissão

Data de Vencimento

Lslos/2oL7

t5/æ/2017
09/to/20L7
os/09/2027
os/os/2027
os/oe/2024

}sl09/2024

Amortização

Alienacão Fiduciaria de lmóvel, Fiança Bancária, e Fundo
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitização
Nos termos da Cláusula 8.2 do Termo de Securitização

Enquadramento

Adim lente

Garantias
Resgate Antecipado

(
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