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TERMO DE SECURITIZAçÃO DE CRÉDITOS IMOB¡LIÁRIOS

peto present e Termo de Securítização de Créditos Imobiliários ("Termo de SecuritizaÇão") e na methor forma
de direito, as partes

I.

PARTES

5ão Pauto, na
lsEc sEcuRlTlzADoRA S.A., sociedade anônima com sede na cidade de 5ão Pauto, Estado de
no GNPJ sob o no
Rua Tabapuã, no 1.123, 21o andar, conjunto 215, ltaim Bibi, cEP 04533-004, inscrita

("Emissora"); e
0g.769.451/0001-08, neste ato representada na forma do seu Estatuto sociat

vóRTX DtsrRtBUtDoRA DE TíTULos E vALoREs MoBtLtÁRtos LTDA., instituição financeira, com sede na
andar, inscrita no
Cidade de São pauto, Estado de São Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,2o

cNpJ sob

o no 22.610.500/0001-gg, neste ato

representada na forma do seu contrato sociat ("Aqente

Fiduciário").

(a

Emissora

e o Agente Fiduciário adiante denominados em conjunto como "PgI!g!" e, individual e

indistintamente, como "Parte")

direito, cetebrar o presente Termo de Securitização para vincutar
os Créditos lmobitiários (conforme definidos na Ctáusula 1.1 abaixo) aos Certificados de Recebíveis
Lei no 9'514,
lmobitiários da 51u Série da 4" Emissåo da lsec Securitizadora S.4., de acordo com o artigo 8o da
Resotvem as partes, na methor forma de

de 20 de novembro

de

1997, conforme atterada, bem como das demais tegistações apticáveis e as ctáusutas

abaixo redigidas.

II-

CLÁUSULAS

clÁusuLA PRIMEIRA - DEFINIçÕEs

1.1.

Definições: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições' sem

prejuízo daquelas que forem estabetecidas no corpo deste Termo de Securitização.

"Agsücljduçjérjs"
"

É a vÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,

e

lnstituiÇão Custodiante"

:

quatificada no preâmbuto deste Termo de Securitizaçäo;
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aa

Auditor Independente"

Auditor independente a ser contratado peta Emissora para realização
da auditoria do Patrimônio separado, nos termos da lnstrução cVM no
600/1 8;

..ANBIMA'':

É

a Associação Brasiteira das Entidades do Mercado Financeiro e de

Capitais;

"Assembteia Geral dos Titutares

A Assembteia Geral de Titutares dos cRl, convocada e instatada

dos CRl":

termos da Ctáusuta Quatorze deste Termo de Securitização;

rrB3t':

É a 83 S.A.

-

nos

BRASIL, BOLSA, BALCAO, instituiçäo devidamente

autorizada peto Banco central do Brasit para a prestação de serviços
de depositária de ativos escriturais e tiquidação financeira;

,a

Banco Liquidante"

Banco Bradesco

s.4., instituição financeira com sede na cidade

de

Osasco, Estado de São Pauto, no Núcteo Cidade de Deus, s/no, Vila
Yara, inscrita no GNPJ sob o no 60.746.948t0001 -12, responsável petas
tiquidações financeiras dos CRI;

"Botetim de Subscriçäo"

São os botetins

de subscriçäo dos CRl, por meio dos quais os

investidores subscreverão os CRI e formatizarão a sua adesão a todos

os termos

e

condições deste Termo de securitização

e da oferta

Restrita;

'rccl"

As 312 (trezentas e doze) cédutas de crédito imobitiário fracionárias,
sem garantia reat imobitiária, sob a forma escriturat, representativas,

em conjunto, da totalidade dos créditos lmobitiários, emitidas pela
Emissora nos termos da Lei no 10.931 104 e da Escritura de Emissão de
CCI;

Cedente"

É

a PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 5.4', sociedade anônima, com sede

na Cidade de São Pauto, Estado de 5ão Pauto, na Rua Fidêncio Ramos,

no 302, conjunto 64-4, Vita Otímpia, CEP 04551-010, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 21.876.83310001'90;
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o contrato de Parceria Públ,ico-Privada sH no 001 12015,
cetebrado entre a cedente, o Devedor, a companhia Pautista de
Significa

"ÇqNIaþjgÌPP":

parcerias - cPP, na quatidade de interveniente fiadora e a companhia

de Desenvotvimento Habitacional e urbano do Estado de são Paulo

-

CDHU, na quatidade de interveniente, em 23 de março de 2015, tendo

por objeto, entre outros, a

concessão administrativa para

imptantaçäo de habitações de interesse social

e de habitações

a

de

mercado poputar na região central da Cidade de São Pauto;

É a conta

"Conta Centratizadora

corrente no 2987'4, Agência

no 3395-2, Banco Bradesco, de

titutaridade da Emissora;

junto ä
É a conta corrente no 1860'0, na agência no 4992, mantida

"Conta Vincutada Mäe"

Caixa Econômica Federat, de titutaridade da Cedente, na qual
transitarão os recursos provenientes da totatidade das
contraprestações mensais, devidas peto Devedor
Contrato de
uc

de Adm

Contas"

de

no âmbito

do

PPP;

o lnstrumento Particular de constituição e Administração de conta
vinculada, custodia de Recursos Financeiros e outras Avenças
cetebrado entre a cedente e a caixa Econômica Federal em 18 de
outubro de 2018, por meio do quat a caixa Econômica Federal se
obrigou a abrir e administrar a Conta Vincutada Mãe, à quat, em

,Ê_

sistema

de cascata, vincutam-se outras contas

bancárias de

movimentação restrita, abertas e administradas peta própria caixa
Econômica Federat, correspondentes a cada um dos Empreendimentos

e, subsequentemente e

a

cada uma das
parcetas da contraprestação pecuniária devida peto Devedor à
correspondentemente,

Cedente;

"Contrato de Cessão"

t- o lnstrumento Particulor de Contrato de

Cessão

de

Créditos

lmobiliórios e Outras Avenças cetebrado entre a Cedente e a Emissora
em 10 de dezembro de 2019, por meio do qual a Cedente cedeu
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Emissora os créditos lmobitiários, bem como cedeu fiduciariamente
em favor da Emissora as Garantias;

aa

Contrato de Penhor de Cotas

Ê.

o Contrato de Penhor

e Outras Avenços cetebrado entre o Devedor,

a companhia Pautista de Parcerias - cPP e a cedente, tendo como
interveniente anuente o Banco do Brasil S.4., na quatidade de agente
de garantia, em 20 de agosto de 2015, por meio do qual a Garantia
CPP

"Contrato de Penhor de Direitos
Creditórios":

,i:

o

foi constituída;
Contrato de Penhor

de Direitos Creditórios, Administração

de

contas de Nõo Livre lvlovimentaçõo e outras Avenças cetebrado entre
a companhia de Desenvotvimento Habitacionat e urbano do Estado de

São Pauto

-

CDHU,

a Cedente e a Caixa

Econômica Federat, na

quatidade de agente de garantia, tendo como interveniente anuente
o Devedor, em ó de novembro de 2015, por meio do qual a Garantia
CDHU

aa

Créditos lmobitiários

foi constituída;

os créditos imobitiários correspondentes (A) a parte da Parceta A da
contraprestação pecuniária referente aos Empreendimentos Jútio

Prestes Quadra

50, correspondente ao ftuxo referencial

de

pagamentos descrito no Anexo I do contrato de cessão, acrescida de

todos os respectivos acessórios nos termos do Contrato de PPP, tais

como atuatização monetária, encargos moratórios,

muttas,

penatidades e eventuais indenizações, Garantias (conforme definidas
(B)
no contrato de cessão) e demais encargos contratuais e tegais; e
parte da Parcela A e parte da Parcela c da contraprestaçäo pecuniária

referente ao Empreendimento Repúbtica A, correspondentes ao ftuxo
determinado de pagamentos descrito no Anexo ll do contrato de
cessão, acrescida de todos os respectivos acessórios nos termos do

contrato de PPP, tais como atuatizaçäo monetária,

encargos

moratórios, muttas, penatidades e eventuais indenizações, Garantias

(conforme definidas no contrato

de cessão) e demais

encargos

contratuais e legais;
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"CRl em CircutaÇão"

para fins de quórum, são todos os cRl em circutaçäo no mercado,

excluídos aquetes que

a

Emissora,

a

Cedente

eo

Devedor

eventuatmente possuírem em tesouraria, ou que sejam de titularidade
que
de suas respectivas empresas ligadas, assim entendidas empresas
sejam subsidiárias, cotigadas, controtadas, direta ou indiretamente'
empresas sob controte comum ou quatquer de seus diretores,
consetheiros, acionistas ou pessoa que esteja em situação de conftito
de interesses;

'cRl":

5ão os Certificados de Recebíveis lmobitiários da 51" Série da

4u

Emissão da Emissora;

a Comissão de Vatores Mobitiários;

"cvM"

É

"Data de Aniversário"

conforme disposto no Anexo I ao presente Termo de securitização;

"Data de Emissão"

É

o dia 10 de dezembro de 2019;

"9gygdqr"

É

o Estado São Pauto;

"Dia Útit" ou "Dias Úteis":

Quatquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado dectarado
nacionat, na Repúbtica Federativa do Brasit;

"Documentos da Operação"

Quando mencionados em conjunto:

(i) o Contrato de PPP; (ii) a
Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) os
instrumentos que formatizam as Garantias; (v) este Termo de
Securitização; (vi) os botetins de subscrição dos CRI; e (vii) os
outros instrumentos que integrem ou
presente operação e que venham a ser

respectivos aditamentos

venham

a

integrar

a

e

cetebrados;
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"Eni$ãq"

É

a emissão da 51u Série da 4a Emissão de CRI da Emissora;

"fuissgre

E

a lsEC SECURITIZADORA S.4., quatifìcada no preâmbuto deste Termo

de Securitização;

são os Empreendimentos Jútio Prestes Quadra 50 e o Empreendimento

Empreendimentos

Repúbtica A;

empreendimentos imobitiários de destinação residencial
denominados (i) "Condomínio Residencial Campos Elíseos",

os

"Empreendimentos Jútio Prestes
Quadra 50":

desenvotvido peta cedente sob o regime de incorporação imobitiária
por mandato, nos termos do artigo 31, 51o da Lei no 4'591 /64, sobre o
imóvet objeto da matrícuta

n"

134.286 do 2o Oficial de Registro de

lmóveis de são Pauto/5P, locatizado na cidade de säo Pauto, Estado
de São Pauto, na Atameda Dino Bueno, no 44, Centro; (ii) "Condomínio
Residencial ctevetand", desenvolvido peta cedente sob o regime de
incorporação imobitiária por mandato, nos termos do artigo 31 , 51o da

Lei

no

4.591/64, sobre o imóvel objeto da matrícuta no 134.287 do20

oficiat de Registro de lmóveis de 5ão Pauto/sP, locatizado na cidade
de São Pauto, Estado de 5ão Pauto, na Atameda Ctevetand, no 221,
Centro;

"EmÞreendimento RePúbtica A"

:

o empreendimento imobitiário de destinação residenciat denominado
,,condomínio Residenciat Gusmões", desenvotvido pela cedente sob o
regime de incorporação imobitiária por mandato, nos termos do artigo

da Lei no 4.591/64, sobre o imóvet objeto da matrícuta no
103.454 do 5" oficiat de Registro de lmóveis de são Pauto/SP,

31,

S1o

locatizado na cidade de são Pauto, Estado de 5äo Pauto, na Rua dos
Gusmões, no 199, Centro;

,,Escritura de Emissão de

CCl":

Ê

o

lnstrumento Particular

de

Emissão

de Cédulas de

Crédito

tmobiliório Frocionários, Sem Garantía Real lmobilióría, sob a
Escritural e Outras Avenças, cetebrado em 10 de dezembro de 2019,
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entre a Emissora e a lnstituição Custodiante' por meio do qual as CCI
foram emitidas;

aa

Escriturador"

o Banco Bradesco 5.4., instituiçäo financeira com sede na Cidade de
Osasco, Estado de São Pauto, no Núcteo Cidade de Deus, s/no, Vita
É

Yara, inscrita no cNPJ/MF sob o

n'

60.746.948/0001-12, responsável

peta escrituração dos CRI;

"Fundo de Reserva"

o fundo de reserva constituído nos termos da ctáusuta 2.4 do contrato
de Cessão;

"GerAü!ê tPP

fiança, em caráter irrevogável e irretratávet, prestada pela
Companhia Pautista de Parcerias - CPP, nos termos do item 25'2' do
contrato de PPP, na condição de fiadora sotidariamente responsável
peto fiet cumprimento da obrigação imputável ao Devedor, no que se
refere, exctusivamente, ao pagamento do vator correspondente a 6
(seis) prestações mensais da contraprestação pecuniária referente a
Parceta

A dos Empreendimentos e Parceta c do

Empreendimento

Repúbtica A, com renúncia expressa ao benefício previsto no artigo
827 do Código Civit, fiança esta assegurada mediante penhor,

instituído nos termos do artigo 1.3ó1 do Código civit, sobre cotas do
BB CPP Projetos Fundo de lnvestimento em Cotas de Fundos de
lnvestimento Renda Fixa Longo Prazo, inscrito no GNPJ sob o no
17.116.24310001-92 (,,Fundo"), do quat a cPP é cotista exctusiva, em

vator consistente, no tempo, com o montante exigível da
contraprestação pecuniária e sob os mesmos timites da obrigação
sotidária, constituída por meio do Contrato de Penhor de Cotas;

a,

Garantia CDHU

em caráter facuttativo e oneroso, a comptementação da Garantia CPP
garantia subsidiária ou comptementar prestada peta

mediante

companhia de Desenvolvimento Habitacionat e urbano do Estado de
são Pauto - CDHU correspondente ao penhor, nos termos do artigo
1.431 e seguintes do código Civit, incidente sobre parcela da receita
operacional da Companhia de Desenvotvimento Habitacional e Urbano

do Estado de são Pauto - CDHU, proveniente de direitos creditórios
livres e desembaraçados, emergentes dos contratos
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comerciatização de suas unidades habitacionais, incidente sobre ftuxo
financeiro segregado em conta de movimentação restrita, observado

mensatmente,

o valor equivatente a 1

(uma) contraprestação

pecuniária referente a Parceta A dos Empreendimentos e Parceta c do
Empreendimento Repúbtica A, na hipótese de ocorrência de evento de
por
inadimptemento, desde que esgotada a Garantia CPP, constituída
meio do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios;

A Garantia CPP, a Garantia CDHU e o Fundo de Reserva, quando

"Garantias"

mencionados em conjunto;

no

"lnstrucão

400/03":

É a instrução da

cv¡

no

400, de 29 de dezembro de 2003, conforme

atterada;
,,lnstrução CVM no

476109":

É a instrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
atterada;

"lnstrução CVM no 539/13":

É

a instrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme

atterada;

"

l

nstru

3/ 16":

CVM no

É

a instrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme

atterada;

"lnstrucão CVM

no

600/18":

"!P(Á/j9EE"

de agosto de 2018;

É

a lnstrução da CVM 600, de

É

o índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampto, pubticado peto

1o

lnstituto Brasiteiro de Geografia e Estatística;
,,Lei das Sociedades por

aa

Lei n" 4.591 /64

"Lei

no

6.385/76":

Ações":

A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme atterada;

A Lei no 4.5g1 , de 1ó de dezembro de 1964, conforme atterada;
A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme atterada;
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ALeinog.5l4,de20denovembrodelggT,conformeatterada;

9.514197"

"Lei

no

"Lei

no 10.931

A Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme atterada;

/04"

"Medida Provisória

no

2.158-

35/01":

que attera a
a Medida Provisória no 2.158, de 24 de agosto de 2001,
- COFINS' para
l,egistação das Contribuições para a Seguridade Social
do Patrimônio do
os Programas de lntegratização Social e de Formação
outras
servidor Púbtico - Pls/PASEP e do lmposto sobre a Renda, e dá

É

providências;

"Multa lndenizatória"

:

na forma
Corresponde à mutta compensatória, a títuto de indenização
paga peta Cedente em favor
dos artigos 408 a 416do Código Civit, a ser

ctáusuta 6.3 do
da Emissora, nos vatores e procedimentos previstos na
de que
Contrato de Cessão e, caso o direito à Recompra Compulsória,
é titutar a Emissora, não possa ser exercido;

"Obriqações Garantidas"

Significa as obrigações de pagamento principais e acessórias'
no seu
presentes ou futuras, relativas aos créditos lmobitiários, seja
vencimento originat ou antecipado;

,a

Oferta Restrita

nos
corresponde à oferta dos cRl no mercado de capitais brasiteiro,

termos da lnstrução CVM

aa

Parceta A

no

476/09;

As parcetas fixas de remuneração integrantes da contraprestação
pecuniária devida no âmbito do Contrato de PPP, pagas mensatmente
pela
peto Devedor, retativamente às unidades habitacionais entregues
Cedente, catcutadas na forma do item 7'3' do Contrato de PPP;
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As parcetas fixas de remuneração integrantes da contraprestaçao

Parcetas C"

pecuniária devida no âmbito do Contrato de PPP, pagas mensatmente
peto Devedor, retativamente às obras não residenciais associadas às
unidades habitacionais entregues peta cedente, catcutadas na forma
do item 7.3. do Contrato de PPP;
peta aquisição
Corresponde ao preço que a Emissora pagará à Cedente
lmobitiários, na forma prevista na ctáusuta 2.2 do

"Preço de Cessão"

dos créditos

Contrato de Cessäo;

o patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário,
petos créditos lmobitiários representados petas ccl e petas Garantias,

É

"Patrimônio SeDarado"

nos termos do artigo 9o da Lei n" 9.514/97;

"

Recompra Computsória"

:

dos
Corresponde à obrigação da Cedente em recomprar a totatidade
previstos na
créditos lmobitiários, conforme procedimentos e vatores

quando da ocorrência
Ctáusuta 6.1 e seguintes do Contrato de Cessão,
de eventos de Recompra Computsória;

RecomÞra Facuttativa"

dos
corresponde à facutdade da cedente de recomprar a totatidade
previstos na
créditos lmobitiários, conforme procedimentos e vatores
Ctáusuta 6.2 e seguintes do Contrato de Cessão;

"Reqime Fiduciário"

É

o

regime fiduciário instituído sobre os créditos lmobitiários e

artigo
Garantias por meio deste Termo de Securitizaçäo, na forma do

godaLein"g.5l4lgT,inctuindoaContaCentralizadora'coma
pagamento
consequente constituição do Patrimônio Separado, até o

integrat dos CRl, isentando os bens

e

direitos integrantes do

patrimôn.io separado de ações ou execuções de credores da Emissora'

deformaquerespondamexclusivamentepelasobrigaçõesinerentes
aos títutos a etes afetados;
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corresponde a este Termo de securitização de créditos lmobitiários,

"Termo de Securitização"

para vincutar os créditos lmobitiários aos certificados de Recebíveis
lmobitiários da 51" Série da 4u Emissão da Emissora;
CRI;
5ão investidores que venham a subscrever ou adquirir os

"Titutares dos CRl"

que compõem os
As216 (duzentas e dezesseis) unidades habitacionais

"Uddêdg!"1

Empreendimentos

Jútio Prestes Quadra 50, as quais

foram

devidamente aceitas peto Devedor, conforme termos de recebimento
de 2019
de obra datados de 2 de dezembro de 2019 e 3 de dezembro

e as 96

(noventa

e

seis) unidades habitacionais que compõem o

aceitas
Empreendimento Repúbtica A, as quais foram devidamente
de
peto Devedor, conforme termos de recebimento de obra datados
24 de jutho de 2019; e

O montante

"Valor de RecomDra

catcutado

de acordo com o fluxo futuro

(parcetas

no Anexo ll
vincendas) dos Créditos lmobitiários previstos no Anexo I e
do
do Contrato de Cessão, atuatizado pelro IPCA/IBGE, nos termos
(seis por
Contrato de PPP, trazido a vator presente pela taxa de 6,0%
cento) ao ano' ajustado por eventual ágio ou deságio na integratização
A e à Parceta
dos CRl, conforme o caso' para o ftuxo retativo à Parceta

C, somado a eventuais parcetas vencidas e não pagas dos Créditos
da
lmobitiários e suas muttas e encargos, bem como as despesas
da
operaçäo incorridas e não pagas, desde que de responsabitidade
Cedente.

servem
1.1.1. Atém disso, (i) os cabeçathos e títutos deste Termo de Securitização

apenas para

o significado dos dispositivos aos quais se
conveniência de referência e não timitarão ou afetarão

e outros termos semethantes
apticam; (ii) os termos "inctusive", "inctuindo", "particutarmente"
do termo "exemptificativamente"; (iii)
serão interpretados como se estivessem acompanhados
nesta ctáusuta Primeira apticar'se-ão tanto
sempre que exigido peto contexto, as definições contidas
(iv) referências a
pturat e o gênero mascutino inctuirá o feminino e vice-versa;
no singutar quanto no

quatquer documento

ou outros instrumentos inctuem todas as suas atterações,

substituiçöes'

expressamente disposto de forma diferente;
consotidações e respectivas comptementações, satvo se
às
disposições legais serão interpretadas como referências
reformutadas; (vi) satvo se de outra
respectivamente atteradas, estendidas, consotidadas ou

(v)

referências

a
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itens ou anexos
expressamente estabetecido neste Termo de Securitização, referências a ctáusutas,

(vii) todas as referências a
apticam-se a ctáusulas, itens e anexos deste Termo de Securitização; e
quaisquer partes inctuem seus sucessores, representantes e cessionários devidamente autorizados'
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

irrevogável e
Obieto: por meio deste Termo de Securitização, a Emissora vincuta, em caráter
CRI objeto desta Emissão,
irretratável, a totatidade dos Créditos lmobitiários, representados petas CCl, aos

2.1

.

cujas características säo descritas na ctáusuta Terceira abaixo.

Z.Z.

Autorização: A Emissäo

foi autorizada peta Reunião do Consetho de Administraçáo da

Emissora,

reatizada em 10 de janeiro de 2019.

da totatidade dos créditos
Orieem dos Créditos lmobitiários: As CCl, representativas, em conjunto,
forma escriturat, nos termos
lmobitiários, foram emitidas peta Emissora sem garantia reat imobitiária, sob a

2.3.

da Lei no 10.931/04 e da Escritura de Emissão de CCI'

2.3.1. A Escritura de

Emissão

custodiante, nos termos do

5 4o

de CCI encontra-se devidamente custodiada junto à lnstituição

do artigo 18 da Lei n" 10.931 /04.

sera
O Regime Fiduciário, instituído peta Emissora por meio deste Termo de Securitização'
da Lei no 10'931104,
registrado na lnstituiçäo custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único,

2.3.2.

por meio da dectaração que constitui o Anexo V a este Termo de securitização'

2,4.

foram vincutados a esta
Vincutação: A Emissora dectara que, por meio deste Termo de Securitizaçäo,
representados petas CCl, de sua titutaridade, com vator total de

Emissão os Créditos lmobitiários,

RSf2Z.2Z0.g00,Z4 (cento e vinte e dois mithões, duzentos e vinte

mit, oitocentos reais e vinte e quatro

centavos), na Data de Emissão.

2.5.

Aquisiçåo dos créditos lmobitiários:

A titutaridade dos créditos lmobitiários foi adquirida

peta

Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão'

2.6.

preço de Cessão: peta cessäo dos Créditos lmobitiários, a Emissora pagará à Cedente

o Preço

de

cessão, no vator, prazo e termos previstos no contrato de cessão.

2.7

principal e juros), sobejarem
sobeio: se, após o pagamento de cada parceta mensal dos cRl (vator de
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ou a quem esta indicar, no
Créditos lmobitiários, tais créditos devem ser restituídos peta Emissora à Cedente
àqueta
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de verificação, assim considerada a data anterior
para
em que se dará o pagamento dos CRl, quando a Emissora verifica o satdo da Conta Centratizadora
pagamento da parceta mensal dos CRl. O pagamento do sobejo peta Emissora será

feito em conta corrente

decorrentes das
de titutaridade da Cedente ou de quem esta indicar, acrescidos de eventuais rendimentos
apticações financeiras, se houver, tíquidos de impostos'
CLÁUSULA TERCEIRA - CARACTERíSTICIS DOS CRI

3.1.

Características dos CRI: Os CRI

da presente Emissão, cujo tastro se constitui petos

Créditos

lmobitiários, possuem as seguintes características:

(i)

Emissão: 4";

(ii )

Série:51";

(iii)

Data de Emissão: 10 de dezembro de 2019;

(iv)

Quantidade de CRI: 80.110 (oitenta mil cento e dez);
Vator Totat da série: Rs80.119.917,94 (oitenta milhões, cento

(v)

e

dezenove

mit, novecentos

e

dezessete reais e noventa e quatro centavos), na Data de Emissão;

(vii)

Vator Nominat Unitário: R51.000,12380402, na Data de Emissão;
prazo da Emissão: 5.54ó (cinco mi[, quinhentos e quarenta e seis) dias contados da Data de Emissão;

(viii)

3.5 deste
Atuatização Monetária: anual, peta variação do IPCA/lBGE, conforme previsto na Ctáusuta

(vi)

Termo de Securitização;
(ix)

Juros Remuneratórios: ó,0% (seis por cento) ao ano;

(x)

periodicidade de pagamento de Amortização: mensat, nas datas estiputadas na tabeta constante do

(xi)

Anexo I deste Termo de Securitização;
periodicidade de pagamento de Juros: mensat, nas datas estiputadas na tabeta de constante do Anexo

(xii)

! deste Termo de Securitização;
Regime Fiduciário: Sim;

(xiii)

Sistema de Registro, Custódia Etetrônica, Distribuição e Liquidação Financeira: 83;

(xiv)

Local de Emissão: Cidade e Estado de São Pauto;

(xv)

Data de Vencimento Finat: 15 de fevereiro de 2035;

(xvi)

I do Termo
Taxa de Amortização: fixa, de acordo com a tabeta de amortização constante do Anexo
de Securitização;

(xvii)

Garantia ftutuante: Não; e

(xviii) Garantias: Garantia

cDHU, Garantia CPP e Fundo de Reserva (timitado ao valor de 1 (uma) parceta

mensal dos CRI e sem obrigação de recomposição peta Cedente)'
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3.2.

Distribuição

no
e NeeociaÇäo: os cRl desta Emissäo serão depositados para distribuição

mercado

primário e, para negociação no mercado secundário, na 83'
para todos os fins de direito' a
Forma: os cRl serão emitidos na forma escriturat. Neste sentido'
de depósito aberta em nome de cada titutar e
titutaridade dos cRl será comprovada peto extrato da conta

3.3.

83' Adicionatmente, será admitido como
emitido peta 83, quando os CRI estiverem custodiados na
com base nas informações prestadas peta
comprovante de titutaridade extrato expedido peto Escriturador
83.

no pagamento peta Emissora de quatquer
lmDontuatidade no Paeamento: ocorrendo impontuatidade
tenham sido pagos e desde que a
quantia devida aos Titulares dos cRl, desde que os créditos lmobitiários

3.4.

que fuja ao controle da Emissora' os débitos em
impontuatidade não seja decorrente de algum fator exógeno
e acrescidos da respectiva remuneraçäo'
atraso vencidos e não pagos pela Emissora, devidamente atuatizados
pagamento, sujeitos a, independentemente de
a data da inadimptência até a data do efetivo

ficarão, desde

(i) mutta convencionat, irredutível e não
aviso, notificação ou interpetação judiciat ou extrajudiciat
juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês' sendo
compensatória, de2% (dois por cento) e (ii)
peta Emissora em tempo hábit para reatização do
certo que se os créditos lmobitiários não forem recebidos
a mutta e os juros previstos nessa ctáusula não teräo efeito'
pagamento aos investidores,

3.5.AtualizaçãoMonetária:ovalornominatunitáriodosCRlouseusaldo,conformeocaso,será

anuatmente todo dia'15 do mês fevereiro de cada
atuatizado monetariamente peta variação do IPCA/lBGE,
2021, da seguinte forma:
ano, sendo a primeira atuatização em 15 de fevereiro de
VNa = VN x C, onde:

catcutado com
VNa = Vator nominaL unitário atuatizado. Vator em reais,

8 (oito) casas decimais'

sem

arredondamento;
seu satdo após a úttima amortização' vator em reais'
VN = vator nominal unitário na Data de Emissão ou
catcutado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
8 (oito) casas decimais, sem arredondamento'
c = Fator da variação acumutada do IPCA/lBGE, catculado com
apurado da seguinte forma
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c=

Mo

/Nh\
lN--J

para
do terceiro mês anterior ao mês de atuatização' ou seja'
= Vutol. do número índice do IPCA/IBGE

de novembro do ano anterior;
atuatização monetária em fevereiro utitiza-se o índice

M o-,
=Vator do número índice do lpCA/

IBGE do

terceiro mês anterior à úttima data de atuatização'

3.5.1.

será utitizado, em sua substituição' o
No caso de indisponibitidade temporária do IPCA/lBGE,

3.5.2.

por 30 (trinta) Dias Úteis, contados
Na ausência de apuração e/ou divutgação do lPcA/IBGE
ou no caso de impossibitidade de aplicação do

catcutado pro rata temporis por dias
úttimo lPcA/IBGE divutgado oficiatmente até a data do cátcuto,
do IPCA/IBGE devido, quaisquer compensações
corridos, não cabendo, porém, quando da divutgação
Emissora quanto petos Titutares dos cRl'
financeiras, muttas ou penatidades, tanto por parte da

da data esperada para apuraçäo e/ou divutgação
judiciat, será utitizado seu substituto tegal ou' na sua fatta'
lpcA/IBGE aos cRl, por proibição tegat ou
de PPP'
o mesmo índice que vier a ser estabetecido no Contrato

3.ó.

da seguinte forma:
cátcuto dos Juros Remuneratórios: os juros serão catcutados

J = VNa x (Fator de Juros - 1 ), onde:

Valor em reais, catcutado com 8 (oito)
J = Vator unitário dos juros acumutados na data de cátcuto'

casas

decimais, sem arredondamento;
VNa = Conforme definido

Fator de Juros

na

Ctáusuta acima

= Fator de juros fixos

catcutado com

9

(nove) casas decimais, com arredondamento'

parametrizado conforme definido a seguir'

Fator c;eJur", =
{lr,

i

* ,l#1#'},

ono",

= 6,0% (seis Por cento) ao ano;
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dcp =

¡¡r"ro

conforme o caso' e
de dias corridos entre a Data de Emissäo ou Data de Aniversário anterior,

a data de cátcuto
e a próxima Data de Aniversário'
dct = Número de dias corridos existentes entre a Data de Aniversário anterior
ou 30 (trinta) dias corridos para o primeiro período de capitatização.

3.ó.1. para os fins

previstas no
desta Ctáusuta, considera-se como "Data de Aniversário" as datas

Anexo I deste Termo de Securitizaçäo.

primeiro pagamento em
Remuneratórios serão pagos em parcetas mensais, sendo o
cRl ou, ainda, na data de pagamento
17 de fevereiro de 2020 e o úttimo na Data de Vencimento dos

3,6.2. os Juros

decorrente de dectaração de vencimento antec'ipado dos CRI'
com base na seguinte fórmuta:
Cátcuto da Amortização: O cál,culo da amortização será reatizado

3.7

AMi =

[YNo'(H)],

on¿u'

em reais, catcutado com
AMi = Vator unitário da i-ésima parceta de amortização. Vator

I

(oito) casas decimais'

sem arredondamento;

VNo = conforme definido acima.

Ioi

decimais de acordo com as tabetas constantes do
= i-ésima taxa de amortização, com 4 (quatro) casas

Anexo I deste Termo de Securitização'

3.g.

utitizando'se os procedimentos adotados
Local de paqamento: Os pagamentos dos CRI serão efetuados
não esteja custodiado na 83 na data
conforme o caso. caso por qualquer razão, quatquer um dos cRl

peta 83,

pagamento à disposição do respectivo
de seu pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo
pagamento, não haverá quatquer tipo de
Titutar dos cRl. Nesta hipótese, a partir da referida data de
cRl na sede da Emissora'
remuneraçäo sobre o vator cotocado à disposição do Titutar dos
quatquer
prorrosaÇäo dos prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
se o vencimento coincidir com um dia que näo
obrigação pela Emissora até o primeiro Oia Útit subsequente,
a serem pagos'
seja considerado um Dia Útit, sem nenhum acréscimo aos vatores

3.9.

3.9.1.

referentes aos cRl
Sempre que necessário, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações
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acréscimo aos vatores a serem pagos'
devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum
dos créditos lmobiliários
pelo número de dias necessários para assegurar que entre o recebimento
decorra até 2 (dois) Dias
pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos cRl sempre
Úteis, com exceção da data de vencimento final dos CRI'
pagamentos'
prioridade de paqamentos: os cRl deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade nos
disponíveis, livres de resgates antecipados e
de forma que cada item somente será pago caso haja recursos
anterior:
amortizações extraordinárias, após o cumprimento do item

3.10.

(i)

pagas até a data da amortização mensat;
despesas do Patrimônio separado incorridas e não

(ii )

ctáusuta 3.4 acima;
encargos moratórios eventuatmente incorridos, conforme

(iii )

Juros Remuneratórios dos CRI; e

previsto neste Termo de securitização'
amortização do vator nominat atuatizado dos cRl, conforme

(iv)

separado não previstas no ftuxo da
3.10.1. Os pagamentos retativos às despesas do Patrimônio
do Patrimônio separado'
operação serão reatizados peta Emissora, com recursos decorrentes
despesas do
prioridade de pagamentos mencionada na Ctáusuta 3.10 acima' O vator das
observada a

ao satdo
patrimônio separado deduzido na forma estabetecida nesta ctáusula não será capitatizado
devedor dos CRI para pagamento em períodos posteriores'

inadimptidos quando amortizados de
3.10.2. Os CRI não serão considerados, em nenhuma hipótese,
de amortização vigente para esses CRI à época' acrescidos da respectiva

acordo com a tabeta

da prioridade de pagamentos mencionada
atuatização monetária e remuneraçäo, e/ou peta apticação

acima.
e integratizados na forma prevista abaixo'
subscrição e lntesratização dos cRl: os cRl serão subscritos
na Data de Emissão, acrescido da
preço de integratizaçäo será correspondente ao Vator Nominat Unitário

3.11.
o

Atuatização Monetária e dos Juros Remuneratórios, catcutados

pro rato die

desde a Data de Emissão até a

amortizações que possam vir a ocorrer durante
data de sua efetiva integratização, e reduzido de eventuais
condições de mercado vigentes à época da
esse período, sendo admitido ágio ou deságio em razäo das
ser feita em moeda corrente nacionat'
integratização (,,preÇo de lnteqratização"). A integratização deverá

lntegratização' em moeda corrente
3.11.1. A integratização dos CRI será reatizada peto Preço de
nacionat, à vista, conforme previsto neste Termo de Securitização'
procedimentos de liquidação
3.11.2.4 integratização dos CRI será reatizada via 83, segundo
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estabetecidos peto próprio ambiente.

3.12.

créditos lmobitiários, nos termos da
Reeime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os

Ctáusuta Sétima abaixo.

cLÁusuLA QUARTA - FORMA DE DISTRIBUIçÃo Dos cRl

4.1.

restritos' nos termos da
Distribuição: Os CRI serão objeto de distribuição púbtica com esforços
diretamente peta
476log, sob o regime de cotocação de methores esforços, a ser reatizada

lnstrução CVM no

Emissora, nos termos do artigo 9o da lnstrução CVM no 414/04'

4.1.1. A Emissão tem como púbtico-atvo

investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-

AdalnstruçäoCVMn"539/13(..lnvestidoresProfissionais'').

4.1.7.

Em atendimento ao que dispõe

a lnstrução cvM no 476/09, os cRl desta

Emissão seräo

ou adquiridos por' no máximo,
ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores e subscritos
50 (cinquenta) investidores.

4.1

.3. Os CRI serão

subscritos

e

integratizados

à vista petos investidores, peto Preço de

por escrito, dectaração
lntegratizaçäo, devendo os investidores por ocasião da subscrição fornecer,
que estão cientes de que:
nos motdes constantes do Bol,etim de Subscrição, atestando

(i)

a oferta dos CRI não foi registrada na CVM; e

(ii )

previstas na lnstrução CVM
os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação

no

476109

da oferta será
Em conformidade com o artigo 7o-A da lnstruçäo cVM no 476109, o início
da primeira procura a
informado peta Emissora à CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados

4.1.4.

potenciais investidores.

4.1.5. A distribuição púbtica dos CRI será encerrada

quando da subscrição

e integratização

da

que ocorrer primeiro'
totatidade dos CRl, ou a exctusivo critério da Emissora, o

4.1.6.
deverá

encerramento da oferta
Em conformidade com o artìgo 8o da lnstrução cvM no 476/09, o
do seu encerramento'
ser informado peta Emissora à cvM, no prazo de 5 (cinco) dias contados

página da CVM na rede mundia[
devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da
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peta CVM' e conter as informações
de computadores, exceto se outra forma vier a ser definida
indicadas no anexo I da lnstrução CVM no 476/09'

6 (seis) meses da data de seu
caso a oferta púbtica dos cRl não seja encerrada dentro de
prevista na Ctáusuta acima com os
início, a Emissora deverá reatizar a comunicação de encerramento
até o seu encerramento' A subscriçäo
dados disponíveis à época, comptementando-a semestratmente,
de 24 (vinte e quatro) meses contado da
ou aquisição dos cRl deve ser reatizada no prazo máximo
da lnstrução cvM no 476/09 '
data de início da oferta Restrita, nos termos do artigo 8o-A

4.1.7.

.g, os CRI desta Emissão somente

4.1

vatores mobitiários depois de decorridos

poderão ser negociados nos mercados regutamentados de
90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisiçäo

dos CRI petos investidores.

4.1

.g.

Emissão somente poderão ser
observadas as restrições de negociação acima, os cRl desta
o registro de oferta
entre lnvestidores Profissionais, a menos que a Emissora obtenha

negociados

n'6'385176 e da lnstrução cvM n"
púbtica perante a cVM, nos termos do caput do artigo 21 da Lei
da regutamentação apticávet'
4OO/03 e apresente prospecto da oferta à cvM, nos termos

CLÁUSULA QUINTA

5.1.

- GARANTIAS

de PPP, em garantia do adimptemento
Garantias: Nos termos da Ctáusuta Vigésima Quinta do Contrato
de PPP' o Devedor
pecuniária devida mensatmente pelo Devedor na forma do contrato

da contraprestação

se obrigou a prestar as seguintes garantias:

(i)

contrato de Penhor de cotas; e
Garantia cPP, constituída por meio do contrato de PPP e do

(ii)

por meio do contrato de Penhor de
em caráter facuttativo e oneroso, a Garantia CDHU, constituída
Direitos Creditórios.

das obrigações Garantidas, a
cessão das Garantias: Em garantia do fiet e integral cumprimento
5'2 do Contrato de Cessão' em caráter de
Cedente cedeu e transferiu à Emissora, na forma da Ctáusuta
quaisquer ônus ou restrições, uma fração dos
garantia, irrevogáve[ e irretratávet, livres e desembaraçados de
penhor de cotas e do contrato de Penhor de Direitos creditórios retativa
direitos emergentes do contrato de

5.2.

à

garantia de adimptemento da contraprestação pecuniária referente

a

parte da Parceta A

dos

A e da Parceta C do Empreendimento Repúbtica
Empreendimentos Jútio prestes euadra 50 e a parte da Parcela
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abaixo definido, nos termos dos artigos 1'3ó1 a 1'368-A
A, nos timites do vatorTotat da Garantia, Conforme
14 de jutho de 1965 e demais dispositivos apticáveis'
do código civit, do artigo 6ó-8 da Lei no 4.728, de

5.2.1

.

estará condicionado ao inadimptemento' ou
O exercício, peta Emissora, dos direitos cedidos,
créditos lmobitiários peto Devedor' nos

pagamento dos
enquanto ete perdurar, da obrigação de
Cotas e do Contrato de Penhor de Direitos
termos do Contrato de PPP, do Contrato de Penhor de

Creditórios,esemprenoslimitesrecorrentesdoValorMensaldaGarantia.
as garantias cedidas garantem o vator'
vator das Garantias: sem prejuízo das atuatizações apticáveis,
reais e vinte
e dois mithões, duzentos e vinte mit', oitocentos
nesta data, de R5172.220.800,24 (cento e vinte
de
ao valor certo, fixo e, nesta data, determinado
e quatro centavos) (..Va[or Total da Garantia,,) limitado
reais e quatro centavos) ao mês
e setenta e cinco mit, duzentos e cinquenta e três

5.3.

R5 675.253,04 (seisCentos

parte das Parcetas A e
da contraprestação pecuniária referente a

c dos Empreendimentos' monetariamente

juros nos termos
previstos para o pagamento de amortizaçäo e
reajustado peto mesmo critério e períodos
desteTermodesecuritização(..Va[orMensaldaGarantia',)osquaissãoconsistentes,respectivamente'com
que representam o somatório do ftuxo de pagamentos
(i) o vator nominal dos créditos lmobitiários cedidos,

e
de cessão; e (ii) com a prestação mensal de amortização
reproduzido no Anexo I e no Anexo ll do Contrato
juros definida nos termos deste Termo de Securitização'

jus à redução
pagos peto Devedor, a cedente fará
À medida que os créditos lmobitìários forem
que o vator Total da Garantia deverá ser equivatente
automática do vator Total da Garantia, de modo
comprometendo-se as Partes a cetebrar o

5.3.1.

ao satdo devedor atuatizado dos créditos lmobitiários,

na forma do Anexo
correspondente aditamento a este Termo de securitizaçäO,

vll'

conforme apticávet, para fins
5.3.2. A cetebração dos aditìvos aos Documentos da operação,

de

no mínimo, a cada ó (seis) meses de pagamentos
redução do Vator Totat da Garantia, deverá ocorrer,
ao primeiro adit'ivo, contado da data do

efetivamente realizados, sendo este prazo, em relaçäo
primeiro pagamento, e os demais, sucessivamente'

5.5.

ou enquanto ete perdurar' da obrigaçäo de
Excussão das Garantias: Na hipótese de inadimptemento,

termos do contrato de PPP' do contrato de Penhor
pagamento dos créditos lmobitiários peto Devedor, nos
Total da
penhor de Direitos creditórios, e sempre nos timites recorrentes do Vator
de cotas e do contrato de

(dez) dias da data de pagamento prevista' excutir a fiança
Garantia, a Emissora poderá, decorridos 10
prazo de 5 (cinco) dias úteis para pagamento espontâneo'
prestada peta cPP, concedendo-the, iniciatmente, o

conforme modeto de comunicação constante no anexo

ll

ao contrato de Penhor de Cotas' os termos e
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estão previstos no contrato de PPP' no contrato de
condições para a excussão das Garantias do Devedor
penhor de cotas e no contrato de Penhor de Direitos creditórios.

da Ctáusuta 2'4 do Contrato de Cessão'
Fundo de Reserva: Adicionatmente às Garantias, nos termos
peta Emissora, um fundo de reserva' em montante
uma vez ocorrida a integratização dos cRl, será constituído,
vator
'1
subscritos e integralizados' para fazer frente ao
equivatente ao vator de (uma) parcela mensal dos cRl

5.ó.

rmobitiários ("Fundo de Reserva").
exctusivamente de 1 (um) pagamento mensal dos créditos

o

montante

será suportado pela cedente' sendo deduzido da Terceira
necessário para a constituição do Fundo de Reserva

ParceladoPreçodeCessão(conformedefinidanoContratodeCessão).

5.6.1. os

peta Emissora, na quatidade de
recursos mantidos no Fundo de Reserva serão investidos
fixa com ctassificação de baixo
Centratizadora, em instrumentos financeiros de renda

titutar da conta

risco, tiquidez diária

e

financeira
sem risco de índice, de emissão da própria instituição

Perm'itidos")'
administradora da Conta Centratizadora ("lnvestimentos

tais investimentos integrarao
5.6.2. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com

o

patrimônio separado da Emissora, contabil'izados sobre o Fundo de Reserva'

e amortização dos cRl e cumpridas
Após o pagamento da úttima parcela de remuneração
estiputado no Termo de securitização' a
integratmente as obrigaçöes deles decorrentes, conforme
para
da data de vencimento final dos CRI' liberar
Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contado
do Fundo de Reserva, juntamente com os rendimentos

5.6.3.

a cedente eventual satdo remanescente

tíquidos oriundos da apticação nos lnvestimentos Permitidos'
peta cedente em nenhuma hipótese'
5.6.4. o Fundo de Reserva não será recomposto
peta Emissora com recursos recebidos em razão da
5.6.5. o Fundo de Reserva deverá ser recomposto
quitar parcetas atrasadas dos créditos lmobitiários
excussão das Garantias ou sempre que o Devedor
(três) dias úteis após o recebimento de tais
cedidos, devendo essa recomposição ocorrer em até 3
recursos.
ANTECIPADO DOS CRI
cLÁusuLA SEXTA - AMORTIZAçÃO EXTRAORDINÁR|A E RESGATE

6.1
seu exctusivo

: A Emissora näo Poderá, a

e

e/ou o resgate anteciPado
critério e a quatquer tempo, reauzar a amortização extraordinária

dos CRI
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6.2

CRI serão

resgatados antecipadamente de forma totat, nas
amortizados extraordinariamente de forma parcial ou
lmobitiários, quais sejam (i) nas hipóteses de
de antecipaçäo do ftuxo de pagamentos dos créditos
hipóteses

(ii) de pagamento de Mutta lndenizatória'
Recompra computsória ou Recompra Facuttativa; ou
6.2.1

,

acima para promover a amortização
A Emissora utitizará os vatores recebidos nas hipóteses

extraordinária parciat

de
ou resgate antecipado total dos cRl vincutados ao presente Termo

aos titutares dos CRl, com cópia ao Agente
securitização. Neste caso, a Emissora deverá informar
no prazo máximo de 5 (cinco) Dias
Fiduciário, o evento que ensejará a amortização extraordinária
de tal evento, por meio de notificação
úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento
Emissora vater'se-á previamente de detiberação
expressa da cedente nesse sentido. Não obstante, a
computsória ou decretação de evento de Mutta
dos Titutares dos cRl para determinação da Recompra
que, neste caso, os Titutares dos cRl eventuatmente
lndenizatória em face da Cedente, sendo certo
demais Titutares dos cRl, caso o quórum de
dissidentes estarão ptenamente vincutados à decisão dos
seja obedecido. observado que, na hipótese
detiberação estabetecido neste Termo de securitização

de quórum' ou no caso de ìnstatação e
de não instatação da referida assembteia geral por fatta
näo determinará a Recompra computsória dos
ausência para quórum de detiberação, a Emissora
Créditos lmobitiários.

6.3.

Cessão, säo eventos de Recompra Computsória:
Recompra Computsória: Nos termos do Contrato de

(i)resoluçãodoContratodePPP,docontratodePenhordeCotasoudoContratodePenhordeDireitos
sejam anuladas ou extintas por cutpa da
Creditórios ou caso a Garantia Cpp ou a Garantia CDHU
Cedente;

(ii)

quatquer alteração, sem

a prévia e

expressa anuência dos titutares dos

cRl' que imptique

a

modificaçãodoobjeto,procedimentodeexcussãodasGarantias,vatorouprazodoContratode
o Vator Totat da
penhor de cotas ou do contrato de Penhor de Direitos creditórìos e que afetem
de exigências legais e/ou do Devedor'
Garantia, exceto se as referidas atterações forem decorrentes
por qualquer autoridade governamentat'
ou, ainda, se decorrentes de exigências formatizadas

indePendentemente da esfera;

(iii)

de PPP' questionando os créditos
ajuizamento de ação judiciat que tenha por objeto o contrato
o recebimento dos créditos lmobitiários
lmobitiários e que este ajuizamento venha a interromper

sejam depositados em juízo' e
peta Emissora, por todo e quatquer motìvo, ainda que os recursos
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em até 90 (noventa) dias corridos a contar
desde que a interrupção não seja revertida peta Cedente
do inadimptemento;

(iv)

dos cRl, e por iniciativa da cedente' das
atteraçäo, sem a prévia e expressa anuência dos Titutares
pagamento dos créditos lmobitiários previstos no
ctáusutas do contrato de PPP que reduza o ftuxo de
Anexo I e no Anexo ll do Contrato de Cessão;

(v)

por iniciativa da Cedente, das ctáusutas do
atteração, sem a prévia anuência dos titulares dos CRl, e
creditórios que importe redução
contrato de Penhor de cotas ou do contrato de Penhor de Direitos
sem prejuízo do disposto na cláusula
do Vator Totat da Garantia ou do vator Mensal da Garantia,
5.3.1 do Contrato de Cessão;

(vi)

(ou por quaisquer de seus acionistas)'
questionamento judiciat peta Cedente, por sua controtadora
e formatização da cessão
para discussão da vatidade, exequibitidade, eficácia, vigência, existência
cessäo que interrompa o ftuxo de pagamento dos créditos

de créditos objeto do contrato de

lmobitiários previsto no Anexo I e no Anexo ll do contrato de cessão;

(vii)

peta cedente no contrato de cessão que
verificação de inveracidade de quaisquer dectarações feitas

afete os Créditos lmobil'iários cedidos;

(viii)

pedido de recuperação judicial ou
pedido de decretação de fatência, não etidido no prazo legat, ou
que venha a ser instituído e não resotvido
extrajudicia[ da Cedente, ou quatquer procedimento simitar
peta Cedente em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

(ix)

o conSentimento da Emissora' de seus
ocorrência de ceSsão ou transferência, peta Cedente, sem
direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Cessão;

(x)

deixem de ser exigíveis;
caso por cutpa ou doto da cedente, os créditos lmobitiários

(xi)

revogados em até 30 (trinta) dias após ter
decisão judiciat, que não tenha seus efeitos suspensos ou
o direito de terceiro titul,ar de ônus, gravame ou encargo constituído

sido proferida, reconhecendo

peta Emissora;
sobre os créditos lmobitiários previamente à sua aquisiçäo

(xii)

peta Cedente com a Caixa Econômica
resotução do Contrato de Administração de Contas firmado
e/ou
que haja substituição por outro contrato, seja com a Caixa Econômica FederaI
Federat, sem

do contrato originaU
quatquer outra instituição financeira substanciatmente nos mesmos termos
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(xiii)

prevista no contrato de cessão na respectiva
descumprimento, peta cedente, de quatquer obrigação
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do
data em que tal obrigação for devida, não sanado
aos
à Cedente nesse sentido' exceto com retação
recebimento de notificação enviada peta Emissora
4'1(iii), 4'1(viii)' 4'1(ix)' 7'2' 13'7'1 e
prazos específicos estabetecidos nas ctáusutas 1.6, 3.1(xviii),
prazo de 30
em consideração, prevatecendo sobre o
13.g do Contrato de cessão, que serão levados

(trinta) dias corridos ora estabetecido'
automática' sendo certo que o

não será
6.3.1. A Recompra computsória dos créditos lmobitiários
em até 30 (trinta) dias contados do
pagamento do Vator de Recompra deverá ser realizado
ser encaminhada peta Emissora ou peto Agente
recebimento, peta cedente, da notificação a
geral

separado, sobre a detiberaçäo da assembteia
Fiduciário, caso esteja administrando o Patrimônio
que' na
computsória dos créditos lmobitiários' observado
de Titutares dos cRl aprovando a Recompra
no caso de instatação
referida assembteia geral por fatta de quórum' ou
hipótese de não instatação da

eausênciadequórumparadeliberação,aEmissoranãodectararáaRecompraCompulsóriados
Créditos lmobitiários.

da ctáusuta ó'3'1 acima' deverá ser
ó.3.1.1. A notificaçäo, a ser reatizada nos termos
caso esteja administrando o Patrimônio
reatizada peta Emissora ou peto Agente Fiduciário,

da reatização da Assembleia Geral de
separado, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados
Titutares dos CRI acima mencionada'

decorrência da Recompra computsória dos
6.3.2. Os pagamentos recebidos peta Emissora em
centratizadora e apticados única e
créditos lmobitiários deverão ser creditados na conta
que' por sua vez' serão amortizados proporcionatmente'
exclusivamente ao pagamento dos CRI
para o pagamento das despesas do
previsto neste Termo de securitizaçäo, bem como
conforme

Patrimônio SeParado.
que acione a Recompra computsória

6.3.3. Na ocorrência de um evento de Recompra computsória
dosCréditoslmobitiários,eobservadooprocedimentoestabelecidonaCtáusuta6.3.1acima'a

dos créditos lmobitiários e ficará obrigada a
cedente deverá adquirir compulsorìamente a totatidade
pagar à Emissora o Vator de Recompra'

6.3.4. caso, na hipótese de um evento de Recompra computsória

ou Mutta lndenizatória' a segunda

ParcetadoPreçodeCessãoe/ouaTerceiraParceladoPreçodeCessão(conformedefinidasno
peta Emissora à cedente' a Emissora deverá
contrato de cessão) não tenham sido ainda liberadas
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inctuindo o montante do Preço de
utilizar todos os recursos constantes do Patrimônio Separado,
e todos os rendimentos financeiros de
cessão mantido no Patrimônio separado e seus acessórios
pagamento do Vator da Recompra'
parcetas do Preço de cessão ou de suas retenções até a data do
cedente peto pagamento de
para a amortização dos cRl, sem prejuízo da responsabitidade da
eventual satdo do Vator de Recompra'
do Vator de Recompra'
A Emissora será responsávet peta reatização do cátcuto

6.3.5.

mutta moratória não
e atuatização
(dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

6.3.6. Na hipótese de mora, incidirão, sobre
compensatória

deZYo

o vator de Recompra,

lmobitiários, adotando-se, ainda' os mesmos
monetária peto mesmo índice de reajuste dos créditos
pro rata die, se necessário'
critérios de substituição desse índice, com cåtcuto

computsória' o vator
6,3.7. Ainda que fique configurado mais de um evento de Recompra

de

Recompra será pago peta Cedente uma única vez'

6.1.6.

prevista na ctáusuta ó'5 abaixo' não será
A obrigação de pagamento da Mutta lndenizatória,
Computsória' razão peta
em nenhuma hipótese, de forma cumutativa com uma Recompra

apticávet,

pagamento da Mutta lndenizatória
qual em nenhuma hipótese poderá a Emissora exigir da cedente o
e o pagamento do Vator de RecomPra'

qualquer tempo a partir da Data de Emissão, mediante
Recompra Facultativa: A Cedente poderá, a
de antecedência da data de recompra' promover
notificação à Emissora com peto menos 5 (cinco) dias úteis
("Recompra Facuttativa") peto Vator de
que

6.4.

a recompra dos créditos lmobitiários, desde

integratmente

catcutado sobre o satdo devedor dos CRI:
Recompra, acrescido do prêmio, conforme tabeta abaixo,

Do

10

meiro)

,âo

tn

3 007o

(septuagésimo segundo) mês, inctusive, ambos
contados da Data de Emissão, ou seja, a partir da

Data de Emissäo até 15 de dezembro de 2025
(inctusive).

mo terceiro)

m

tn

ao

126o (centésimo vigésimo sexto) mês, inctusive,
ambos contados da Data de Emissão, ou seja, a
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de

de dezem

partir

nho

17

de 2030 (inctusive)
1

mo

Do 127o (cen

181o (centésimo octogésimo primeiro) mês'
inctusive, ambos contados da Data de Emissão, ou

ao

seja, a partir de 18 de junho de 2030 até 15 de
fevereiro de 2035 (inctusive).

6.4.1.

a Emissora promoverá com os
Efetivada a Recompra Facuttativa dos créditos lmobitiários,

recursos obtidos

a correspondente

amortização dos CRl, na forma descrita neste Termo de

Securitização.

prêmio, a cedente se sub-rogará
6.4.2. Após o pagamento do Vator de Recompra, acrescido do

suas garantias e todos os demais
automaticamente nos referidos créditos lmobitiários adquiridos,
de titutaridade da cedente' mediante
e prerrogativas a etes inerentes, os quais passarão a ser

direitos

ccl para a cedente, via 83, sendo certo que todo e quatquer custo
peta cedente'
efetivação da transferência das ccl será suportado integratmente

a transferência das

necessário à

6.4.3.AEmissoraSecomprometeaenvidartodososesforçosnecessáriosparaefetivara
ctáusuta acima'
transferência das ccl para a cedente conforme definido na
lndenizatória, na Conta Centratizadora'
Mutta lndenizatória: A Cedente pagará à Emissora a Mutta
que é titutar a Emissora não possa ser exercido'
caso o direito à Recompra computsória, de

ó.5.

um evento de Mutta
6.5.1. Para fins de ctareza, as Partes reconhecem que não configurará

Recompra, hipótese que ficará sujeita
lndenizatória a hipótese de mora no pagamento do Vator de

exclusivamenteàspenalidadesprevistasnaCláusu[a6.3.6,acima.
obriga, desde [ogo' em caráter
Ocorrendo o evento de Mutta lndenizatória, a cedente se
a títuto de indenizaçäo na forma
irrevogável e irretratávet, a pagar à Emissora, mutta compensatória,
acima ("Mutta
Código Civit, cal.cutada nos mesmos termos da Ctáusuta 6.3'3

6.5.2.

dos artigos 4og

a

416 do

lndenizatória"), observado que

a totatidade do vator pago peta cedente a títuto o" *Ttlu

,

peta Emissora para a amortização extraordlnart\
lndenizatória deverá ser obrigatoriamente utitizada
previstos, bem como para o pagamento das despesas \
ou resgate antecipado dos CRl, nos termos aqui

\

do Patrimônio SeParado.
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garantias e

se sub'rogará em todas as
Após o pagamento da Mutta lndenizatória, a cedente
que
é titutar em retaçäo aos créditos lmobiliários'
todos os direitos e prerrogativas de que a Emissora
passarão a ser de titutaridade da Cedente'

6.5.3.

6,6.
ou de

sobre um evento de Recompra computsória
Acompanhamento de Eventos: Após tomar conhecimento
as providências estabetecidas para essas
um evento de Mutta lndenizatória, a Emissora adotará
Fiduciário' ou este
contrato de cessão. A Emissora comunicará ao Agente

situações, conforme previstas no
eventos'
primeiro, caso tenham ciência sobre a ocorrência de referidos
comunicará à Emissora, o que ocorrer

6.T.l.Parafinsdeacompanhamentodetaiseventos,aCedentedeveráenviar,mediantesolicitação
do contrato de cessão, dectarações anuais
Emissora e no modeto constante do Anexo Vlll
expressa da

àEmissoracomcópiaaoAgenteFiduciário,atéodia3ldejaneirodecadaexercíciosocial,visando
das obrigações assumidas nos Documentos da
demonstrar o devido cumprimento, peta cedente,
critério da Emissora' a soticitação de novos
Operação de que seja parte, ficando a exctusivo
o quanto disposto nesta dectaração'
documentos/certidões à cedente para comprovar
cessão, a cedente se obrigou a informar à Emissora
6.7.2. Nao obstante, nos termos do contrato de
Recompra Computsória
quatquer evento que possa caracterizar um evento de
sobre a ocorrência de

data
prazo de até 1 5 (quinze) dias corridos contados da
ou de pagamento da Mutta lndenizatória, no

daciênciadetatfatooudadataemquetatfatosetornarpúbtico,oqueocorrerpr.imeiro.
CLÁUSULA SÉTIMA

-

REGIME FIDUCIÁRIO

Lei n'9'514/97' a Emissora institui'
Reeime Fiduciário: Na forma do artigo 9o da
os créditos lmobitiários e sobre as Garantias'
irrevogável e irretratávet, Regime Fiduciário sobre

7.1.

em caráter

custodiante' conforme previsto no
Regime Fiduciário será registrado na lnstituição
parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10'931/04'

7.1.1.

o

as respectivas Garantias' permanecerão separados
seqreqação: os créditos lmobitiários, bem como
resgate da totatidade dos cRl'
patrimônio comum da Emissora, até que se comptete o

7.2.
do

7.3.
estão

e as Garantias
no 9.514/97 , os créditos lmobitiários
Credores da Emissora: Na forma do artigo 1 1 da Lei
da Emissora, não se prestando à constituição de
isentos de quatquer ação ou execução petos credores

por mais privitegiados que sejam' e só
garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emìssora,
responderãopetasobrigaçöes,inerentesaosCRl,ressalvando.se,noentanto,eventualentendimentopela
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apticação do artigo 7ó da Medida Provisória n" 2'158-35/01'

Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio
de sua regutaridade, notadamente a dos
separado, promovendo as ditigências necessárias à manutenção
principat, juros e demais encargos acessórios'
ftuxos de pagamento das parcetas de amortização do

7.4.

Administração do patrimônio Separado:

7.5.

Responsabitidade:

A

A

Emissora somente responderá

por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio

regutamentar, negtigência ou administração
separado em caso de descumprimento de disposição tegat ou
temerária ou, ainda, desvio de finatidade do Patrimônio separado.
DO PATRIMÔHIO STP¡UOO
.LÁUsULA oITAVA - TRANSFERÊHcII DA ADMINIsTRAçÃO E LIQUIDAçÃO

com retação às obrigações
Transferência: Caso seja verificada: (i) a insotvência da Emissora'
previstas na ctáusuta 8.2 abaixo, o Agente
assumidas nesta Emissão; ou (ii) qualquer uma das hipóteses

g.1.

do Patrimônio Separado constituído
Fiduciário deverá reatizar, imediata e transitoriamente, a administração
do Patrimônio Separado na hipótese
pel,os créditos lmobitiários e petas Garantias, ou promover a tiquidação
Geral dos Titutares dos CRI venha a detiberar sobre tal tiquidação'
que
em

a Assembteia

a assunção da administração do
Eventos: A ocorrência de quatquer um dos eventos abaixo ensejará
conforme Ctáusuta 8'1 acima:
Patrimônio Separado peto Agente Fiduciário, para tiquidá'[o ou não,

g.Z.

(i)

de credores em face da
pedido de recuperação judiciat, extrajudicial a quatquer credor ou ctasse
homotogaçåo judiciat do referido
Emissora, independentemente de ter sido requerida ou obtida
ptano;

(ii )

etidido ou
pedido de fatência formutado por terceiros em face da Emissora e não devidamente
cancetado peta Emissora, conforme o caso' no prazo legat;

(ii

i)

(iv)

pedido de autofatência pela Emissora;
decretação de fatência da Emissora ou apresentação de
não pecunìárias previstas
inadimptemento ou mora, peta Emissora, de quaisquer das obrigações
do Patrimônio Separado
neste Termo de Securitização, sendo que' nessa hipótese, a tiquidação
por mais de 10 (dez) dias contados
poderá ocorrer desde que tat inadimptemento ou mora perdure
da notificação reatizada peto Agente Fiduciário; ou

(v)

pecuniárias previstas neste
inadimptemento ou mora, peta Emissora, de quaisquer das obrigações
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ou do Devedor, sendo que,
Termo de securitização, desde que recebidos os recursos da cedente
poderá ocorrer desde que tat inadimptemento
nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado
reatizada peto Agente Fiduciário
ou mora perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados da notificaçáo
e do recebimento dos devidos recursos peta Emissora'

prontamente comunicada'
A ocorrência de quatquer dos eventos acima descritos deverá ser
ocorrência do evento'
Agente Fiduciário, peta Emissora, em 1 (um) Dia Útit contado da

g.2.1
ao

.

8.2.2.

Na ocorrência de quaisquer dos eventos de que

deverá convocar, em até

trata

a Ctáusuta 8'2 acima' o Agente Fiduciário

5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento

do

a tiquidaçäo ou näo do Patrimônio
evento, Assembleia Geral dos Titutares dos cRl para detiberar sobre
prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da
separado. Refer,ida assembteia deverá ser reatizada no

data de pubticaçáo do editat retativo à primeira convocação'
dos Titutares dos CRI deverá
Detiberacão Retativa ao patrimônio Separado: A Assembteia Geral
de sua administração peta nova
detiberar peta tiquidação do patrimônio separado ou peta continuidade
caso, a remuneração desta úttima' bem
companhia securitizadora de créditos imobitiários, fixando, neste

g.3.

como as condiçöes de sua viabitidade econômico-financeira'

g.3.1. Na hipótese de a

do
Assembteia Gerat dos Titutares dos CRI detiberar peta tiquidaçäo

(i) o novo administrador do
Patrimônio Separado, os Titutares dos CRI deverão detiberar sobre
(ii) a nomeação do I'iquidante e as formas
Patrimônio Separado e as regras para sua administração; ou
de tiquidaçäo do Patrimônio Separado.

CLÁUSULA NONA - DESPESAS DO PATRIMONIO SEPAR,ADO

g.1

.

do Patrimônio Separado
Despesas do patrimônio Separado: São despesas de responsabitidade

e'

caso

ocorram, serão tratadas conforme previsto na Ctáusuta 3'10 acima:

(i)

custódia, escrituração e tiquidação
as despesas com a gestão, cobrança, reatização, administração,
Separado, inctuindo, mas não se limitando a (a) a

dos Créditos lmobitiários

e do Patrimônio

de processamento de dados;
remuneração dos prestadores de serviços; (b) as despesas com sistema
de certidões'
(c) as despesas cartorárias com autenticações, reconhecimento de firmas, emissões
cartórios e emotumentos em gerat; (d) as despesas com cópias, impressöes,

registros de atos em

e envio de correspondências; (e) as despesas com pubticações de
em
retatórios e informações periódicas; (f) as despesas com empresas especiatizadas

expedições de documentos
batanços,
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bancárias retacionadas

(g) as despesas
cobrança, leitoeiros e comissões de corretoras imobitiárias;
despesas retacionadas à administração dos créditos
à conta centratizadora; e (h) quaisquer outras
à sua transferência para outra
lmobitiários e do Patrimônio Separado, inctusive as referentes
na hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir
companhia securitizadora de créditos imobitiários,
a sua administração;

(ii )

securitização referentes à administração do Patrimônio
os vatores previstos no presente Termo de
Separado;

(iii)

comunicados ao Mercado, do comunicado de lnício
as despesas com a disponibitização de eventuais

(iv)

contratados para
as despesas com os prestadores de serviços

da Emissão, na forma da regutamentação apticávet;
e do comunicado de Encerramento no contexto

a Emissão' tais como a Emissora' o

Custodiante' o Banco Liquidante e o Auditor
Agente Fiduciário dos CRl, o Escriturador, a lnstituição
lndependente'

(v)

eventuais despesas com registros perante órgãos

de registro do comércio e pubticação de

aos cRl bem como custos retacionados à eventuais
documentação societária da Emissora retacionada
apticávet;
aos referidos documentos, na forma da regutamentação

aditamentos

(vi)

despesas necessárias para

com sua
a reatização das Assembteias Gerais, inctuindo as despesas

petos Titutares de CRI' peta Emissora ou peto Agente
convocação e pubticação, desde que soticitadas
peto trabatho de profissionais da Emissora e/ou do

Fiduciário, inctuindo a remuneração adicionat,
como honorár'ios advocatícios decorrentes' caso
Agente Fiduciário dedicados a tais atividades, bem
contratuais;
seja necessária a etaboração de aditivos aos instrumentos

(vii)

honorários

de advogados, custas,

condenaçöes

e

despesas corretatas (inctuindo verbas de

processos
peto Agente Fiduciário na defesa de eventuais
sucumbência) incorridas peta Emissora e/ou
judiciais propostos contra o Patrimônio Separado' a Emissora ou o

administrativos, arbitrais e/ou
Restrìta, inctusive após o término do prazo dos
Agente Fiduciário, desde que relacionados à oferta
por motivo imputável à Emissora;
créditos lmobitiários, exceto se tais processos forem instaurados

(viii)

serviços para procedimentos extraordinár'ios
honorários e despesas incorridas na contratação de
e que sejam atribuídos à Emissora;
especificamente previstos nos Documentos da operação

(ix)

despesas com registro incorridas perante

a cVM, 83 e 83 (Segmento

CETIP UTVM)' ANBIMA'
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dos Documentos dos Documentos
Escriturador, Juntas Comercias e cartórios de Registro de Títutos
mesmos;
da Operação, bem como de eventuais aditamentos aos

(x)

auditores ou fiscais, bem como as despesas com
as despesas com terceiros especiatistas, advogados,
Titutares
sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos
procedimentos legais, inctuindo

Garantias integrantes do Patrimônio separado'
dos cRl e a reatização dos créditos lmobitiários e das
dos CRI;
de recursos no Patrimônio Separado, pagas petos Titutares

e, em caso de insuficiência

(xi)

ou
transporte, atimentação, viagens e estadias, contatos tetefônicos'
de Agente Fiduciário, durante ou após a
conference coll, necessárias ao exercício da função
peta cedente, podendo ser utilizados os
prestação dos serviços, mas em razão desta, seräo pagas

as despesas com pubticações,

desde que, sempre que possívet, aprovadas
recursos do patrimônio Separado, quando disponíveis,

previamente Por etas;
(xii)

os eventuais

tributos atuatmente vigentes, ou que,

a

partir da Data de Emissão' venham

a ser criados

incidência atterada, questionada ou
e/ou majorados ou que tenham sua base de cátcuto ou base de
retativa, um incremento da tributação
reconhecida, de forma a representar, de forma absotuta ou
e as Garantias;
incidente sobre os cRl e/ou sobre os créditos lmobitiários

(xiii)

peto
taxas e honorários advocatícios arbitrados
as perdas, danos, obrigações ou despesas, inctuindo
ou

perdas, danos, obrigações
juiz, resuttantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais
ou cutpa por parte da Emissora ou de seus
despesas forem resuttantes de inadimptemento, doto
determinado em decisão
empregados, consuttores e agentes, conforme vier a ser

administradores,

judiciat transitada em jutgado proferida peto juízo competente;

(xiv)

gestão e administração do Patrimônio separado'
em virtude da instituição do Regime Fiduciário e da

as despesas de contrataçäo do Auditor lndependente

e contador'

necessários para reatizar a

Patrimônio separado, na periodicidade
escrituraçäo contábit e etaboração de batanço auditado do
despesas exclusivamente retacionadas
exigida peta tegistação em vigor, bem como quaisquer outras
separado; e
à administraçäo dos créditos lmobitìários e do Patrimônio

(xv)

ou neste Termo de Securitização'
demais despesas previstas em lei, regutamentação apticável

que a responsabilidade da Emissora se [imita
Responsabitidade dos Titutares dos CRI: Considerando-se
o Patrimônio separado seja insuficiente para
ao Patrimônio separado, nos termos da Lei no 9.514197, caso
despesas serão suportadas petos Titutares dos
arcar com as despesas mencionadas na ctáusuta 9.1 acima, tais

g.Z.
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mediante aporte de recursos no Patrimônio separado'
cRl, na proporçäo dos cRl titutados por cada um detes,
por tais pagamentos'
caso não sejam pagas peta parte obrigada

9.3.

Despesas de Responsabitidade dos Titutares dos

cRl: observado o disposto nas ctáusutas 9'1 e 9'2

acima, são de responsabitidade dos Titulares dos CRI:

(i)eventuaisdespesasetaxasrelativasànegociaçãoecustódiadosCRlnãocompreendidasnaCláusuta
9.1 acima;

(ii )

os direitos e prerrogativas dos Titutares dos
todos os custos e despesas incorridos para satvaguardar
CRI; e

(ii

i)

nos
tributos diretos e indìretos incidentes sobre o investimento

CRI que the sejam ou venham a ser

atribuídos como responsávet tributário'

g.3.l.NocasodedestituiçãodaEmissoranascondiçõesprevistasnesteTermodeSecuritização,os
necessárias à
para cobrir as despesas com medìdas judiciais ou extrajudiciajs
recursos necessários

salvaguardadosdireitoseprerrogativasdosTitularesdosCRldeverãoserpreviamenteaprovadas

na proporção de CRI detidos por cada um
petos Titutares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário,
dos Titutares dos CRl, na data da respectiva aprovação'

adiantadas

"(ìi)" da ctáusuta 9.3 acima, as despesas a serem
dos Titutares dos cRl' inctuem'
petos Titutares dos cRl à Emissora' na defesa dos interesses

g.3.2.

Em razão do disposto no item

de serviços de auditoria' assessoria legat'
exemptificativamente: (a) as despesas com contratação
judiciais, emotumentos e demais taxas'
fiscat, contábit e de outros especiatistas; (b) as custas
procedimentos judiciais ou extrajudiciais a
honorários e despesas incorridas em decorrência dos
objetivando satvaguardar' cobrar e/ou
serem propostos contra a Cedente, o Devedor ou terceiros,
com viagens e estadias incorridas petos
executar os créditos oriundos das ccl; (d) as despesas
bem como petos prestadores de serviços
administradores da Emissora e/ou peto Agente Fiduciário,
com as medidas judiciais e/ou extrajudìciais
eventuatmente contratados, desde que retacionados
dos créditos oriundos das ccl; (d) eventuais
necessárias à satvaguarda dos direitos e/ou cobrança
em decorrência de eventuais condenações
indenizações, muttas, despesas e custas incorridas
judiciais propostas peta Emissora' podendo a Emissora
(inctuindo verbas de sucumbência) em ações
garantia prévia dos Titutares dos cRl para
e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso' soticitar
e as despesas reembotsáveis do Agente
cobertura do risco da sucumbência; ou (e) a remuneração

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

CLÁUSULA DEZ

-

RISCOS

peto potencial

que deverão ser observados
o investimento em cRl envotve uma série de riscos
mercado, rentabitidade' regulamentação
investidor. Esses riscos envotvem fatores de liquidez, crédito,
Emissora, quanto ao Devedor e aos próprios CRI' objeto
específica, entre outros, que se retacionam tanto à
todas as informações que estão descritas
desta Emissão. o potencial investidor deve ler cuidadosamente

10.1.

Riscos:

que
consuttor de investimentos e outros profissionais
neste Termo de Securitização, bem como consuttar seu
julgar necessários antes de tomar uma decisão de investimento:

(i)

lastro os créditos lmobitiários' os quais
Direitos dos credores da Emissora: A Emissão tem como
no 9'514/97 e a Lei n" 10'931/04
Separado do patrimônio comum da Emissora' A Lei

constituem Patrimônio

demais ativos e passivos da Emissora' No
possibitìtam que os créditos lmobitiários sejam segregados dos
ao tratamento dispensado aos demais credores da
entanto, ainda näo há jurisprudência firmada com retação
fiscais e previdenciários, em face do que dispõe o artigo
Emissora no que se refere a créditos trabathistas,
n" 2'158'35/01, ainda em vigor' em seu artigo
76 daMedida Provisória n" 2.158-35/01. AMedida Provisória
ou a separação' a quolquer título' de patrimônio
76, estabetece que "as normas que estabeleçom a ofetação
previdenciória
não produzem efeitos com reloçõo aos débitos de natureza fiscal'
ou
pessoa

de

física

iurídica

que lhes sõo atribuídos" ' Ademais' em seu
ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios
petos débitos ali referidos a
parágrafo único, eta prevê que "desta forma permonecem respondendo
ou sua mossa falida' inclusive os que tenham
totalidade dos bens e das rendas do sujeito possivo, seu espólio
créditos lmobitiários e os recursos
de separaçõo ou afetação." Por força da norma acima citada, os
objeto do Patrimônio Separado' poderão ser
decorrentes, inctusive as Garantias, não obstante serem

sido objeto

dete

previdenciários da Emissora e, em atguns casos' por credores
alcançados por credores fiscais, trabathistas e
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da
trabathistas e previdenciários de pessoas físicas e
sotidária e subsidiária de empresas pertencentes ao
Emissora, tendo em vista as normas de responsabitidade
isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos
mesmo grupo econômico existentes em tais casos. caso
o produto de reatização dos créditos lmobitiários' em
com os Titutares dos cRl, de forma privitegiada, sobre
lmobitiários nåo venham a ser suficientes para o
caso de fatência. Nesta hipótese, é possívet que créditos
pagamento integral dos CRI após o pagamento daquetes credores'

cRl poderão ser afetados
de Inadimptemento dos créditos lmobilìários: os pagamentos dos
dos créditos lmobitiários' o inadimptemento
peto atraso ou ausência de pagamento do Devedor no pagamento
o recebimento dos créditos lmobitiários, que são o
do Devedor, no que se refere a essa obrigação, afetará

(ii)

Riscos
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Ao avatiarem os riscos inerentes à operação' os
lastro para o pagamento das amortizações dos cRl.
Devedor de honrar o adimptemento dos créditos
investidores devem atentar para a capacidade do
lmobitiários.
A Cedente assumiu

(iii )

e (b)

Recompra

cessão, tais como (a) Mutta lndenizatória;
diversas obrigações nos termos do contrato de
da
os investidores devem atentar para a capacidade
Computsória. Ao ava liar os riscos inerentes à operação,
Em caso de inadimptemento da Cedente, a Emissora
Cedente em honrar o adimP lemento de tais obrigações.
não disporá de recursos ProP riosparahonraropagamentodosCRlumavezqueasGarantiasnãocobremtais
obrigações assumidas peta Cedente'

(iv)

geratmente identificados em operações de
Riscos Financeiros: Há três espécies de riscos financeiros

de possíveis descompassos entre as taxas de
securitização no mercado brasiteiro: (a) riscos decorrentes
perdas; e
de garantia por acúmuto de atrasos ou
remuneração de ativos e passivos; (b) risco de insuficiência
quatquer um destes eventos poderá impticar em
(c) risco de fatta de tiquidez, sendo que a ocorrência de
eventuais prejuízos para os titutares de CRI'

ao

(v)

: Foi reatizada auditoria jurídìca com o escopo

timitado a anátise dos asPectos retevantes:(a)daCedente;e(b)dosimóveisnosquaisforamdesenvotvidos
auditoria do Devedor, da proprietária e/ou dos
os Empreendimentos, näo abrangendo, por exempto, a
da
quais foram desenvotvidos os Empreendimentos' No âmbito
antecessores na propriedade dos imóveis nos
escopo e demais disposições constantes da opinião
referida ditigência legat, de acordo com as premissas,
a
peto assessor jurídico, fatos ou situações que pudessem inviabilizar
legat, não foram identificados,
operaçao.

(vi)

Não há como assegurar que, na eventuatidade de
Riscos Retacionados à lnsuficiência das Garantias:

execuçäo será suficiente para viabitizar a amortização
execução das Garantias, o produto resuttante dessa
em que
dos CRI poderäo ser prejudicados' Adicionatmente'
ìntegral. dos CRl. Caso isso aconteça, os Titutares
peta cedente' das obrigações que lhe
pese a previsão, nos termos do contrato de cessão, de cumprimento,
cPP,
Garantia cDHU é uma comptementação da Garantia
cabem nos contratos que formatizam as Garantias, a
peta
manutençáo está condicionada ao pagamento'
que tem caráter facuttativo e oneroso, de modo que' sua
partir do início do pagamento da contraprestação
cedente, de remuneraçäo à GDHU, em bases anuais, a
garantia
a 0,5% (cinco décimos por cento) do montante da

pecuniária devida peto Devedor, correspondente
pagamento do vator acima mencionado näo venha a ser
contratada peta cedente, de modo que, caso o
prejuízos decorrentes da impossibitidade de execução ou
reatizado, os Titutares de cRl poderão vir a sofrer
garantia'
excussão, conforme o caso, da referida
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ocorrido
e do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios'
Ademais, nos termos do Contrato de Penhor de Cotas
pecuniária peto Devedor' a excussão das
o descumprimento da obrigação de pagamento da contraprestação
no item 5.5' deste Termo de Securitização' sendo certo
Garantias dar-se-á na ordem e na forma previstas
peta Emissora ao Devedor' o agente de garantia
que, caso haja rejeição parcial da nota fiscal apresentada
que não
da parceta incontroversa, assim entendida a
deverá proceder ao pagamento única e exctusivamente
haja a contestação, peto Devedor dos vatores
foi objeto de gtosa ou rejeição parciat, de modo que' caso
de cRl poderão vir a sofrer
de cobrança, e impugnaçäo da nota fiscat, os Titutares

objeto do documento

vator integral das referidas garantias'
prejuízos decorrentes da impossibitidade de recebimento do

(vii)

Risco de compensaçäo: Nos termos do

peto Devedor,
contrato de PPP, há a previsão de compensação,

pecuniária com eventuais de muttas, despesas, encargos
do vator por ete devido à títuto de contraprestação
de modo que, caso o Devedor reatize tal compensação'
devidos peta cedente no âmbito do contrato de PPP,

do pagamento a menor, peto Devedor' do vator
os Titutares de cRl poderão sofrer prejuízos decorrentes
originatmente devido.

em vista que' nos termos do Contrato de
Risco de Comunhão de Credores das Garantias: Tendo
outros atos de oneração das Garantias com retaçäo ao
cessão, a cedente poderá ceder ou praticar quaisquer
e o vator das Garantias, independentemente de
vator resuttante da diferença entre o vator Total da Garantia
prévia da Emissora, há o risco de os recursos obtidos com
subordinação ao contrato de cessão ou de anuência

(viii)

credores e isto poderá ocasionar perdas aos
a excussão das Garantias serem compartithados com outros
objeto de execução, o vator eventuatmente obtido
Titutares dos cRl. Deste modo, caso as Garantias sejam

Garantidas, ocasião em que a Emissora
poderá näo ser suficiente para o integral adimptemento das obrigações
do crédito do investidor. Adicionatmente, nos termos
não disporá de outras fontes de recurso para satisfação
creditórios empenhados à caixa Econômica Federat'
do contrato de penhor de Direitos creditórios, os direitos

em retaçäo aos direitos creditórios
no âmbito das garantias do pró moradia, gozam de senioridade

contraprestação pecuniária devida peto Devedor nos
empenhados em garantia da obrigação de pagamento da
excussäo da Garantia CDHU, a garantia cedida nos
termos do contrato de ppp, de modo que no caso de
Econômica Federat, de modo que' no caso de excussão
termos do contrato de cessão será subordinada à caixa
direitos creditórios empenhados' poderá
6DHU, o vator eventuatmente obtido, decorrente dos

da Garantia

obrigações Garantidas, ocasião em que a Emissora não
não ser suficiente para o integral adimptemento das
crédito do investidor'
disporá de outras fontes de recurso para satisfação do

à criação ou majoração de
Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido
que venha a se consotidar sobre a incidência
tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente
Titulares dos cRl a novos recothimentos, ainda que retativos
de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os

(ix)

Risco
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a operações já efetuadas.

(x)

Risco

estruturada"' Desta forma e
de Estrutura: A Emissão tem o caráter de "operação

petas

jurídico

considera
do modeto financeiro, econômico e
características inerentes a este conceito, a arquitetura
ou privados
parte a parte, estiputados através de contratos púbticos
um conjunto de rigores e obrigações de
e
em razão da pouca maturidade e da fatta de tradiçäo
tendo por diretriz a tegisl,ação em vigor. No entanto,
a operações de CRI' em situações de stress'
jurisprudência no mercado de capitais brasiteiro, no que tange
do
do dispêndio de tempo e recursos para eficácia
poderá haver perdas por parte dos investidores em razão
arcabouço contratuat.

: A oferta dos CRl, distribuída nos termos da lnstrução

(xi)

CVM

perante a cvM, de forma que as informações
no 476109,está automaticamente dispensada de registro
pela referida autarquia federat'
prestadas peta Emissora não foram objeto de anátise

de

estar sujeitos' na forma definida neste Termo
Redução do Prazo dos CRI: Os CRI poderão
e Resgate Antecipado, na hipótese de Recompra
securitização, a eventos de Amortização Extraordinária
de
poderá resuttar em redução do prazo dos cRl e em dificutdade
Facuttativa. A efetivação destes eventos
taxa de remuneraçäo'
reinvestimento por parte dos titutares dos cRl à mesma

(xii)

entre
Brasiteira: o Governo brasiteiro, com o intuito,
rnftuência do Governo Federal sobre a Economia
o batanço de pagamentos ou estimutar o nível de
outros, de atingir as metas de inftação e fiscat, ajustar
potíticas monetária e fiscat' criação'
intervém na economia através de ajustes nas

(xiii)

atividade, frequentemente

cambiat e mudanças regutatórias' Estas intervenções'
extinção ou alteração de tributos, atuação no mercado
e
negativamente a Emissora, o Devedor' a cedente
que säo em sua maioria imprevisíveis, podem impactar
riscos para o desempenho financeiro dos cRl'
os ativos retacionados aos cRl, gerando assim

do Brasit' como taxas de câmbio'
coniuntura Econômica Brasiteira: os fatores macroeconômicos
econômica e taxas de juros' oscitam constantemente
inftação, arrecadação e gastos do governo, atividade
petos
intervenções do governo e outras decisões tomadas
de acordo com a inftuência da economia externa,
a Emissora' o Devedor' a Cedente e os
Estas oscitações podem afetar adversamente

(xiv)

agentes da economia.

para o desempenho financeiro dos cRl'
ativos retacionados aos cRl, gerando assim riscos

(xv)

el

ed

Não obstante a Presente Emissão

de CRI ser reatizada com base emumaoperaçãoestruturada,aexistênciadeoutrasobrigaçõesassumidas
cumprir o ftuxo de pagamentos dos
Cedente poderá comprometer sua capacidade de
peto Devedor e/ou Peta

previstas nos Documentos da Operação' conforme o caso'
Créditos lmobitiários e/ou demais obrigações
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(xvi)

os cRl estão sujeitos, na forma definida
Risco de Amortização Extraordinária ou Reseate Antecipado:

extraordinária ou regate antecipado' A efetivaçäo
neste Termo de securitização, a eventos de amortização
por parte dos investidores à mesma taxa
destes eventos poderá resuttar em dificutdades de reinvestimento
computsória ou de Recompra
remuneração dos cRl. Caso ocorra um evento de Recompra
estabelecida como

ser suficiente para remunerar os investidores em
Facuttativa, o vator a ser pago peta cedente poderá não
os termos do contrato de cessão'
montante equivatente à taxa de emissäo dos cRl, considerando

(xvii)

Constam no item 32'1 do contrato de PPP' 5 (cinco)
Risco Retacionado à Extinção do contrato de PPP:

quais apticam'se disposições específicas quanto à indenìzação
hipóteses de extinção da concessão, para as
(c) rescisão; (d) anutaçáo; e (e) fatência ou extinção
devida, quais sejam: (a) encampação; (b) caducidade;
(1 ) por
PPP prevê que este poderá' ainda' ser rescindido
da concessionária. Adicjonatmente, o contrato de

contratuais peto Devedor' mediante ação
iniciativa da cedente, no caso de descumprimento das normas
da cedente por decretação de
judiciat movida especiatmente para esse fim ou (2) na hipótese de extinção
de seus acionistas; ou anutado' nas hipóteses
fatência fraudutenta ou dissotução da cedente por detiberação
ou em cláusuta essenciat que comprometa a
de itegatidade no processo licitatório, em sua formatização
poderá afetar negativamente os créditos
prestação do serviço ou extinto. A extinção do contrato de PPP

lmobitiários e consequentemente os Titutares dos CRI'
(xviii)

lm

pagamento dos créditos lmobitiários assumida pelo Devedor no
Garantias: O inadimP lemento da obrigação de
que a execução das Garantias dar-se-á na
Contrato de PPP acarretará a excussão das Garantias, observado
referidas
deste Termo de Securitização, de modo que' caso as

ordem e forma previstas na cláusuta 5.5.
garantìdo, os Titutares de cRl poderão vir a sofrer
garantias sejam insuficientes para pagamento do débito
garantias' Atém disso, os recursos decorrentes dos
prejuízos decorrentes da não suficiência das referidas
das Garantias deverão ser depositados na
créditos lmobitiários, bem como aquetes decorrentes da excussão
previstos no contrato de cessão e no Termo de Adesão ao
conta Vincutada Mãe, sendo certo que, nos termos
conta Vincutada, custódia de Recursos Financeiros
rnstrumento particutar de constituição e Administração de
e a caixa Econômica Federal' após a concitiação das
e outras Avenças cetebrado entre a cedente, a Emissora
de Pesquisas Econômicas - FIPE' a caixa
faturas emitida peta cedente, vatidadas peta Fundaçäo lnstituto
para a respectiva Conta Vincutada Parceta A' os recursos
Econômica Federat transferirá, integralmente,
paga peto Devedor referente a parceta A dos
referentes aos vatores decorrentes da contraprestação mensal
excussão das Garantias, e, até o dia útit imediatamente
Empreendimentos, bem como aquetes decorrentes da
vincutadas Parceta A, para a conta Centratizadora'
subsequente ao recebimento dos recursos nas contas
vincutada Mãe venha a sofrer penhora' os recursos
vincutada ao Patrimônio separado, de forma, caso a conta
prejuízos aos Titutares do cRl' Não há patrimônio
poderão ficar retidos em tat conta, o que poderá acarretar
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deafetaçãosobreascontasadminìstradaspetaCaixaEconômicaFederal.
pequena quantidade
Geral de titutares dos cRl: o titutar de
Quórum de detiberação em Assembteia
ainda que
maioria em assembleias gerais de titulares dos CRls,
de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da
caso de dissidência do titutar do
Não há mecanismos de venda computsória no

(xix)

manifeste voto desfavorávet.

em Assembteia Gerat.
cRl em determinadas matérias submetidas à detiberação

nacionais e

e condições potíticas e econômicas
Demais Riscos: os cRl estão sujeitos às variações
ou exógenos,
a outros riscos advindos de motivos atheios
internacionais. os cRl também poderão estar sujeitos

(xx)

potítica
nas regras apticáveis aos cRl' atteração na
tais como moratória, guerras, revoluçöes, mudanças
econômica, decisöes judiciais, entre outros'

CLÁUSULAoNzE-DECLARAçÕESEoBRIGAçÕESDAEMlssoRA

11.1.

(i)

que:
Dectarações da Emissora: A Emissora neste ato dectara

e existente sob a forma de sociedade por
é uma sociedade devidamente organizada, constituída

ações,comregistrodecompanhiaabertadeacordocomasteisbrasiteiras;
(ii )

autorizações necessárias à cetebração deste Termo
está devidamente autorizada e obteve todas as
de suas obrigações aqui previstas, tendo sido
de securitização, à emissäo dos cRl e ao cumprimento
tegais e estatutários necessários para tanto;
satisfeitos todos os requisitos

(iii )

de Securitização têm poderes estatutários e/ou
os representantes legais que assinam este Termo

(iv)

é tegítima e única titutar dos Créditos lmobitiários;

(v)

peta existência dos créditos lmobitiários'
conforme o contrato de cessão, a cedente é responsávelr

ora estabelecidas e' sendo mandatários'
detegados para assumir, em seu nome, as obrigaçöes
os respectivos mandatos em pteno vigor;
tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando

nosexatosvaloresenascondiçõesdescritasnaEscrituradeEmissãodeCCl;
(vi)

cessão, os créditos lmobitiários encontram'se
conforme dectarado pela cedente no contrato de
gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou reat'
livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
de quatquer fato que impeça ou restrinja o
não sendo do conhecimento da Emissora a existência

direito da Emissora de cetebrar este Termo de Securitização;
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não tem conhecimento da existência de
conforme dectarado peta Cedente no Contrato de Cessão,
de quatquer natureza' contra
procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais ou reais,
lmobiliários ou'
quatquer tribunat, que afetem ou possam vir a afetar os créditos

(vii)

a cedente em

ainda que indiretamente, este Termo de Securitização;

(viii)

(ix)

Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de
não há quatquer tigação entre a Emissora e o Agente
exercer Ptenamente suas funções; e

vátida e vincutativa da Emissora'
este Termo de Securitização constitui uma obrigação tegat,
exequívet de acordo com os seus termos e condições'

Titutares de CRI e o Agente Fiduciário caso tome
11.1.1. A Emìssora compromete'se a notificar os
ou parciatmente inverídicas'
que quaisquer das dectarações aqui prestadas tornem-se total

ciência

incomptetas ou incorretas.
todos os fatos retevantes acerca da Emissão
Obrieações da Emissora: A Emissora obriga'se a informar
do jornat de pubticação de seus atos societários' assim
e da própria Emissora, mediante pubticação no site
11

.2.

por
Agente Fiduciário por meio de comunicação
como prontamente ìnformar tais fatos diretamente ao
um retatório mensat, cotocá'to à disposição
escrito. Adicionatmente, a Emissora obriga-se ainda a etaborar
vincutação
o 20o (vigésimo) dia de cada mês, ratificando a
dos investidores e enviá-to ao Agente Fiduciário até
dos Créditos lmobitiários aos CRl.

11.2.1. O referido retatório mensal deverá inctuir:

(i)

data de emissão dos CRI;

(iì )

satdo devedor dos CRI;

(iji )

(iv)

critério de reajuste dos CRI;
data de vencimento finat dos

(v)

valor pago aos titutares dos CRI no mês; e

(vi)

satdo devedor dos Créditos lmobitiários'

CRI;

que venha a praticar no ambiente 83
,2.2. A Emissora obriga-se a cuidar para que as operações
apticáveis, bem como com observância à
sejam sempre amparadas petas normas e regutamentação
11

tegistação gerat apticávet à matéria'
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o organograma' todos os dados financeiros
11.2.3.4 Emissora obriga-se desde já a informar e enviar

que
anuat, conforme lnstrução CVM no 583/16,
e atos societários necessários à reatização do retatório

quais deverão ser devidamente encaminhados
venham a ser soticitados peto Agente Fiduciário, os
do prazo para disponibitização na cVM'
peta Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento
inctusive, controtadores'
o referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter,
de btoco de controte, no encerramento de cada
controtadas, controte comum, cotigadas, e integrante

peto(s)

acompanhados de dectaração assinada
exercício sociat. Os referidos documentos deverão ser
vátidas as disposições contidas no Termo de
diretor(es) da Emissora atestando (i) que permanecem

de obrigações da Emissora previstas
securitizaçäo; (ii) acerca da inexistência de descumprimento
praticados atos em desacordo com o estatuto
neste Termo de securitização; e (iii) que não foram
sociat.

11

.3.

Titutares dos CRl, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis
lnformaÇöes: A Emissora obriga-se a fornecer aos

todas as informaçöes retativas aos créditos lmobitiários'
contados do recebimento da respectiva soticitação,

11.4.ContrataçãodeBancoLiquidanteeEscriturador:AEmissoraseobrigaamantercontratada,durante
financeira habititada para a prestação do serviço de
a vigência deste Termo de securitização, ìnstituição
do contrato vigente para tais serviços'
banco liquidante e escriturador na hipótese da rescisão

11.5.DeclaraçõesReeulamentares:AsdecraraçõesexigidasdaEmissoraedoAgenteFiduciário,nostermos
Termo de Securitização' os quais são partes
da regutamentação aplicávet, constam dos Anexos deste
integrantes e inseparáveis deste instrumento'
CLÁUSULA DOZE. AGENTE FIDUCIÁRIO

aceita a
A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formatmente
que lhe competem' sendo-the devida uma
nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições
12.1

,

sua

Nomeação:

remuneraçäo nos termos da tei e deste Termo de Securitìzação'

12.2.

Decta

do

nte

rio: Atuando como representante dos Titutares dos cRl, o

Agente

Fiduciário dectara:

(i)

de Securitização' em todas as suas
aceitar integratmente as condições prev'istas neste Termo
ctáusutas e condições;

(ii )

de interesse prev'istas no artigo 6o da
não se encontrar em nenhuma das situações de conftito
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lnstrução CVM no 583116;
sob as penas da [ei, não

(iii)

que the é
ter quatquer impedimento tegat para o exercício da função

por Ações e o artigo 11 da lnstruçåo
atribuída, conforme o s 3o do artigo 66 da Lei das sociedades
CVM no 583116;

de Securitização e a cumprir com
está devidamente autorizado a cetebrar este Termo

(iv)

suas

os requisitos legais e estatutários necessários
obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos

para tanto;

(v)

atém da veracidade' consistência'
verificou a tegatidade e a ausência de vícios na operação,

(vi)

títutos e vatores mobitiários emitidos peta
verificou nesta data que atua em outras emissões de

pela Emissora neste Termo de securitização; e
correção e suficiência das informações prestadas

Emissora, conforme Anexo Vl deste Termo de Securitização'

12.3.

Atrib cões do

Fi

ano: lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado:

teatdade para com os Titutares dos cRl;
exercer suas atividades com boa fé, transparência e

(i)

(ii)

no exercício da funçäo o cuidado
proteger os direitos e interesses dos Titutares dos CRl, empregando
empregar na administração de seus próprios
e a ditigência que todo homem ativo e probo costuma
bens;

(ii

i)

de conftito de interesses ou de quatquer outra
renunciar à função, na hipótese da superveniência
da assembteia prevista no artigo 7o da
modatidade de inaptidão e reatizar a imediata convocação

lnstruçãoCVMno583/l6paradetiberarsobresuasubstituição;
(iv)

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

(v)

das informações retativas
verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade

às Garantias e a

Termo de securitização, diligenciando no sentido
consistência das demais informações contidas no

dequesejamsanadasasomissões,falhasoudefeitosdequetenhaconhecimento;

(vi)

e seus respectivos aditamentos'
ditigenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização'
no caso da omissão da Emissora' as medidas
sejam registrados na lnstituição Custodiante, adotando,
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eventuatmente Previstas em lei;

(vii)

dos CRI' no
periódicas pela Emissora e atertar os Titutares
acompanhar a prestação das informações
ou
lnstrução cvM n" 583/16' sobre inconsistências
retatório anual de que trata o artigo 15 da
omissões de que tenha conhecimento;

(viii)

acompanhar

a

Patrimônio separado por meio
atuação da Emissora na administração do

das

o assunto;
informações divutgadas peta companhia sobre

(ix)

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

(x)

em
Garantias, bem como o vator dos bens dados
verificar a regutaridade da constituiçäo das

e exequibitidade nos termos das disposições
garantia, observando a manutenção de sua suficiência
das
observados os riscos retacionados à excussão
estabetecidas neste Termo de securitizaçäo,

garantias,conformeprevistonasatíneas(vi)'(viii)e(ix)daCtáusula10'lacima;
(xi)

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

(xii)

intimar,conformeocaso,aEmissora,acedente,ogarantidorouocoobrigadoareforçaragarantia
dada,conformeapticável,nahipótesedesuadeterioraçãooudepreciação;
atuatizadas

(xiii)

desempenho de suas funções' certidões
soticitar, quando jutgar necessário para o fiel
do
Púbtica, cartórios de protesto' das Varas
dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda

garantia ou
da tocatidade onde se situe o bem dado em
Trabatho, Procuradoria da Fazenda Púbtica,
o caso;
do garantidor ou do coobrigado' conforme
o domicítio ou a sede do Devedor, da Cedente,

(xiv)

externa da Emissora ou do Patrimônio Separado;
soticitar, quando considerar necessário, auditoria

(xv)

10 da lnstrução
dos Titutares dos cRl' na forma do artigo
convocar, quando necessário, a assembteia
CVM no 583/16;

(xvi)

forem
cRl a fim de prestar as informações que lhe
comparecer à assembteia dos Titutares dos
soticitadas;
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(xvii)

e de seus endereços;
manter atuatizada a retação dos Titutares dos cRl

(xviii)

Termo de Securitização' especiatmente
fiscatizar o cumprimento das ctáusutas constantes neste
fazer; e
daquetas impositivas de obrigações de fazer e de não

(xix)

comunicaraosTitutaresdoscRlquatquerinadimptemento,petaEmissora'deobrigaçöesfinanceiras

as obrigações retativas as Garantias e a ctáusutas
assumidas neste Termo de securitização, inctuindo
que estabetecem condições
a proteger o interesse dos Titutares dos CRI e

contratuais destinadas

as consequências para os Titutares dos
que não devem ser descumpridas peta Emissora, indicando
respeito do assunto' observado o prazo previsto no
CRI e as providências que pretende tomar a

artigo 1ó, ll, da lnstruçäo

CVM no 583/1ó'

o Agente Fiduciário receberá da Emissora' como remuneração
nos termos da teì e deste Termo de
peto desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem,

12.4.

Remuneração do Aeente Fiduciário:

o 5o
(quatorze miI reais), sendo a primeira parceta devida até
securitização, parcetas anuais de R5 14.000,00
dos anos
de integratização dos CRI e os seguintes no mesmo dia

(quinto) Oia Útit a contar da data
subsequentes.

da

necessárias ao exercício
. A remuneração não inctui as despesas que sejam consideradas
publicaçöes em geral (exemptos:
função do Agente Fiduciário, tais como, exemptificativamente,
12,4,1

dos CRl, ata da Assembleia Geral dos Titulares
editat de convocação de Assembleia Geral dos Titulares
do Agente Fiduciário encontra-se à disposição'
dos cRl, anúncio comunicando que o retatório anual
despesas com viagens e
notificações, extraçäo de certidões, envio de documentos'

entre outros),

estadias, transportes

e

tais como
atimentação de seus agentes' contratação de especiatistas'
bem como custas
entre outros, ou assessoria legat ao Agente Fiduciário'

auditoria e/ou fiscatização,

quitação e acompanhamento das Garantias'
despesas cartorárias retacionadas aos termos de
ao exercício da funçäo do Agente Fiduciário' as
contatos tetefônicos ou conference call, necessárias
que a Emissora será' sempre que

e

quais serão cobertas peto Patrimônio Separado, observando-se
por escrito'
comunicada sobre tais despesas previamente'
possível,

quaisquer das remunerações previstas na Ctáusuta
1z.4.z.Caso a Emissora atrase o pagamento de
(dois por cento) sobre o vator do débito' bem
12.4 acima, estará sujeita a mutta moratória de 2%
ficando o vator do débito em atraso sujeito ao
como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
desse índice' o qual
peto IPCA, adotando-se, ainda, os mesmos critérios de substituição

reajuste

pagamento, catcutado pro rato die, se necessário'
incidirá desde a data de mora até a data de efetivo
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anuatmente, a contar da presente data' com
12.4,3, As parcetas de remuneraçåo serão atuatizadas

basenolPcA/lBGE,ou,nasuafalta,petoíndicequevierasubstitui-[o.
após o vencimento dos cRl' caso o Agente
12.4.4. A remuneração definida acima, será devida mesmo
atividade na Emissão, inctusive caso estiver
Fiduciário ainda esteja exercendo funções inerentes à sua

atuando na cobrança de inadimptências não sanadas'

serviços de quatquer natureza (lss); (ii)
12.4.5.As parcetas serão acrescidas de (ì) lmposto sobre
para Financiamento da Seguridade Social
Programa de lntegração Social (PlS); (iii) Contribuição

(coFlNS); (iv) CSLL; (v) IRRF;

e (vì)

quaisquer outros impostos que venham

a incidir sobre a

remuneração do Agente Fiduciário'

Fiduciário poderá ser faturada por quatquer
17.4.6. A primeira parceta dos honorários do Agente
a Vórtx Serviços Fiduciários Ltda"
empresa do grupo econômico, inctuindo mas näo se limitando,
inscrita no CNPJ/MF no 17.595.680/0001'3ó'

peta Emissora' ou de reestruturação das
12.4.7. Em caso de inadimptemento, pecuniário ou não,
uma remuneraçäo adicional equivatente a
condições da operação, será devida ao Agente Fiduciário
dedicado às atividades retacionadas à
Rs 500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabatho
quando da participação em assembteias' anátise e
Emissão. A mesma remuneração será devida
e reuniões presenciais, remuneraçäo esta a ser
cetebração de aditamentos, conferências tetefônicas
peta Emissora do respectivo "Retatório
paga no prazo de 10 (dez) dias após a conferência e aprovação
de Horas".

legais, inctusive as administrativas' em que
12,4.8. Todas as despesas decorrentes de procedimentos
os interesses dos titutares dos cRl deverão ser
o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar
petos titutares dos cRl e, posteriormente'
previamente aprovadas, sempre que possívet, e adiantadas
despesas a serem adiantadas petos titutares
conforme previsto em lei, ressarcidas peta Emissora. Tais
judiciárias nas ações propostas peto Agente
dos CRl, correspondem a depósitos, custas e taxas
dos CRI' Os honorários de sucumbência
Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos titutares

petos titutares dos cRl, bem como a remuneração do
em ações judiciais serão iguatmente suportados
em inadimptência com retação ao pagamento
Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer
soticitar garantia dos
por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário

desta

titutares dos CRI para cobertura do risco de sucumbência'
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renúncia, intervenção ou tiquidação
Substituição do Aqente Fiduciário: Na hipótese de impedimento,
no prazo de até 30 (trinta) dias' mediante
extrajudicial do Agente Fiduciário, este deve ser substituído

12.5.

dos CRI'
detiberação da Assembteia Gerat dos Titutares

peto Agente

fiduciário deve ser convocada
12.5.1.A assembteia destinada à escotha do novo agente
por Titutares dos cRl que representem 10% (dez por
Fiduciário, podendo também ser convocada
cento), no mínimo, dos CRI em Circulação'
12.5.2. se a convocaçäo da assembteia não ocorrer

até 15 (quinze) dias antes do final do prazo

referidonocaput,cabeàEmissoraefetuaraimediataconvocação'Emcasosexcepcionais,aCVM
de novo agente fiduciário ou nomear
pode proceder à convocação da assembteia para a escotha
substituto Provisório'

o Agente

os Titutares dos cRl podem substituir
Hipóteses de Destituição do Aeente Fiduciário:
púbtica'
quatquer tempo após o encerramento da distribuição
Fiduciário e indicar seu eventual substituto a
à assembteia referida nesta ctáusuta o
especiatmente convocada para esse fim. Aplica-se

12.6.

em assembteia

no prazo
do agente fiduciário deve ser comunicada à cvM'
disposto na ctáusuta 12.5.1 acima. A substituição
aditamento deste Termo de Securitização na lnstituição
de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do
à cVM a declaração e as demais
Juntamente com a comunicação, devem ser encaminhadas

custodiante.

ìnformaçõesexigidasnocaputeSlodoartigo5odalnstruçãoCVMno583/1ó.

12.7.

Novo Aqente Fiduciário:

o

integratmente
agente fiduciário eteito em substituição assumirá

os

da tegistação apticávet e deste Termo de securitização'
deveres, atribuições e responsabitidades constantes

12.8.

:

A substituiçäo do Agente Fiduciário em caráter

de securitização'
permanente deverá ser objeto de aditamento a este Termo

quatquer juízo sobre a
não emitirá quatquer tipo de opinião ou fará
cRl'
que seja de competência de definição petos Titutares dos
orientação acerca de quatquer fato da emissão
petos
com as instruções que the forem transmitidas
comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade
não possui quatquer responsabitidade sobre o resuttado
Titulares dos CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário
a ete
cumprimento das orientações dos Titutares dos cRl
ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito
de eventuais prejuízos que

12.g. obrieacão: o Agente Fiduciário

dos CRl, independentemente
transmitidas conforme definìdas petos Titutares
Titulares dos cRl. A atuação do Agente Fiduciário limita'se
venham a ser causados em decorrência disto aos

este
apticáveis da Lei das sociedades por Ações' estando
ao escopo da lnstrução cvM no 583/16e dos artigos

da
responsabìtidade adiciona[ que não tenha decorrido
isento, sob quatquer forma ou pretexto, de quatquer
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tegistação aPticávet.

12.10. FraudeouAdutteracão:SemprejuízododeverdedìtigênciadoAgenteFiduciário'oAgenteFiduciário

peta Emissora ou
autenticadas de documentos encaminhados
assumirá que os documentos originais ou cópias
quatquer hipótese'
ou adutteração' Não será ainda' sob
por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude
obrigação legat
societários da Emissora, que permanecerão sob
responsável peta etaboração de documentos
termos da tegistação apticávet'
e regutamentar da Emissora etaborá-tos, nos

por parte do Agente Fiduciário, que criarem
12.11. prévia Detiberação: os atos ou manifestações
bem como
exonerarem terceiros de obrigações para com eles,
responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou
aquelesrelacionadosaodevidocumprimentodasobrigaçõesassumidasnesteTermodeSecuritização'
dos cRl'
assim detiberado em Assembteia Geral dos Titutares
somente serão vátidos quando previamente

CLÁUSULATREZE-ASSEMBLEIAGERALDoSTITULARESDoScRI

13.1.AssembleiaGeraldosTitutaresdosCRl:Asassembleiasgeraìsquetiveremporobjetodeliberarsobre
ou indiretamente' os direitos dos
comum dos Titutares dos cRl, ou que afetem, direta
matérias de interesse

detiberadas petos

discutidas nessas assembteias serão
Titutares dos cRr serão convocadas e as matérias
que as
disposições previstos nesta Ctáusuta, sendo
Titutares dos cRl, de acordo com os quóruns e demais
Titutares dos
nas referidas assembteias obrigarão a todos os
detiberações tomadas petos Titutares dos cRr
para todos os fins e efeitos de direito'
cRl, em caráter irrevogável e irretratávet,

13.1.1.SãoexemptosdematériasdeinteressecomumdosTitutaresdoscRl:(i)remuneraçaoe
da Emissora, não previstas neste Termo de
amortização dos cRl; (ii) despesas da Emissão e
Geral
dos cRl e atteraçöes de quóruns da Assembleia
securitização; (iii) direito de voto dos Titutares
peta
administração do Patrimônio separado ou opção
dos Titulares dos cRl; (iv) novas normas de
previstas

satvo nas hipóteses expressamente
tiquidação deste; (v) substituição do Agente Fiduciário,
computsória e Mutta lndenizatória; e (vi)
neste Termo de Securitização; (vi) eventos de Recompra
Termo
nas hipóteses expressamente previstas neste
escotha da entidade que substituirá a Emissora,
de Securitização, entre outros'

13.2

das

b

1S

Os Titutares dos CRI poderão, a quatquer
matéria de interesse da comunhão dos

detiberarem sobre
tempo, reunir-se em assembteia gerat, a fim de

na Leì
dos Titutares dos cRl, no que couber, o disposto
Titutares dos CRl. APtica r-se-á à Assembteia Geral

no

9.514/97, bem como o dispostonaLeidasSociedadesporAções,arespeitodasassembteiasgeraisde
acionistas
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13.3.

dos CRI poderá ser convocada
Competência Þara ConvocaÇão: A Assembteia GeraI dos Titutares

(i)

peto Agente Fiduciário;

(ii )

peta CVM;

(iii )

peta Emissora; ou

por cento) dos cRl em circutação'
por Titutares dos cRl que representem, no mínimo, 1O% (dez
que não possuírem o direito de voto'
exctuídos, para os fins deste quórum, os cRl

(iv)

dos cRl far'se'á mediante edital
Convocação: A convocação da Assembteia Geral dos Titutares
suas informações societárias' com a
pubticado por 3 (três) vezes' no jornal em que a Emissora divutga

13.4.

e 8 (oito) dias para a segunda convocação
antecedência de 20 (vinte) dias corridos para a primeira convocaçäo
que se instatará, em primeira convocação, com a presença
da Assembl,eia Geral dos Titutares dos cRl, sendo
2/3 (dois terços) dos CRI em Circutação e' em segunda
dos Titutares dos CRI que representem, pelo menos,
que
dos quóruns estabetecidos neste item' os CRI
convocaçäo, com quatquer número, exctuídos, para os fins

não possuírem o direito de voto.

13.5.

quem
presidência: A presidência das Assembteias Gerais dos Titutares dos CRI caberá, de acordo com

a tenha convocado, respectivamente:

da Emissora; ou
ao diretor-presidente ou diretor de retações com investidores

(i)
(ii)

e que possuírem direito de voto'
ao Titutar de cRl eteito petos Titutares dos cRl presentes

13.6.

Emissora e/ou os Titutares dos cRl poderão
Outros ReÞresentantes: sem prejuízo do disposto acima, a
Gerais dos
Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembteias

convocar representantes da
pessoas for relevante para a detiberação da
Titutares dos cRl, sempre que a presença de quatquer dessas
ordem do dia.

comparecer a todas as Assembteias
Representantes do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá
as informações que lhe forem soticitadas'
Gerais dos Titutares dos CRI e prestar aos Titutares dos CRI
13.7

.

13.8.

Det

Assembteia Geral dos
Para os fins deste Termo de Securitização, as detiberaçöes em
que representem, peto menos, 50% (cinquenta por

Titutares dos cRl serão tomadas por Titutares dos cRl
cento) mais um dos CRI em Circutação.

de mandatários, observadas
13.g.1 . Cada CRI corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição
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da Lei das sociedades por Ações'
as disposições dos parágrafos 1o e 2o do artigo 126

em assembteia gerat de titutares de cRl no
13.8.2. As detiberações tomadas petos Titutares dos cRl
quóruns e as disposições estabetecidos neste Termo
âmbito de sua competência legat, observados os
perante a Emissora, bem como vincutarão a
de Securitizaçäo, seräo existentes, vátidas e eficazes
independentemente de terem comparecido à
mesma e obrigarão a todos os titutares dos CRl,

assembteiageraldetitularesdeCRloudovotoprofer.idonasrespectivasAssembleiasGeraisde
Titutares de CRl.
quóruns de instatação e/ou detiberação da
AÞuração: Para efeito de cátculo de quaisquer dos
apenas os cRl em circutação'
Assembteia Geral dos Titutares dos cRl, serão considerados

13.g.

CRl, observados os quóruns e as disposições
13.10. Vatidade: As detiberações tomadas petos Titutares dos
vátidas e eficazes perante a Emissora, bem
estabetecidos neste Termo de Securitização, serão existentes,
como obrigarão a todos os Titutares dos CRI'

previstas na lei e neste Termo de
13.11. Dispensa de convocaÇão: lndependentemente das formatidades
que
Assembteia Geral dos Titutares dos cRl a
securitização, será considerada regutarmente instatada a
que tenham direito de voto, sem prejuízo das disposições
comparecerem todos os Titutares dos cRl
neste Termo de securitização'
retacionadas com os quóruns de detiberação estabetecidos

cRl: As Partes concordam que o presente Termo de
13..12. Dispensa de Assembteia Gerat dos Titutares dos
poderão ser atterados' sem a necessidade de
securitizaçäo, assim como os demajs documentos da Emissåo
(i) quando tat atteração decorrer
quatquer aprovação dos Titulares dos cRl, sempre que e somente
regutamentares
de atendimento a exigências de adequação a normas legais,
exctusivamente da necessidade

erro materiat, seja ete um erro grosseiro' de
ou exigências da cvM, ANBIMA e 83; (ii) quando verificado
dos dados cadastrais das Partes' tais como
digitação ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da atuatização
outros, desde que não haja (a) qualquer custo ou
atteração na razão sociat, endereço e tetefone, entre
despesa adicionat para os Titutares do CRI'

em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
13.1Z.L Fica a Emissora obrigada a informar os investidores
de securitização, conforme disposto na Ctáusuta
sua reatização a respeito da atteração deste Termo

13.12acima,oquefarámedianteapublicaçãodoaditamentoaesteTermodeSecuritizaçäo
contendo as atteraçöes em seu website'

13.'13.

da

Somente após definição da orientação petos
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e/ou Agente Fiduciário deverão
Titutares dos cRl em Assembteia Geral dos Titutares de cRl, a Emissora
exceto se de outra forma prevista
seu direito e deverão se manifestar conforme lhes for orientado,
exercer

para
nos Documentos da operação. caso não haja quórum necessário

a instatação ou detiberação

da

Agente Fiduciário poderão permanecer sitentes quanto
Assembteia Gerat de Titutares de cRl, a Emissora ei ou
que o sitêncio não será interpretado como negtigêncja em
ao exercício do direito em questão, sendo certo

imputada à Emissora e/ou Agente Fiduciário
retação aos direitos dos Titutares dos cRl, não podendo ser
qualquer responsabitização decorrente de ausência de manifestação'
AOS INVESTIDORES
cLÁusuLA QUATORZE - TRATAMENTO TRIBUTÁRO APLICÁVEL

dos Titutares dos cRl todos os tributos diretos e indiretos
não devem considerar unicamente as informações
mencionados abaixo, ressattando-se que os investidores
próprios consuttores
avatiar o investimento em cRl, devendo consuttar seus

14.1. TributaÇão:Serão de responsabitidade

contidas a seguir para fins de

CRI:
quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titutares de

(i)

lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

e ganhos retativos a certificados de
como regra gerat, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos
fixa.
recebíveis imobitiários é o mesmo apticado aos títutos de renda
A

partir de

1o

títutos foi atterada, sendo estabelecidas
de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes
dos certificados dos
razäo do tempo de apticaçäo dos recursos. Assim, os rendimentos

atíquotas diversas em

de (i\ 22,5Yo (vinte e dois inteiros e cinco
recebíveis imobitiários seräo tributados peto IRRF às atíquotas
com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
décimos por cento) quando os investimentos forem reatizados
com prazo de 181 (cento e oitenta e um)
(ii) 20% (vinte por cento) quando os investimentos forem reatizados
(dezessete inteiros e cinco décimos por cento) quando os
dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5%
e sessenta e um) dias alé 720 (setecentos e
investimentos forem reatizados com prazo de 361 (trezentos
forem realizados com prazo superior a 721
vìnte) dias; e (iv) 1 5% (quinze por cento) quando os investimentos
(setecentos e vinte e um) dias.

tipo de investidor, conforme sua quatificaçäo como
Não obstante, há regras específicas apticáveis a cada
de
isenta, fundo de investimento, instituição financeira' sociedade
pessoa física, pessoa

jurídica, inctusive

de títutos' vatores mobitiários
seguro, de previdência privada, de capitatização, corretora

e

câmbio'

mercantiI ou ìnvestidor estrangeiro'
distribuidora de títutos e vatores mobitiários, sociedade de arrendamento
excetuando-se o ganho de capital na
A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobitiários,
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a partir de 1o de janeiro 2005' fica isenta do
atienaçäo ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas
de ajuste anuat) independentemente da data de emissão do
imposto de renda (na fonte e na dectaração
referido certificado. os ganhos de capital estarão sujeitos ao

rRRF

conforme as regras apticáveis a investidores

de ganhos de capitat' De acordo com a posição
pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação

artigo 55, parágrafo único, da lnstrução Normativa RFB no
da Receita Federat do Brasit (,,RFB"), expressa no
na atienação ou
de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capitat auferido
1.585, de 31 de agosto
cessão dos CRl.
pessoas jurídicas isentas teräo seus ganhos e rendimentos
os investidores quatificados como pessoas físicas ou
o imposto não é compensávet' As entidades imunes estäo

tributados exctusivamente na fonte, ou seja,
que dectarem sua condição à fonte pagadora' No entanto'
dispensadas da retençáo do imposto na fonte desde
inctusive retroativamente' uma
podem sujeitar-se à tributação peto IRRF a quatquer tempo'
estas entidades

artigo 12' parágrafo 1o' estabeleceque a
vezque a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, em seu
apticações financeiras, de renda fixa ou de renda
imunidade não abrange os rendimentos auferidos em
peta
ação direta de inconstitucionatidade movida
variávet. Este dispositivo legat está suspenso por força de
Confederação Nacional da Saúde.

O

IRRF pago

ou real
por investidores pessoas jurídicas tributadas peto lucro presumido' arbitrado

é

com o IRPJ apurado em cada período de apuraçäo'
considerado antecipação, gerando o direito à compensação

e ganhos auferidos nas apticações de recursos das
A partir de 1o de janeiro de 2005, sobre os rendimentos
de entidade de previdência complementar'
provisões, reservas técnicas e fundos de ptanos de benefícios
lndividual - FAPI, bem como de seguro de vida
sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada
do imposto de renda incidente na
de cobertura por sobrevivência, haverá dìspensa de retenção
com ctáusuta

fonte ou Pago em seParado.

de recebíveis imobitiários reatizada por
Também, na hipótese de apticação financeira em certificados
entidades de previdência comptementar
instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras,

técnicas e fundos), sociedades de capitalização'
abertas (com recursos não derivados das provisões, reseryas
e sociedades de arrendamento mercantit' há
corretoras e distribuidoras de títutos e vatores mobitiários
dispensa de retenção na fonte e do pagamento do imposto'

registrados para negociação na BM&FBoVESPA' a
Nas operações com certificados de recebíveis imobitiários
ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não
retenção do imposto incidente sobre rendimentos e
efetuada por meio do próprio sistema'
financeiras titutares de contas individuatizadas deve ser
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jurídicas não financeiras que não possuírem contas
os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou
em suas respectivas contas peta Emissora, cabendo
individuatizadas do referido sistema devem ser creditados
contas a retenção do e o recothimento do IRRF'
às instituições financeiras titutares das referidas
dos rendimentos e ganhos aos investidores e o
A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento
Ola Útit subsequente ao decêndio de ocorrência do
recothimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro
referido pagamento.
gerat' o
ou com sede no exterior, aptica'se' como regra
Em retaçäo aos investidores residentes, domicitiados
sua
e ganhos percebidos petos residentes no País' Por
mesmo tratamento cabívet em retação aos rendimentos

rendimentos e ganhos auferidos petos investidores
vez, há um regime especial de tributação apticávet aos
país de acordo com as normas do consetho Monetário Nacionat
não residentes cujos recursos adentrarem o
janeiro de 2000). Nesta hipótese' os rendimentos auferidos por
(Resotução cMN no 2.689, de 26 de
15%, ao passo que os
sujeitos à incidência do imposto de renda, à atíquota de
investidores estrangeiros estão

Em retação aos investimentos oriundos de
ganhos reatizados em ambiente bursátit são isentos de tributação'
quatquer situação há
ou que a tributem por atíquota inferior a 20%, em

países que näo tributem a renda

(vinte e cinco por cento)'
incidência do imposto de renda à atíquota de25%
no
Nos casos de cRl emitidos observando o disposto

artigo 1o, parágrafo 1o-4, inciso

lll'

da Lei no 12'431

'

de

do IRF sobre os rendimentos auferidos por investidores
24 de junho de 2011, fica reduzida a zero a atíquota
com as normas
ou com sede no exterior que investirem em tais CRI de acordo
residentes, domicitiados

janeiro de 2000, exceto em país que näo tribute a renda ou
previstas na Resotução cMN no 2.689, de 26 de
à atíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento)'
que
a

(ii)

tribute
loF

Regutamento do IOF determina que o ingresso de
Ainda, com retação aos investidores nåo-residentes, o
peto
financeiro e de capitais, na forma regutamentada
recursos estrangeiros para apticação nos mercados
do loF/câmbio
(Resotução cMN no 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a a[íquota
consetho Monetário Nacional

por se tratar de imposto que exerce importante papet
será iguat a 0% (zero por cento). Atertamos, contudo,
automática via Decreto do Poder Executivo'
extrafiscat, as atíquotas poderão ser atteradas de forma

que há a incidência do loF/Títutos ou Vatores
Adicionalmente, de uma maneira gerat, cumpre lembrar
resgate' repactuação ou pagamento para tiquidação
Mobitiários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão,
para as operaçöes cujo resgate, cessão ou repactuação ocorra
de títutos e vatores mobitiários. Regra geral,
loF/Títutos ou vatores
contados da data de sua aquisição, haverá isenção do
após o período de 30 (trinta) dias
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Mobitiários.

jurídicas não financeiras que não possuírem contas
os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou
em suas respectivas contas peta Emissora, cabendo
individuatizadas do referido sistema devem ser creditados
às instituiçöes financeiras

do
titutares das referidas contas a retenção do e o recothimento

IRRF'

pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores e o
A retenção deve ser efetuada por ocasiäo do
dia útit subsequente ao decêndio de ocorrência do
recothimento do rRRF deve ser reatizado até o terceiro
referido pagamento.

(iii)

ContribuiçãoaoProgramadelntegraçãoSocial-PlseparaoFinanciamentodaSeguridadeSocial-

coFlNs
jurídicas ou a etas
vator do faturamento mensal das pessoas
A contribuição ao PlS e à coFlNS incidem sobre o

por estas auferidas, independentemente do tipo de
equiparadas, considerando-se a totatidade das receitas
para tais receitas'
atividade exercida e da ctassificação contábit adotada
mencionar que a remuneração conferida a títuto
No tocante à contribuição ao Pls e à coFlNS, é importante
imobitiários aos investidores pessoas jurídicas constitui
de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis

cumutativo (apticávet via de regra para empresas do
receita financeira. Para as empresas sujeitas ao regime
no 8'426, de lo de abrit de 2015' revogou o regime
lucro reat), a atteração recente promovida peto Decreto
atíquotas para 0,ó5% (Pls) e 4% (coFlNS) sobre receitas
de atíquota zero anteriormente vigente e etevou as
financeiras auferidas a partir de

1o

de jutho de 2015'

jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração conferida a
No caso dos investidores pessoas

títuto

porém' não

imobitiários constitui receita financeira,
de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis
a revogação do parágrafo 1'do artigo 3o da Lei no
estão sujeitas à contribuiçäo ao Pls e à coFlNs, face
do
revogado em decorrência da anterior declaração de inconstitucionatidade

g.718lglpeta Lei n' 11.941/09,

Federal - sTF'
referido dispositivo peto ptenário do supremo Tribunat

jurídicas que tenham como atividade principal a exptoração
importante ressatvar que no caso das pessoas
financeiras e entidades assemethadas' a
de operações financeiras, como, por exempto, as inst'ituições
de recebíveis imobitiários é
conferida a títuto de pagamento dos juros dos certificados

É

remuneração

Geral da Fazenda Nacionat' como receita
considerada, peta Receita Federal do Brasit e peta Procuradoria
sujeita à tributação peta contribuição ao Pls e peta
operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto,

jurídica que a auferir.
coFlNS, na forma da tegistação apticávet à pessoa
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pessoas físicas não há quatquer incidência dos referidos
Sobre os rendimentos auferidos por investidores

tributos

o

pagamento da contribuição ao Pls

e da coFlNS deve ser efetuado até o vigésimo quinto dia do mês

peto investidor em geral, ou até o vigésimo dia do mês
subsequente ao de aferimento da referida receita
assemethadas'
subsequente no caso das instituições financeiras e entidades

CLAUSULA QUINZE

.

PUBLICIDADE

Titutares de cRl (excetuados os atos e fatos
Pubticidade: os fatos e atos retevantes de interesse dos
bem como as convocações para as Assembteias de
retevantes da administração ordinária da Emissora),
jornal de grande circutação geralmente utitizado peta Emissora
Titutares de cRr, deverão ser veicutados em
avisar o Agente Fiduciário da reatização de
para pubticação de seus atos societários, devendo a Emissora
obedecidos os prazos legais e/ou
qualquer pubticação em até 5 (cinco) dias antes de sua ocorrência,
que todas as despesas com as
prejuízo do disposto na ctáusuta Décìma Terceira, sendo

15.1.

regutamentares, sem

com recursos que näo sejam do Patrimônio
referidas pubticações serão arcadas petos Titutares de cRl
Separado.

15.1.1.Apubticaçãomencionadanactáusuta15.1 estarádispensadaquandoforfeitaadivutgaçãoempeto
de computadores' que disponibitize' em seção
menos 1 (um) portat de notícias com página na rede mundiat
integratidade'
disponívet para acesso gratuito, as informações em sua
poderá ser feita, atternativamente' mediante
convocação para as Assembteias de Titutares de cRl
para esse
ou postagem, a cada Titutar de cRl' podendo'
correspondência escrita enviada, por meio etetrônico
de recebimento seja possívet' e desde
ser utiLizado quatquer meio de comunicaçäo cuja comprovação
15.1

.2.4

fim,

com aviso de recebimento' fac'símite
que o fim pretendido seja atingido, tais como envio de correspondência
e correio etetrônico (e-mait).

e/ou do Agente Fiduciário serão
regulamentares' por meio do sistema de envio de
disponibitizadas ao mercado, nos prazos tegais/ou
15.1

.3.

Emissão, da Emissora
As demais informações periódicas ordinárias da

informações periódicas e eventuais da CVM'
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CLÁUSULA DEZESSEIS

-

REGISTRO DESTE TERMO DE SECURITIZAçÃ9

para a lnstituiçäo custodiante das CCl, nos
Reqistro: Este Termo de Securitizaçäo será entregue
10'931 l04, para que seja registrado peta lnstituição
termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei no
peta Emissora no presente Termo de securitização'
custodiante o Regime Fiduciário instituído

16.1.

cLÁusuLA

DEZESSETE - COMUNICAçÕES

17.1.ComunicaÇões:Todososavisos,notificaçõesoucomunicaçõesque,deacordocomesteinstrumento,

de
entregues quando recebidos sob protocoto ou com "aviso
devam ser feitos por escrito seräo considerados

de correios e Tetégrafos - Ecr, ou por correio etetrônico,
recebimento,, expedido peta Empresa Brasiteira
etetrônica, nos endereços indicados abaixo'
quando da confirmação do recebimento da mensagem

Se

paro a Emissora:

ISEC SECURITIZADORA

S.A.

215'
Rua Tabapuã, no 1.123, 21o andar, conjunto

ltaim Bibi

cEP 04533-004
São Pauto/SP

At.: Depto. Jurídico e DPto Gestão
com' br
E-mait: juridico@isecbrasi [.com' br e gestao@isecbrasit'

Se

para o Agente Fiduciário:

MOBILIÁRIOS LTDA'
VÓRTX DISTR]BUIDORA DE TíTULOS E VALORES

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2'777 ,2o andar
cEP 01452-000
5ão Pauto/SP

At.: Eugênia
E-mai

Souza

(para fins de precificação de ativos)
t: agentefiduciario@vortx. com' br; pu@vortx' com' br

por escrito, toda e quatquer modificação em seus dados
17.j,1 . As partes obrigam-se a informar,
efetuadas 2 (dois) dias após a respectiva expedição'
cadastrais, sob pena de serem consideradas como

as

comunicações, notificações

ou

neste
interpetações enviadas aos endereços constantes

que atteraram os dados cadastrais' desde que não haja
instrumento, ou nas comunicações anteriores
prazo anterior'
comprovante de protocoto demonstrando

cLÁusuLA DEZOITO - DlsPoslçÕEs

GERAIS
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a Emissora thes dará acesso aos retatórios
lnformaçöes: Sempre que soticitada petos Titutares dos CRl,
Termo de securitização'
de gestão dos créditos lmobitiários vincutados por meìo deste

1g.1.

de securitização ser jutgada itegat,
Divisibitidade: Na hipótese de quatquer disposição deste Termo
afetadas por tat jutgamento' comprometendoineficaz ou invátida, prevatecerão as demais disposições não
por outra que' na medida do possívet, produza efeitos
se as Partes a substituir a disposiçäo afetada

1g.2.

semethantes.
sob as penas da lei, que verificaram
Ausência de Vícios: A Emissora e o Agente Fiduciário dectaram,
de securitização, atém da veracidade' consistência'
a tegatidade e ausência de vícios da presente operação
Termo de Securitização'
correção e suficiência das informações prestadas neste

1g.3.

cLÁusuLA DEZENOVE' LEGISLAçÃO APL¡CÁVEL

19.1

.

Lei Aoti

E FORO

devem ser interpretados de acordo
[: os termos e condições deste Termo de securitização

comalegislaçãovigentenaRepúbticaFederat'ivadoBrasit.

1g.1

,

Estado de são Paulo' como
Foro: As Partes etegem o foro da comarca de são Pauto,

o

único

deste Termo de securitização, renunciando
competente para dirimir quaisquer questões ou titígios originários

expressamenteaqualqueroutro'pormaisprivil.egiadoquesejaouvenhaaser.
Este Termo de securitização é firmado em

2 (duas) vias, de iguat teor e forma, na presença de 2

(duas)

testemunhas.
5ão Pauto, 10 de dezembro de 2019'

(As assinaturas seguem

nas

páginas seguintes')

(Restante desto págino intencionalmente deixado em branco')
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da 51u série da 4u Emissão de
de assinaturas do Termo de securitização de créditos lmobitiários
a lsec securitizadora s.A' e
certificados de Recebíveis lmobitiários da lsec securitizadora s.4., firmado entre
(página

1

/

I

a Vórtx Distribui

Títutos e vatores Mobitiários Ltda. em 10 de dezembro de 2019.1

U
Mid"frelte P-.t-

rsEc

Juliane Effting Matias
RG: 34.309 '220-7
Nome:
CPF: 311.818.988-62

Emissora

324.991:81840

Nome:
Cargo:

Cargo:

D¡STRI

Pæni:cea

Advogada

DE

EVA

Agente Fiduciário
Nome:

-,':îþ:î}:iläffiJiJ*'

Cargo:

Nome:
Cargo:

TESTEMUNHAS

rP6q 4q3q .-r
GPF/MF: lO¿ g¿q.
C5í /ú/
RG:

RG:

rn'ó'- ¿î3

GPF/MF:

/n
fO(.

rvs

7q2470 ¿16 -6p
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ANEXO

I

Dos cRl
TABELA DE AMORTTZAçÃO E JUROS REMUNERATÓnlos
cRt

lncorporação de Juros

Pagarnento de Juros

srM

NÃO

0,3477

NÃO

slM

0,3506

NÃO

5lM

1510312020
1510412070

0,3535

NAO

slM

004

15t0512020

0,3565

NÃO

srM

005

15l06l20zo

0,3595

NÃO

5lM

006

15tOi tzozo

0,3626

NÃO

5lM

007

1510812020

0,3657

NÃO

stM

008

1510912020

0,3688

NÃO

slM

009

1511012020

0,3720

NÃO

5lM

010

1511112020

0,3752

NÃO

srM

011

1511212020

0,3522

NÃO

slM

012

1510112021

0,3815

NÃO

slM

013

1510212021

0,3848

NÃO

5lM

014

1510312021

0,3882

NÃO

slM

015

1510412021

0,3916

NÃO

slM

016

1510512021

0,3950

NÃO

SIM

017

1510612021

0,3985

NÃO

5lM

018

1510712021

0,4021

NÃO

5lM

019

15/081202'.1

0,4056

NÃO

stM

020

1510912021

0,4093

NÃO

stM

021

1511012071

0,4130

NÃO

srM

022

15t11t2071

0,4167

NÃO

slM

023

1511212021

0,3930

NÃO

slM

024

1510117022

0,4241

NÃO

slM

025

15t0212022

0,4279

NÃO

slM

026

1510312022

0,4319

NÃO

5lM

027

1510412022

0,4359

NÃO

5lM

028

1s10512022

0,4399

NÃO

slM

029

Mês

Data de Aniversário

001

1510112020

002

1510212020

003

Tai Mensat
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030

15t0612022

0,4440

uÃo

slM

031

15t0712022

0,4481

nÃo

slM

032

15t0812022

0,4523

NÃO

stM

033

15tOgl2o22

0,4566

NÃO

slM

034

15t1012022

0,4609

HÃO

slM

035

15/1112022

0,4ó53

nÃo

stM

036

15117.12022

¡rÃo

slM

037

15101/2023

, 0,4409
, 0,4740

HÃO

5tM

038

1510212023

0,4786

uÃo

slM

039

't5l03lz0z3

0,4832

uno

slM

040

1510412023

0,4880

ttÃo

slM

041

1510512023

0,4927

NÃO

stM

042

1510612023

0,4976

HÃo

slM

043

1510712023

0,5025

NÃO

slM

044

15t0812023

0,5075

NÃO

slM

045

1510912073

0,5126

NÃO

5lM

046

1511012023

0,5177

NÃO

slM

047

15t1112023

0,5230

NÃO

5lM

048

15112na23

0,4976

NAO

slM

049

15t0112024

0,5333

NÃO

srM

050

15/0212024

0,5388

NÃO

slM

15t0312024

0,54M

NÃO

srM

051

052

1510412024

0,5500

¡¡Ão

slM

053

1510512024

0,5557

HÃO

slM

054

15t06t2024

0,5616

NÃO

slM

055

1510712024

0,5675

HÃO

slM

056

15t0812024

0,5735

NÃO

stM

057

1510912024

0,5796

NÃO

srM

058

151'.1012024

0,5858

NÃO

srM

059

15/1112024

0,5922

HÃO

stM

0ó0

1511212024

0,5658

NÃO

slM

0ó1

't5t01lz0z5

0,6048

NÃO

slM

062

15102/2025

0,6114

HÃO

slM

063

15t0312025

0,6182

NÃO

stM

064

15t0412025

0,6750

NÃO

5lM
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0ó5

1510512025

0,6320

uÃo

stM

066

15t0612025

0,6392

uÃo

stM

067

15t0712025

0,6464

NAO

srM

068

15t0812025

I 0,ó538

NAO

slM

1510912075

0,ó613

HÃO

stM

0ó9
070

1511012025

0,6689

NÃO

slM

071

15t1112025

0,6767

NÃO

stM

072

1511212025

0,6492

NÃO

stM

15101t2026

0,6923

NÃO

stM

073

074

1510212026

0,7005

NÃO

stM

15t0317026

0,7089

NÃO

srM

075

1510412026

0,7174

HÃO

5lM

076

1510512026

0,7261

HÃO

srM

077

1510612026

0,7350

NÃO

slM

078

1510712026

0,7440

NÃO

slM

079

080

1510812026

0,7533

NÃO

slM

15t0912026

0,7627

NÃO

5lM

081

15t1017026

0,7723

NÃO

slM

082

1511112426

0,7821

NÃO

stM

083

1511212026

0,7534

NÃO

stM

084

15101t2027

0,8018

HÃo

5lM

085

15102t2027

0,8122

r{Ão

slM

08ó

1510312027

0,8229

NÃO

srM

087

1510412027

0,8337

t¡Ão

srM

088

15t0512027

0,8448

NÃO

5lM

089

1510612027

0,8562

NÃO

slM

090

1510712027

0,8678

NÃO

srM

091

1510812027

0,8796

NÃO

slM

092

1510912027

0,8918

NÃO

5lM

093

't511012027

0,9042

NÃO

slM

094

15t1112027

0,9169

¡rÃo

stM

095

1511212027

0,8870

NÃO

srM

09ó

1510112028

0,9425

NÃO

slM

097

't510212028

0,9561

NÃO

slM

098

15t03t2028

0,9701

NÃO

slM

099

¿
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100

15t0412028

0,9843

HÃO

stM

15t0512028

0,9989

NÃO

stM

101

102

1st0612028

1,0139

NÃO

stM

15107 t2028

1,0293

HÃO

5lM

103

104

15t0812028

1,045i

NAO

stM

15tOgt2.o28

1,0613

HÃO

slM

105

15t1012028

1,0779

HÃO

slM

106

1511112028

1,0949

NÃo

5lM

107

1511212028

1,0641

HÃO

slM

108

1510112029

1,1296

HÃO

slM

109

15102t7029

1,1481

HÃO

slM

110

1510312029

1,1671

HÃO

stM

111

1510412029

1,1866

NÃO

stM

112

1510512029

1,2067

NÃO

slM

113

15t0612029

1,2274

NÃO

stM

114

15107 12029

1,2487

NÃO

srM

115

15108/2029

1,2707

HÃO

5lM

'116

1510912029

1,2933

uÃo

slM

117

1511012029

1,3166

NÃO

srM

118

1511112029

1,3407

NÃO

slM

119

1511212029

1,3095

NÃO

stM

120

1510112030

1,3901

uÃo

Slii\

121

122

't510212030

1,4165

NÃO

stM

1

5/03/2030

1,4439

HÃO

slM

123

124

't510412030

1,4722

NÃO

slM

125

1510s12030

1,5014

NÃO

slM

126

1510612030

1,5317

¡rÃo

srM

1510712030

1,5ó31

NÃO

5lM

127

1

s/08/2030

1,5957

NÃO

5lM

128

1510912030

1,6295

NÃO

5lM

129

1511012030

1,6645

NÃO

srM

130

151',|112030

1,7009

NÃO

slM

131

't32

1511212030

1,6715

NÃO

stM

15101t2031

1,7766

NÃO

slM

133

134

1510212031

1,8176

uÃo

slM
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1510312031

1,8602

uÃo

slM

135

1510412031

1,9047

NÃO

srM

136

15t0512031

1,9512

NÃO

srM

137

1510612031

1,9997

NÃO

5lM

138

15l0712ß31

2,0504

NÃO

stM

139

140

15t08t2031

2,1035

NÃO

slM

15t0912031

2,1592

NÃO

stM

141

151',101v031

2,2176

HÃO

stM

142

1511112031

2,2789

HÃO

slM

143

1511212031

2,2578

NÃO

slM

144

ßla1nßz

2,4088

NÃO

s!M

145

1510212032

2,4803

NÃO

stM

146

15103t2032

2,5557

NÃO

stM

147

1510t412032

2,6355

NÃO

5lM

148

1510512032

2,7200

NÃO

slM

149

1510612032

2,8097

NÃO

5lM

150

1510712032

2,9050

ttÃO

slM

151

1510812032

3,0065

¡rÃo

slM

152

15t0912032

3,1 148

NÃO

srM

153

151'.1012032

3,2306

NÃO

srM

154

15t 11 12032

3,3547

NÃO

5lM

155

15112.12032

3,3678

NÃO

slM

15ó

1510112033

3,6266

NÃO

srM

157

15t0212033

3,7813

NÃO

srM

158

1510312033

3,9491

NÃO

slM

159

1510412033

4,1315

NÃO

slM

160

15t0517033

4,3305

NÃO

slM

161

4,5486

NÃO

1

5/06/2033

slM

162

1510712033

4,7885

NÃO

slM

163

1510812033

5,0538

NÃO

5lM

164

1510912033

5,3487

NÃO

slM

165

15t10/2033

5,6785

NÃO

stM

166

15t1112033

6,0497

NÃo

slM

167

15/1212033

6,2602

uÃo

stM

168

15101t2034

6,9352

¡¡Ão

slM

169
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ANEXO II

TDENTtFtcAçÃo oos cnÉotros ll^oelLlÁnlos

(cento e vinte e dois
Vator Nominat Totat: O valor nominal total das CCI é de R5122.220.800,24
quatro centavos), que corresponde ao satdo devedor
mithões, duzentos e vinte mil e oitocentos reais e vinte e

1.

total dos créditos lmobitiários apurado em 10 de dezembro de 2019.
emitidas 312 (trezentas e doze) CCl,
euantidade: por meio da Escritura de Emissão de CCI foram
decorrentes do Contrato de PPP' nos
representativas, em conjunto, da totatidade dos Créditos lmobitiários

Z.

termos descritos no Anexo ll da Escritura de Emissão de CCI'
constantes do Anexo
Prazo e Data de Vencimento: As CCI têm o prazo e o vencimento

3

ll da Escritura

de Emissão de CCl.

4.

sem garantia real imobitiária, sob a
Condição da Emissão e Forma: As CCI são fracionárias, emitidas

lmobitiários'
forma escriturat, representativas, em conjunto, da totatidade dos Créditos
Emissão de CCI'
mero: As CCI têm a série e os números descritos no Anexo ll da Escritura de

5

Série e

6.

Vencimento Finat: 15 de fevereiro 2035

7

Local e Forma de

ser pagos
Os Créditos lmobitiários, representados petas CCl, deverão

peto Devedor no [oca[ e forma estabelecidos no Contrato de PPP'

e, por consequência, das
Atuatização Monetária: A atuatização monetária dos Créditos lmobitiários
convencionados no Contrato de PPP'
CCl, será catcutada e cobrada de acordo com os índices e critérios

g.

conformedescritonoAnexolldaEscrituradeEmissãodeCCl'

g,

acrescidos aos vatores devidos pelas CCI
Encarqos Moratórios: Em caso de atraso do pagamento, serão
ll da Escritura de Emissão
moratórios previstos no Contrato de PPP, conforme descritos no Anexo

os encargos

de CCl.

10.

lmóveis vincutados aos Créditos lmobitiários:

os imóveis vincutados aos Créditos

lmobitiários

ll da Escritura de Emissão de CCI'
consubstanciam-se nas Unidades descritas e caracterizadas no Anexo
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ANEXO III

pREVtsrA No rrEM 15 Do ANEXo
DEGLARAçÃo DA EMtssoRA

lll

DA lNsrRUçÃo cvM

N'

414104

cidade de são Pauto, Estado de são Pauto' na
lsEc sEcuRlTlzADoRA S.A., sociedade anônima com sede na
Bibi, cEP 04533-004, inscrita no GNPJ sob o no
Rua Tabapuã, no 1.123, 21o andar, conjunto 215, ltaim
do seu Estatuto Social ("Emissora"), na quatidade de
0g,769.451/0001 -0g, neste ato representada na forma
da 51u série de sua 4u Emissão ("cRl" e
companhia emissora dos certificados de Recebíveis lmobitiários
,,EtIEgãq,,, respectivamente), que serão objeto de oferta públ'ica de distribuição, nos termos da lnstruçäo da

janeiro

conforme alterada' a serem

de 2009,
de
comissão de Vatores Mobitiários ('cvM") no 476, de 16
da lnstrução da cVM no 414, de 30 de dezembro
distribuídos peta própria Emissora, nos termos do artigo 9o-A
MoBlLlÁilos LTDA., instituição
de 2004, em que e a vóRtx DrsrRtBUtDoRA DE TíTULos E vALoREs
na Brigadeiro Faria Lima' no 2'277 ' inscrita
financeira, com sede na cidade de são Pauto, Estado de são Pauto,
para todos
atua como agente fiduciário ("Aeente Fiduciário"), dectara,
no cNpJ sob o no 22.610.50010001-gg,

de vícios da
verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tegatidade e ausência
veracidade, consistência, correção e suficiência
operação, atém de ter agido com ditigência para verificar a

os fins e efeitos, que

de Créditos lmobitiários da Emissão'
das informações prestadas peta Emissora no Termo de Securitização
São Pauto, 10 de dezembro de 2019

s.A.

SECU

Emissora
Nome:

Nome:
Cargo:

"'åäi:iiî-'T;:;"

Cargo:

CPF: 324.991.818_00

cPi: 311's18'e88'62
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ANEXO IV

pREVtsrA No trEM f 5 Do ANEXo
DECLARAçÃo Do AGENTE FtDUctÁRto

lll

DA lNsrRUçÃo cvM N" 414104

financeira, com sede na
D¡srRtBUtDoRA DE TíTULos E vALoREs MoBlltÁRlos LTDA., ìnstituição
'óRTX de São Pauto, Estado de sáo Paulo, na Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, inscrìta no GNPJ sob o no
cidade

ato representada na forma de seu contrato Social ("Aqente Fiduciário"), flâ
de Recebiveis lmobìtiários
quatidade de agente fiduciário da oferta púbtica de distribuição dos certificados
S'A', sociedade
da 4u Emissão ("CRl" e "Enj55eq", respectivamente) da ISEC SECURITIZADORA
22.610.50010001-gg, neste

da 51u Série

na Rua Tabapuã, no 1'123,21o andar,
anônima com sede na cidade de 5ão Pauto, Estado de são Paulo,
08.769.451/0001-08 ("Emissora"), nos
conjunto 215, ltaim Bibi, cEp 04533-004, inscrita no GNPJ sob o no
de janeiro de 2009, conforme alterada,
termos da lnstrução da Comissão de Vatores Mobitiários n" 476, de 16
da lnstrução da cvM n" 414, de 30 de
serem distribuídos peta própria Emissora, nos termos do artigo 9o'A
a

que verificou, em conjunto com a Emissora, a
dezembro de 2004, dectara, para todos os fins e efeitos,
para verificar a veracidade,
tegatidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com ditigência
peta Emissora no Termo de Securitização de
consistência, correção e suficjência das informações prestadas
Créditos lmobitiários da Emissão
São Paulo, 10 de dezembro de 2019

BUIDORA

EVA
Agente Fiduciório
Nome:

Nome:
Cargo:

lr4arcio Lopes dos Santæ Telxeha

Cargo:

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

RG: 36.289,6'10-0
CPF:381 ,il4.q68-20

R6:46.894.863-6
CPF: 369.268.408-81
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DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCß DE CONFLITO DE ¡NTERESSES
AGENTE FIDUCIÁRIO CADASTRADO NA CVM

O Agente Fiduciário a seguir

identificado:

STRIBUIDORA

Sociat:

Endereço: Brigadeiro Faria Lima,

no

LTDA.

LOS E VALORES

2.277, Cidade de São Paulo, Estado de São Pauto

CNPJ no: 22.610.500 / 0001 -88

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga
Número do Documento de ldentidade: RG n" 154ó1802000-3 SSP/MA
CPF no: 009.635.843-24

da oferta púbtica com esforços restritos do seguinte vator mobitiário:

Mobit

lmobi

Oferta

no

os

Número da Emissão: 4
Número da Série: 51"
Emissor: ISEC SECURITIZADORA S.A.

Quantidade: 80.110 (oitenta mi[, cento e dez)
Vator Total da Série: R580.1 19.917 ,94 (oitenta mithoes, cento e dezenove mit, novecentos
e dezessete reaìs e noventa e quatro centavos), na data de emissão

Forma: Nominativa e escritural
Declara, nos termos da lnstrução da Comissão de Vatores Mobìtiários no 583, de 20 de dezembro de 2016,
conforme atterada, a não existência de situação de conftito de interesses que o impeça de exercer a função
de agente fiduciário pa

à 83 S.A. - Brasit,

a emìssão acima indicada, e se compromete a comunicar, formal e imediatamente,

fato s uperveniente que venha a atterar referida

, a ocorrência de qua

situação
bro de 2019.

5ão

EVA
Teixeira
Marcio LoPes dos Sanlos

Nome:
Cargo:

de Jesus Souza

RG

Cargo:

RG:46.894.863-6
369.268'408'8X

CPF:

009.635.843-24
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ANEXO V

DECLARAçÃo DA tNsÏTU¡çÃo cusroDtANTE DAs

cct Nos rERMos Do PARÁGRAFo ÚNlco Do ARTIGo 23

DA LEt N" 10.931/04

com sede na
vóRTX DtsrRtBUtDoRA DE TíTULos E vALoREs MoBtLtÁR¡os LTDA., instituição financeira,
no CNPJ sob o no
Cidade de São pauto, Estado de São Pauto, na Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, inscrita

z2.610.5ool0001.88,nesteatorepresentadanaformadeseuEstatuto5ocia[(..@''),na
quatidade de instituição custodiante do lnsfrum ento Particular de Emissõo de Cédulas de Crédito Imobiliárío
firmado, em 10 de
Frocionórias, sem Garantia Reat tmobiliária, sob a Forma Escriturol e Outras Avenças
dezembro de 20,19, entre a lsEc sEcuRlTlzADoRA

s.4., sociedade anônima com sede na cidade de såo Paulo,

EstadodeSãopaulo,naRuaTabapuã, no1.123,21oandar,conjunto215, ltaimBibi,CEP04533-004'inscrita
Emissão"), Por
no CNpJ sob o no 0g.769.451/0001-08 ("Emissora"), e a lnstituição custodiante ("Escritura de
qual foram emitidas as Cédutas de Crédito lmobitiário identificadas no referido instrumento ("CCl"),
meio do

que the foi entregue para custódìa
DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931 /04,

a Escritura de Emissão e que as CCI se encontram devidamente vincutadas aos Certificados de Recebíveis
lmobitiários da 51u série da 4u Emissão ("çBl" e "Ernj!sq", respectivamente)da Emissora, sendo que os cRl
foram tastreados petas CCI por meio do Termo de Securitização de Créditos lmobitiários da Emissão, firmado
entre a Emissora e a lnstituiçäo Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ("Termo de SecuritizaÇão"),
tendo sido instituído o regime fiduciário peta Emissora, no Termo de Securitizaçäo, sobre as CCI e os créditos
imobitiários que etas representam, nos termos da Lei n'9.514/97, regime fiduciário que ora é registrado
nesta lnstituição Custodiante, que dectara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão,
por meio da quat as CCI foram emitidas, encontram-se registrado e custodiada nesta lnstituição Custodiante,
respectivamente, nos termos do artigo 18,

S 4o

e parágrafo único do artigo 23, da Lei no 10-931/44.

São Pauto, 10 de dezembro

l¡

c
ISTRIBUIDORA DE
Instituic,Õo
Nome:
Cargo:

-'åîîäåliiilt.

Nome:

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

Cargo:

RG:36.289.61G0
CPF:381 514.66&æ
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ANEXO VI

OUTRA5 EMISSOES COM A ATUAçÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
lnadlmplemento

Data de
Tipo

Emissor

Código

lf

Valor

Remuneração

Quantldade

série

Emìsseo

Emissão

Vencimento

Apelido

no Período

Garantias

Adimptente

Subordinação

l5EC

SECURITIZADORA

cRl

s.a.

1

61001 7809

5ó.6ó0.000,00

5.ó6ó

05t1212016

CDI + 2,00 lß

25t10t2022 ALPHAVILLE

Fiança, Cessão Fiduciária de
Dìreltos Creditorios, Alienação
Fiduciária de

ISEC

SECURITIZADORA

cRl

s.a.

1óK0924155

40.310.332,0O

850

IPCA +

10,æ

%

25111 t2028

CIPASA

adr'mptente

28

13t1212016

16t1212019

LDI

adimptente

Fiduciária de Quotas, Fundo

26

05t1212016

25t1012023

ALPHAVILLE

Adimptente

Subordjnação

05t1212016

25t10t2025 ALPHAVILLE

Adimplente

Subordinação

rsEc

Aval, Fiança, Alienaçào

SECURITIZADORA
CRI

s.Â.

lmowt, Fundo'

Fundo

11t11 t2016

1

'16to1,27203

40.000,000,00

40.000

97,00% cDl

tSEC

SECURITIZADORA

cRt

s.A.

r ó1001

7840

48.260.000,00

4.826 tcPM + 8,50

%

tSEC

SECURITIZADORÁ

cRl

s.A.

'16100226ó5

23.232.30O,00

23.000

IGPM+ 13,0096

1

Fiduciária de quotas, Fiança,
cessão Fiduciária de Direitos
Credìtorios, Atienação
Fiduciária de lmovel, Fundo'

tSEC

SECURITIZADORA

cRt

s.a.

16K0929160

7.113.588,00

150 IPCA + 12,00

%

74

11t11 12016

25t11 lZ0Z8

CIPASA

Adimptente

Fundo
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Subordinação, Atienação
Fiduciáda de Quotas, Fiança,
Fundo, Fundo, Aval, Cessão
ISEC

Fiduciária de DireÍtos

NOVA
SECURITIZADORA

cRl

s.Â.

1

780048ó0ó

30.957,850,00

200

IPCÀ + 10,00

%

06t02t2017

20to912023

COLORADO

Adimptente

rSEC

Alienação Fiduciåria de lmovet,

SECURITIZADORA

cRt

s.a.

17A0899147

69.91 3.000,00

ó9.913

IPCA + ó,30

37.500.000,00

37.500

CDI +

Adimptente

4

5

12t01 12017

12t01t2027 LEROY MERLIN

1

4

11t0812017

2510812020

%

4

2

05t09l20t6

19t02t2030 AIR LIQUIDE

15t0912017

05to9lzo27

1f

Adimplente

%

ìSEC

5.A.

cRAor7005v7

2,75%

CITRUS JUICE

adimptente

rsEc

s.a.

Resgatado

32.620.815,50

3.262 IPCA + 7,00

17tO142307

70.572.075,ñ

10.000

IPCA + ó,00

%

4

11

17C0976127

19.ó75.051,00

1.900

IPCA + 6,00

%

4

6

21t0312017

10t0412031

ÀtR L|QUIDE ll

adimptente

cRÀ01 7004sc

30.000.000,0o

3.000

CDI + 3,0o

1

I

19

I07 12017

25t0612019

HORITÀ

Adimptente

17C'1674856

18..183.737,09

369

lcPM+ 11,0096

4

7

17t07 t2017

07 t10t2022 SAINT FRANCIS

6.250.000,00

ó.250

CD¡ + 5,00

I

5

11t08t2017

25t08t2020

16t0815552

lSEC

5,4.
tSEC

s.a.
lSEC

s.A.

96

tSEC

s.a.

Adimptente

tSEC

s.A.

Fiança

lmovel, Cessão Fiduciária de

SECURITIZADORA
CRA

Fiduciária de lmovet, Avat

Atienação Fiduciária de lmovel'

SECURITIZADORA

cRl

Fianç4, Fundo

creditorios, Penhor, Alienação

SECURITIZADORA
CRA

hovet,

Fundo

Alienação Flduciária de lmovet,

SECURITIZADORA

cRt

Flança, Fundo

Atienação Fiduclária de

SOUZA CRUZ

SECURITIZADORA

cRl

Fiduciária de lmovet

Alienação Fiduciåria de lmovet,

SECURITIZADORA

cRt

Fundo

Direitos Credltorios, Atienação

SECURIIIZÀDORA
CRA

Creditorios

cRA0'17005V8

%

CITRUS JUICE

Adimptente

Direitos Creditorios
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Aval, Al¡enaçao tl0uclarla oe
ISEC

lmovel, cessão Fiduciária de

SECURITIZADORÀ
CRA

s,A.

CDI + 2,75

ó

ó.250.000,00

6.250

17t0142661

28.739.830,00

10,000

IPCÀ + 6,00

%

4

1710142635

70.572.O75,O0

10.000

IPCA + 6,00

96

4

cRA0l 7005V9

%

11t0812017

25to8l2020

1stogt2017

05t09 12024

lst09 t2017

05t09t2027

CITRUS JUICE

Adimptente

lsEc

Âlienação Fiduciårla de lmovet,

SOUZA CRUZ
SECURITIZADORA

cRt

s.a.

13

Adimplente

I5EC

cRl

s.a.

12

12

Fundo

Alienação Flduciária de lmovet,

SOUZA CRUZ
SECURITIZADORA

Direitos Creditorios

adimptente

Fundo

lmovel, cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios, Alienação
tsEc

Fr'duciária de Quotas,

SECURITIZADOF¡

cRt

s.A.

17t0765996

350.m0.000,00

350.mo IPCA + 6,00

4

%

18

11

t1212017

1311212032

CASAS EAHIA

Adimptente

Subordinação

lmovet, Atlenação Fiduciária de
Quotas, Subordinaçåo, Cessão
¡sEc

Fiduclária de Direitos

SECURITIZADORÄ
cRr

s,a.

17LO776106

150.000.000,00

17Jæ97577

25.959.921,00

150.m0 IPCA + 2f,69

%

4

'19

1111212017

4

14

09 r

13t12t2032

CASAS BAHIA

adimplente

lsEc

Atienação Flduciária de Quotas,

SOUZA CRUZ
SECURITIZADORA

cRt

s.a.

10.000

IPCA + 5,75

96

10t2017

05t09t2024

14

Adimplente

SÀINT FRÀNCIS

Adimptente

tsEc

s.a.

Fundo

Atienação Fiduciária de lmovel'

5ECURITIZÀOORA
CRI

Creditorios

17G

t674859

10.000,00

IGPM + 11,00

I

%

17t07 t2017

07

l10lzo22

Fiança

Fiduciána de Quotas, cessão
Fiduciåria de Direitos
tsEc

Creditorios, Subordinação,

NOVA
SECURITIZADORA

cRt

s.a.

178ú48622

12.644.756,08

200 lPcA + 23,06

%

1

33

06to212017

20t09tzo25

COLORADO

Adimptente

Fundo, Fundo
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Fiança, avat, atienôçao
Fiduciåria de Quotas, Cessão
Fiduciária de Dir€itos
tsEc
SECURITIZADOFÂ
cRt

s.A.

Creditorios' Subordinação'

NOVA

178æ48624

21.798,03

¿t

IPCA + 13,ó5

%

1

l¿

06t02t2017

20t09lzo25

COLORADO

Adimptente

17

aotMt2018

20t1012028

RIO AVE

Adimplente

3

21,tú12018

21

HORITA II

Adimptente

tsEc

lmovel, Cessåo Fiduciária de

SECURITIZADORA

cRt

s.a.

'18D0788427

86.109.372,93

8.600

IPCA + 8,50

4

%

tSEC

s.A.

Direitos creditorios, Fundo

Creditorios, atienação

SECURITIZADORA
CRA

Fundo, Fundo

cRÂ0't8002s1

40.000.000,00

4.000

CDI + 0,03 9f

1

t12lZO20

Fiduciária de lmovel

lmovet, cessão Fiduciåria de
Direitos Creditorios, Alienação
tsEc

Fiduciária de Quotas,

SECURITIZADORA

cRl

s.A.

'r8F0849431

175.000.000,00

175.000

IPCA + ó,00

4

%

21

25t0612018

13112t2032

CASAS BAHIA II

Adimplente

Subordinação

lmovet, Allenação Fiduciårla de
Quotas, subordinação, Cessão
tSEC

Fiduciåria de Direitos

SECURITIZADORA

cRt

s.À.

18F0849476

75.000.000,00

75.m0

IPCÀ + 21,69

96

4

22

13r1212032

CASAS BAHIA II

adimptente

211'1212018

05101t2039

BRF

Àdimptente

21t1212018

05/01 /2039

BRF

adimplente

lmovel, Subordinação

01 10312019

z8tol

BEVAP

Adimptente

Fiança

alienaçåo Fiduciária de lmovet'

tSEC

SECURITIZADORA

cRt

s.A.

't811300313

137.893.383,84

137.893

IPCA + 6,25 %

4

lPcA + 7,00

4

SECURITIZADORA

s.Ä.

Fiança, Subordinação

Fiança, Atienação Fiduciárla de

ISEC

cRl

creditorios

25tút2018

1811

300314

21.108.956,23

21.108

%

30

tsEc
SECURITIZADORÀ
CRA

s.A.

CR4019000¡!tA

11.893.ór0,88

1.1 89

Não há

4

12020
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tSEC

SECURITIZADORA
CRA

s.a.

cRA01 9000M8

10.000,00

lzozo BEVAP

Adimptente

Não há

4

2

01t0312019

28101

CDI + 0,02 %

3

1

1A10312019

15t0312023

cocaL ll

Adimplente

3

2

18t0312019

14t0312029

cocAL ll

Àdimptente

Aval, Cessão Fiduclária de

tSEC

SECURITIZADORA
CRA

s.a.

cRAo19000xD

250,000.000,00

2s0.000

SECURITIZADORA

s.A.

oireitos Creditorios
Âvat, Cessão Fiduciária de

tsEc

CRA

Fiança

cRAo19000xE

100.000.000,00

1

00.000

cDt

+

0,03

%

Direitos Creditorios

alienação Fiduciária de Quotas'
cessão Fiduciária de Direitos

tsEc
SECURITIZÀDORA

cRt

s.a.

44.975.6',|0,0ó

19E0171753

44.975

IPCA + 7,50

%

35

4

1010512019

'tot05lzo24

TPA

Adimptente

creditorios

lmovel, Âlienação Fiduclária de
Àçöes, Cessão Fl'duciária de
Direitos Creditorios, Fundo'

tsEc
SECURITIZADORA

cRl

s.a.

51.0f3.769,47

19E0299199

5.101

IPCA + 7'00

%

4

06t0512019

7

17

10/05/2030 PATRIFARM

Adimplente

Creditorios, Atienação

tsEc
SECURITIZADORA
CRA

5.4.

cRA019003EE

50.000.000,00

5.000

Col

+

0,03

96

27 t1012022

31 t0512019

2,5t0512035

31t0512019

25t05t2035

URBANA

Adimptente

259.231.176,48

19E0967405

259.231

tPca + ó,50

%

4

33

't01c612019

10t0612024

lv\PD

Adimptente

tsEc

5.À.

URBANA

80.598.492,20

19E09ó740ó

80.598

IPCA +

7,50*

4

34

Ações

Atienação Fiduciåria de lmovet'

SECURITIZAOORA

s.À.

Fiança

lmovet, Âtienação Fiduciária de

lsEc

cRl

Fiduciária de lmovet

Allenação Flduclåria de Açöes'

Adimplente

MULTI RENDÀ

SECURITIZADORA

cRt

HORITA II

MULTI RENDA

SECURITIZÂDORA

5.4,

Adimptente

tút2019

lsEc

cRl

Fundo

19F017921

f

58.000.000,00

58.000

Não hå

4

Aval
Pågina 74 de 86

Avat, atienação Fiduciárìa de

tsEc
SECURITIZADORA

cRl

5.À.

19FO179276

30.000.000,00

30,000

CDI + 2,70

10tú12019

37

4

96

10t0612024

Àdimptente

MPD

lmovel
-a-'i.:-7ñ=:-;ã-

lmvet,

SECURITIZADORA

cRt

s.A.

Cessão Fiduciárla de

Direitos Creditorios, Atienação

tsEc

19G0290123

175.000,000,00

175.000

IPCA +

ó'00

19t07 12019

41

4

%

11tO712033

CASÂs BÀHIA IV

Âdimptente

Ftduclâria de Quotas, Fundo

lmvet, Atienaçåo Fiduciáriô
t5EC

SECURITIZADORA

cRt

s.A.

19G0801197

28.m0.000,00

28.000

IPCA + 12,00

96

15

4

23t07 12019

?'310812022 ÂRTENGE

Adimplente

de

Quotas, Cessão Fiduciårla de
Direitos Creditorios, Fundo

lmovel, Atienação Fiduciária de
lsEc
SECURITIZADORA

cRl

s.a,

19G0290f 75

75.000.000,00

75.000

IPCA + 21,30

%

4

42

19t07 12019

4

46

27

11 tO1

t2033

CASAS

BAH¡A IV Adimptente

Atienação Fiduciária de lmovet,

tsEc
SECURITIZÀDOP.A

cRt

s.A.

Quotas, cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios, Fundo

19H0358499

't9.123.217,93

ó3

lcPM + 10,00

%

l08tZO19

28t0717037

PULVERIZADO

Adimptente

Fundo, Fundo

Fiduciária de Quotas, Alienação
Fiduciária de

rsEc
SECURITIZADORA

cRt

5.4.

19t0739560

237.663.247 ,85

237.661

CDI + 2,0o X

4

47

14t10t2019

1al09l2029

VITACON

adimplente

lmowt,

Cessåo

Fiduciária de Ações

Flduciária de Quotas, Allenação
Fiduciária de lmovet, Cessão

rsEc
SECURITIZÀOORA

cRl

s.a.

1910739706

25.241.041,O4

25,241

CDt + 3,00

%

4

48

1411012019

18t0912029

vtracoN4

Adimptente

Fiduciária de Àçöes

Fjduciárla de Quotas, Alienação
Fìduciária de lmovet, Cessão

tsEc
SECURITIZADORA

cRl

s.A.

19t0739707

50.000.000,00

50.000

cDl + 5,00

%

4

49

14t1012019

18tog12029

VITÀCON

Adìmptente

Fiduciária de Quotas
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Fiança, Alienaçao Flduclana oe
Quotas, Atienaçåo Fiduciária de
tsEc

lmovel, cessão Fiduciåria de

SECURITIZADORA

cRl

s.A.

19K0981ó79

80.000.000,00

80.000

IPCA + 6,00 %

4

54

14t1'1t2019

16t12t2031 LOCALFRIO

adimptente

Direitos Creditorios, Fundo

Quotas, Alienação Fiduciária de
tsEc

lmovet, cessão Fiduciåria de

SECURIfIZADORA

cRt

s.a.

19K098tó82

20.000.0@,00

20.000

IPCA + 7,00 %

4

55

11 I 1't 12019

16t 12t2031

LOCALFRIO

Adimptente

Direitos Creditorios, Fundo

lmovet, Atienôçåo Fiduclária de
tsEc

Quotas, Cessão Fiduciária de

SECURITIZADORA

cRt

s.a.

r9K1033635

27.W

27.000.000,00

IGPM + 9,ó0

9(

GRUPO CEÀt III

18t11 12019

't9 t01 t2032

21t11 12019

21 111 17031

57

1at12t2019

12t@12030 MÄIA

4

58

10t1212019

11

4

59

10t12t2019

4

61

4

ó3

4

56

Adimplente

rsEc

Fundo, AtlenaçAo Fiduciária de

VARZEA
SECURITIZADORA

cRt

s.a.

19K105ó888

rr

5.@0.000,00

1

4

f5.000 Não há

GRANDE

adimptente

tsEc

s.A.

1910838850

78.ó35.000,00

78.ó35

IPCA + 4,35

70.æ0.000,00

70.mo

cot + 1,50

%

Adimptente

tSEC

s.A.

1910831 553

%

SUPERFRIO

Adimplente

11 t0612027

SUPERFRIO

Âdjmplente

05t12t2019

20t1212023

TPA II

adimplente

't8t12t2019

18t1212034

CONE

Adimptente

t0712025

t5kL

30.000.000,00

s.a.

30.000

Não há

tStc
s.a.

21.944.580,00

21.944

IPCA +

60.471.000,00

60,471

CDI + 1,75

11,æ%

tsEc

s.a.

Direltos Creditorios

Cessão Fiduciária de

SECURITIZADORA
cRr

Flduciån'a de lmovet, Fundo

Quotas, Cessão Fiduciária de

SECURITIZADORA

cRl

Fiduciåria de lmovet, Fundo

Creditorios, Atienação

5ÉCURITIZADORA
cRr

Outros

Creditorios, Atienação

SECURITIZADORA

cRl

lmovel

Fiança, Alienação Fiduciária de

SECURITIZADORA

cRl

Dlreitos Creditorios, Fundo

19L0838765

x

Creditorios
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Direitos

atienação Fiduclaria de Quolas'
Atlenação Fiduciária de lmovet'
tsEc

cessão Fiduciária de Direitos

SECURITIZÀDORA

cRl

s-4.

145.000.000,00

145.000

cDl + 1,25

198.000.000,00

'198.000

CDI + 0,90 %

62

4

%

18t1212019

15t12t2026 AUTONOMY

05t0612017

05t0912019

28t0212018

01

10tut2018

17 ro412028

adimplente

Creditorios

NOVA
SECURITIZACAO

cRl

5.4,

f 7E08.103

1

4

DIRECIONAL II

Adlmplente

BR PROPERTIES

Adimplente

RNI

Adimplente

NOVA

Cessão Fiduciária de Direitos

SECURITIZACAO

cRl

s.A.

1880898471

50.000.000,00

50.000

CDI + 0,70

26

%

t03t2023

NOVA

Aval, Cessão Fiduciária de

SECURITIZÀCAO
cRr

s.a.

Creditorios

1800ó98877

80.000.000,00

8.000

CDI +

2,m

%

1

Direitos Creditorios

Creditorios, Atienação
Fiduciária de lmovet, Fiança,
Fundo, Atienação Fiduciåria de
NOVA

sEcuRrTlzAcao
cRt

5.4.

Açôes, Atlenação Fiduciårla de

PLAZA

80.500.000,00

18G0705308

29

80.500

13t07 12018

25t07 t2033

IGUATEMI

adimplente

03/09/2018

15t0912028

SALES

Adimptente

15102t2019

15t02lZO79

RNt

NOVA

Allenaçåo Fiduciária de lmovet'

SECURITIZACAO

cRl

5.Á.

20.500.000,00

I 810000001

20

CDI + 327,00%

1

NOVA

19801779ó8

1

10.000.000,00

'110.000

cDl + 1,701)6

1

l1

lll

Adimplente

C¡BRAsEC.

creditorios' Fiança,

BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

Direitos Creditorios

cessão Fiduclária de Direitos

COA'\PANHIA

cRl

Fiança

Avat, Cessão Fiduciária de

SECURITIZACAO

cRl

Quotas

1

óF0168766

20.000.0m,00

20 CDI + 5,35

%

2

270

21túl2016

04t06t7026

FRIOZEM

adimptente

Coobrigação
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Átlenação Fiduciária de lmovet'
CIBRASEC.

Fiança, coobrigação, cessão

COMPANHIA

Fiduclåria de Direitos

BRASILEIRA DE

cRl

SECURITIZACAO

7.707.130,10

1óG0639102

23

t2016

Adimptente

28/08/2030 T6C

IGPM+ 11,00%

2.

271

11 IO7

fR+7,729ß

2

2ó8

221c/.12016

1010412031

BRADESCO

Adimptente

fR

+

2

265

19tor't7016

1010412031

FGTS CÀIXA

Adimptente

fR

+ 7,72%

278

21

Creditorios

CIERA5tL.
COMPANHIA

Coobrigação, Alienação

FGTS
BRASILEIRA DE

cRt

SECURITIZACAO

16D0719082

308.114.9ó1,49

308

2.949.563.792,91

2.949

Fiduciária de lmovet

CIBRASEC.

COMPANHIA

Alienação Fiduciåria de lmovel'

BRASILEIRA DE
cRt

SECURITIZACAO

16D071 9079

7,72%

subordinação

cìEu5ELCOMPANHIA

Coobrigação, Allenação

BRÁSILEIRA DE

cRt

SECURITIZACAO

16J1ú7541

459.975.977,61

459

t10t2016

10t10t2031 FGTS ITAU

Adimptente

ctBRASLC.

Subordinação, Fundo, Cessão

COMPANHIA

Fiduciária de 0ireitos

BRASILEIRA DE
cRr

SECURITIZACAO

Fìduciária de lmovel

16J1007543

4.046,760,876,68

4.M6 ÎR + 7,72

%

276

21 11012016

279

21

10t10t2031 FGTS il

CÀIX,A

Adimptente

creditorios

CIBRASEC.

COMPANHIA

cRl

SECURITIZACAO

coobrigação, Allenação

FGTS

BRÂSILEIRA DE

16J1007542

435.21ó.051,55

435

IR + 7,72

ôÁ

2

l10l2016

10t10t2031 BRADESCO II

adlmptente

CIBRASEC.

Atienação Fìduciária de Quotas,

COMPANHIA

cessão Fiduciária de Direitos

BRASILEIRA DE
cRr

SECURITIZACAO

Fiduclária de lmovet

16LO127202

'I

90.000.000,00

't90

CDI + 2,00

96

2

281

2111212016

12t1212031

TUCURUVI

Adimptente

Creditorios, Fiança, Fundo
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ctBRA5tC.
COMPANHIA

Alienação Fiduciária de lmovel,

BRASILEIRA DE

cRt

sEcuRtTlzÂcAo

1600719080

402.181.266,15

402 TR + 7,72

266

z

%

1,9tM12016

10t0612040

FGTS CAIXA

Adimptente

ctERAStC.

subordinação, Fundo, cessão

COIVIPANHIA

Fiduciária de Direitos

BRASILEIRA DE

cRr

sEcuRlTlzacÀo

16J't@7544

2.022.310.550,02

2.O22

ÎR + 7,72

21t 10t2016

%

10t10t2051 FGTS II CAIXA

Adlmptente

CIBRASEC.

Fiduciária de Dir€itos

BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

17J0104526

166.500.000,00

166.500

CDI + 1,50%

2

291

23t10t2017

17

t10lzo28

WT MORUMBI

Adimptente

CIBRASEC.

Fiança, A¡lenação Fiduciária de

BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

1710152208

27.203.ó30,6ó

27,zo3

IGPM + 10,0O

290

96

25tc9t2017

2810412028

CRUPO CEM

adimptente

CIBRASEC.

Fiduciária de Direitos

ERASILEIRA DE

sEcuRtTrzÁcÂo

lmôvel

Imvet, Penhor, Ces$o

COMPANHIÀ

cRt

creditorios

creditorios, Coobrigação,

COMPANHIA

cRl

creditorios

Fiança, Penhor, Cessão

COJúPANHIA

cRl

5ubordinação

17J0115217

1

8.500.000,00

18.500

CDI + 1,50

96

2

292

23t1012017

13t1012029

WT MORUMBI

Adimplente

2

295

15t1212017

16t1212023

sÀo caRLos

Adimptente

Creditorios

CIBRASEC.

COlvlPANHlA

Atienação Fiduciária de lmovet'

BRASILEIRA DE

cRt

SECURITIZACAO

r7LO735098

100.000.000,00

r00-000 IPCA + 5,47

%

CIBRASEC.

Fiança, Coobrigação, Cessão

CÕMPANHIA

Fiduciária de Direitos

BRASILEIRA DE

cRl

sEcuRtTtzacao

Àvâ[

1710745671

26,141.047,47

26

I6PM + 10,50 X

2

294

08t12t2017

28t11 tZO73

DESTAQUE

adimptente

Creditorios
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CIBRASEC.
COMPANHIA
BRAsILEIRA OE
CRA

SECURITIZACAO

CR40160002r!ì

100.000.000,00

10.000

15r12120',16

cDr

Cessão Fiduciária de

COMPANHIA

creditorios, tiança,

sEcuRlTlzÂcAo

1710900866

19.5'16.231,62

19

297

tcPM + 10,50 X

22t12t2017

28111 12023

Adimptente

MAKTUB

CIBRASEC.

18C0803962

41.310,000,00

41

CDI + 1,85

2

%

299

20t0312018

16/03/2033

Adimptente

DI

CIBRASEC.

Fiduciária de lmovel, Atienação

HSI PARALELA

BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

18C0803963

4r,310.000,00

41

IPCA + 6,90

2

%

300

20t0312018

16t0312033

Adimplente

IPCA

ctERASEC-

18C0803997

39.382.531,55

39

CDI + 1,85

301

%

20t03120î8

16t03t2033 VIANNA

OI

Adimptente

CIBRASEC.

cessão Fiduciária de Direitos

HSI GRANJA

BRASILEIRA DE
SECIJRITIZACAO

Flduciåria de Áçöes, Fiança

Atienação Fiduciária de lmovet'

COMPANHIA

cRr

Direitos

Creditorios, Atienação

HSI GRANJA

BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

Fiduciária de Ações, Fiança

Cessão Fiduciária de

COMPANHIA

cRl

Fiduciária de Açöes, Fundo

creditorios, Alienação

COMPÀNHIA

cRl

coobrigação

Creditorios, Alienação

HSI PARALELA

BRÀSILEIRA DE
SECURITIZACAO

Direitos

Cessão Fiduciárl'a de Direitos

COMPÀNHIA

cRl

Fiança

CIBRASEC.

BRASILEIRA DE

cRl

Adimptente

15t12t7021 BRASAL

't8c0803998

39.382.531,55

39

IPCA +

6,90*

2

302

20t0312018

't6/03/2033

V'ÄNNA IPCA

Adimptente

Creditorios, Flança
lmovel, Atienação Fiduciárla de

CIBRASEC.

Quotas, Fundo, Cessao

COMPANHIA

Fiduciária de Direitos

BRASILEIRA DE

cRl

sEcuRtTlzAcAo

19C0339204

20.m0.000,00

20.000

|GPM + 10,50

x

2

304

2910312019

10t0412027

GRUPO CEM II

Adìmplente

creditorios
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CIBRASEC.

COMPÂNHIA
BRASILEIRA DE
CRÀ

SECURITIZACAO

cRÀ01900334

360.000.000,00

360.000

99,0Cf,6

rllHrc¡

3

cDl

14tcó12019

Adimptente

1410612023 sLc

Fundo

lmovel, Atienação Fiduciária de
Quotas, Fundo, Cessão

ctgRAsEC-

Fiduclária de Direitos

COMPANHIA
BRASILEIRA DE

cRt

sEcuRlTlzAcÀo

19C0339202

20.000.000,00

20.000

IGPM + 11,28

96

2

305

2910312019

10/10/2033 GRIJPO CEM

?.810312019

't5t0312034

II

Adimptente

Creditorios

CIBRAsEC.

ÄtienaçAo Fiduciária de Açöes,

C0tv\PANHIA
BRASILEIRA DE

cRl

sEcuRlTrzAcÀ0

19C0240554

20.000,000,00

20.000

2

cDt + 1,10%

r06

sÃo CARLOS ll

Adimplente

cessão Fiduciåria de Dìreitos

arBRAsEcCOIvtPANHIA

SECURITIZACAO

Creditorìos, Alienação

EXPANSÃO

BRASILEIRA DE

cRl

Fiança

19t0275534

41.738.979,20

39

IPCA + 6,90

9(

z

308

19tæt2019

16¡f03/2033

PARALELA

Adimptente

Flduciårla de ações, Fiança
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ANEXO VII

MTNUTA ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAçÃo

[e]

|MOB|L|ÁRIOS DA 51" SÉR|E DA
ADTTAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAçÃO DE CRÉDrOS

4'

EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.

pelo present e

[o] Aditamento ao Termo de

Securitizaçao de Créditos lmobiliários ("Aditamento")

e na melhor forma de direito, as partes:

I

-

PARTES

de 5ão Paulo, Estado de são
lsEc sEcuRlTlzADORA s.4., sociedade anônima com sede na cidade
pauto, na RuaTabapuã, no 1.123, 21o andar, conjunto 215, ltaim Bibi, cEP 04533'004, inscrita no
CNPJ sob

o n"

Estatuto Social
08.769.45110001-08, neste ato representada na forma do seu

("Emissora"); e
vóRTX DtsrRlBUlDoRA DE TíTULos

vALoREs MoBlLtÁRlos LTDA., instituição financeira, com

E

Brigadeiro Faria Lima' no 2'277 '
sede na Cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, na Avenida
-88, neste ato representada na forma do seu
2o andar, inscrita no CNPJ sob o no 22.610.500/0001
Contrato Social ("Aqente Fiduciário").

e' individuaI
(a Emissora e o Agente Fiduc'iário adiante denominados em conjunto como "Partes"
e indistintamente, como "Parte")

il - coNslDERAçÕES PRELIMINARES

(i)

anônima
em 10 de dezembro de 2019, a PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S.4., sociedade
Ramos, no 302,
com sede na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio

conjunto 64-4, Vita Otímpia,

CEP

04551'010, inscrita no CNPJ sob o no 21'876'833/0001'

controto de cessao
90 (,,cedente,,), por meio da cetebração do lnstrumento Particular de
parte
de Créditos tmobiliarios e Outras Avenças ("Contrato de Cessáo") cedeu à Emissora
pecuniária devidas
das parcelas fixas de remuneração integrantes da contraprestação
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SH
peto Estado São pauto (,,Devedor") no âmbito do Contrato de Parceria Púbtico-Privada
de Parcerias
n" 001 /201 5, cetebrado entre a Cedente, o Devedor, a Companhia Pautista

cPP, na quatidade de intervenjente fiadora e a companhia de Desenvolvimento
interveniente,
Habitacional e Urbano do Estado de São Pauto - CDHU, na quatidade de
administrativa
em 23 de março de 2015, tendo por objeto, entre outros, a concessão

-

poputar
para a imptantação de habitações de interesse social e de habitaçoes de mercado
pelo
da cidade de são Pauto ("contrato de PPP"), pagas mensatmente
na região central

peta Contratante e aceitas
Devedor, retativamente às unidades habitacionais entregues

peto Devedor, que compõem os seguintes empreendimentos imobitiários:

(a)

(c) Empreendimento
Empreendimento campos Etíseos; (b) Empreendimento ctevel'and; e
PPP, no vator, nesta data,
Repúbtica A, catcutadas na forma do item 7.3. do Contrato de

deRS[.]([.])'correspondenteaofluxoreferencialdepagamentosdescritonoAnexol
nos
e no Anexo ll do contrato de cessão, bem como todos os respectivos acessórios
moratórios'
termos do contrato de PPP, tais como atuatização monetária, encargos
(conforme abaixo
muttas, penatidades e eventuajs indenizações, Garantias do Devedor
definidas) e demais encargos contratuais e legais ("Créditos lmobitiários");

(ii

)

de Emissão
em 10 de dezembro de 2019, as Emissora, por meio do Instrumento Particular
Crédito tmobiliario Fracionarias, Sem Garantia Real lmobiliaria, sob a

de

Cédulas

de

(trezentas
Forma Escritural e outras Avenços ("Escritura de Emissão de ccl"), emitiu 312
de crédito imobitiário ("ccl") fracionár'ias, representativas dos créditos
e doze) cédutas

a emissão
lmobiliários, tendo instituído regime fiduciário sobre as CCl, a fim de lastrear
que foi devidamente
de certificados de recebíveis imobitiários ("CRl"), emissão essa
patrimônio
aprovada nos termos de seu Estatuto sociat, inclusive com a criação de
lmobiliarios
separado, conforme o disposto no Termo de securítizaçõo de créditos
Fiduciário ("Termo
cetebrado em 10 de dezembro de 2019 entre a Emissora e o Agente

de Securitização");

(iii)

peto Devedor, a cedente
tendo em vista o pagamento de parte dos créditos lmobitiários
Total da
faz jus, nos termos da ctáusuta 5.3 do contrato de cessão, à redução do vator
ao satdo devedor
Garantia, de modo que o Vator TotaI da Garantia deverá ser equivatente
na forma da
atuatizado dos CRl, nesta data, razão peta qual resotvem as Partes cetebrar,
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de forma a ajustar o
ctáusuta 5.3.1 do Termo de securitização, o presente Aditamento,
Valor Total da Garantia

o presente
Resotvem as partes, na methor forma de direito, cetebrar
a seguìr'
de Securitização, que se regerá petas ctáusutas e condições

[']

Aditamento ao Termo

III - CLÁUSULAS

clÁusuLA
1.1

.

PRIMEIRA

- DEFINIçoEs

têm
os termos iniciados em letra maiúscuta e não definidos neste Aditamento

o

significado que lhes foi atribuído no Termo de Securitização'
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Pretiminares deste
Considerando o quanto indicado no item "(Ìii)" das Consideraçöes
redação da ctáusuta 5'3 do Termo
Aditamento, as Partes resolvem, de comum acordo, ajustar a

7.1

.

de Securitização, que passará a vìgorar da seguìnte forma:

prejuízo das atualizações aplicóveis, as garantias
("valor Total da Garantia") e o
cedídas garantem o volor, nesta data, de Rs [.] (.1)

"5.3. Valor

das

t

ias: Sem

volor certo, fixo e, nesta data, determínado de

RS

[']

([']) ao mês da contraprestaçõo

reajustado pelo
pecuniória correspondente aos Empreendimentos, monetariamente
amortização e juros nos
mesmo critério e periodos previstos para o pagamento de
os quais são
termos deste Termo de Securítização ("Valor lÁensal da Garantia")
Créditos lmobiliarios
consistentes, respectívamente, com (i) o volor nominal dos

o somotôrio do fluxo de pogamentos reprodwido no Anexo
definida
e
! do contrato de Cessõo; e (ii) com a prestação mensal de amortizaçõo iuros
cedidos, que representom

nos termos deste Termo de Securitização'"

cLÁusuLA TERCEIRA - RATIFICAçOES
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disposições anteriormente firmadas que não
quais são neste ato ratificadas
apresentem incompatibitidade com este Aditamento, as

3.1.

Permanecem inatteradas

as demais

prestadas petas Partes no Termo
integratmente, o que inctui, mas näo se limita, às dectaraçöes
ao integral cumprimento dos seus
de securitização, obrigando-se as Partes e seus sucessores
termos'
termos, a quatquer títuto, ao integral cumprimento dos seus
CLÁUSULA qUARTA

4.1.

-

REG¡STRO

Custodiante da CCl, nos termos do
O presente Aditamento será registrado na lnstituição

parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10'931 104'

CLÁUSULA QU¡NTA. FORO

quaisquer dúvidas ou questões

para dirimir
5.1. As Partes etegem o foro da Comarca de São Paulo
quatquer outro, por mais privitegiado que seja'
decorrentes deste instrumento, com renúncia a

teor e forma, na presença de 2 (duas)
Este Aditamento é firmado em 2 (duas) vias, de iguat
testemunhas.
5ão Pauto,

þl

de

þl de [o¡.

(As assinaturas seguem nas paginas seguintes')

(Restante desta pagina intencionalmente deixado em branco')
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(página 1 l1 de assinaturas do

[r] Aditamento

ao Termo de Securitização de Créditos lmobitiários

S.4.,
da 51" Série da 4" Emissäo de Certificados de Recebíveis lmobitiários da lsec Securitizadora
firmado entre a tsec securitizadora s.A. e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE ThULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA. em

[r]

de

[r]

de þ1.)

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Emissora
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

VORTX DIST RIBUIDORA DE TITULOS

MOBILIARIOS LTDA.

E

Agente Fiduciario
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF/MF:

CPF/MF:
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