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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 57ª SÉRIE DA 49 EMISSÃO DE
CERTIFICADOS OE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA ISEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular:

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 219 anda~, conjunto 215, CEP 04533-004, inscrita no CNPJsob

11º 08.769.451/0001-08 neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora'1 ou
11

Securitizadora11 ); e

Na qualidade de agente fiduciári::i nomeado nos termos do artigo 10º da lei 9.514 e da Instrução
CVM 583,

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º
andar, Jardim Paulistano, CEP 0~452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, neste
ato representada na forma de seu Contrato Social ("Agente Fiduciário11 ou "lnstitúição
11

Custodiante e, quando em conjunto com a Emissora, "Partes11, ou, individual e indistintamente,
"Parte");

Firmam o presente "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários para Emissão de Certificados
de Recebíveis lmobilíários do 572 Série da 4g Emissão da /SEC Securitizadora S.A.", que prevê a

emissão de certificados de recebíveis imobiliários pela Emissora, nos termos da Lei 9.514, da Lei

10.931 e da Instrução CVM 414, de acordo com as cláusulas abaixo redigidas.
CLÁUSULAS

1.

DEFINIÇÕES, REGISTROS, AUTORIZAÇÕES E DECLARAÇÕES

1.1.

Definições. Excetc se expressamente indicado: (i) as palavras e expressões em

maiúsculo não definidas neste Termo de Securitização terão o significado previsto abaixo; e (ii) o
masculino incluirá o feminino e c• singular incluirá o plural.

íl

lJ!
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"Agente

Fiduciário"

ou

"lnstitLJ1ção Custodiante"

A VÓRTX DISTRIBUIDORA OE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA., conforme definida no preâmbulo
deste Termo de Securitização;

11

Aliena cão Fiduciária"

A alienação fiduciária sobre a Fração Ideal Alienada,
outorgada pela Cedente em favor da Emissora, em
garantia do pagamento das Obrigações Garc1ntidas, nos
termos da Lei 9.514;

"Aluguel"

A título de contraprestação: (i) pelos investimentos
realizados no Imóvel com a aquisição do terreno do
Imóvel, a construção do Centro de Distribuição sob
medida e encomenda da Locatária (no formato built-to-

suft); e (ii) pela locação do Centro de Distribuição à
Locatária, a Locatária pagará, mensalmente, à Locadora
ou a quem quer que a suceda, com relação ao mês
anterior, sem qualquer direito de compensação ou
retenção, pelo Prazo da Locação, o aluguel mensal no
valor de R$ 11,58 (onze reais e clnquenta e oito
centavos) por metro quadrado construído, totalizando
o valor do aluguel inicial de R$851.448,68 (oftocentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais e sessenta e oito centavos) para os 73.5271 52ml
(setenta e três mil, quinhentos e vinte e sete inteiros e
cinquenta e dois centésimos de metro quadrado)
construídos,

conformê indicado

no •item li

dos

Considerandos do Contrato de Locação, o qual deverá

ser corrigido anualmente pela variação acumulada do
IPCA, a partir da Data de Início do Prazo Locatício,
conforme Cláusula 10.1 do Contrato de Locação;
"Aluguel Após a Expansão"

A soma do Aluguel e de valores acrescidos ao Aluguel
em decorrência de eventual Expansão;

11

Amortizacão Extraordinária dos

CRI"

A amortização parcial dos CRI, realizada nos termos da
Cláusula 4.11 abaixo;
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11

ANBIMA"

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS
MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS-ANBIMA;

" Anexos"

Os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos
termos são parte integrante e complementar deste
Termo de Securitiz.ação, para todos os fins e efeitos de
direito;

"AR" ou "Aviso de Recebimento''

O comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, relativo ao recebimento de
quaisquer notificações, com a assinatura da pessoa que
recebeu e a data da entrega do documento, que possui
validade jurídica para a comprovação do recebimento
do objeto postal ao qual se vincula;

"Assembleia Geral11

A assembleia geral de Titulares de CRI, na forma da
Cláusula 13 deste Termo de Securitização;

11

'-A:..:uc.=dc:..:it:.=o..:...r_....cln'-,"d::..;e:.ip=-=e::..:.n.:..=d:..::e:..:.;n~te=-----=d=o

Patrimônio Separado"

O auditor independente a ser contratado pela Emissora
para

auditar

as

demonstrações

financeiras

do

Patrimônio Separado, em conformidade com o disposto
na Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM
600;

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado
onde se localiza o Imóvel;

Significa a 83 S.A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO1 sociedade
por ações com registro de emi.ssor de valores
mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Praça Antônio Prado, 48, 7° andar,
Centro, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ sob o nº
09.346.601/0001-25;
"B3 - Segmento CETIP UTVMJI

Significa o Segmento CETIP UTVM da B3- y
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11

Baoco Liquidante"

O BANCO SRADESCO S.A., instituição financeira com
sede na cidade Osasco, estado de São Paulo, no Núcleo
Cidade de Deus, s/nº, Vila Vara, tnscrita no CNPJ sob o
nº 60.746.948/0001-12, responsável pelas liquidações
financeiras dos CRI;

"Boletim de Subscrição"

O boletim de subscrição por meio do qual os

Investidores subscreverão os CRI;
A República Federativa do Brasil;

"Cartório Competente''

O Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Alhandra, Estado da Paraíba;

"CCI"

A cédula de crédito imobiliário, sob a forma escriturai,
emitida pela Cedente nos termos da Escrttura
Emissão

de

CCI,

representativa

dos

de

Créditos

Imobiliários, que: (i) nesta dat a, correspondem aos
Créditos Imobiliários Totais; e (ii) após eventual
Expansão, corresponderão a uma fração dos Créditos
Imobiliários Totais;

A

"Cedente' ou "Locadora"

AMX

LOCAÇÕES

E

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade empresár•ia de

responsabilidade limitada, com sede na Rua Poeta
Targino Teixeira, 251, sala 77, Caixa Postal nº 161 Bairro
Altiplano Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba, CEP 58046-090, inscrita no CNPJ sob o nº
34.367.452/0001-28;

j
(

"Centro

de

Distribuição"

"Empreendimento"

ou

O centro de distribuição para estoque e distribuição de
mercadorias diversas, em construção, na cidade de
Alhandra, estado da Paraíba, adaptado às necessidades
da Devedora, que terá 73.527,52m 2 (setenta e três mil,
quinhentos e vinte e sete Inteiros e cinquenta e dois

~

~
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centésimos de metro quadrado) de área construída;

"c:C:.:e.::.;ss=-=ã=-=o;__--=C:.=o..:...:m-'-'p"""l.:::.em"'-=e:.:...:n..:.:ta"""r_-=de

A cessão complementar à Cessão de Crédito cujo objeto

Direitos''

corresponde aos direitos presentes e futuros oriundos
da contratação dos seguros-garantia mencionados na
Cláusula 9.2.4.l(i)(c) abaixo;

"Cessão de Créditos"

A cessão definitiva e onerosa, na data de celebração do
Contrato de Cessão, da totalidade
Imobiliários

representados

pela

dos Créditos

CCI,

livres

e

desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou
restrições de qualquer natureza, pela Cedente à
Emissora,

em

caráter

irrevogável

e

irretratável,

observada a Condição Resoh..1tiva;
"CETIP21"

CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e
operacionalizado pela 83 - Segmento CETIP UTVM;

O Conselho Monetário Nacional;

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
"Código ANBIMA"

O "Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de
Valores Mobiliários'11 datado de 28 de fevereiro de
2019, em vigor desde 3 de junho de 2019;

"COFINS"

A Contrtbuição para Financiamento da Seguridade
Social;

1

"Condição Resolutiva'

Tem o sígnificado previsto na Cláusula 3.15 deste Termo
de Secu ritização;

"Condições Precedentes"

Tem o significado previsto na Cláusula 3.10 deste Termo
de Securitização;

(

8/149

"Conta Cedente"

A conta corrente nº 32815-4, Agência 2201, do 8anco
Cooperativo Sicredí S.A., de titularidade da Cedente;

"Conta Centraljz.adora'

1

A conta corrente de titularidade da Emissora mantida
junto ao Banco Bradesco S.A., sob o ns> 2988-2, agência
nº 3395-2, na qual serão depositados os recursos
decorrentes da integralização dos CRI e demais recursos
relativos aos Créditos Imobiliários;

" -=Cc:::co.:...:n.::::tr-"'a""to"----'d=-:e"----'A...:.:lc:..:ie;;.:.n:.:::.a=-=ca=~º

O "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de

Fiduciária''

Imóvel em GaranUa e Outras Avenças'\ celebrado em 10
de dezembro de 2019, entre a Emissora, na qualidade de
fiduciária e a Cedente, na qualidade de fiduciante, por
meio do qual a Cedente outorgará a Alienação Fiduciária

à Emissora;
"Contrato de Cessão'1

O "Instrumento Particular de Contrato de Cessão de

Créditos Imobiliários", celebrado em 10 de dernmbro de

2019, entre o Cedente e a Emissora, por meio do qual a
Emissora

adquiriu

os

Créditos

Imobiliários

representados pela CCI;
"Contrato de Distribuição"

O "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição
Pública, sob o Regime de Garafltia Firme de Colocação,
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 57g Série
da 4g Emissão da 1sec Securitizadora S.A.''i celebrado
em 10 de dezembro de 2019, entre a Emissora, a
Cedente e o Coordenador Líder;

"Contrato de Locação"

O "lilstrumento Particular de Contrato de Locação
Atípica de Bem Imóvel Sob Medida e Outras Avenças" ,
celebrado entre a Cedente, na qualidade de locadora do
Imóvel, a Devedora, na qualidade de locatária do
Imóvel, e Fiadora, na qualidade de garantidora, por
meio do qual a Cedente, alugou o Imóvel

à Devedora,

pelo prazo de 120 (ce11to e vinte) meses, a contar da

r7
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data de efetiva entrega e .3ceitação definitiva do Centro
de D stribuição à Devedo..a, o que deverá ocorrer após
a emissão do Habite-s? e do AVCB, mediante a
assinatura do Termó de Liberação de Início de Operação
do Centro de Distribuição. por meio do qual a Devedora
deverá pagar à Cedente (i) o Aluguel; ou (ii) Aluguel
Após a Expansão, conforme aplicável, nos ter mos do
artigo 54-A da Lei 8.245;
"Controle"

e seus correlatos,

"Controlada", "Controladora'' e

Têm o significado atribu ·do no artigo 116 da Lei das
Sociedades por Ações;

"sob Controle comum"
"Coordenador Líder"

A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição

financeira integrante do sistema de distribuição de
va lores mobiliários, com escritório na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 75,

30!! andar, Torre Sul, Vila Olímpia, CEP 04551·065,
inscrita no CNPJ sob o nº )2.332.886/0011-78;
''Créditos Imobiliários"

Os créditos imobiliários mrrespondentes ao direito de
recebimento do Aluguel, nos termos do Contrato de
Locação, incluindo os respectivos acessórios, tais como
juros remuneratórios, eni:argos moratórias, as Multas,
pena idades,

indenizaçêes,

inclusive,

mas

sem

limitação, a Indenização, seguros, despesas, custas,
honorár.ios, garantias e demais encargos .contratuais e
legais previstos no Contra:o de Locação;
"Créditos Imobiliários Totais"

A totalidade dos crédit::>s imobiliários oriundos do
Contrato de Locação, que abarca o direito de
recebimento do Aluguel ::iu de eventual Aluguel Após
Expansão, conforme o carn, nos termos do Contrato de
Locação, incluindo os respectivos acessórios, tals corno
juros remuneratórios, e1cargos moratórias, m ~
(
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penalidades,

indenizaç6es,

,inclusive,

mas

sem

limitação, a Indenização, seguros, despesas, custas,
honorários, garantias e demais encargos contratuais e
legais previstos no Contnto de Locação;

Os Certificados de Recebí\'eis Imobiliários da 57ª Série da
4 2 emissão da Emissora, a serem lastreados nos Créditos

Imobiliários represent ados pela

cq

nos termos dos

artigos 62 a 82 da Lei 9.514;
"CRI em Circulação" para firs de

Todo(s) o{s) CRI subs:ritos, integralizados e não

quórum

resgatados, excluídos acp.Jeles mantidos em tesouraria
pela Emissora e os de titJlaridade de empresas por ela
contro·ladas;

A Contribuição Social sotre o Lucro Líquido;
"Curva de Pagamentos dos CRI"

A curva de pagamento oe juros e/ou amortização dos
CRI, conforme inicialmerte estimada no Anexo I a este
iermo de Securitização, 3 ser definida com a assinatura
do Termo de Liberação d:! Início de Operação do Centro
de Distribuição;

A COMISSÃO DE VALORE'S MOBILIÁRIOS - CVM;
A data de emissão dos CRI, qual seja: 12 de dezembro

"Data de Emissão"

de 2019;

A data de emissão da

"Data de Emissão das CCI''

cq

qual seja: 10 de dezembro de

2019;
"Data

de

Locatício"

lnfdo

do

Prazo

A data de efetiva entrega e aceitação definitiva do
Centro de Distribuição à Locat ária, o que deverá ocorrer
após a emissão do Hab te-se e do AVCB, mediante a
assinatura do Termo de Liberação de Início de O p ~
do Cent ro de Distr,ibuição;
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"Data de Integralização"

A(s) data(s) em que :is CRI serão .subscritos e
integralizados;

"Data de Pagamento dos CRI"

Cada uma das datas em que ocorrerá o pagamento de
Juros Remuneratórios e,'ou de amortização dos CRI
previstas

no

Anexo

I

ao

presente

Termo

de

Securitização;
" Data de Vencimento11

A data de vencimento efetiva dos CRI, qual seja, 12 de
setembro de 2030, ressalvadas as hipóteses de
Resgate Antecipado dcs CRI e/ou liquidação do
Patrimônio Separado previstas neste Termo de
Securitização;

P~at~r~irn~5_ni_o Ern conjunto, as Despesas Ordinárias e as Despesas
"_D_e_sp~e_s_a_s_ _d_o___
Separado''

Extraordinárias;

''Despesas Extraordinárias''

As despesas que não e5tejam indicadas dentre as
Despesas Ordinárias, mas que tenham sido incorridas,
pela Emissora, em caráter extraordinário, em benefício
do

Patrimônio

Separado,

cujo

pagamento

será

realizado com os recursos do Fundo de Despesas;

"Despesas Ordinárias"

As despesas ordinárias do Patrimônio Separado,
conforme indicadas na têbela prevista no Anexo li ao
Contrato de Cessão, cujo :Jagamento será r ealizado: (i)
até a data de assinat ura do Termo de Liberação de
Início de Operação do Centro de Distribuição, com
recursos do Fundo de DEspesas; e (ii) após a data de
assinatura do Termo de Liberação de Início de
Operação do Centro de Dist ribuição, com recursos
oriundos do pagamente dos Créditos Imobiliários,
conforme Ordem de Prioridade de Pagamer
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"Dias Úteis"

Para fins de cákulo1 tod:> dia que não seja sábado,
domingo ou feriado deduado nacional na República
Federativa do Brasil. Para fins de pagamento, todo dia
que. não seja sábado, do 11ingo ou feriado declarado
naciona l na República Fed:=rativa do Brasil;

"Documentos da Operação"

Os seguintes documento;, quando mencionados em
conjunto: (i) o Contrato de Cessão; ('ii) a Escritura de
Emissão de CCI; (iii) o Con-:rato de Alienação Fiduciária;

(iv) este Termo de Secu ·itização; (v) o Contrat o de
Locação; (vi) o Contrate de Dist ribuição; (vii) o(s)
Boletim(ns)

de

Subscri;ão;

e

(viii)

os

demais

instrume ntos e/ou respectivos aditamentos celebrados
no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita;

"Due Diliqence"

O processo de auditoria legal, financeira e contábil da
Cedente e da Emissora;

"Escritura de Emissão de CCI"

O "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de

Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias, com
Garantia Real Imobiliária e com garantia fidejussória
adicional, sob a Forma Escriturai", celebrado em 10 de
dezembro de 2019 entre a Cedente e a Instituição
Cust odiante;
"Escriturador"

O BANCO BRAOESCO S.A , instituição financeira, com
sede na cidade Osasco, es1ado de São Pau(o, no Núcleo
Cidade de Deus, s/nº, Vila Vara, inscrita no CNPJ sob o
nº 60.746.948/0001-12;

" Emissão''

A presente emissão dos Ci l;

"Emissora"

A

ISEC

SECURITIZADO RA

S.A.,

qualificada

no

preâmbulo;
" Encargos Moratórios"

Os valores devidos em caso de atraso oo pagame~

~
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de quaisquer parcelas do; CRI em decorrência de: (i)
atraso no pagamento do:, Créditos Imobiliários, pela
Locatária, hipótese em qu2 serão devidos aos Titulares
de CRI os encargos mora-:órios previstos no Contrato
de Locação, corresponde 1tes a juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês e multa por atraso de 2% (dois
por cento), nos primeiros 30 (trinta ) dias de atraso, e
de 10% (dez por cento) se o atraso perdurar por mais
de 30 (trinta) dias, não c:Jmpensatória, sem prejuízo
de correção monetária pelo IPCA, incorridos pro rata

temporis, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação j udícial ou extrajudicial, os quais serão
repassados aos Titulares :le CRI conforme pagos pela

à Emissora, os quais serão repassados aos
Titulares de CRI conforme pagos pela Locatária à
Locatária

Emissora; e/ou (ii) não pagamento, por culpa única e
exclusiva da Emissora, de valores devidos aos Tit ulares
de CRI, ainda que exist3m recursos suficientes na
Conta Centralizadora, hi::>ótese em que •incidirão a
partir da data prevista para o evento de pagamento
dos CRI até a data de seu efetivo pagamento, a multa
moratória não compensa-:ória de 2% (dois por cento),
juros de mora de 1% :um por cento) ao mês e
atualização monetária pe o IPCA, com cálculo pro rata
die, a serem pagos pela Emissora. Observada a Ordem
de Prioridade de Pagamentos, os Encargos Moratórias
serão revertidos, pela Emissora, em benefício dos
Titulares de CRI;
"Expansão"

Qualquer expansão rea izada no Empreendimento
após sua entrega

à Locatéiria, que leve ao aumento do

valor do Aluguel, nos termos do Contrato de Locação,
conforme defin ido na Clâusula 3.14 deste Termo de
Securifüação;

uFiadora" ou "Garantidora"

A LTO ADM INISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

~

i
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sociedade empresária a1ônírna, sediada na Rua do
Comércio, 1924, Centro, na cidade de Franca, estado
de São Paulo, CEP 14400-560, inscrita no CNPJ sob o nQ

66.117.474/0001-26;
A garantia fidejussória de fiança, outorgada pela
Fiadora no âmbito do Co1trato de locação;
"Fração Ideal Alienada"

A fração idea l do lrróvel

objeto da Alienação

Fiduciária, correspondente a: (i) nesta data, 100%
(cem por cento) do lrróvel; ou (ii) realizada uma
Expansão, a fração ideal do Imóvel equivalente à razão
entre

(a)

o

Aluguel

devidamente

atualizado

monetariamente; e (b) o Aluguel Após Expansão,
observado o percentu2I mínimo de fração ideal
correspondente a 80% (citenta por cento) do Imóvel;
"Fração Ideal Livre"

A fração ideal do Imóvel correspondente à razão entre:

(i) o Aluguel Após Expamão menos o Aluguel; e (ii) o
Aluguel Após Expansão, c:ue, realizada urna Expansão,
deixaria de ser objeto da !\l1enação Fiduciária por meio
de uma liberação parcial nos termos da Cláusula 3,10
abaixo, observado o pErcentual máximo de fração
ideal, correspondente ;; 20% (vinte por cento} do
Imóvel;

"Fundo de Despesas"

O fundo a ser: (i) con!:ítituído no montante inicial
correspondente ao Valor Inicial do Fundo de Despesas,
com recursos retidos do Valor da Cessão; e (ii)
reforçado ou recompo~to, conforme o caso, pela
Cedente, para fins de r•agamento das Despesas do
Patrimônio Separado;

"Fundo de Obras"

O fundo a ser const t uído no montante inicial
correspondente ao Valer do Fundo de Obras, com
recursos retidos do Valor da Cessão, nos termos do

r
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item .9.2 abaixo, e eve.,tualmente recebidos peta
Emissora a título de indenização no âmbito do Seguro

Performance Bond;
"Fundo de Reserva"

O fundo a ser constituído 1a Conta Centralizadora para
aplicação nas Aplicações mobiliárias Permitidas;

"Garantias"

A Alienação Fiduciária e a Fiança, quando definidas em
conjunto;

"Habite-se"

O auto de conclusão da Obra, habite-se ou documento
equivalente expedido pelo Município da localidade do
Empreendiment o;

"_H~fp~ó~t~e_se_s___d_e_ _ _
Ext_in~ç~ã_o

O Contrato de Locação pc derá ser considerado extinto

Antecipada

pela Locadora ou por quem a suceder, em qualquer

Locação"

do

Contrato

de

das seguintes hipóteses, ês quais sujeitarão a Locatária
ao pagamento da lndeniZ3ção:

(i)

Em caso de cisã~, incorporação (induindo
incorporação de ações), aquisição ou fusão da
Locatária e/ou realização de qualquer outra
forma de reorganização societária que envolva a
Locatária, que, em qualquer um destes casos,
leve à troca de cc,ntrole da Locatária, sem a
autorização da LocEdora ou de sua sucessora;

(ii)

Em caso de modificação ou alteração do objeto
social da Locatária, : om mudança significativa de
suas atuais principais atividades ou com adição
de novas atividade3 que possam prevalecer ou
acarretar desvios das atividades atualmente
desenvolvidas;

(iii)

A utilização do lmó.tel com finalidade outra que

r

não aquela estabelEcida no Contrato de Locação;
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(iv)

Inadimplemento

de

qualquer

obrigação

pecuniária existent? no âmbito do Contrato de
Locação, pela locatária e pela Fiadora, inclusive,
mas sem limitação, a obrigação de pagar o
Aluguel (conforme definido no Contrato de
Locação) e/ou os encargos não sanado nos
termos da Cláusula 9.4.2 do Contrato de
locação;

(v)

Caso a Locatária viole a Cláusula 11.1 do
Contrato de Locaçã J;

(vi)

Inadimplemento ~ qualquer obrigação não
pecuniária assumidas pela Locatária, se não
sanadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento de not ificação para tal fim;

(vii) Caso a Locatária re;:jize qualquer ato relacionado

à cessão ou transferência, pela Locatária, sem o
consentimento da _ocadora, de seus direitos e
obrigações deçorre 1tes do Contrato de Locação.
em descumprimento ao previsto na Cláusula

12.2 do Contrato de: Locação; e
(viii) Se qualquer declaração emitida pela Locatária

for considerada falsa ou enganosa.

".:..iH"'iP=º='t;.:::e=-se=s'--_=d=e---'R-'-'e=c=o-'--'m-'--':,=r=a

As hipóteses previstas n;. Cláusula 3.11 deste Termo

Compulsória"

de Securitização;
O Inst ituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

1

'lmóvel"

O imóvel localizado na 8;:{-101,

km 101, no Município

de Alhandra, estado da P8raíba, objeto da matrícula n2

48.042, do Cartório Competente, onde o Centro de
~
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Distribuição está sendo construído;
"Indenização"

A indenização devida pel3 Locatária, no valor resultante
da multiplicação do Aluguel em vigor pela quantidade
de meses existentes entre a data extinção antecipada
do Contrato de Locação e a data de vencimento do
Contrato de Locação, ~m decorrência da denúncia
imotivada {denúncia varia) do Contrato de Locação,
pela Locatária, nos termos da Cláusula 16.3 do Contrato
de Locação, ou da ocorrência de qualquer das
Hipóteses de Extinção Antecipada do Contrato de
Locação. Para fins do cákulo do valor da Indenização, o
valor do Aluguel a ser considerado deverá abarcar o
aumento decorrente de 2ventual Expansão;

" Instrução CVM 414"

A Instrução CVM 414, :le 30 de dezembro de. 2004,
conforme alterada;

11

lnstrução CVM 476"

A Instrução CVM nº 4,6, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada;

" Investidor" ou "Titulares de CRI"

Os investidores que vier=rn a subscrever e integralizar
ou adquirir os CRI;

" Investidores Qual.ificados"

Os investidores definidcs no artigo 9º-B da Instrução
CVM 539, a saber: (i) nvestidores Profissionais; (ii)
pessoas

naturais

investimentos

ou

jurídicas

financei.-os

R$1.000.000,00 (um

milhão

em

que

valor

de

possuam
superior

reais)

e

a

que,

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de
investidor qualificado mediante termo próprio, de
acordo com o Anexo 9-e da Instrução CVM 539; (iii) as
pessoas naturais que tenham sido aprovadas em
exames

de

qualifica;ão

técnica

ou

possuam
certificações aprovadas pela CVM como requisitos para
o registro de agentes autônomos de investime~

~
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administradores de carteira, analistas e consultores de
valores mobiliários, em relação a seus recursos
próprios; e (iv) clubes de investimento, desde que
tenham a carteira gerida por um ou mais catistas, que
sejam investidores q ualificados;
"Investidores Profissionais"

Os investidores definidos no artigo 92-A da Instrução
CVM n2 539, a saber: ( ) institl.:lições financeiras e
demais instituições autori;adas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e
sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e
fechadas de previdência :omplementar; (iv) pessoas
naturais ou jurídicas que possuam investimentos
financeiros em valor superior a R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais) e que, "2dicionalmente, atestem por
escrito

sua

condição

::!e

investidor

profissional

mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A;

(v) fundos de investi mente; (vi) clubes de investimento,
desde que tenham a carteira gerida por administrador
de carteira de valores mol:iliários autorizado pela CVM ;
(vii)

agentes

autônc mos

de

investimento,

administradores de carteita, analistas e consultores de
valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a
seus recursos próprios; e (viii) investidores não
residentes;
"Aplicações Permitidas"

Os (i) títulos de emissão do Tesouro Nacional; (ii)
certificados e recibos de ~pósito bancário de emissão
das seguintes instituições financeiras: Banco Bradesco
S.A., Banco do Brasil S.A., ltaú Unibanco S.A. ou Banco
Santander (Brasil) S.A., em ambos os casos com liquidez
diária; e/ou (iii) fundos de investimento de renda fixa
com perfil conservador, com liquidez diária, não
exclusivos, ou seja, Fundes DJ ou fundos que invistam
em títulos públicos, nos termos dos normativos das
instituições

reguladoras,_ não

sendo

a

Emis?-
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responsabilizada por qLalquer garantia mínima de
rentabilidade ou eventua prejuízo;

lic'""'a~ç_õ_es_ _ _ _ _
lm_o__b__1--lia""'
· r"'""ia=s
"'""A...__p--

As Letras de Crédito lmob liário, emit idas por institu ição

Permitidas"

f inanceira, a serem custooiadas pela XP Invest imentos;

11

IOF/Câmbio11 :

"IOF/Títu.los"

O Imposto sobre Operaç3es Financeiras de Câmbio;

O Imposto sobre Operaç5es Financeiras com Títulos e
Valores Mobiliários;

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística;

O Imposto de Renda Ret do na Fonte;

"IRPJ"

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;

"Juros Remuner atórios''

Os juros remuneratórios a que farão jus os CRI,
calculado nos termos do item 6.1;

"Le.i 4.59111

A Lei h !? 4.591, de 16 de :lezembro de 1964, conforme
alterada;

"Lei 9.613''

A Lei n!? 9.613, de 3 d-= março de 1998, conforme
alterada;

"Lei 8.24511

A Lei n!? 8.245, de 18 dE outubro de 1991, conforme
alterada;

"Lei< 9.514

11

A Lel n!? 9.'514, de 20 de -iovembro de 1997, conforme
alterada;

" Lei 10.931"

A Lei nQ 10.931, de 2 ci= agosto de 2004, conforme
alterada;

-r

_(

~~
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11

Lei 11.727"

A Lei n 2 11.727, de 23 de junho de 2008, conforme
alterada;

"Lei 12.529"

A Lei n 2 12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme
alterada;

"lei 12.846''

A Lei n 2 12.8461 d!= 12 de agosto de 2013, conforme
alterada;

"Lei das Sociedades por Acões"

A Lei n!l 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada;

"Leis Anticorrupção"

Qualquer lei ou regulam~nto, nacional ou estrangeiro,
contra

prática

de corrupção ou atos lesivos à

admínistração pública, ncluindo, sem limitação, Lei

12.529, Lei 9.613, Lei 12.8461 o US Foreign Corrupt
Practices Act de 1977 ( =cPA) e o UK Bribery Act de

2010;
" Locatária" ou "Devedora11

A MAGAZINE LUIZA S.A.. companhia aberta categoria
A com sede na Rua Voluntários da Franca, 1.4Vi, na
cidade de Franca, estado de São Paulo, CEP 14400-902
inscrita no CNPJ sob o n!l 47.960.950/0001-21;

"MDA"

O módulo de distribuiçfo de ativos administrado e
operacionalizado pela 83;

" Medida Provisória 2.158-35'.

A Medida Provisória n2 2.158-35, de 24 de agosto de

2001;
(J
"Medidor de Obras''

A TALLENTO ENGENHEIPOS li SS, inscrita no CNPJ sob
o

n2

22.476.622/0001-23, empresa especializada

contratada pela Emissorc às expensas da Cedente para
verificação da evolução físico-financeira das Obras e
elaboração do Relatório de Medição;

~
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"Notificação de Cessão"

A notificação à Devedo ·a, da cessão de créditos
prevista no Contrato de Cessão, conforme modelo de
notificação de cessão previsto no Anexo Ili ao Contrato
de Cessão, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar da
data da celebração do Cortrato de Cessão;

"Obras''

As obras necessárias à construção do Centro de
Distribuição, nos moldes. previstos no Contrato de
Locação

sob

a

respc nsabilidade

da

Cedente,

correspondentes exclusivé mente à "Fase 1" constante
do projeto anexo ao Contrato de Locação;

"Obrigações Garantidas"

As

obrigações

(i)

de

Imobiliários, o que inclui

pagamento
3

dos

Créditos

totalidade das obrigações,

presentes e futuras, princ pais e acessórias, assumidas
ou que venham a ser assumidas pela Locatária, em
decorrência do Contrato de Locação e suas posteriores
alterações, que sejam de titularidade da Emissora; (ii)
pecuniárias previstas no Contrato de Cessão, atribuídas

à Cedente, inclusive, mas sem limitação, as derivadas
de deveres de: (a) ind~nização, tal como aquela
decorrente da inexistência dos Créditos Imobiliários,
nos termos da Cláusula 5.1.1 do Contrato de Cessão; {b)
pagamento de quaisquer ;alores devidos aos Titulares
de CRI em virtude de eventual resgate antecipado dos
CRI, conforme previsto neste Termo de SecLJritização e
do não cumprimento das Obrigações Garantidas
devidas pela Cedente; (e) pagamento do Preço de
Recompra

Compulsória

devído

à ocorrência de

qualquer Hipótese de. RE-compra Compulsória; e (d)
reembolso de despesas a que fizer jus a Emrssora, nos
termos do Contrato de Ce;são; (iii) pecuniárias devidas
aos Titulares de CRI confocme Termo de Securiti zação;
(iv) de pagamento dos direitos objeto da Cessão

Complementar de Direitos; e (v) de pagamento ~
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todos os custos e despesa~ incorridos em relação à CCI,
aos CRI e à Oferta Restrita, inclusive mas não
exclusivamente para fins de cobrança dos Créditos
Imobiliários e execução da
incluindó

penas

advocatícios,

Alienação

convencionais,

custas

e-

despesas

Fiduciária,
honorários

judiciais

ou

extrajudiciais, bem como :ributos, taxas e comissões,
limitadas aos valores pr~vistos na Cláusula 3.1 do
Contrato de Alienação Fiduciária;
"Oferta Restrit a"

A oferta pública dos C~, distribuída com esforços
restr1tos, a ser realizada oos termos da Instrução CVM
476, sob a coordenação d:J Coordenador Líder;

Significa quaisquer: (i) ônus, gravames, direltos e
opções, compromisso à venda, outorga de opção,
fideicomisso, uso, usufr .Jto, acordo de acionistas,
cláusula de inalienabilid3de ou impenhorabilidade,
preferência ou prioridade-. garantias reais ou pessoais,

(ii) promessês ou compromissos com

encargos,

relação a qualq uer dos negócios acima descritos, e/ou

(iii) quaisquer feitos aju zados, fundados em ações
reais ou pessoais reipersecutórias, tributos federais,
estaduais ou

municipais, de qualquer natureza,

inclusive por atos involun: ários;
11

0pcão de Recompra dos Créc tos A opção de recompra da totalidade dos Créditos

Imobiliários"

Imobiliários outorgada pela Emissora à Cedente, nos
termos da Cláusula 4.35 deste Termo de Securitlzação;

!

"-=O;..;..r=d=em
:..;..;.__d;:;..e
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A ordem de prioridade de pagamento das obrigações (

Pagamentos"

do Patrimônio Separado, :om os recursos oriundos do
pagamento
prevista

dos

na

Securitização;

Crédit)s

Cláusula

Imobi liários,

10.5

deste

conforme
Termo

de

~
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"Patrimônio Separado"

O patrimônio único co1stituído pela Emissora, em
decorrência da instituiçãJ do Regime Fiduciário, o qual
não se confunde cor. o patrimônio comum da
Emissora, composto: (i) pelos Créditos lmobiliár'ios; (ii)
pelas Garantias; (iii) peles recursos mantidos na Conta
Centralizadora, inclusive, mas sem limitação, aqueles
que compõem o Fundo de Despesas, o Fundo de
Reserva e o Fundo de Ob-as; e (iv) pelos direitos objeto
da Cessão Complementar de Direitos;

"PIS"

A Contríbuição ao Progr2ma de Integração Social;

"Pendência de. Maior Relevância"

Aquelas que o corpo t~cnico da Locatária entenda
como tal, ou que sejam necessárias à operação do
Centro de Distribuiçãc a ser instalado sobre o
Empreendimento e ao atendimento da finalidade
buscada pela Locatária,

10

Imóvel, conforme descrito

nos Considerandos do Contrato de Locação;
" Pendência de Menor Relevâ1cia"

A lista de pendências e ajustes que não impeçam a
emissão do Habite-se e AVCB, bem como a ocupação
definitiva do Centro de Distribuição e a regular e
normal operação do Centro de Distribuição pela
Locatária;

"'Prazo da Locação"

A Locação terá o prazo de 120 (cento e vinte) meses, a
contar da data de efetiva entrega e aceitação definitiva
do Centro de Distribuiçfo à Locatária, o que deverá
ocorrer após a emissão do Habite-se e do AVCB,
mediante a assinatura de Termo de Liberação de Início
de Operação do Centro ~ Distribuição:

à Emissora, na

"_P'-re___ç~o_ _~d_e_ _ _R_e_c_o_,1~p_r_a

O preço a ser pago pela Cedente

Compulsória"

hipótese de Recompra Compulsória, nos termos qa
Cláusula 3.12 deste Termo de Securitízação;
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"Preço de Integralização"

O Valor Nominal

Uni:ário acrescido dos Juros

Remuneratórios incorporados ao

Valor Nominal

Unitário entre a Data de Emissão (inclusive) e. a
respectiva Data de lntegl:llização (exclusive);
"Primeira Data de Integralização

A primeira data em que ocorrer a integralização de

dos CRI"

CRl;

" Projeto"

O projeto para a construç=.ío do Centro de Distribuição,
previsto como Anexo ao Contrato de Locação;

''Recompra Compulsória"

A obrigação de recomprar parcial ou total, dos Créditos
Imobiliários, nos termos da Cláusula 3.11 destê Termo
de Securitização;

"Recompra Facultativa"

A opção da Cedente re::ilizar, por livre iniciativa e
independentemente

de aprovação por parte da

Emissora ou dos Titulares ,ie CRl1 a recompra facultativa
da totalidade dos Crédito;; Imobiliários, observados os
requisitos previstos

na

Cláusula 4.34 deste Termo de

Securitização;
"Recursos Próprios"

Tem o significado previrto na Cláusula 9.2.2 deste
Termo de Securitização;

"Régime Fiduciário"

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os
Créditos Imobiliários representados pela CCI, sobre a
Alienação Fiduciária, sobre a Conta Centralizadora e
sobre

qualquer

recurso

mantido

na

Conta

Centralizadora durante a vigência dos CRI, inclusive,
mas sem limitação, aqueles que compõem o Fundo de
Despesas, o Fundo de Res2rva e o Fundo de Obras;
''Relatório de Medição"

O relatório da evolução -'ísico-financeira das Obras,
elaborado pelo Medidor oe Obras;

25/149

"Requisitos

de

Entrega

Empreendimento''

do

Na

data

prevista

para

a

conclusão

do

Empreendimento, as p3rtes do Contrato de Locação
celebrarão o Termo de Liberação de Início de
Operação do Centro d~ Distribuição, que marcará a
entrega do Empreendimento pela Locadora, em
condições substanciais de ocupação, desde que (i) o
Empreendimento esteja construído de acordo com o
Contrato de Locação e os anexos, sem Pendência de
Maior Relevância; {ii) o Empreendiment o esteja em
condições substanciais de operaç,io, com todos os
sistemas

operacionai'.i,

ligações

definitivas

de

água/esgoto, energia elétrica e outras aplicáveis e
inteiramente apto e pronto a atender as finalidades
específicas da locatária. ressalvadas as Pendências de
Menor Relevância, se e>cístir; (iii) seja emítido o Habitese, sendo que se ainda existir Pendência de Menor
Relevância, as partes de Contrato de Locação deverão
definir no Termo de Lit eração de Início de Operação
do Centro de Distribuiç.fo o prazo máximo para sanálas;
"Resgate Antecipado dos CRI '

O resgate da totalidade.dos CRI, anteriormente à Data
de Vencimento, nos ter-nos da Cláusula 7 abaixo;

"Resolução 4.373"

Significa a Resolução do CMN nº 4.373, editada pelo
Conselho Monetário N;:cional em 29 de setembro de

2014;
"Seguro Patrimonial"

O seguro patrimonial a ser contratado para o Centro
de Distribuição, pela Locatária, com empresa de
seguro de primeira linha e idônea regularmente
estabelecida no Brasil, para cobrir todos os riscos
relativos às perdas e fanas materiais causados ao
Centro de Distribuiçãc, equipament os e utensílios
localizados no seu imerior ou, ainda, a ambos,
incluindo aqueles decorrent es de incêndio, raio,

~
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explosão de qualquer natureza, vendaval, chuva,
inundação, granizo, ala~amento, furacão, ciclone,
tornado, fumaça, impac1o de veículos terrestres e
queda de aeronaves;
"Seguro Performance Bond"

O seguro-garantia na mcdalidade performance bond,
contratado pela Construtc,ra para fins da conclusão das
Obras;

"Taxa de Administração"

Significa a taxa mensal que a Emissora fará jus, pela
administração do Patrinônio Separado1 conforme
previsto na Cláusula 14.1 deste Termo de Securitização;

"Termo de Liberação de lnícic de
Operacão

do

Centro

Distribuição"

No evento de conclusão de Empreendimento, as partes

de do Contrato de Locação celebrarão o termo de
liberação de início de operação do Centro de
Distribuição,

que

Empreendimento

mcrcará
pela

a

Locadora,

entregq
em

do

condições

substanciais de ocupaçãc., desde que satisfeitos os
Requisitos de Entrega do Empreendimento, sendo que
se ainda existir Pendên,:ia de Menor Relevância,
conforme definfdo no Cortrato de Locação, as partes
do Contrato de Locação d?verão definir no Termo de
Liberação de Início de Operação do Centro de
Distribuição o prazo máximo para saná-las;
"Termo de Securitizacão"

O presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 57ª Série~ 4ª Emissão de Certificados

M

de Recebíveis Imobiliários da Emissora;
"Titulares de CRI"

Os Investidores que integr.1lizarem os CRI;

"Valor da Cessão"

O valor que o Emissora paJou à Cedente pela aquisição
dos

Créditos

Imobiliários,

na

importância

de

R$78.635.000,00 (setenta e oito mi lhões, seiscentos e
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trinta e cinco mil reais) em 12 de dezembro de 2019
{data utilizada para fins :le cálculo, exdusivamente);
"Valor da Recompra Facultatr✓a''

O va lor necessário pa-a o exercício da Opção de
Recompra Facultativa, a .ser apurado na forma descnita
na Cláusula 5.2.1 do Con:rato de Cessão;

"Valor do Fundo de Obras''

O valor de R$74.464.607,00 {setenta e quatro milhões,
quatrocentos e sessenta ,e quatro mil, seiscentos e sete
reais), em 12 de dezemb-o de 2019 (data utilizada para
fins de cálculo, exclusivar:1ente);

"Valor Inicial
Despesas"

do

"Valor

do

Inicial

Fundo

de

O valor de R$160.39E,00 (cento e sessenta mil,
trezentos e noventa e seis reais);

Fundo

de

Reserva"

O valor de R$1.370,00C, 0O (um milhão, trezentos e
setenta mil reais);

1

'Valor Mínimo do Fundo de

O valor de R$40.000,00 (•~uarenta mil reais), atualizado

Despesas"

monetariamente pelo IPCA a partir da Data de Cessão,
destinado exclusivamente! ao pagamento de Despesas
Extraordinárias;

"Valor Nominal Unitári.o"

Na Data de Emissão, com~spondente a R$ 1.000,00 {mil
reais); e

"Valor Total da Emissão"

O valor correspondente

ê

R$78.635.000,00 {setenta e

oito milhões, seiscentos e trinta e cihco mil reais).

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i: palavras e expressões em
maiúsculas, não definidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo; e (ii) o masculino
incluirá o feminino e o singular hcluirá o plural.
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1.2.

Autorização. A presente Emissão e a Oferta dos CRI foram aprovadas, nos termos

do estatuto social da Emissora e da legislação aplicável, de forma genérica, na reunião do
Conselho de Administração da Emissora, realizada em 10 de jan=iro de 2019, arquivada perante
a JUCESP sob o

nº 47.719/19-9, em sessão de 22 de Janeiro de 2019, e publicada no jornal "O Dia"

e no "DOESP" em 25 de janeiro de 2019.

1.3.

Registro do Terr."O de Securitização. Este Terrn::> de Securitização e eventuais

aditamentos serão registrados e custodiados junto

à lnstitUiç30 Custodiante, nos termos do

artigo 23, parágrafo único, da - =i 10.931, que assinará a declaração constante do Anexo li ao
presente Termo de Securitizaçãc .

1.4.

Dispensa automática de registro na CVM e na /!NBIMA. Os CRI serão ofertados

publicamente com esforços res:ritos de distribuição e dispensa :lo registro da Oferta Restrita na
CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. A Oferta R:?strita, por se realizar no âmbito
da Instrução CVM 476 e sem a utilização de prospecto, deverá ~er registrada perante a ANBIMA
exclusivamente para fins de composição da base de dados da ANBIMA, nos termos do inciso 1,
caput1 e do parágrafo único, ambos do artigo 4º do Código Af\.BIMA de Regulação e Melhores
Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários em vigor a
partir de 3 de junho de 2019.

1.5.

Depósito para c,'istribuição, negociação e cus-ódia eletrônica. Os CRI serão

depositados para : (i) distribuiç-fo no mercado primário, por meio do MOA, administrado e
operacionalizado pela 83, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e (ii)
negociação no mercado secundár io, por meio do CETIP21, admilistrado e operacionallzado pela
B3.
1.6.

Declarações. Em atendimento ao item 15 do anEXo Ili da Instrução CVM 414, são

apresentadas, substancialmen:e na forma dos Anexos li, Ili, IV e V ao presente Termo de
Securitização, as declarações emitidas pela Instituição Custod iante, pelo Coordenador Líder, pela
Emissora e pelo Agente Fiduciárf0 1 respectivamente.

2.

CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IM OBILIÁRIOS
2.1.

Os Créditos Imobiliários. Os Créditos lrnobiliárics, representados pela CCI, cujas

características se encontram descritas no Anexo VI ao presen1e Termo de Securitização, terão
valor total de R$102.173.841,60 (cento e dois milhões, cento e setenta e três mi l, oitocentos e
qµ,.arenta e um reais e sessenta ,:entavosl. na Data de Emissão.

~
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2.1.1. A CCI foi eriitida sob a forrna escriturai per meio da Escritura de Emissão
de CCI, que será custodiada pela Instituição Custodiante, nos termos do §42 do artigo 18 da Lei
10.931, e devldamente registrada na B3, na forma prevlsta nos parágrafos 32 e 42 do artigo 18 da
Lei 10.931.
2.2.

Vinculação dos C·édffos Imobiliários. A Emissora realiza, neste ato, em caráter

irrevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos Jmobiliá(os, representados pela CCI, à
Emissão.
2.2.1. A Emissão será realizada em conforrnidace com o disposto no inciso lll,
parágrafo primeiro do artigo 52 da Instrução CVM 4141 tendo err vista que a Devedora tem suas
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
elaboradas em conformidade çom a Lei das Sociedades por .'.\,ções e auditadas por auditor
independente registrado na

3.

cvr-.1 •

OBJETO E CRÉDITOS IMO BI LIÁRIOS

3.1.

Vinculação. A Em ~sara rea liza, neste ato, em carater irrevogável e irretratáve l, a

vinculação da CCI aos CRI da 57i Série de sua 4ª Emissão, confcrme as características descritas
na Cláusula 4, abaixo.
3.1.1. Nos termos do artigo 287 do Código Civil, a Cessão de Créditos
compreendeu: (i) o direito de recebimento da totalidade dos CrE:ditos lmobilíárlos; e (ii) todos e
quaisquer direitos, garantias, pri'vilégios, preferências, prerrogativas, reajuste monetário e ações
de cunho financeiro inerentes aos Créditos Imobiliários e ao Contrato de Locação, tais como, mas
sem limitação, o direito ao recebimento de 100% (cem por cento) da Indenização, juros,
penalidades, e demais acessórios eventualmente devidos, bem □ mo o produto da excussão das
Garantias estabelecidas nos Docunentos da Operação.
3.2.

Lastro dos CRI. A Emissora declara que foram vinc..ilados, pelo presente Termo de

Securitização, os Créditos Imobiliários, com valor nominal total de R$102.173.841,60 (cento e
dois milhões, cento e setenta e t·ês mil, oitocentos e quarenta

E

um reais e sessenta centavos),

na Data de Emissão da CCI, cuja ~itularidade foi obtida pela Emissora por meio da celebração do
Contrato de Cessão.

,<
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3.3.

Origem dos Crédiros Imobiliários. A CCI, represerEativa dos Créditos Imobiliários,

foi emitida pela Emissora, sob

3

forma escriturai, nos termos da Lei 10.931 e da respect'iva

escritura de emissão.

3.3.1. A Ernissor3 será a única e exclusiva responsável pela administração e
cobrança da totalidade dos Créditos Imobiliários.
3.4.

Constituição do Fundo de Despesas. A Cedente oocigou-se, no âmbito do Contrato

de Cessão, a contribuir com os recursos necessários à constituiçfo e à manutenção do Fundo de
Despesas, pela Emissora, na Cor-:a Centralizadora, por meio da d:dução do Valor Inicial do Fundo

de Despesas do Valor da Cessão, nos termos da Cláusula 3.9.3 abaixo.
3.4.1. Os recurs•JS do Fundo de Despesas perm3necerão depositados na Conta
Centralizadora, estarão abrangidos pelo Regime Fiduciário e inté,grarão o Patrimônio Separado.
3.4.2. Toda vez qJe, por qualquer motivo, o saldo do Fundo de Despesas vier a se
tornar inferior ao Valor Mínimo do Fundo de Despesas, a Emissora notificará a Cedente nesse
sentido, para que esta recomponha o Fundo de Despesas ao Vale.- Mínimo do Fundo de Despesas,
no prazo de até 5 (cinco) Dia5 Úteis a contar do recebimen-:o de tal notificação, mediante
transferência de recursos para a Conta Centralizadora, sob pena de pagamento de Encargos
Moratórias, nos termos da Cláusula 3.5.3 do Contrato de Cessãc.
3.4.3. Caso, apôs a assinatura do Termo de Liberação de Início de Operação do
Centro de Distribuição, o saldo co Fundo de Despesas for superi:Jr ao Valor Mínimo do Fundo de
Despesas, a diferença positiva deverá ser liberada pela Emissor3 à Cedente em até 2 (dols) Dias
Úteis contados do recebirnento, pela Emissora de notif.:ação enviada pela Cedente,
acompanhada de cópia da vers30 assinada do Termo de Libe ·ação de Início de Operação do
Centro de Distribuição.
3.5'.

Aplicação dos rec!Jrsos do Fundo de Despesas. Os recursos pertencentes ao Fundo

de Despesas deverão ser mantidos aplicados em Aplicações Per 11itidas.

3.5.L Recursos criundos dos eventuais rendimentos auferidos com as Aplicações
Permitidas integrarão o Fundo ce Despesas.
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3.5.2. Após a quitação integral de todas as obriêi:!çÕes devidas aos Titu lares de
CRI, nos termos deste Termo de Securitização, incluindo, mas s:m limitação, o pagamento de
Valor Nominal Unitário acrescidc ::los Juros Remuneratórios e de ~ventuais Encargos Moratórias,
eventual saldo disponível no Fundo de Despesas será repassado pela Emissora

à Cedente em 2

(dois) Dlas Úteis contados da real zação do último pagamento ao; Titulares de CRI.
3.6.

Constituição do Fundo de Reserva. A Cedente obr gou-se

a constituir o Fundo de.

Reservas por meio da dedução do Valor Inicia] do Fundo de REserva do Valor da Cessão, nos
termos da Cláusula 3.9.3 abaixo.
3.6.1. Os recursos do Fundo de Reserva serão aplicados exclusivamente nas
Aplicações Imobi liárias Permitid.~s, cujos proventos serão utiliza:fos nos termos da Cláusula 4.7
abaixo.

3.6.2. Os recursos do Fundo de Reservas permcnecerão depositados na Conta
Centralizadora, estarão abrangicos pelo Regime. Fiduciário e inte 5rarão o Patrimônio Separado .
3.7,

Aplicação dos recwsos do Fundo de Reserva. Os P-cursos pertencentes ao Fundo

de Reserva deverão ser mantidos aplicados em Aplicações lmobi iárias Permitidas.
3.7.1. Recursos o ·iundos dos eventuais rendimertos auferidos com as Aplicações
Imobiliárias Permitidas integrar~-:> o Fundo de Reserva.
3. 7.2. Eventual saldo disponível no Fu ndo de Res2rva deverá ser transferido pela
Emissora à Cedente no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a contar da :lata da entrega da cópia da via
assinada do Termo de Liberação de Início de Operação do Centro de Distribuição à Emissora.
3.8.

A Emissora e o Patrimônio Separado não terão ~ualquer responsabilidade com~

relação a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demancas, danos, tributos ou despesa.s
resultantes das aplicações !'las A:>licações Permitidas ou nas Ap icações Imobiliárias Permitidas,
inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por demoras (não resultantes de transgressão
deliberada) no investimento, reinvestimento ou liquidação das rEferidas aplicações, ou quaisquer
lucros cessantes inerentes a essas demoras.
3.9.

Valor da Cessão. Pela aquisrção dos Créditos lrrobiliários, a Emissora pagará à

Cedente, após o cumprimen-t:) das Condições Precedentes, o valor correspondente a

-r

R$78.635.000,00 (setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), em 12 de

l }\

1\/
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dezembro de 2019 ("Valor da Cess~o"), como resultado da ~licação da fórmula descrita na
Cláusula 3.2 do Contrato de Cessão,

3.9.1. Na Data d-c: Integralização, o Valor da Cessão será recalculado nos termos
da Cláusula 3.9 acima, para fins de seu pagamento pela Emissora

à Cedente.

3.9.2. Observadês as deduções previstas na Cl3usula 3 .9.3 abaixo, o Valor da
Cessão será depositado pela Emissora diretamente na Conta Ce:lente, em até 2 (dois) Dias úteis
a contar do cumprimento integ·al das Condições Precedentes.

.3.9.3. No pagamento do Va!or da Cessão1 serão deduzidos os valores necessários
ao pagamento das despesas fia: da Operação, conforme indicadas na tabela prevista ho Anexo li
ao Contrato de Cessão, à constit uição do Fundo de Despesas, à c:mstituição do Fundo de Reserva
e à constituição do Fundo de Ob -as.

3.9.3.1.

Para fins do pagamento previsto na Cláusula 3.9.2 acima,

desde que não haja a necessida:le de aporte de Recursos Próp· ios, pela Cedente, não deverão
ser objeto das retenções previstas na Cláusula 3.9.3 acima os valores pagos pela Cedente a título
de sinal ou na aquisição de materiais necessários às Obras, conforme verificado pelo Medidor de
Obras, nos termos da Cláusula 9.2.4,1,

3.9.4 . Nos termcs do disposto no artigo 375 do Código Civil', a Emissora poderá
compensar valores eventualme1te devidos a ela ou a prestadores de serviços da operação pela
Cedente contra quaisquer pagdrr entos devidos nos termos do Cc,ntrato de Cessão, sendo vedado
o contrário.

3.10.
condicionado

Condições Preced<:ntes. O pagamento do Valor da Cessão, pela Emissora, ficará

à integralização da totalidade dos CRI, a ~uai, por sua vez, ficará condicionada ao

atendimento das seguintes

condições

precedentes,

sem

prejuízo

daquelas previstas

exclusivamente no Contrato de Distribuição ("Condições Preced~ntes''):

(i)

Celebração dos Documentos da Operação, entendendo-se como tal a sua
assinatura pelas respectivas partes envolvidas, bem como a verificação dos
poderes dos representantes legais dessas partes e eventuais aprovações
necessárias para tanto em termos mutuamente ~eitos pelas Partes e aprovados
pelo Coordenador Líder;

~
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(ii)

Obtenção do re~stro dos CRI para distribuição e negociação nos mercados
primários e secundários administrados e operaci Jnalizados pela B3 - Segmento
CETIP UTVM, e a I quidação financeira da Oferta iestrita, mediante subscrição e
integralização, pelo(s) investidor(es), da totalidade dos CRI;

(iii)

Manutenção do registro de companhia aberta da Emissora, bem como do
Formulário de Reforência na CVM devidamente atl.falizado pela Emissora;

(iv)

Negociação, elabt-ração e formalização dos Documentos da Operação e demais
documentos necessários para a efetivação da Cferta Restrita e a outorga das
Garantias, incluindo, sem limitação, o ato socie-:ário competente na forma do
Contrato Social da Cedente, aprovando a Oferta R=strita e a outorga da Alienação
Fiduciária, entre outros, os quais conterão sub:.tancialmente as condições da
Oferta Restrita ,:cqui previstas, sem prejuízo je outras que vierem a ser
estabelecidas em termos mutuamente aceitáveis pelas Partes e pelo Coordenador
Líder e de acordo com as prátieqs de mercado em operações similares;

(v)

Prenotação do Contrato de Alienação Fiduciária no Cartório Competente;

(vi)

Registro do Contrato de Cessão nos competentes Ofícios de Registro de Títulos e
Documentos;

(vii)

Recebimento pelo Coordenador Líder, com cópia para a Cessionária, de parecer
legal (legal opinion) elaborado pelos assessores legais da Oferta Restrita, em
termos satisfatórios ao Coordenador Líder, qu-e não aponte inconsistências
materiais analisa:las pelo Assessor Jurídico durante o procedimento de Due
Diligence, bem como confirme a legalidade, a V3lidade e a exequibilidade dos

Documentos da Operação, de acordo com as práti::as de mercado para operações
da mesma natureza, observado que tal parece- não deverá conter qualquer
ressalva para a Ofe:rta Restrfta ou a Emissão;
(viii)

Fornecimento, en tempo hábil, pela Cedente e pela Emissora ao Coordenador
Líder e ao assessor jurídico contratado no âmbito da Oferta Restrita, de todos os
documentos e informações corretos, complEtos, suficientes, verdadeiros,
precisos, consistentes e necessários para atende · às normas aplicáveis à Oferta
Restrita, bem com :J para conclusão do procedimento de Due Diligence, de forma
satisfatória ao-Coordenador Líder, à Emissora e ac assessor jurídico;

~
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(ix)

Consistência, veracidade, suficiência, completude e correção de todas as
informações enviadas e declarações emitidas pela Cedente, conforme o caso, e
constantes dos Dxumentos da Operação e dos demais documentos relativos à
Oferta Restrita, ~endo que a Cedente será responsável pela veracidade, validade,
suficiência e co1T .Jletude das informações fornec das, sob pena do pagamento de
indenização nos :ermos do Contrato de Distribuiç.30;

(><)

Não ocorrência de qualquer ato ou fato nove que resulte em alteração ou
incongruência ve-·if.icada nas informações fornecidas ao Coordenador Líder que
impacte negativamente a Oferta Restrita e que, a exclusivo critério do
Coordenador Líder, de forma razoável, deverá decidir sobre a continuidade da
Oferta Restrita;

(xi)

Conclusão, de forma satisfatória ao Coordenaoor Líder e à Emissora, da Due
Di/igence jurídica ~laborada pelo assessor jurídico contratado no âmbito da Oferta

Restrita, nos term::is do Contrato de Distribuição, ::>em como do processo de backup, conforme apl ,:ável, e conforme padrão usualnente utilizado pelo mercado de

capitais em operações similares;

(><ii)

Obtenção pela Cedente, pela Emissora, suas afiliadas e pelas demais partes
envolvidas, de t:>das e quaisquer aprovações. averbações, protocolizações,
registros e/ou demais formalidades necessárias p3ra a realização, efetivação, boa
ordem, transparência, formalização, precificação, liquidação, conclusão e validade
da Oferta Restt"ltél e dos Documentos da Oper~ão e dos demais documentos
relativos à Oferta

Restrita junto a: (a) órgãos governamentais e não

governamentaís, entidades de classe, oficiais de ·egistro, j untas comerciais e/ou
agências reguladcras do seu setor de atuação; (ID) quaisquer terceiros, inclusive
credores, instituições financeiras e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Soe ai - BNDES, se aplicável; (e) orgão dirigente competente da
Cedente;

(xiii)

Não ocorrência ce alteração adversa nas conc,çoes econômicas, financeiras,
reputacionais ou speracionais da Cedente e/ou de qualquer sociedade ou pessoa
de seu grupo ecor ôm ico, que altere a razoabilidade econômica da Oferta Restrita
e/ou tornem inv·àvel ou desaconse lhável o cumprimento das obrigações aqui
previstas .c om rela.;ão à Oferta Restrita 1 a exclusivo critério do Coordenador líder;

-r
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(xiv)

Não ocorrência de qualquer das Hipóteses de Recompra Compulsória;

(xv)

Cumprimento, p~la Cedente, de todas as siras obrigações previstas nos
Documentos da Oi:eração, exigíveis até a data de e1cerramento da Oferta Restrita,
conforme aplicáveis;

(xvi)

Recolhimento, pe a Cedente, de todos tributos, ta <as e emolumentos necessários

à realização da Oferta Restrita, inclusive aqueles cobrados pela 83;
(xvii) Inexistência de qL.a lquer ato ou fato que impac:e adversamente as Garantias,
direta ou indiretamente;

(xviii) Não ocorrência de intervenção, por meio de qualqJe r autoridade governamental,
autarquia ou ente da administração pública, no eo<ercício, pela Cedente e/ou da
Devedora, de suas atividades;

(xix)

Apresentação do pr imeiro Relatório de Medição;

(xx)

Não ocorrência de qualquer das Hipóteses de Extirção Antecipada

(xxl)

Instituição do Regirrie Fiduciário;

(xxii)

Comprovação do recebimento, pela Devedora, ca Notificação de Cessão, nos
termos da Cláusula 2.8 do Contrato de Cessão;

(xxiil) Transferência de recursos, pela Cedente, para a Conta Centralizadora, em
montante corresi::ondente à eventual diferença entre o valor necessário

à

conclusão das Obrês, conforme o Relatório de Mecição, e o valor inicial do Fundo
de Obras; e

(xxiv) Cumpriment o das c:mdições precedentes previstas no Contrato de Distribuição,

3.10.1. A Emissora deverá notificar a Cedente do cJmprimento da totalidade das
Condições Precedentes acima descritas no prazo máximo de 1 (un) Dia Útil contado da data em
que for verificado o cumprimento de tais condições.
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3.11.

Hipóteses de Recompra Compulsória. Os Crécitos Imobiliários deverão ser

recomprados pela Cedente, na c•corr ência de qualquer das seguintes hipóteses ("Hipóteses de
Recompra Compulsória"), observadas as Cláusulas 7.1.1, 7.1.2 e '.1.2.1 abaixo:

(i)

Caso

os

CréditJs

Imobiliários

sejam

reclamados

por

terceiros

que

comprovadamente sejam titulares de propriedad-=, ônus, gravames ou encargos
constituídos sobr~ os Créditos Imobiliários previamente à sua aquisição pela
Emissora;

(ii)

Caso o Contrato de Cessão ou qualquer das obrigcções da Cedente existentes no
Contrato de Cessã::, seja, por qualquer motivo, questionado, judicialmente, pela
Cedente;

(iii)

Caso o Crédito 1-nobiliário não seja pago inte~ralmente pela Devedora em
decorrência de de;::umprimento, pela Cedente, de suas obrigações no âmbito do
Contrato de Locaç~o;

(iv)

Caso haja, a qualq Jer momento e por qualquer mc,tivo ou meio, questionamento
por parte da Devedora quanto à exigibilidade : otal ou parcial dos Crédítos
Imobiliários, desde que não elidido pela Cedente dentro dos prazos legalmente
estabelecidos;

(v)

Caso haja o descumprimento, por parte da Cedente, de quaisquer obrigações no
âmbito do Contrato de Cessão, não sanado no praz::i de 10 (dez) Dias Úteis;

(vi)

Caso qualquer decl;;ração prestada pela Cedente nc, Contrato de Cessão se mostre
comprovadamente -<alsa ou incorreta, de modo a pr:judicar a cobrança, Judicial ou
extrajudicial, dos Créditos Imobiliários;

(vii)

Caso se verifique que qualquer declaração prestadê pela Cedente, em relação aos
Créditos lmobillários, tornou-se falsa, incorreta, inverídica ou inconsistente, desde
que a Cedente não proceda à atualização ou correção da declaração prestada em
até 2 (dois) Dias Úteis contados de seu conhecimento;

(viii)

Caso haja atraso na ,:onclusão das Obras superior a )1 (um) mês, ou seja, caso não
ocorra a entrega das Obras até o dia 01 de setembr:> de 2020;
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(ix)

Em qualquer hipétese de redução do valor do Aluguel ou de extinção do Contrato
de Locação em d':'?corrência de evento: (a) não coberto pelo Seguro Patrimonial;
ou (b) coberto pelo Seguro Patrlrnonial, porém cu ;a indehização não seja suficiente
para realização do Resgate Antecipado dos CRI;

(x)

A ilegitimidade, inexistência, nulidade, invalidade, ineficácia, ilegalidade ou
inexigibilidade dcs Créditos Imobiliários, do Con~rato de Locação ou do Contrato
de Cessão sejam reconhecidas ou declaradas, no todo ou em parte, por decisão
judicial, que nãc tenha sido revertida em prazo suficiente para que mantenha o
fluxo de pagamentos dos CRI conforme prazos previstos neste Termo de
Securitização, !:ob qualquer fundamento1 a·1da que tal contestação ou
reconhecimento esteja fundado em eventos oco ·ridos após a cessão dos Créditos
Imobiliários;

(xi)

Caso o Contrato de Locação ou o Contrato de Cessão seja resilido, rescindido ou
de qualquer forrra resolvido com a anuência da :::edente ou por culpa ou dolo da
Cedente ou, ainda, na hipótese de desapropriação ou proibição da utilização do
Empreendi mente por força de determinação: (a) de órgão público administrativo;
ou (b) judicial;

(xii)

Descumprimento da Cláusula 6.6 do Contrato de Cessão pela Cedente;

(xiii)

Caso o Contrato de Alienação Fiduciária não seja registrado no competente ofício
de registro de im5veis no prazo previsto na Cláu~ula 9.1.1 abaixo; ou

(xiv)

Caso o Imóvel venha a deteriorar- se ou diminuir por qualquer razão, inclusive na
hipótese de qu2 quer constrição judicial em razão da ocorrência de trânsito em
julgado de qualquer sentença judicial condenatÓfia ou sentença arbitral definitiva
ou emissão de lê: Jdo arbitral definitivo, inclusive 2m sede de arresto, sequestro ou
penhora que recaia sobre o objeto da Alienaçãc Fiduciária ou sobre a t otalidade
do Imóvel, bem como tornar-se inábl l ou impróprio para garantir o cumpr imento
das Obrigações Garantidas em decorrência de :!vento não coberto pelo Seguro
Patrimonial.
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3.12.

Em virtude da ocor-ência de qua lquer das Hipóteses de Recompra Compulsória, a

Cedente obrigou-se, nos termos do Contrato de Cessão, a pagar à Emissora, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis a contar da data do recebimento de notificação da Emi,sora nesse sentido, o Preço de
Recompra Compulsória, o qual será correspondente ao Valor da Recompra Facultativa .

3.13.

Observado o disposto no Contrato de Cessã::>, caso ocorra a Recompra

Compulsória da totalidade dos e-éditos Imobiliários, todos os rEcursos referentes aos Créditos
Imobiliários que vierem a ser :lepositados na Conta Central zadora após a efetivação da
Recompra Compulsória da totalidade dos Créditos Imobiliário:;, deverão ser imediatamente
transferidos pela Emissora à Ced~nte.

3.14.

Expansão do Empreendimento. Fica desde já acord3do entre as Partes que, após a

e11trega do Centro de Distribuição à locatária, caso seja realiz.adc qualquer expansão no Centro
de Distribuição que leve ao aurrento do valor do Aluguel, nos t:?rmos do Contrato de Locação
("Expansão"), tal aumento e os e-éditos imobilíários dele oriundos não estarão abrangidos pela
Cessão de Créditos, de forma que a Cedente poderá dispor livre.mente dos referidos direitos e
valores.

3.14.1. Diante do q Janto previsto na Cláusula 3.14 acima, caso qualquer Expansão
venha a ocorrer durante a vlgênc a dos CRI, a Escritura de Emissã:J de CCI, o Contrato de Cessão,
este Termo de Securitização e

J

Contrato de Alienação fiducit ria deverão ser aditados para

refletir a nova porcentagem representativa do Crédito Imobiliário objeto da Cessão de Créditos,
o qual deixará de ret:,resentar 100% (cem por cento) dos Crédito!. Imobiliários Totais e passará a
representar fração inferior a 100% (cem por cento} dos Créditos l11obiliários Totais.

3.14.1.1.

Os aditamentos previstos na Cláusula 3.14.1 acima não

dependerão de aprovação dos Titulares de CRI em Assembleia Geral.

3.14.2. Após a realização de eventual Expansão, o pagamento dos Créditos
Imobiliários na Conta Centralizadora deverá ser mantido e; diante da impossibilidade de
pagamento pela Locatária da fra;ão dos Créditos Imobiliários Totais não pertencente à Emissora
em conta bancária de titularidade da Cedente ou de eventual cessionário, os Créditos Imobiliários
Totais deverão ser pagos integralmente na Conta Centralizadora.
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3.14.2.1. Lma vez recebido o pagamento dos Créditos lmobi liár[os Totais,
os recursos correspondentes ac pagamento da fração dos Créditos Imobiliários que não seja
objeto da Cessão de Créditos de·,1erão ser transferidos pela Emi ;sora para a Conta Cedente ou
para outra conta bancária de titularidade da Cedente ou de everituaf cessionário indicada pela
Cedente, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis.

3.14.3. Após a rEBlização de qúalquer Expansã:i, o pagamento de eventual
Indenização deverá se dar integr3lmente na Conta Centralizadora e, uma vez quitadas todas as
obrigações existentes no âmbito ca Emissão, os recursos remanescentes deverão ser transferidos
para a Conta Cedente ou para oütra conta bancária pertencente 3 Cedente ou a sua cessioná ria.

3.14.4. Nos termo: do Contrato de Cessão, está aL.torizada, para todos os efeitos,
a possibilidade de: (a) cessão ou qualquer tipo de negociação, i1cluindo, mas sem limitação, a
oneração da fração dos Créditos lmobilfários Totais que não tenha sido objeto da Cessão de
Créditos, desde que tal negociação não impacte, negativamenre, os CRI e as Garantias; e (b)
recebimento da Indenização n2 proporção do direito previsto no item (a) acima, após o
pagamento integral de todas as cbrigações do Patrimônio Sepan: do;

3.14.5. Se iniciada uma eventual Expansão durante a vigência dos CRI, desde que
observadas de maneira cumulatí1i·a as condições previstas abaixe ("Cond ições para Alteração da
Fração Ideal Alienada" ), a Cedent e e a Emissora concordam em celebrar aditamento ao Contrato
de Alienação Fiduciária para alr.erar o percentual corresponc ente à Fração Ideal Alienada
("Aditamento para Alteração da F·ação Ideal Alienada") e liberar e Fração Ideal Llvre da Alienação
Fiduciária:

(i)

A locatária não deverá estar inadlmplente em relação a qualquer de suas
obrigações no âmbito do Contrato de l ocacão;

(ii)

A Cedente não deverá estar inadimplente € m relação a qualquer de suas
obrigaçõe~ no âmbito do Contrato de Cessão; e

(iii)

Comprova,; fo, pela Cedente, de que a dívicla a ser garantida com a Fração
Ideal Livre -=oi ou será, conforme o caso, contratada no contexto de. uma
captação ce recursos exclusivamente pa ·a financiamento da Expansão
(" Financiamento da Expansão"), por meio d3 apresentação de qualquer dos
seguirttes documentos à Emissora: (a) rremorando de entendimentos,
proposta ou documento semelhante que contenha essa informaçã~
1
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comprovação se der antes da contrataçãc efetiva do Financiamento da
Expansão; eu (b) do próprio instrumento de contratação do Financiamento
da Expan~ão, se a comprovação se der após a contratação do
Financiame1to da Expansão.

3.14.6. O Aditamer'lto para Alteração da Fraçâ::> Ideal Alienada deverá ser
formalizado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da conprovação, pela Cedente, do
cumprimento da totalidade das Condições para Alteração da Fração Ideal Alienada.

3.14.7. Sem

preJLtzo

da

Cláusula

13.13

a:)aixo,

a

Cedente

poderá,

independentemente de aprovação da Emissora ou dos Titulares ce CRI, gravar, onerar ou alienar
fiduciariamente a Fração Ideal Li•, reem garantia do F,inanciamen1o da Expansão.

3.14.8. Para os fins da Cláusula 3.14.7 acima, a E11issora compromete-se, neste
ato, independentemente de apr:::vação dos Titulares de CRI, a a,sinar, conforme solicitação da
Cedente, todos os documentos r ecessários perante as repartiçõEs públicas federais, estaduais e
municipais, especialmente, mas não exclusivamente, o Cartório Competente, com o objetivo
único e exclusivo de praticar qualquer ato previsto na Cláusula 3.14.7 acima.

3.14.8.1.

O cálculo da Fração Ideal A ienada e da Fração Ideal Livre

deverá levar em consideração uma Expansão realizada pro _"arma, com base nos valores
previc1mente definidos para o AI Jguel e o Aluguel Após Expansão nos termos do Contrato de
Locação e seus anexos, observad::: o percentual mínimo da Fração Ideal Alienada, correspondente
a 80% (oitenta por cento) do lmó·1el.

3.14.9. As autori;:ações mencionadas nas Clál.6ulas 3.14.4 e 3.14.5 acima
dispensam a aprovação dos Titulares de CRI em Assembleia Gera,.

3.15. Condição Resolut11.·a. A Cessão de Créditos ficará resolvida de pleno direito, nos
termos do artigo 127 e 474 do Código CiVil, em qualquer das S:!guintes hipóteses ("Condições
Resolutivas"), independentemente de aviso ou notificação, observada a obrigação da Cedente de
pagar/reembolsar a Emissora de todos os custos e despesas incorridas pela Emissorci e demais
prestadores de serviço, até a da:a da resolução caso a total ida :le dos CRI não seja subscrita e
integralizada pelos investidores dos CRI, no Prazo Máximo de Colocação (conforme definido no
Contrato de Distribuição),

~
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4.

IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

4.1.

Número da Emissão. Esta é a 57ª (quinquagésima ;étirna) emissão de certificados

de recebíveis imob!liários da Emíssora.

4 .2.

Número da Série. ~sta é a 4ª (quarta) série da Emigão.

4.3.

Quantidade de CRI. Serão emitidos 78.635 (setenté e oito mil, seiscentos e trinta e

cinco) CRI.

4.4.

Valor Total da Emissão. O Valor Total da Emissão será de R$78.635.000,00 (setenta

e oito milhões, seiscentos e trint3 e cinco mil reais).
4.5.

Valor Nominal Unírário. O Valor Nominal Unitário será de R$ 1.000,00 (mil reais),

na Data de Emissão.

4.6.

Prazo Total. Os CRI terão o prazo de 3.927 (três mil novecentos e vinte e sete) dias

corridos, a contar da Data de Emissão.

4.7.

Remuneração. Os CRI farão jus aos Juros Remuner:itórios, é! serem calculados nos

termos do item 6.2, abaixo, e pagos em 125 (cento e vinte e cinco) parcelas mensais consecutivas,
observado o período de carência de pagamento e nas datas indicadas na tabela constante do
Anexo I ao presente Termo de Securitização, sendo seu primeir:J pagamento devido em 13 de
maio de 2020.
4.8.

Atualização Moner:ária. O Valor Nominal Unitár o ou saldo do Valor Nominal

Unitário, conforme o caso, será atualizado pela variação acunulada do IPCA, calculada em
conformidade com o item 6.1 abaixo.
4.9.

Amortização Programada dos CRI. Os CRI serão amortizados em 120 (cento-e vinte)

parcelas mensais e consecutivas, em conjunto com o pagamento dos Juros Remuneratórios, nas
datas e proporções previstas no .Anexo Ia este Termo de Securitiz3ção, conforme.fórmula abaixo:
Cálculo da Amortização Mensal dos CRI :

AMi

= VNaxTAi
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em que:
AMi = Valor unitário dai-ésima paroela de amortfzação cos CRI. Valor em reais, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNa = conforme definidc abaixo;

TAi= Taxa de Amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de
acordo com a Tabela Vigente. Sendo que a Tabela Vigent~ inicial é a Tabela que consta no
Anexo X do presente Terno de Securitiz.ação.
4.10.

Atualização da C..:rva de Pagamento dos CRI. Vist J que o pagamento dos Créditos

lmobiliár,i os dependerá da entrega do Empreendimento, sem prejuízo no previsto na Cláusula
4.11.2 abaixo, nas hipóteses de atraso ou antecipação na entrega do Empreendimento, a Data de
Vencimento, a Curva de Pagamento dos CRI inicialmente previs1a no Anexo I ao presente Termo
de Securitização, dentre outras informações desatualizadas ?m decorrência da entrega do
Empreendimento, deverão ser alteradas sem necessidade de ap-ovação prévia pelos Titulares de
CRI em Assembleia Geral, nos te-mos substancialmente previsto; no Anexo XI ao presente Termo
de Securitização.

4.10.1. Visto que :> pagamento dos Créditos lmobêliários dependerá da entrega do
Empreendimento, nas hipóteses de nos itens (i) e (ii) da Cláusula 4.10 acima, a Emissora elaborará
e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à B3 uma nova curva de amortização para os CRI,
recalculando, se necessário, o r .:imero e os percentuais de amortização das parcelas futuras.

4.11. Amortização Ext·aordinória dos CRI. Observado '.) limite de 98% (noventa e oito
por cento) do Valor Nominal Unitário, a Emissora deverá u-:ilizar os recursos recebidos na
realização da Amortização Extraordinária dos CRI, mediante comunicação, por escrito, ao Agente
Fiduciário, aos Titulares de CRI e à B3, com antecedência mínirra de 5 (cinco) Dias Úteis da data
prevista para realização de referida amortização, em caso de recebimento, pela Emissora, de
indenização no âmbito do Segu ·o Patrimonial em valor insuflci<ent e para realização de Resgate
Antecipado dos CRf ou nos demais casos previstos no Contrato •:le Cessão.
4.11.1. Observado o disposto previsto nos itens 4.10 acima, a Amortização
Extraordinária dos CRI será re:11izada independentemente da anuência ou aceite prévio dos
Titulares de CRI, os quaís desde já autorizam a Emissora e o ~gente Fiduciário a realizarem os
procedimentos necessários à e-=etivação da Amortização Extrao ·dinária dos CRI.

-r
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4.11.2. Na hipót-=!Se de Amort1zação Extraordinára dos CRI, conforme os itens 4.10
acima, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fidud ário e à B3 uma nova curva de
amortização para os CRI, recalculando, se necessário, o númerc e os percentuats de amortização
das parcelas futuras.

4.11.3. A Amortização Extraordinária dos CRI seri realizada sob a ciência do Agente
fiduciário e alcançará, indisth tamente, todos os CRI, proporcionalmente ao saldo do Valor
Nominal Unitário, devidamente atual izado nos termos previstos neste Termo de Securitização,
na data do evento.

4.11.4. Em ocorrendo a Recompra Facultativa da totalidade dos Créditos
Imobiliários, os recursos recebicos para tanto serão obrigatoriamente etnpregados pela Emissora
no Resgate Antecipado dos CRl, conforme previsto no item 7.1 3baixo.

4.12.

Regime Fiduciário. Nos termos previstos pela Lei 9.514, será instituído regime

fiduciário sobre: (i) os Créditos l ,iobiliários; (ii) a Alienação Fiduciária; (iii) a Conta Cent ralizadora;
e (iv) os recursos mantidos na Conta Centralizadora, Inclusive, mas sem limitação, aqueles que
compõem o Fundo de Despesas, o Fundo de Reserva e o Funde de Obras, na forma do artigo gg
da Lei 9.514, com a consequente constituição do Patrimônio Separado.

4.13.

Garantia f/utuar.!e. Não haverá garantia flutuante para os CRI, ou seja, não existe

qualquer tipo de regresso cont'a o patrimônio da Emissora.

Garantias. Não serão constituídas garantias esp3cíficas, reais ou pessoas, sobre os
CRI, que goz.arão das garantias que integrarem os Créditos Imobiliários, os quais contarão com (.i) a
4.14.

Alienação Fiduciária, nos termos do Contrato de Alienação Fidu:iária: e (ii) a Fiança, nos termos do
Contrato de Locação,

4.15.

Data de Emissão. Para todos os efeitos, a Data de Emissão será 12 de dezembro de

2019.
4.16. Local da Emissãr,.1. Os CRI serão emitidos na cidéde de São Paulo, estado de São
Paulo.
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4.17.

Data de Vencimento. A Data de Vencimento será 12 de setembro de 2030,

ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado dos CRI e/ou liquidação do Patrimônio Separado
previstas neste Termo de Securitização.

4.18.

Multa e juros mc:ratórios. Observado o disposto no item 4.23 abaixo, na hipótese

de: (i) atraso no pagamento dos Créditos Imobiliários, pela Loectária, serão devidos aos Titulares
de CRI os encargos moratórias previstos no Contrato de Loca;;ão, correspondentes a juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês e multa por atraso de 2% ( fois por cento), nos primeiros 30
(trinta) dias de atraso, e de 10% (dez por cento) se o atraso perdurar por mais de 30 (trinta) dias,
não compensatória, sem prejuízo de correção monetária pelo IF'CA, incorridos pro rata temporis,
independentemente de aviso, n.:>tificação ou interpelação judic'31 ou extrajudicial, os quais serão
repassados aos Titulares de ::RI conforme pagos pela Locatária à Emissora; e/ou (ii) não
pagamento, por culpa única exc usiva da Emissora, de valores d:vidos aos Titulares de CRI, ainda
que existam recursos suficientes na Conta Centralizadora, hipótese em que incidirão a partir da
data prevista para o evento de pagamento dos CRI até a data de seu efetivo pagamento, a multa
moratória não compensatória ce 2% (dois por cento), juros de- mora de 1% (um por cento) ao
mês e atualização monetária pelo IPCA, com cálculo pro rata d e, a serem pagos pela Emissora.
Observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos, os Encargos ~t1oratórios serão revertidos, pela
Emissora, em benefício dos Titulares de CRI.

4.19.

Locais de pagamento. Os pagamentos dos CRI :;erão efetuados utilizando-se os

procedimentos adotados pela E.3. Caso por qualquer ra_zão, a qualquer tempo, os CRI não estejam
custodiados eletronicamente na B3, em qualquer Data de Pagamento dos CRI e, ou de
amortização do Valor Nominal Jnitário ou de seu saldo, confor me o caso, a Emissora manterá,
em sua sede, o respectivo recur:=;o à disposição do respectivo Titular de CRI, devendo informar a
este Titular de CRI a respeito desta forma adotada para a disi:onibilizélção dos recursos. Nesta
hipótese, a partir das Data d~ Vencimento, não haverá qeialquer tipo de atualização ou
remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular de ( RI na sede da Emissora ,

4.20.

Cobrança dos Créditos lmobi/iârios. Os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão

depositados pela Devedora dire-:amente na Conta Centralizado ·a, nas datas para pagamento de
remuneração e/ou amortização dos Créditos Imobiliários previs.ta no Contrato de Locação.

4.21.
dos CRI.

Coobrigação do Emissora. Não haverá coobrigaçoo da Emissora para o pagamento
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4.22.

Forma de comp.-ovação da titularidade. Os CRI serão emitidos de forma

nominativa e escriturai. Serão reconhecfdos como comprovan~ de titularidade dos CRI: (i) o
extrato de posição de custódia ex pedido pela 83, em nome de cada Titular de CRI, conforme o
caso; ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador em nome de ca:ia Titular de CRI, com base nas
informações prestadas pela 83.
4.23.

Atraso no recebirr~nto dos pagamentos. O não co11parecimento do Titular de CRI

para receber o valor correspordente a qualquer das obriga;ões pecuniárias devidas pela
Emissora, nas datas previstas neste Termo de Securitização ou -=m comunicado publicado pela
Emissora, não lhe dará direito

êO

recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no

recebimento, sendo-lhe, todavia., assegurados os direitos adqu ridos até a data do respectivo
vencimento, desde que os recursos tenham sido dlsponibilizad:>s pontualmente, observado o
disposto no item 4.18, acima.

4.24.

Prorrogação dos prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao

pagamento de qualquer obrigaçã::> relativa aos CRI até o primeiro Dia Útil subsequente, se o seu
vencimento coincidir com dia qu~ não seja Dia Útil, não sendo :levido qualquer acréscimo aos
valores a serem pagos. Fica certo e aj1.1stado que deverá haver um intervalo mínimo de 1 (um)
Dia Útil entre a data do efetivo recebimento dos Créditos lmob líário Cedido pela Emissora e a
data do pagamento de suas obrigações referentes aos CRI.
4.25.

Classificação de mco. A Emissão oão foi subme{ida à apreciação da qualquer

agência de classificação de risco.
4.26.

Forma e procedím~nto de colocação. Os CRI serãc, objeto de distribuição pública

com esforços restritos, nos terrr,os da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de
colocação, com a intermediação do Coordenador Líder.
4.26.1. Em atendiment o ao que dispõe a Instrução CVM 476, os CRI da presente
Oferta Restrita serão ofertado~ a, no máximo, 75 (setenta e cinco) potenciais Investidores
Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais.
4.27.

Público-alvo da Oferta Restrita. A Oferta Restrr.:a é destinada a Investidores

Profissionais, observado que fu1dos de investimento e cartEiras administradas de valores
mobilládos cujas decisões de investimento sejam tomada ; pelo mesmo gestor?
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considerados como um único investidor para os fins dos limites pre-vistos no item 4.26.1 acima,
conforme o §1º do artigo 3Q da Instrução CVM 476.
4.27.1. Por ocasião da subscrição, os Investidores PDfissionais deverão fornecer,
por escrito, declaração nos moldes da minuta do Boletim de Subscrição dos CRI e da declaração
de investidor profissional, atestando que estão cientes, dentre outras declarações, de que: (i) a
Oferta Restrita não foi registrada ra CVM e será registrada peran-.e a ANBIMA exclu5ivamente
para informar a sua base de dad,Js; e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de
negociação previstas na Instrução CVM 476.
4.28.

Início e encerramento da Oferta Restrita. A Qfevta Restrita será iniciada e

encerrada conforme pactuado no Contrato de Distribuição.
4.28.1. Em conformidade com o artigo 7°-A da Instrução CVM 476, o início da
Oferta Restrita deverá ser informado pelo Coordenador Líder à C\'M no prazo de 5 (::inca) Dias
Úteis contados da primeira procura a potenciais investidores.
4.28.2. Em conformidade com o artigo 8º da lnstruç:30 CVM 476, o encerramento
da Oferta Restrita deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM no prazo de 5 ;cinco) dias
contados do seu encerramento.
4.28.3. As comunicações mencionadas nos itens 4.2 3.1 e 4.28.2 acima deverão ser
encaminhadas por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores e conter as
informações indicadas nos Anexos 7-A e 8 da Instrução CVM 476, respectivamente, e, caso a
página da CVM na rede mundial de computadores esteja indispcnível, as comunicações acima
mencionadas deverão ser protocoladas na CVM em vias físicas.
4.29.

Restrições para r.egociação. Os CRI somente poderão ser negociados nos

mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias
contados de cada subscrição ou êquisição dos CRI pelos lnvestiôores Profissionais, nos termos
dos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e depois do currprimento, pela Emissora, das
obrigações previstas no Artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo qiie a negociação dos CRI deverá
sempre respeitar as disposições l~gaís e regulamentares aplicáv~is, incluindo, sem limitação, a
comprovação da efetiva titularidade dos CRI pelos Titulares de CFI,
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4.29.1. Observadas as restrições de negociação 3cima, após o período de vedação
à negociação, os CRI somente poderão ser negociados e~tre Investidores Qualificados e
Investidores Profissionais, a rn2nos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública perante
a CVM nos termos do caput do Artigo 21 da Lei 6.385, e dê Instrução CVM 400 e apresente
prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação ap icável.

4.29.2. A restriçào temporal de que trata o iteM 4.29.1 acima não será aplicável
aos CRI objeto do eventual exercício da garantia firme de coloc3ção prevista no item 4.30 abaixo,
observadas os limites e condições previstos nos Artigos 2Q e 3~ da Instrução CVM 476.

4.30.

Garantia Firme. A Oferta Restrita contará com .garantia firme de colocação pelo

Coordenador Líder no valor tot al da Oferta, a ser exercida no~ termos e condições previstos no
Contrato de Distribuição.

4.31.

Banco Liquidonre. O Banco Liquidante foi :ontratado pela Emissora para

operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer vélores devidos pela Emissora aos
Investidores, executados por meio dos sistemas da 83 - Segm:?nto BM&FBovespa e/ou da 83 Segmento Cetip UTVM, conforme o caso.

4.32.

Indenização. Nc, âmbito do Contrato de Locaçã,), a Indenização será devida pela

Locadora ou por quem a suceder, caso seja verificada qua quer das Hipóteses de Extinção
Antecipada do Contrato de Locação ou no caso de denúnce imotivada (denúncia vazia) do
Contrato de Locação, pela Loca:ária, nos termos da Cláusula lE .3 do Contrato de Locação ..

4.32.1. A EmissJra estará obrigada a declara· antecipadamente vencidos os
Créditos Imobiliários, indepen:lentemente de deliberação en Assembleia Geral, caso ocorra
qualquer das Hipóteses de Ext ,ção Antecipada do Contrãto dE Locação ou no caso de denúncia
imotivada (denúncia vazia) do Contrato de Locação, pela Locatária, nos termos da Cláusula 16.3
do Contrato de Locação.

4.32.2. O recebi t1ento, pela Emissora, do pagarr ento da Indenização dará ensejo (
ao Resgate Antecipado dos CRI, observada a Ordem de Priordade de Pagamentos prevista na
Cláusula 10.S abaixo.

4.33.

Responsabilidadé' pela existência dos Créditos /r.Jobiliários. Nos termos do Artigo

295 do Código Civil, a Cedente :ica responsável perante à Emissora pela existência dos Créditos
Imobiliários ao tempo em que lhe ce<leu.
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4.33.1. Se for verificado que os Créditos lmobiliémos não existiam à época em que
foram cedidos à Emissora, a Cedente estará obrigada a, automática e compulsoriamente,
indenizar a Emissora em valor suficiente à quitação do saldo devedor dos CRI, nos termos do
Termo de Securitização, e a Emissora retornará todos os direitos adquiridos pelo Contrato de
Cessão à Cedente.

4.33.2. O pagamento, pela Cedente previsto no item 4.33.1 acirria, deverá ser
rea lizado em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da data de verificação da inexistência dos Créditos
lmobilíários.

4.34.

Recompra Faet.,1'tativa. Fica desde já facultaco à Cedente realizar, por livre

iniciativa e independentemente de aprovação por parte da Emissora ou dos titulares dos CRI, a
Recompra Facultativa, após 1 (um) ano a contar da data de ass natura do Termo de Liberação de
Início de Operação do Centro de Distribuição, mediante: (i) prévia notificação por escrito à
Emissora, com, no mínimo 10 !dez) Dias úteis de antecedência da data da Recompra Facultativa;
e (ii) pagamento do Valor da Recompra Facultativa, sendo certo que a Emissora estará obrigada
a utilizar os recu rsos advindos da Recompra Facultativa no Resgate Antecipado dos CRI.

4.34.1. Para fins do previsto na Cláusula

4.3➔

acima, o Valor da Recompra

Facultat iva deverá corresponcer, pelo menos, ao valor do sa do devedor dos C~I, na data do
respectivo pagamento, devidêcmente atualizado pela atualização monetária e pelos juros
remuneratórios devidos, calculados conforme as fórmulas abai <O, conforme segue:

VRF

= ["~•
L..i=i

11

VRF

=

PMTi =

J on de..

PMT;XC...!!.... ,

(1+taxa)zs2

Va lor da Recompra Facultativa na data de cálculo;

i-é5imo valor de pagamento cos CRI, constante no campo

"Pagamento", na tabela constante no Anexo I deste Termo de Securitização;

taxa

=

(1) no caso da Recompra Facultat va será 3,6500% (:rês inteiros e

sessenta e cinco -: entésimos por cento), e (ii) no caso de Opção de Recompra ou
de Recompra Compulsória será 4,3500% (qL.atro 1nteiros e t-inta e cinco
centésimos por cento);

~

{
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n

=

Número de Dias Úteis entre a dat:1 de cálculo (inclusive) e a Data de

Pagamento dos CRI (exclusive), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta

e dois) Dias úteis;

Cn = Fator acurr Jlado de atualização monetária :lo i-ésimo PMT dos CRI, calculado
com 8 (oito) ca:as decimais, sem arredondam :?nto, apurado da forma descrita
abaixo:
Para eventos de pagamentos cujas respectivês Datas de Pagamento dos CRI
ocorram anteriormente ao evento do mês de oL tubro imediatamente posterior à
data de cálculo, caso a data de cálculo seja antHior a 15 de outubro de 2020, Cn
será equivalente a 1, caso contrário:

Cn

N/ ·) onde·
= ( Nlmo
,
.
_!!!.!.

·

N lm1 = Número Índice referente ao mês de set7!mbro imediatamente anterior à
data de cálculo;

N/1110 = Número Índice referente ao mês de ncvembro de 2019, divulgado em
dezembro de 20J 9;
Para eventos de Jagamentos ocorridos em, ou a JÓs, o evento do mês de outubro
imediatamente,: osterior à data de cálcu lo:

c)t =

duPp ro rata ]
(Nlnui )dutp,·orata X
[ Nlm,

V/m1;onde:
Vimo

Nlmo = Número lndice referente ao mês de ncvembro de 2019, divulgado em
dezembro de 2019;

N /11t 1 = Número l1dice referente ao segundo mês imediatamente ariterior à Data
de Pagamento dos CRI anterior

adata de cálculo;

N111m = Número fndice referente ao primeiro mes posterior ao mês considerado
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duppr-o rata = '. úmero de Dias Úteis entre e Data de Emissão ou Dat a de
Pagamento do~ CRI anterior à data de cálculo (inclusive) e a data de cálculo
(exclusive), com base em um ano de 252 (duzen:os e cinquenta e dois) Dias Úteis;

dutpr-o rata= NG11ero de Dias Úteis entre a Data de Emissão óu Data de Pagarnento
dos CRI anterior à data de cálculo (inclusive) e a próxima Data de Pagamento dos
CRI (exclusive), com base em um ano de 252 (cuzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis.

4.34.2 , Exercida a Recompra Facultativa, medirnte o pagamento do respectivo
Valor da Recompra Facultatfva, a Emissora e a Cedente obrigaram-se, no âmbito do Contrato de
Cessão, a assinar termo que p~eveja a retrocessão

à CedentE, sem coobrigação, dos Créditos

Imobiliários adquiridos facultê~ivamente pela Cedente, livres e desembaraçados de quaisquer
Ônus, dentro do prazo máximo de até 03 (três) Dias Úteis, camadas do pagamento do Valor da
Recompra Facultativa, obriganco-se a toma r todas as providêr-cias e formalidades cabíveis para
fazer da referida retrocessão bc1a, firme e valiosa.

4.34.3. Na hipó:ese de Recompra Facultativa, a Emissora estará obrigada a
formalizar os instrumentos necessários e solicitados pela Cedente para liberação da Alienação
Fiduciária, dentro do prazo má>:imo de até 03 (três) Dias Úteis, :ontados do pagamento do Valor
da Recompra Facultativa e respectiva quitação da totalidade da~ Obrigações Garantidas, sob pena
de pagamento da multa nos ter11os e nos prazos da lei.

4.35.

Opção de Recompra dos Créditos lmobiltários. Não obstante as disposições acima

sobre Recompra Facultativa, a Cedente, exclusivamente em ca.so de necessidade ce excussão da
Alienação Fiduciária, pela Emissora, em decorrência do inadimplemento de qualquer das
Obrigações Garantidas, poderé exercer a Opção de Recompra :fos Créditos Imobiliários que lhe
é, neste ato, outorgada pela Eriissora.

4.35.1. O exercício da Opção de Recompra dos e-éditos Imobiliários dar-se-á pelo
pagamento do mesmo Valor :la Recompra Facultativa, no prazo previsto no Contrato de
Alienação Fiduciária para a pur_g:a da mora.

4.35.2. Realizado o pagamento no Valor da Reconpra Facultativa, o cancelamento
da excussão da Alienação FídJciária apenas ocorrerá após
totalidade das Obrigações Garantidas inadimplidas.

3

comprovação da quitação da

~
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4.35.3. Exercida

3

Opção de Recompra dos Crêdltos Imobiliários e quitadas as

Obrigações Garantidas, as Partes deverão observar o quantc previsto nas Cláusulas 4.34.2 e
4.34.3 acima.
4.36.

5.

Código /SIN dos CRI. O Código ISIN da presente E-nissão é BR IMWLCRllSl.

SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI

5.1.

Subscrição e Integralização dos CRI. Os CRI serãc subscritos e integralizados pelos

Investidores Profissionais na dat a de assinatura dos respectivo!: Boletins de Subscrição.

5.2.

Integralização. Os CRI serão integralizados pelo Freço de Integralização.
5.2.1. O Preço de Integralização será pago à vis:a, em moeda corrente nacional,

no ato da subscrição dos CRI, de: acordo com os procedimentos da B3, nos termos do respectivo
Boletim de Subscrição dos CRI.
5.2.2. Todos os :RI deverão ser subscritos e int=gralizados, prioritariamente, na
Primeira Data de Integralização.

6.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS

6.1.

Atualização do VJ/or Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário ou saldo do Va lor

Nominal Unitário, conforme o c:so, será atualizado pela variação acumulada do IPCA, da seguinte
forma:
~

VNa = VN x C,

onde :

VNa

=

Valor Noninal Unitário atualizado monet.riamente, calculado com 8 (oito)

fJ

casas decimais, sem arre:londamento;

VN

=

Valor Norrinal Unitário de emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário,

conforme o caso. após ircorporação de juros, atualização ou amortização, se houver, o

~
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que ocorrer por último, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

e

=

Fator das variações anuais acumulada do IPCA, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredond3mento, apurado da seguinte forma:
dup

n

C=

íl(~)dut
k=l

Nlk- 1

Onde:

Nlk = Número índice do PCA do segundo mês imediatamente anterior ao respectivo Mês
de Atualização.

Nlk-1 = Para a primeira atJalização número indice do IPCt do segundo mês imediatamente

à Data de Emissão;
n = Quantidade de números índices IPCA considerados desde a Data de Emissão ou da
últíma Data de Aniversário até a data de atualização.
dup = Para cada "n", número de Dias Úteis contidos ertre a Data de Emissão ou última
data de pagamento e a cata de cálculo.
dut = Número de Dias L~eis contidos entre a Data de Ar iversário ou data de pagamento
anterior e a Data de Ani·.'ersário do Mês de Atualização,

Sendo que:

•

a atualização monetária se dará em base anual de a:ordo com a variação acumulada
do IPCA em todas :latas de aniversário, sendo a pri'neira data de aniversário do CRI
em 15 de outubro ce 2020 e as demais serão na Dat:3 de Pagamento dos CRI ocorrida
no mês de outubrc de cada ano, ou próximo Dia Jtil, conforme o caso ("Data de
Aniversário" ), ob~~rvado que na primeira datê de aniversário a atualização
monetária deverá considerar a variação acumulada do IPCA até a data de emprega
do Empreendimento. observando as fórmulas acirr---a :
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•

o número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de
casas decimals dêque!e divulgado pelo IBGE;

•

a aplicação do IPC~ incidirá no menor período per-nltido pela legislação em vigor;

•

o fator resultante da expressão

!!.!.J__):~:;,
( Nlhl

é :onslderado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento; e

•

o produtório é eJ<_ecutado a partir do fator mai! recente, acrescentando-se, em
seguida, os mais remotos. Os resultados interrrediários são calculados com 16
(dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.

6.1.1. A atualização monetária dos CRI será s:2mpre calculada e realizada da
mesma forma prevista para os Créditos Imobiliários, valendo-se, inclusive, dos mesmos índices e
períodos {inclusive pro rata) de correção monetária. O índice de atualização descrito no item 6.1,
acima, somente poderá ser substituído pelo mesmo índice aplicável à atualização monetária dos
Créditos Imobiliários. Desta forria, caso o índice de correção mc,netária dos Créditos Imobiliários
tenha sido alterado, nos termos do Contrato de Locação, o índice de atualização monetária dos
CRI também será alterado, independentemente de aprovação éos Titulares de CRI, devendo ser
objeto de aditamento ao preserte Termo de Securitização em a:é 3 (três) Dias úteis contados da
data em que for realizada a alteração do Contrato de Locação.
6.1.2. Se na data de vencimento de quaisquer ob'igações pecuniárias da Locatária
prevista no Contrato de Locação não houver divulgação do IPCA. ou índice que vier a substituí-lo,
observado o disposto no subitem 6.1.1, acima, tais obrigações serão reajustadas com base na
variação acumulada dos 12 (doze) últimos índices publicados (se divulgados ou publicados
mensalmente, ou o número aplicável de índices para cobrir um período de doze meses, conforme
atualização prevista no Contrat•J de Locação ou em caso de divL lgação ou publicação em rnenor
periodicidade), sendo aplicadas as regras previstas no Contrato ce Locação quando da divulgação
ou publicação do índice.
6.1.3. O númerc ·ndice do IPCA, bem como as projeções de sua variação, deverão
ser utilizados considerando-se í::lêntico número de casas decimais, conforme divulgadas pelo
órgão responsável por seu cálcu'o/apuração.

r
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6.2.

Juros Remuneratórios. Sobre o Valor Nominal U,itário ou saldo do Valor Nominal

Unitário, acrescido da atualização monetária prevista no item 6.1 acima, calculada pro rata
temporis, ano base de 252 {duzentos e cinquenta e d:,is) Dias úteis, incidirão juros

remuneratórios a 4,3500% (qu,tro inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, a partir
da Data de Emissão ou data de :,agamento imediatamente anterior, conforme o caso, e pagos ao
final de cada Período de Capitalização, calculado em regime de capitalização composta pro rata
temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dia5 Úteis, de acordo com a fórmula

abaixo:
J = SDa x (FatorJuros-1 •
onde:

J = valor unitário dos Juros Remuneratórios devidos no final de cada Período de
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais se~ arredondamento;
SDa = Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, atualizado nonetariamente;
Fator Juros = fator ce juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorJuros =

{l l
(

taxa

100

,s,
+ 1)-Dl'
-j

onde:

Taxa = 4,3500 (quatro i1teiros e trinta e cinco centési11os), informada com 4 (quatro)
casas decimais;
DP = número de Dias úteis entre a Data de Emissão ou a Data de Pagamento dos CRI
imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atua , sendo "DP" um número inteiro.

6.2.1. Jefine-se " Período de Capitaliza:ão" como sendo o intervalo de tempo que
se inicia na Data de Emissão, no caso do primeiro

0 eriodo

de Capitalização, ou na data de

pagamento imediatariente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na
data de pagamento correspondente ao período em questão. Cada Período de Capitalização
sucede o anterior sem 5olução de continuidade até a Cata de Vencimento.

6.3.

Datas dt Pagamento de Juros Remunentórios. As Datas de Pagamento de Juros

Remuneratórios encor-:ram-se descritas no Anexo Ia e; te Termo de Securitização.

6.4.

Datas de Aniversário. Consideram-se "D~as de Aniversário" toda Data de

Pagamento dos CRI occi rida no mês de outubro de cada ano.

6.5.

Saldo Dev2dor. Exclusivamente para cálcl.lo do saldo devedor dos CRI, para fins

de integralização e resga:e antecipado, serão utilizadas és fórmulas a seguir:

SD

SD

=

PMTi =

= [°")l
t...1=1

PMTiXCn ]

" , on
( l+taxa)ffi

de.,

Saldo devedor do CRI na data de cálculo;
i-ésimo valor, constante no campo " Pagamento" , na tabela

constante no Anexo I deste Termo de Securi:ização;
taxa

=

4,3500% (quatro inteiros e trirta e cinco centésimos por cento);

n

=

Número de Dias Úteis entre a cata de cálculo (inclusive) e a Data de

Pagamento dcs CRI (exclusive), com base em l.m ano de 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis;

Cn = Fator acJmulado de atualização monetária calculado com 8 (oito) casas (
decimais, sem arredondamento, apurado da forma descrita abaixo:
Para eventos ce pagamentos cujas respectivas Datas de Pagamento dos CRI
ocorram antericrmente ao evento do mês de outubro imediatamente posterior à
data de cálculo, :aso a data de cálculo seja anterior a 15 de outubro de 2020, Cn
será equivalente a 1, caso contrário:

-F
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Cn = (Nlmt) ; onde:
Nlmo

Nlm 1 = Númer: Índice referente ao mês de setembro imediatamente anterior à
Data de Pagamento dos CRI anterior à data de cálculo;

N lmo = Número Índice referente ao mês de oovembro de 2019, divulgado

em

dezembro de 2019;
Para eventos de pagamentos ocorridos em, ou após, o evento do mês de outubro
imediatamente posterior à data de cálculo:

Cn

Nlmo

::c

=

duPpro rata]
(N'""')dutµro rata X Nlm,; onde:
[ N/111 1
Nlmo

Númerc fndice referente ao mês de novembro de 2019, divulgado em

dezembro de 2019;

N lnn = Número Índice referente ao segundo mes imediatamente anterior à Data
de Pagamento c,:>s CRI anterior à data de cálculo;
N lmn =- Número ;ndice referente ao primeiro m§s posterior ao mês considerado

no Nlm 1 ;
dupµro i·ata = 1\ úmero de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou a Data de

Pagamento dos :RI anterior à data de cálculc (inclusive) e a data de cálculo
(exclusive), com base em um ano de 252 (duzenbs e cinquenta e dois) Dias Úteis;

dutpro rata = Nú ,1ero de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou Data de Pagamento
dos CRI anterior â data de cálculo (inclusive) e a oróxima Data de Pagamento dos
CRI (exclusive), wm base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias

úteis.
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7.

RESGATE ANTECIPADO DOS CRI
7.1.

Resgate Antecip1do dos CRI. A Emissora deveré realizar o resgate antecipado da

totalidade dos CRI, por meio ce comunicação, por escrito, ao Agente Fiduciário, aos Titulares de
CRI e

à B3, com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias úteis, nas seguintes hipóteses ("Resgate

Antecipado dos CRI"):
(i)

Ocorrência de q .1alquer das Hipóteses de Reconpra Compulsória e recebimento,
pela Emissora, ó Preço de Recompra Compuls&-ia;

(ii)

Recebimento, p~la Emissora, da Indenização referente aos Créditos Imobiliários;

(iii)

Recebimento, pela Emissora, de indenização no ~mbito do Seguro Patrimonial em
relação ao lrnóv~I, em montante suficiente ao Resgate Antecipado dos CRI, com a
respectiva extinção do Contrato de Locação;

(iv)

Pagamento de indenização à Emissora, pela Cede 1te, no valor suficiente à quitação
do saldo devedor de qualquer dos Créditos lmobi.iários em virtude da inexistência
dos créditos imobiliários, nos termos da Cláusula 4.33.1; ou

(v)

Recompra Facul: ativa da totalidade dos Credites Imobiliários, hipótese em que
será devido pela Cedente o Valor da Recompra Facultativa.
7.1.1. Para fins jo item (i) da Cláusula 7.1 acima, na hipótese de ocorrência de

qualquer das situações previstas nos itens (i}, (iii}, (iv), (íx}, (>-} e (xf} da Cláusula 3.11 acima, a
Emissora ficará obrigada a exigir o pagamento, pela Cedente, do Preço de Recompra Compulsória,
sem a necessidade de convocaçfo de Assembleia Geral.

7.1.2. Também p3ra fins do item (i) da Cláusula 7.1 acima, na hipótese de ocorrência
de qualquer das situações previstas nos demais itens da Cláusula 3 .11 acima não listadas na cláusula

1

7.1.1 acima, a Emissora ficará obrigada a convocar a Assemt: eia Geral para deliberar sobre a \
Recompra Compulsória e, por conseguinte, cobrança do pat;amento do Preço de Recompra
Compulsória.

7.1.2.1.

Caso a Assembleia Geral mrncionada na Cláusula 7.1.2 acima,

(i) não seja instalada em segunda convocação, ou (ii) a referida A!sembleia Geral seja insta lada, mas
não haja quórum de deliberação ou não seja deliberado pelo~ Titulares de CRI (observady
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quóruns

previstos neste Termo

de Securitização)

sobre a

Recompra

Compulsória

e,

consequentemente, o Resgate Antecipado dos CRI, a Recompra Compulsória e o consequente
Resgate Antecipado dos CRI de•:erão ser realizados.

7.1.3. Para fins _jo item (ii) da Cláusula 7 ,1 acima, na ocorrência de qualquer das
seguintes situações, a Emissora ficará obrigada a exigir o pagamento, pela Locatária, da Indenização,
sem a necessidade de convoczção de Assembleia Geral: (i) e::tinção antecipada do Contrato de
Locação em decorrência da denúncia imotivada (denúncia vazia) do Contrato de Locação pela
Locatária; ou (ii) de qualquer das seguintes Hipóteses de Ex:inção Antecipada do Contrato de
Locação: (a) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária :xistente no âmbito do Contrato de
Locação, pela Locatária e pela Fi3dora, inclusive, mas sem limita;ão, a obrigação de pagar o Aluguel
(conforme definido no Contrato de Locação) e/ou os encargos não sanado nos termos da Cláusula

9.4.2 do Contrato de Locação; ou (b) caso a Locatária viole a CláJsula 11.1 do Contrato de Locação.
7.1.4. Para fins do item (ii) da Cláusula 7.1 acina, na ocorrência de qualctuer das
seguintes situações, a Emissora jeverá convocar Assembleia Geral para deliberar sobre a extinção
antecipada do Contrato de Locéção e, por conseguinte, cobrança do pagamento da Indenização,
pela Locatária: (i) em caso de cisão, Incorporação (incluindo incorporação de ações), aquisição ou
fusão da Locatária e/ou realizaç~o de qualquer outra forma de reorganização societária que envolva
a Locatária, que, em qualquer um destes casos, leve à troca de controle da Locatária, sem a
autorização da Locadora ou de ma sucessora; (ii) em caso de modificação ou alteração do objeto
social da Locatária, com mudar ;a significativa de suas atuais p -incipais atividades ou com adição
de novas atividades que possam prevalecer ou acarretar desvios das atividades atualmente
desenvolvidas; (iii) utilização c,, Imóvel com finalidade outra que não aquela estabelecida no
Contrato de Locação; (iv) inadinplemento de qualquer obrigação não pecuniária assumidas pela
Locatária, se não sanadas no prao de 30 (trinta) dias a contar d:> recebimento de notificação para
tal fim; (v) caso a Locatária realize qualquer ato relacionadc

à cessão ou transferência, pela

Locatária, sem o consentimento da Locadora, de seus direitos e o::>rigações decorrentes do Contrato
de Locação, em descumprimento ao previsto na Cláusula 12.2 do Contrato de Locação; e (vi) se
qualquer declaração emitida pe a locatária for considerada falsa ou enganosa.

7.2.

Anuência

não

exigida.

O

Resgate

Antecipçdo

dos CRI

será

realizado

lndependentemente da anuência ou aceite prévio dos Titulares de CRI.

7.3.

A alteração das Clfosulas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 está vedada e dependerá de

prévia anuência da Cedente.

(
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7 .4.

Observado o disposto no Contrato de Cessão, caso ocorra a Recompra

Compu lsória da totalidade dos üéditos Imobiliários e o Preço de Recompra Compulsória seja
pago

à Cessioná ria, as Partes d~verão observar o quanto previno nas Cláusulas 4.34.2 e 4.34.3

acima e todos os recursos referentes aos Créditos Imobiliários que vierem a ser depositados na
Conta Centralizadora deverão s-:r imediatamente transferidos p:da Emissora

à Cedente no prazo

de 2 (dois) Dias 0teis, sob pena de pagamento de Encargos Montórios.

8.

OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DA EMISSORA

8.1.

Informação de Fotos Relevantes. A Emissora obr ga-se a informar todos os fatos

relevantes de. interesse dos Titulares de CRI, nos termos do artigo 3º Instrução CVM 358, os quais
serão divulgados, no mínimo, oor meio das páginas da rede mundial de computadores da
Emissora e da CVM .

8.1.1. Adicionalrrente, a Emissora compromete-se a ehviar referidas informações
ao Agente Fiduciário no prazo di sposto no item 8.4.1, abaixo,

8.2.

Relatório Mensa,. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório merisal,

colocá-lo à disposição dos Titulares de CRl e enviá-lo ao Agen:e Fiduciário até o 15º (décimo
quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos lrr,oblliários aos CRI.

8.2.1. O referido elatório mensal deverá incluir:
0

(i)

Data de Emissão;

(ii)

Sa ldo deve:for dos CRI;

(iii)

Critério de atualização monetária dos CRI;

(iv)

Valor pago aos Titulares de CRI a título de. uros Remuneratórios;

(v)

Valor pagô aos Titulares de CRI a título de amortização programada dos CRI,

(

conforme l:em 4.9 acima;
(vi)

Valor pago aos Titulares de CRI a título de Amortização Extraordinária dos
CRI;

~
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(vii)

Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário atualizado,
conformE o caso, acrescido dos Juros Femuneratórios Incorridos e não
pagos, no último dia de cada mês (valor Lnitário dos CRI);

8.3.

(viii)

Despesas do Patrimônio Separado incorri:Jas;

(ix)

Saldo do Fundo de Despesas;

(x)

Saldo do Fundo de Reserva;

(xi)

Data de Vencimento;

(xii)

Atua lizaç30 do Relatório de Mediçãoi

(xiii)

Valor rec€'.bido em decorrência dos Crédit>s Imobiliários; e

(xiv)

Saldo dev~dor dos Créditos Imobiliários.

Veracidade de ll'formações e Declarações. A Emissora se responsabiliza pela

exatidão das informações e decl3rações prestadas, a qualquer t~mpo, ao Agente Fiduciário e aos
Investidores, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI,
para verificação de sua legaljjade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e
suficlência das informações dis::mnibilizadas aos Investidores e Jo Agente Fiduciário, declarando
que tais documentos se encon:rarn na estrita e fiel forma e sL.t>stância descritas pela Emissora
neste Termo de Securitiz.ação.

8.3.1. A Emissora declara, sob as penas da lei, que:

(i)

É uma sociedade devidamente organizac3, constituída e existente sob a
forma de sociedade por ações com registre de companhia aberta de acordo
com as le ; brasileiras;

(ii)

Está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à
celebração deste Termo de Securitização, à emissão dos CRI e ao
cumprimento de suas obrigações aqui Frevistas, tendo sido satisfeitos
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
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(iii)

Os representantes legais que assinam e5te Termo de Securitização têm
poderes Estatutários e/ou delegados pira assumir, em seu nome, as
obrigações ora estabelecidas e, sendo rrandatártos, tiveram os poderes
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno
vigor;

(iv)

Na Primeira Data de Integralização será lefítima e única titular dos Créditos
lmobiliári:is;

(v)

Em conformidade com a auditoria jurídica, o parecer legal referente à
Emissão, o 5 Créditos lmobilíários encontra 11-se livres e desembaraçadas de
quaisquer 5nus, gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não
sendo do :onhecimento da Emissora a Existência de qualquer fato que
impeça oL restrinja o direito da Emisscra de celebrar este Termo de
Securitiza;:ão;

(vl)

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

(vii)

Este Terrro de Securítização constitui .Jma obrigação legal, válida e
vincu lativa da Emissora, exequível de êcordo com os seus termos e
condições;

(viii)

A celebração deste Termo de Securitização não infringe qualquer
disposição legal, ou quaisquer contratos ou instrument os dos quais· a
Emissora .;2ja parte, nem irá resultar em (a) vencimento antecipado de
qualquer obrigação estabelecida em cualquer desses contratos ou
instrumentos; (b) criação de qualquer Ônus sobre qualquer ativo ou bem
da Emisso·a; ou (e) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;

(ix)

Nenhum registro, consentimento, autorizéção, aprovação, licença, ordem
de, ou qualificação perante qualquer auto,..idade governamental ou órgão
regulatóric•, é exigido para o cumprim.=nto, pela Emissora 1 de suas
obrigações nos termos deste Termo de Securitização;
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(x)

Cumprirá

com

todas as obrigações assumidas

neste Termo de

Securitização;

(xi)

Não tem cc,nhedmento da existência de pr::icedimentos administrativos ou
ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrai~ de qualquer natureza, contra a
Devedora ou a Emissora em qua lquer tribu1al, que afetem ou possam vir a
afetar os Crêditos Imobiliários ou, ainda •:-iue indiretamente, o presente
Termo de ~ecuritização;

(xii)

Possui todê.s as autorizações e licenças amt,ientais relevantes exigidas pelas
autoridades federais, estaduais e rnunic pais para o exercício de suas
atividades, sendo todas elas válidas;

(xíii)

Todas as nformações prestadas pela Enissora no contexto da Oferta
Restrita sã::> verdadeiras, consistentes e- ce><retas;

(xiv)

Cumpre, a5sim como seus conselheiros, d retores e funcionários também
cumprem,

35

normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos

lesivos co1tra a administração públicé, de forma a não agir em
desconfornidade com as disposições das Leis Anticorrupção, sem prejuízo
das demais legislações anticorrupção, na medida em que: (a) conhece e
entende a, disposições das leis ant icorruoção dos países em que fazem
negócios, bem como não adota quaisque · condutas que infrinjam as leis
anticorrupção desses países, sendo certo que executa as suas atividades
em confo·midade com essas leis; (b) seus funcionários, executivos,
diretores, administradores, representant es legais e procuradores, no
melhor do seu conhecimento, não foram condenados por decisão
administra:iva definitiva ou judicial tran~itada em julgado em razão da
prática de atos ilícitos previstos nos norm3tivos indicados anteriormente,
bem come nunca incorreram em tais práticas; (e) adota as diligências
apropriadas, de acordo com suas políticas internas, para cont ratação e
supervisão. conforme o caso e quando ne:essário, de terceiros, tais como
fornecedo·es e prestadores de serviço, de forma a instruir que estes não
pratiquem qualquer conduta relacionada à violação dos normativos
referidos 3nteriormente; e (d) caso tenha conhecimento de qualquer ato
ou fato c ue viole aludidas normas, comunicarão imediatament~~
Coordena-dor Líder e o Agente Fiduciário;

-Y---
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{><v)

{a) Cumpr~ de forma regular e integral, as normas e leis de proteção
ambiental aplícáveis a sua atividade e as normas e leis trabalhistas e
relativas à saúde e segurança do trabalhe, possuindo todas as licenças e
autorizaçôes

exigidas

pelos

órgãos

competentes

para

o

seu

funcionamento, inclusive no que se refere aos seus bens imóveis; (b) não
se utiliza de traba lho infantil ou análogo a escravo; e {e) não e)(iste, nesta
data, contra si ou empresas pertencertes ao seu grupo econômico
condenação em processos judiciais ou 3drninistrativos relacionados a
infrações ou crimes ambientais ou ao emprego de trabalho escravo ou
infantil; e
(xvi)

Está cump ·indo todas as leis, regulamentos, normas administrativas e
determina,;ões dos órgãos governamemais, autarquias ou tribunais,
aplicáveis â condução de seus negócios

:!

que sejam relevantes para a

execução das suas atividades, inclusive c:,m o disposto na legislação e
regulameni:ação trabalhista, previdenciária e relativa à proteção do meioambiente êplicáveis à condução de seus negócios e que sejam relevantes
para a execução das suas atividades, êdotando as medidas e ações
preventivas ou reparatórias destinadas a e'1itar ou corrigir eventuais danos
ambientais decorrentes do exercício das at vidades descritas em seu objeto
social.

8.3.1.1. A Emissora compromete-se a no:ificar imediatamente o Agente
Fiduciário caso quaisquer das :leclarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente
inverídicas, incompletas ou incorretas.
8.4.

So/;cítação de lnjormações à Emissora, A Ehlisora obriga-se a fornecer aos

Investidores ou ao Agente Fiduciário, conforme aplicável, no prêzo de até 15 (quinze) Dias Úteis
contado do recebimento da re:pectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos
Imobiliários, inclusive cópia de tcda documentação encaminhad 3 à CVM.

8.4.1. A Emissor;; obriga-se a fornecer ao Agen:e Fiduciário cópia de todos os
Documentos da Operação e der1ais documentos que guardem aualquer relação com a presente
Emissão ou que sejam encarr nhados à CVM e aos lnvesticores, bem como informações
pertinentes ao artigo 3º da Instrução CVM 358, à Instrução CVM 400 e à Instrução CVM 414, suas
alterações e aditamentos, no :irazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados da respe~
solicitação.
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8.5.

Administração da CCI. As atividades relacionada~ à administração da CCI serão

exercidas pela Emissora, observ :1das as disposições constantes na Escritura de Emissão de CCI.
Não obstante, conforme os termos do Contrato de Cessão, a Emissora será a única e exclusiva
responsável pela administração e cobrança da totalidade dos Credítos Imobiliários.

8.6.

Obrigação de er.'.'io de informações pela Emis~ara. Sem prejuízo das demais

obrigações constantes deste Termo de Securftização, a Emissora está adicionalmente obrigada a
disponibilizar em sua página na rede mundial de computadore~- e na página da CVM, no prazo
legalmente estabelecido: (i) as demonstrações financeiras da Emissora relativas ao exercício
soda! então encerrado, acompênhadas de parecer dos audito'es independentes relativas ao
respectivo exercício social, prei:-aradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com as
regras emitjdas pela CVM; (ii) as informações periódicas e eventuais pertinentes à Instrução CVM

480.
8.6.1. A Emissor::1 obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os
dados financeiros e atos socie;:ários necessários à realizaçãc do relatório anual, conforme
Instrução CVM 583, que venhan a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser
devidamente encaminhados pela Emissora em at é 30 (trinta) ::lias antes do encerramento do
prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora
deverá conter, inclusive, control3dores, controladas, controle co11um, coligadas, e integrante de
bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

8 .6.2. A Emissorê obriga-se a fornecer, anualmente, à época do relatório anual,
declaração assinada pelo(s) re1= resentante(s) legal(is) da Emis~or-a; na forma do seu estatuto
social, atestando, conforme o caso: (i) que permanecem válidas as disposições relacionadas à
Emissão; (ii) não ocorrência d€ Recompra Facultativa de parcela ou totalidade dos Créditos
Imobiliários e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Titulares de
CRI; (iii) cumprimento da obrigação de manutenção do regi.;tro de companhia aberta; (iv)
cumprimento da obrigação de manutenção do departamento :le atendi'mento ao Titulares de
CRI; e (v) que oão foram praticados atos em desacordo com seu estatuto social.

8.7.

Obrigações do Ccntrato de Cessão. A Emissora se compromete a cumprir com

todas as obr.igações perante a Cedente previstas no Contrato de Cessão, e, ainda, informar o
Agente Fiduciário, em até 2 (dois) Dias Úteis, caso venha a tomar conhecimento da ocorrência de
qualquer evento que possa em8jar a resolução da cessão dos Créditos Imobiliários nos termos
do Contrato de Cessão.

~
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9.

GARANTIAS

9.1.

Alienação Fiduciá'"iO. Em garantia do adimplenento integra l, das Obrigações

Garantidas, a Cedente outorgará a Alienação Fiduciária em favor da Emissora.
9.1.1. A Cedente deverá comprovar à Emissora:

:i) a prenotação do Contrato de

Alienação Fiduciária no Cartório •: ompetente no prazo de 5 (cinctJ) Dias Úteis a contar da data de
sua assinatura; e (ii) o registro d:> Contrato de Alienação Fiduciária no Cartório Competente no
prazo de 30 (trinta) Dias Úteis a :ontar de sua assinatura, sob p~na de incorrer em Hipótese de
Recompra Compulsória.

9.1.1.1.

Exclusivamente na hipóte~e de o Cartório Competente

solicitar o cumprimento de quaiquer exigências ou de atrasos p-ovocados pelo próprio Cartório
Competente ou por quaisquer -:erceiros, sem que haja culpa da Cedente e desde que esta
comprove à Emissora que atuou diligentemente no processo dE- registro e/ou de cumprimento
de exigências eventualmente formuladas pelo Cartório Competente, o prazo mencionado na
Cláusula 9.1.l(ii) acima será aut•Jmaticamente prorrogado por a~é 2 (dois) iguais períodos de 30
(trinta) Dias Úteis, exclusivamente para o cumprimento das referidas exigências, devendo a
Cedente manter válida a prenot3Ção durante todo o período de :umpr,i mento de exigências.

9.1.1.2.

A prorrogação do prazo de rEgistro do Contrato de Alienação

Fiduciária realizada nos termos da Cláusula 9.1 .1.1 acima não dependerá de deliberação dos
Titulares de CRI em Assembleia 3eral.
9.1.2. Ocorrido qualquer dos Eventos de lnadimi::,l emento e frustrada a cobrança
da indenização prevista na Cláusula 5.1.1 do Contrato de Cessão. da Indenização ou do Preço de
Recompra Compulsória, conforme o caso; observado o disposto ra Cláusula 7.1 acima, a Emissora
deverá dar início à excussão da Alienação Fiduciárla, na forma prevista no Contrato de Alienação
Fiduciária.

9.2.

Fundo de Obras. :.i.. Emissora está autorizada a constituir o Fundo de Obras, por

conta e ordem da Cedente, por meio da dedução do Valor de Cessão, no valor correspondente
ao Valor do Fundo de Obras, cujos recursos serão destinados à c:inclusão das Obras.
9.2.1. Os recurs,:>s do Fundo de Obras, enc uanto depositados na Conta
Centralizadora, estarão abrangidos pelo Regime Fiduciário e int~rarão o Patrimônio Separado.

~
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9.2.2. As Cedente e a Emissora encomendaram previamente à celebração deste
instrumento, o Relatório de l\1led·ção, fornecido pelo Medidor de Obras. Referido r elatório,
constante no Anexo V ao Contrato de Cessão: (i) serviu de base ::iara determinar o valor inicial do
Fundo de Obras e o Fundo de F.eserva; (ii) servirá de "marco zero" para que futuros Relatórios de
Medição possam medir a evolução físico-financeira das Obras; e (iii) serviu para determinar o
valor dos recursos próprios que a Cedente precisará transferir para a Conta Centralizadora para
que o Fundo de Obras atinja o mont ante necessário à conclusãc das Obras ("Recursos Próprios" ).
9.2.3. Mensalm:nte (ou

em

periodicidade m enor, conforme solicitado pela

Emissora), o Medidor de Obra5 visítará o Empreendimento e atualizará o Relatório de Medição
com base na evolução físico-financeira das Obras contra

Q

Relatório de Medição imediatamente

antedor.

9.2.4. As liberações de recursos do Fundo de Obras (i) exceto nos casos da
Cláusula 9.2.4.1.1, serão feitas sempre sob a modalidade de ·' reembolso"; (ii) considerarão os
valores: (a) gastos pela Cedente e já aplicados no Empreendimento e, portanto, já medidos; ou
(b) gastos pela Cedente com a aquisição de materiais a serem utilizados nas Obras, desde que
confirmado pelo Medidor de Obras que: (1) o pagamento do pl"eço de tais materials foi de fato
realizado ao respectivo fornecedor, mediante a apresentação, pela Cedent e, dos respectivos
comprovantes de pagamentos e notas fiscais; e (2) tais materiais estão abarcados pelo escopo
das Obras futuras, de acordo com o Projeto e demais document::>s acessórios anexos ao Contrato
de Locação.

9.2.4.1.

Independentemente da

·espectiva

evolução flsica ou

aplicação no Empreendimento, deverão ser considerados valores gastos pela Cedente e passíveis
de liberação nos termos da Cláusula 9.2.4 acima :

(i)

Os valores pagos pela Cedente a t ít ulo de sinal a
fornecedores do Empreenc imento, desde que o Medidor de
Obras tenha verificado quE: (a) o pagamento de tal sinal foi
de fato realizado ao resi:ectivo fornecedor, mediante a

(

apresentação, pela Cedente, dos respectivos comprovantes
de pagamento e notas fiscéis; (b) a obrigação de pagamento
de tal sinal estava prevista no contrato celebrado com o
respectivo fornecedor; e (C:1a contratação, pelo fornecedor,
de seguro-garantia e pa§amento do respectivo prêmio,

r-

observado que, se o paga-nento do referido prêmio tiver
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sido objeto de parcelamen-:o, a liberação dos recursos de
que trata esta Cláusula de\.erá ser realizada na proporção
das parcelas do prêmio efet vamente devidas e pagas; e
(ii)

As compras antecipadas de mater•iais destinados às Obras,
desde que verificado pele Medidor de Obras que tais
materiais estão abarcados ~,elo escopo das Obras futuras e
que: (a) as Obras não e:;tão atrasadas; e (b) o valor
antecipado não u ltrapassa o valor acumulado total de
R$1.500.000,00 (um milhão~ quinhentos mil reais).

9.2.4.1.1.

Desde que oh5ervados os requisitos previstos

nos itens (b) e (c) da Cláusula 9.2.4.l(i) acima e verificado pelo MEdidor de Obras que o respectivo
pagamento ainda não foi realtüdo, a liberação dos recursos do Fundo de Obras para fins de
pagamento de sinal também poderá ser realizada diretamente aJ respectivo fornecedor.

9.2.4.2.

As visitas do Medidor de Ob ·as ocorrerão mesmo em meses

que, por qualquer que seja o morivo, as Obras tiverem evoluído pouco ou nada, hipótese em que
serão solicitadas

à

Cedente irifo ·mações sobre o ocorrido, as cuais constarão do Relatório de

Medição.

9.2.4.3.

Caso devidas, as liberações previstas na Cláusula 9.2.4 acima

deverão ser realizcidas pela Emi~sora no prazo de 5 (cinco) Dias úteis a contar do recebimento,
pela Emissora, do Relatório de Medição atualizado, em relação à evolução física e/ou financeira.

9.2.5. Caso o custo orçado das Obras venha, num dado Relatório de Medição, a
superar o saldo do Fundo de Cbra, a diferença a maior deverá ser arcada diretamente pela
Cedente por meio da transferência de Recursos Próprios complementares paré'l a Conta
Centralízadora.

9.2.5.1.

A transferência de Recursos Próprios prevista na Cláusula

9.2.5 acima deverá ser realizad<1 no prazo de 2 (dois) Dias Útei~ a contar do recebimento, pela
Cedente, de notificação da Emissora nesse sentido.

9.2.6. O Cedente e a Emissora air,da que, caso ha_a qualquer alteração no Projeto
anteriormente

à assinatura do Termo de Liberação de lníci:o de Operação do Centro de

Distribuição. a Cedente deve-á transferir Recursos Próprios adicionais para a Conta

~
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Centralizadora, a título de indenização, em montante neces5ário: (i) ao reestabelecimento da
proporção inicial entre o valor orçado e o Valor do Fundo de O::iras, caso tal alteração tenha dado
ensejo ao aumento da área tot al do Centro de Distribuição im:ialmente prevista no Contrato de
Locação; ou (ii) à Amortização Extraordinária que permita ada:iuar as parcelas de pagamento de
juros e amortização dos CRI ao novo fluxo de pagamento de Créditos Imobiliários, caso tal
alteração tenha dado ensejo à redução da área total do Crntro de Distribuição inicialmente
prevista no Contrato de Locação; ou (iii) à cobertura de eventual aumento dos gastos relativos

à

Obra em montante superior ac• que tiver sido orçado; ou {iv) ao pagamento das parcelas de juros
dos CRI incorridas no caso de atraso na entrega do Centro de Distribuição.
9.2. 7. Os recurrns do Fundo de Obras serão aplk ados pela Emissora, na qualidade
de administradora da Conta Centralizadora, em Aplicações :>ermitidas, sendo que quaisquer
rendimentos decorrentes dest:ls aplicações integrarão automêticamente o Fundo de Obras.
9.2.8. Após a conclusão e entrega do Empreerdimento, com a apresentação do
Termo de Liberação de Início de Operação do Centro de D stribuição à Emissora, eventuais
recursos remanescentes no Fundo de Obras, incluindo os rendimentos, líquidos de eventuais
retenções de impostos, decorrentes das Aplicações Permitida:"_, serão liberados para a Cedente,
na Conta Cedente, na forma da Ordem de Prioridade de Pagamentos, no prazo de 2 (dois) Dias
úteis, sob pena de pagamento de Encargos Moratórias.
9.3.

Disposições Com,.ms às Garantias. Fica certo e ajJstado o caráter não excludente,

mas cumulativo entre si, das Eara'ltias, podendo a Emissora,

3

seu exclusivo critério, executar

todas ou cada uma delas indiscriminadamente, total ou par:ialmente, tantas vezes quantas
forem necessárias, sem orden de prioridade, até o integral adimplemento das Obrigações
Garantidas, de acordo com a ccnveniência da Emissora, em benefício dos Titulares de CRI, ficando
ainda estabelecido que, desd~ que observados os procedimentos previstos no Contrato de
Cessão, no Contrato de Locaçãc ou no Contrato de Alienação Fiduciária, conforme o caso, exceto
se previsto expressamente de maneira diversa em qualque- dos referidos instrumentos, a
excussão das Garantias Independerá de qualquer providência i:•reliminar por parte da Emissora,
tais como aviso, protesto, nctificação, interpelação ou prestação de contas, de qualquer
natureza. A excussão de uma das Garantias não ensejará, em hipótese nenhuma, perda da opção
de se excutir as demais.
9.3.1. Exceto quanto à Alienação Fiduciária, que Joderá ser parcialmente liberada
antecipadamente de acordo con o Contrato de Alienação Fiduciária, todas as Garantias referidas

-r<
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nesta Cláusula são outorgadas em caráter irrevogável e ir~etrat ável, vigendo até a integral
quitação das Obrigações Garantidas.

9.3.2. Correrão por conta da Cedente todas as despesas, direta ou indiretamente
incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, para (i} ê excussão, judicial ou extrajudicial,
das Garantias; (ii) o exercício de qualquer outro direito ou pr-errogativa previsto nas Garantias;

(iii) formalização das Garanti;;>; e (iv) pagamento de todos os tributos que vierem a incidir sobre
as Garantias ou seus objeto~ No caso de contratação de e!.critório de advocacia para que a
Emissora possa fazer valer 5~us direitos, será contratado escritório de renome, de notório
reconhecimento nacional e r~putação idônea, a ser verificaca junto às comissões de ética da
Ordem dos Advogados do B·asil, além de notável formação acadêmica, vasta experiência e
reconhecida capacidade de e>ecução do trabalho indicado pel3 Emissora.

9.3 .3. Os recunos que, ao contrário, sobejareri, deverão ser liberados em favor
da Cedente, na Conta Cedente, nos termos da Cláusula 10.7 ac ma.

10.

REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔN IO SEPARADO

10.1.

Regime Fiduciár:o. Na forma do artigo 9º da Lei 9.514, a Emissora institui Regime

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, incluindo a Conta Centralizadora e os recursos nela
mantidos durante a vigência dos CRI, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro para a
emissão dos CRI.

10.1.1. O Regime, Fiduciário, instituído pela Em ssora por meio deste Termo de
Securitização, será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo
único, da Lei 10.931, através dê declaração contida no Anexo li deste Termo de Securitização.

10.1.2. A CCI e as Garantias permanecerão separadas e segregadas do patrimônio
comum da Emissora, até que s-? complete o resgate da totalida :fe dos CRI.

10.1.3. Na forma do artigo 11 da Lei 9.514, os Créditos Imobiliários, a CCI, as
Garantias, a Conta Centr-alizad,xa e os recursos nela creditad~s (aplicados ou não) não estão
sujeitos a qualquer tipo de re~enção, desconto ou compensêção com ou em decorrência de
outras obrigações assumidas pela Emissora. Neste sentido, o:: Créditos Imobiliários, a CCI, as
Garantias, a Conta Centralizadora e os recursos nela creditados (aplicados ou não):
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(l )

ConstitL 'rão o Patrimônio Separado, qlJe não se confunde com o
patrimôr ioda Emissora em nenhuma hipótese;

(ii)

Perman-=cerão segregados do patrimôrio da Emissora até o pagamento
integral da totalidade dos CRI;

(iii)

Destinam-se exclusivamente ao paganento dos CRI, bem como dos
respecti.os custos decorrentes da manl.ltenção e administração dos CRI e
todos 05 custos e despesas relaciorados ao Patrimônio Separado,
conforme previsto no Termo de Securitização;

(iv)

São imunes de qualquer ação ou execLção promovida por credores da
Emissora. ressalvando-se, no entantc. eventual entendimento pela
aplicaçãc, do artigo 76 da Medida Proviséria 2.158-35;

(v)

Não podem ser utilizados na prestaçãc de garantias e não podem ser
excutidos por quaisquer credores da Em ssora, por mais privilegiados que
sejam; e

(vi)

Somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão
relacionados.

10.2. Manutenção do Património Separado. A Emisso ·a administrará ordinariamente o
Patrimônio Separado, promove1do as diligências necessárias à 'TlanlJtenção de sua regularidade,
notadamente a dos fluxos d:! pagamento das parcelas de amortização do principal, Juros
Remuneratórios e demais encargos acessórios.

10.2.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo 111 à Instrução CVM 414, a
Emissora declara que:
(l)

A custódia da Escritura de Emissão de CCI, Em via original, será realizada pela
Instituição Custodiante;

(ii)

A guarda de todos e quaisquer documentos originais que evidenciam a
validade e a eficácia da constituição aos Créditos lmobillários é de
responsabilidade da Cedente; e
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(iii)

A arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são
atividades que serão realizadas pela Errissora, ou por terceiros por ela
contratadcs, cabendo-lhes: (a) a evolLção dos Créditos Imobiliários,
observadas as condições estabelecidas no Contrato de Locação; (b) o
recebimen10, de forma direta e exclusiv3, de todos os pagamentos que
vierem a ser efetuados por conta dos Crécitos Imobiliários, inclusive a título
de pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários, deles dando quitação;

(e) a err ssão de recibos para a Locatária, quando encerrados os
compromissos contratuais do Contrato de Locação; e (d) a administração e
alocação d::>s recursos mantidos na Conta Centralizadora.

10.3. Hipótese de Resconsabilização da Emissora. A Emissora somente responderá por
prejuízos ou insuficiência do P:1trimônio Separado em caso de descumprimento de disposição
legal ou regulamentar, negligên :ia ou administração temerária ~u, ainda, desvio de finalidade do
Patrimônio Separado, devidamente comprovada.

10.4 . Administração da Patrimônio Separado. A Emi!;sora administrará o Patrimônio
Separado instituído para os fin.; desta Emissão, manténdo regis.:ro contábil independentemente
do restante de seu patrimônio e elaborando e publicando as respectivas demonstrações
financeiras, em conformidade c::>m o artigo 12 da Lei 9.514.

10.5. Ordem de Prio:ldade de Pagamentos. Os Vélores recebidos em razão do
pagamento dos Créditos Imobiliários deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de
prioridade de pagamentos, d~ forma que cada item soment= será pago caso haja recursos
disponíveis após o cumprimente do item anterior:
(i)

Sendo insuficienr:e. o saldo do Fundo de Despesa!i, o pagamento das Despesas do
~

Patrimônio Separado devidas até o momentc• com: (a) eventuais recursos
disponíveis na Cc nta Centralizadora, inclusive aqueles vinculados ao Fundo de
Despesas; e (b) eventuais recursos que estejam aplicados em Aplicações
Permitidas;

(ii)

Pagamento dos Encargos Moratórias devidos e não pagos;

(iii)

Pagamento da remuneração dos CRI em atraso;

(iv)

Pagamento da reml.H)eração dos CRI nos termos coitem 4.7 acima;

<

~
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(v)

Amortização prcgramada dos CRI nos termos do item 4.9 acima;

(vi)

Pagamento de t.mortização Extraordinária dos CRI ou de Resgate Antecipado dos
CRI, conforme o caso;

(vii)

Pagamento de prêm io devido no limite do valor :le eventuais Encargos Moratórias
recebidos ou inorridos pela Emissora;

(viii)

Reforço do Fund::> de Despesas; e

(ix)

Devolução do excedente de recursos à Ceden:e, nos termos da Cláusula 10.7
abaixo.

10.6.

A Emissora pod:!rá utilizar-se dos créditos tribu:ários gerados pela remuneração

das aplicações dos recursos co1stantes do Patrimônio Separa:lo para fins de compensação de
tributos oriundos de suas ativicades.

10.7. Ajuste do Valor do Cessão. Caso sobrem recursos na Conta Centralizadora: (i)
mensalmente, após cada pagamento dos Créditos lmobiliá~ios e aplicação da Ordem de
Prioridade de Pagamentos;

O(;

(ii) após a quitação integral das obrigações pecuniárias do

Patrimônio Separado, inclusive., mas sem limitação, aquelas cevidas aos Titulares de CRI, tais
recursos sobejantes deverão sE:r transferidos pela Emissora para a Conta Cedente, a título de
ajuste do Valor da Cessão, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a co1tar de cada data de pagamento
dos CRI após a entrega do Centro de Distribuição à Locatária, sol: pena de pagamento de Encargos
Moratórias à Cedente.

10. 7.1. Em nenh Jma hipótese, a Emissora incorr=rá em antecipação de despesas
e/ ou suportará despesas com recursos próprios.

11.

AGENTE FIDUCIÁRIO

11.1.

Nomeação do tlgente Fiduciário. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente

Fiduciário, que formalmente aco2ita a sua nomeação, para, nos tErmos da Lei· 9.514, da Lei 11.076,
da Instrução CVM 583 e da Instrução CVM 414, representar a comunhão dos Titulares de CRI e
desempenhar os deveres e atri:lUições que lhe competem, sendo-lhe devida uma remuneração
nos termos da lei e deste Termo de Securitização.
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11.2.

Declarações do Agente Fiduciário. Atuando corr.:> representante dos Investidores,

o Agente Fiduciário declara:

(i)

Aceitar a função para a qual foi nomeado, assunindo integralmente os deveres e
atribuições pre\'istas na legislação e regulamenração específica e neste Termo de
Securitização;

(ii)

Aceitar integralnente o presente Termo de Securítização, em todas as suas
cláusulas e condições;

(iij)

Ter verificado a lega lidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente
Termo de Secur'tização, incluindo a aquisi~ão d)S Créditos Imobiliários, além da
veracidade, consist ência, correção e suficiência :las informações disponibilizadas
pela Emissora no presente Termo de Securitização, exclusivamente com base nas
informações e documentos fornecidos pela Emis.;ora;

(lv)

Não se encontra· em nenhuma das situações de ,::onflito de interesse previstas na
Instrução CVM 5~3, inclusive no que se refere à Locatária;

(v)

Ter recebido e analisado, diligentemente, os documentos da Oferta, para
verificação de sua legalidade, veracidade, aLtSência de vícios, consistência,
correção e suficiê1cia das informações disponibilizadas pela Emissora;

(vi)

Os Créditos lmc1biliários consubstanciam o Patrimônio Separado, estando
vinculados única e exclusivamente aos CRI, corrorme declarado pela Emissora
neste Termo;

(vii)

Não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66
da Lei das Socied2des por Ações;

(viii)

Estar devidamente autorizado a celebrar este Ter110 de Securitização e a cumprir
com suas obriga;5es aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutár ,)s necessários para tanto;
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(ix)

Que a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas
obrigações aqu

previstas não infringem qu3lquer obrigação anteriormente

assumida pelo .A~ente Fiduciário;

(x)

Assegurar, nos termos do parágrafo 1º do 2rtigo 6 da Instrução CVM 583,
tratamento equi:ativo a todos os Titulares de CF.I em relação a outros titulares de
valores mobiliár os de eventuais emissões rea izadas pela Emissora, sociedade
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora,
em que venha atuar na qualidade de agente fídLciário;

(xi)

Não ter qualquer ligação com a Emissora, a Locatária ou sociedade coligada,
controlada, con: roladora da Emissora e/ou da Locatária ou integrante do mesmo
grupo econômico que o impeça de exercer suas ~unções de forma diligente; e

(xii)

ter verificado c Je atua em outras emissões :Je títulos e valores mobiliários
emitidos pela Emissora, conforme descritos e Cc:racterizadas no Anexo VII deste
Termo de Securitização.

11.3.

Deveres do Agente Fiduciárío. Incumbe ao A~ente Fiduciário ora nomeado,

principalmente:
(i)

Exercer suas ativi dades com boa fé, transparênci2 e lealdade para com os Titulares
de CRI;

(ii)

Proteger os direi:os e interesses dos Titulares de :RI, empregando no exercício da
função o cuidado e a diligência que todo homem :1tivo e probo costuma empregar
na administraçãc, de seus próprios bens;

(iii)

Renunciar à funçfo, na hipótese de superveniênda de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de Inaptidão e rea izar a imediata convocação da
Assembleia Gera para deliberar sobre sua substituição, nos termos deste Termo
de Securitização;

(iv)

Conservar em bo3 guarda toda a documentaçã:> relativa ao exercício de suas
funções;

~
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(v)

Verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas
às garantias e .; consistência das demais infonnações contidas neste Termo de
Securitização, diligenciando no sentido de que ~ejam sanadas as omissões, falhas
ou defeitos de q Je tenha conhecimento;

(vi)

Diligenciar junto à Emissora para que este Termo de Securitização, e seus
aditamentos, se.am registrados nos órgãos conpetentes, adotando, no caso de
omissão da Emissora, as medidas eventualment~ previstas em lel;

(vii)

Acompanhar a i:restação das informações peri-::idicas pela Emissora e alertar os
Titulares de CRI 5obre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(viii)

Acompanhar a c:uação da Emissora na administr<:lção do Patrimônio Separado por
meio das informações divulgadas pela Emissora ,obre o assunto;

(ix)

Opinar sobre

ê

suficiência das informaçõe::; prestadas nas propostas de

modificação da~ :ondições dos CRI;

(><)

Verificar a regul3ridade da constituição da Ali~nação Fiduciária, observando a
manutenção de sua suficiência e exequibilida:le, nos termos das disposições
estabelecidas neste Termo de Securitização e no Contrato de Alienação Fiduciária;

(xi)

Examinar propo;ta de substituição de bens dadc sem garantia, manifestando sua
opinião a respei:o do assunto de forma justificaca;

(xii)

Solicitar, quandc julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,
certidões atualindas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública,
cartórios de pro:esto, das Varas de Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública ou
outros órgãos pertinentes, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da
Emissora e/ou d3 Cedente;

(xiii)

Solicitar, quando considerar necessário, auditor a extraordinária na Emissora ou (
do Patrimônio Se:)arado;

(xiv)

Convocar, quando necessário Assembleia Gerê 1, nos termos deste Termo de
Secu ritização;

~
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(xv)

Comparecer às Assembleias Gerais a fim de prest:1r as informações que lhe forem
solicitadas;

(xvi)

Manter atualizada a relação de t itulares de CF I e seus endereços, mediante,
inclusive, gestões junm à Emissora, ao Escriturador dos CRI, ao Banco Liquidante e

à B3,

sendo que, para fins de atendimento ao d sposto neste inciso, a Émissora

expressamente autoriza, desde já, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante e a B3
a atenderem quaisquer solicitações feitas pe o Agente Fiduciário, inclusive
referente

(xvii)

à divulgação, a qualquer momento, da posição de Titulares de CRI;

Exercer, nas hipóteses previstas neste Termo de Securitização, a administração do
Patrimônio Separado, até a transferência à nova securitizadora ou liquidação do
Patrimônio Separ3do;

(xviii) Promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do
Patrimônio Separ3do;

(xix)

Fiscalizar o cumr= rimento das cláusulas constantEs deste Termo de Securitização1
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xx)

Comunicar aos Titulares de CRI qualquer inad mplemento, pela Emissora, de
obrigações financeiras assumidas neste Termo de Securitízação, incluindo as
obrigações relati1:as a garantias e a cláusulas co~ratuais destinadas a proteger o
interesse dos TitJlares de CRI e que que estabel~cem condições que não devem
ser descumprida:; pela Emissora, indicando as corisequências para os Titulares de
CRI e as providências que pretende tomar a re ; peito do assunto, observado o
prazo de 7 (sete) Dias Úteis, conforme previsto na Instrução CVM 583; e

(xxi)

Fornecer à Emissora relatório de encerramento ca emissão, no prazo de 5 (cinco)
dias após satisfeitos os Créditos Imobiliários e EXtinto o Regime Fid uciário, que
servirá para baixa das garantias reais nos compet=ntes cartórios.

11.4.

Remuneração de Agente Fiduciário. O Agerte Fiduciário receberá, como

remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lle competem, nos termos da lei
e deste Termo de Securitizaçã:i parcelas anuais de R$14.000,Cl0 (quatorze mil reais), sendo a
primeira parcela devida no Sº (quinto) Dia Útil a contar da Data de Integralização ou 30 (trin~
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dias a contar da data da celebração deste Termo de Securitização, o que ocorrer prímeiro, e, as
demais, nas mesmas datas dos ,inos subsequentes.
11.4.1. A remuneração definida no item 11.4, adma, continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento .jos CRI" caso o Agente Fiduc ário ainda esteja em atuação,
remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação do
Agente Fiduciário.

11.4.2. Em caso de mora no pagamento de quêlquer quantia devida ao Agente
Fiduciári.o, sobre os valores em ctraso incidirão multa de 2% (dos por cento) sobre referido valor,
bem como juros moratórios de

1% (um por cento) ao mês, fie3ndo o saldo devedor em atraso

sujeito a atualização monetária pelo IPCA acumulado, incidente desde a data da inadimplência
até a data do efetivo pagament :J, calcu lado pro rata die.

11.4.3. A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a
prestação dos serviços e que S;'!jam consideradas necessárias

ê-:J

exercício da função do Agente

Fiduciário, exemplificativamente: publicações em geral (exenplos: edital de convocação de
Assembleia Geral, ata da Assembleia Geral, anúncio comuni :ando que o relatório anual do
Agente Fiduciário encontra-se â disposição etc.), notificações, extração de certidões, contatos
telefônicos, despesas com viagens e estadias, transportes

E

alimentação de seus agentes,

contratação de especialistas, t 3is como auditoria e/ou fiscalizêção, entre outros, ou assessoria
legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e despesas cartodrias relacionadas aos termos de
quitação, que serão de responsabilidade da Emissora, que se vglerá para tanto dos recursos do
Patrimônio Separado, devendo ser pagas ou reembolsadas no xazo de até 2 (dois) Dias Úteis a
contar do aviso que lhe for expedido.

~

11.4.3.1. As despesas acima deverãc ser, sempre que possível,
previamente aprovadas por escrito pela Emissora, na qualidade :le administradora do Patrimônio
Separado.

\

11.4.3.2. As despesas não pagas ou re:!mbolsadas pela Emissora, setn
prejuízo das medidas de cobrança que poderão ser adotadas pela Emissora e/ou pelo Agent e
Fiduciário, serão cobertas com os recursos do Patrimônio Separado, ou, na sua insuficiência,
pelos Titulares de CRl1 med ante pagamento das respecti•,as faturas acompanhadas dos
respectivos comprovantes de pagamento, ou mediante reembo so, a exclusivo critério do Agente
Fiduciário, observando-se, ne~:e último caso, que a Emissora será comunicada, sempre ~
possível. sobre tais despesas previamente e por escrito.

<'
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11.4.4. As parcela5 de remuneração referidas acin,a serão atualizadas anualmente
pelo lPCA ou, na sua falta, pelo mesmo substituto nos termos :leste Termo de Securitização, a
partir da data do primeiro pag-a 11ento, até as datas de pagamento seguinte.
11.4.5. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem
sobre a prestação desses serviçc;, tais como, sem limitação no c~so da criação de novos tributos,
os seguintes, que seguem de ==-o rma exemplificativa: (i) Importas sobre serviços de qualquer
natureza (I5S); (ii) PIS (Contribuição ao Programa de Integração ~ocial); (iii) COFINS (Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social); (iv) CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido);
e (v) IRRF (Imposto de Renda Re:ido na Fonte), e quaisquer outros tributos que venham a incidir
sobre a remuneração do Agente Fiduciário, nas alíquotas vigent~s na data de cada pagamento.

11.4.6. Em caso de inad implemento ou de reestr .1turação das condições dos CRI,
será devido ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional equivalente a R$S00,00
(quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado às at vidades relacionadas .à Emissão.
A mesma remuneração será devida quando da participação em éSsembleias, análise e celebração
de aditamentos, conferencié1s t elefônicas e reuniões presenciais. remuneração esta a ser paga no
prazo de 10 (dez) dias após a cúnferência e aprovação, pela Emissora, do respectivo relatório de
horas.
11.4.7. Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a
título da prestação de serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

11.5.

Substituição do Agente Fiduciário. O Agente Fidu:iário poderá ser substituído nas

~

hipóteses de ausência ou impedimento temporário,, renúncia, ntervenção, liquidação, fé1Iência
ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, r o prazo de até 30 (trinta) dias,

~J \

contado da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia t:ieral, para que seja eleito o novo

\

agente fiduciário.

lLS.1. No caso de renúnda de suas funções, e'Tl virtude da superveniência de
conflitos de interesses ou de qualquer outra modalidade de in~tidão, permanecer no exercício
dessas funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias após a data de ~olicitação da renúncra, devendo,
ainda, fornecer à Emissora ou a quem esta indicar, em até 30 (tri 1ta) dias da data de sua renúncia,
cópia de toda a escrituração, co·respondência e demais papéis relacionados ao exercício de suas
funções;

\

~
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11.5.2. A substitui;ão do agente fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo
de até 7 (sete) Dias Úteis, contêdos do aditamento ao Termo ce Securitização, nos termos do
artlgo 7º da Instrução CVM 583;

11.5.3. Em nenhuna hipótese a função de agente fiduciário poderá ficar vaga por
período superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser re31izada assembleia dos Titulares
de CRI para a escolha do novo agente fiduciário.

11.5.3.1.

Se a convocação da assemb eia mencionada no item 11.5.3,

acima, não ocorrer até 15 (quin.:~) dias antes do final do prazo acima referido, caberá a Emissora
efetuar sua imediata convocaçãJ.

11.6. Substituição do Açente Fiduciário. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas
hipóteses de ausência ou impecimento temporário, renúncia, i 1tervenção, liquidação, falência
ou qualquer outro caso de vacâr eia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral, p-3ra que seja deliberada por sua
efetiva substituição e, conformç o caso, eleição do novo agente =iduciário.
11. 7.

Hipóteses de Destituição do Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário poderá ser

destituído:

(1) Pela CVM, nos termc~ da legislação em vigor;
(ii) Pelo voto afirmativo de ntulares de CRI representanc o, no mínimo, 10% dos CRI em
Circulação, reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim;
(iii) Por deliberação em Assembleia Geral, na hipótese dE descumprimento dos deveres

previstos no artigo E da Lei 9.514; ou

(iv) Nas hipóteses de des:umprimento das incumbências mencionadas no item 11.3,
acima.

11.8.

Agente Fiduciário Substituto. O agente fiduciário eleito em substituição nos termos

do item 11.6, acima, assumirá integralmente os deveres, éítribuições e responsabilidades
constantes da legislação aplicável

e deste Termo de Securitização.

~
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11.9.

Aditamento do Termo de Securitização. A substi:uição do Agente Fiduciário em

caráter permanente deverá ser cbjeto de aditamento ao preserre Termo de Securitização, assfm
corno aos demais documentos da operação, conforme aplicável.

11.10. Nomeação de Agtnte Fiduciário pelos Titulares de- CRI. Os Titulares de CRI, após o
encerramento do prazo para a distribuição dos CRI, poderãc nomear substituto ao Agente
Fiduciário, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, por meio de voto da
maioria absoluta dos Titulares cc: CRI.
11.11. Inadimplemento

ca Emissora. No caso de inadimplemento da Emissora, o Agente

Fiduciário deverá usar de toda e ~ualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos
Titulares de CRI, devendo para t3nto:

(i) Declara r, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Securitização,
antecipadamente venci:los Créditos Imobiliários e cobr3r seu principal e acessórios;

(ii) Executar a Alienação F ,:Juciária, aplicando o produto no pagamento, integral ou
proporcional, dos Titulares de CRI;
(iii) Tomar qualquer providência necessária para que os Tit.Jlares de CRI realizem seus
créditos; e
(iv) Representar os Titulare;, de CRI em processos de falência, concordata, intervenção ou
liquidação extrajudicial da Emissora.

11.11.1.

O ~gente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela

não adoção das medidas contempladas nos itens "a" a "d" da Cláusu la 11.11, acima, se,
convocada Assernbleia Geral, es:a assim o autorizar por deliberação da unanimidade dos CRI em
Circulação.
11.12. Outras Emissões O Agente Fiduciário declara ter atuado como Agente Fidc.lciário
nas emissões de valores mobiliãrios, públicas ou privadas, feit3s pelo Emissora, por sociedade (
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor, nos termos do §2º
do artigo 6º da Instrução CVM 583, listadas no Anexo VII ao pre;ente Termo de Securitizaç~
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ti.

LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

12.l.

Liquidação do Par,.imônfo Separado. Caso seja ver ficada a ocorrência de qualquer

um dos eventos abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar imediata e transitoriamente a
administração do Patrimônio Se:>arado ou promover a liquidação do Patrimônio Separado, na
hipótese de a Assembleia Geral, observado o quórum estabe ecido na Cláusula 13.7 abaixo,
deliberar sobre tal liquidação:

(i)

Pedido por parte da Emissora de qualq uer plé11o de recuperação judicial ou

a qualquer credor ou classe de crede res, independentemente de ter
sido requerida ,:>u obtida homologação jucicial do referido plano; ou

extrajudicial

requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial, independentemente de
deferimento do orocessamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz
competente;

(ii)

Pedido de falêr :ia formulado por terceiros em face da Emissora e não
devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, :onforme o caso, no prazo lega l;
ou

(iii)

Decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora.

12.2.

Convocação de /Jêsembleia Geral. Ocorridas as hpóteses listadas no item 12.1,

acima, o Agente Fiduciário deve·á convocar uma Assembleia Geral, em até 5 (cinco) dias a contar
do início da administração, pelo ~gente Fiduciário, do Patrimôni.:> Separado.

12.2.1. Observadc o procedimento previsto na Cliusula Décima Segunda, abaixo,
a assembleia geral mencionada no item 12.2., acima, deverá ser convocada mediante edital
publicado por 3 (três) vezes, corr antecedência de 15 (quinze) di3s para a primeira convocação e
de 8 (oito) dias para a segunda convocação, em jornal de grande circulação e instalar-se-á, em
primeira convocação, com a ,= -esen·ça de beneficiários que representem, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) dos CRI e'11 Circulação e, em segunda con·,ocação, com qualquer número,
sendo válidas as deliberações toT1adas pela maioria absoluta do; CRI em Circulação.

12.3.

Deliberação pela Assembleia Geral. Na hipótese descrita na Item 12.2, acima, a

Assembleia Geral deverá deliber.3 r pela liquidação do Patrimônic Separado, ou pela continuidade
de sua administração por nova securitizadora, fixando, neste ca~o, a remuneração desta ú ~
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12.4.

Eventos de Assunçfo da Administração do Patriménio Separado. Além da hipótese

de insolvência da Emissora cem relação às obrigações da p'esente Emissão, a critério da
Assembleia Geral, observado o quórum estabelecido na Cláusu a 13.7, abaixo, a ocorrência de
qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção eia administração do Patrimônio
Separado pelo Agente Fiduciár ,J, para fins de liquidá-lo ou nÊo, conforme itens 12,1 a 12.3,
acima:

(i)

Inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não
pecuniárias previs-::as neste Termo de SecuritizaçãJ, desde que por culpa exclusiva
e não justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Sepa.::ido poderá ocorrer desde que tal •inadimplemento ou mora
perdure por mais de 90 (noventa) dias úteis, ccntados da notificação formal e
comprovadamen:e realizada pelo Agente Fiduciário; ou

(ii)

Inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrTgações
pecuniárias previ~tas neste Termo de Securitizaçã::>, desde que por culpa exclusiva
e não justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora
perdure por mais de 90 (noventa) Dias Úteis, cc,ntados da notrficação formal e
comprovadament~ realizada pelo Agente Fiduciário.

12.4.1. A ocorrêrcia de qualquer dos eventos descritos. na cláusula 12.1 e 12.4
deverá ser prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, p~la Emissora, em 5 (cinco) Dias
Úteis.
12.5.

Na hipótese de l'quidação do Patrimônio Sepa ·ado, e caso o pagamento dos

valores devidos pela Devedora rão ocorra nos prazos previstos 70 Contrato de Locação, os bens
e direitos pertencentes ao Pa.trimônio .Separado e/ou, ainda os recursos em resultado da
satisfação dos procedimentos e ~xecução/excussão dos direitos e Garantias, serão entregues em
dação em pagamento pela dívid3 resu ltante dos CRI, obrigando-se os Titulares de CRI, conforme
o caso, a restituir prontamente à Cedente eventuais créditos que sobejarem a totalidade dos
valores devidos aos Titulares ce CRI, cujo montante já deverá estar acrescido dos custos e
despesas que tiverem sido incorridas pelo Agente Fiduciário ou 1erceiro ou pelos Titulares de CRI
com relação à cobrança dos referidos Créditos Imobiliários observado que, para fins de {
liquidação do Patrimônio Separ:ido, a cada CRI será dada em dacão em pagamento a parcela dos
bens e direitos integrantes do P3trimônio Separado, na propor,;ão em que cada CRI represe~

....
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em relação à totalidade do salde, devedor do Valor Nominal Uritári.o dos CRI, operando-se, no
momento da referida dação, a qLitação dos CRI e liquidação do F:egime F,iduciário.

12.6.

Os Titulares dos CRI tem ciência que, no case de liquidação do Patrimônio

Separado, obrigar-se-ão a: (i) possuir todos os requisitos necE3sários para assumir eventuais
obrigações inerentes aos CRI emitidos e bens e direitos inerertes ao Patrimônio Separado; e

(ii) indenizar, defender, eximir, 11anter indene de responsabilidade a Emissora, em relação a
todos

e

quaisquer

prejuízas,

indenizações,

responsabili:íades,

danos,

desembolsos,

adiantamentos, tributos ou despesas (inclusive honorários e despesas de advogados ,i nternos ou
externos), dedsões judiciais e/o J extrajudiciais, demandas judici3is e/ou extrajudiciais (inclusive
fiscais, previdenciárias e trab2lhistas) incorridos e/ou requ=ridos à Emissora, direta ou
indiretamente, independentes de sua natureza, em razão da liqu dação do Patrimônio Separado.

12.6.l. Caso qualquer um dos Titulares de CRI rão cumpra com as obrigações
previstas na Cláusula 12.6 acim3 e não haja r,ecursos suficientes no Patrimônio Separado para
fazer frente a qualquer destas obr igações, a Emissora estará auta-izada a realizar a compensação
de eventual Remuneração a que este Titular de CRI inadimplen:e tenha direito com os valores
gastos pela Emissora e/ou pelos demais Titulares de CRI adimple-ites com estas despesas.

12.6.2. O Titular de CRI que não cumprir com as Jbrigação previstas na Cláusula
12.6 acima perderá todos os direitos de voto conferidos aos sel:15 respectivos CRI, de forma que
estes não integrarão mais o ter110 ''CRI em Circulação", para f ns de quórum de instalação e
deliberação nas Assembleias Ger3is. Ta'I penalídade será levantada no momento que o respectivo
Titular de CR I desembolsar, diretamente na Conta Centralizacora, a totalidade dos recursos
desembolsados pela Emissora com a liquidação do Patrimônio Separado.

13.

ASSEM BLEIA GERAL

13.1.

Momento. Os T ~ulares de CRI poderão, a q.ialquer tempo, reunir-se em

assembleia geral, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de
CRI.

13.2.

Competência para Convocação. A Assembleia GHal poderá ser convocada pelo

Agente Fiduciário, pela Emissora, pela CVM e/ou por Titulares de CRI que representem~
mínimo, 10% (dez por cento) do:- CRI em Circulação.
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13.3.

Legislação Aplicá~•e/. Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral, no que

couber, o disposto na Lei 9.514, b:m como o disposto na Lei das Sxiedades por Ações, conforme
posteriormente alterada, a respE to das assembleias gerais de ac·onistas.

13.4.

Convocação. A Assembleia Geral será convocada nediante edítal publicado por 3

(três) vezes, sendo que o prazo de antecedência da primeira com,ocação será de 15 (quinze) dias
e o da segunda convocação, de 8 (oito) dias, no jornal em que a Emissora realiza as publicações
exigidas por lei, e instalar-se-á, em primeira convocação, com

é

presença de Investidores que

representem metade, no mínirio, dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número, exceto se quórum maior não for exigido pela l~gislação aplicável.

13.5.

Votó. Cada CRI co1ferirá a seu titular o direito a u 11 voto nas Assembleias Gerais,

sendo admitida a constituição dE- mandatários, lnvestrdores ou 1ão, observadas as disposições
da Lei das Sociedades por Ações

13.6.

Quórum de Delih~ração (Geral). As deliberações e.m Assembleia Geral serão

tomadas pelos votos favoráveis je titulares de CRI em Circulaçãü que representem a maioria de
CRI em Circulação presentes n3 respectíva assem bleia, salvo se a regulamentação aplicável
prever quórum mínimo superior.
13.7.

Quórum Qualifia;do. Dependerão de delibercção em Assembleias Gerais,

mediante aprovação dos Titulares de CRI que representem dois 1erços dos CRI em Circulação, as
seguintes matérias: (i) modificação das condições dos CRI, assi11 entendida: (a) alteração dos
quóruns de deliberação pre11 stos neste Termo de Securitização; (b) alterações nos
procedimentos aplicáveis à AssEilbleia Geral, inclusive, sem lim·tação, a alteração de quaisquer
disposições deste item; (e) alteração das disposições relativas à Amortização Extraordinária dos
CRI ou Resgate Antecipado dos C~I; ou (d) quaisquer deliberações que t enham por objeto alterar
as seguintes características dos CRI : (1) Valor Nominal Unit~rio, (2) amortização, (3) Juros
Remuneratórios, sua forma de cálculo e as respectivas D3tas de Pagamento de Juros
Remuneratórios, (4) Data de \i~ncímento, ou (5) Encargos M::iratórios; (ii) a não adoção de
qua'lquer medida prevista em lei ou neste Termo de Securitização, que vise à defesa dos direitos
e interesses dos Titulares de CRI, incluindo a renúncia definitíva ou temporária de direitos
(waiver), com exceção do direitc, de vencer antecipadamente os Créditos lmobiliáriosi (iii) a nr
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liquidação do Patrimônio .Separ3do; e (iv) modificação das Garantias, excetb se disposto em
contrário neste Termo de Securit zação.

13.7.1. Será facul: ada a presença dos represent antes legais da Emissora nas
Assembleias Gerais.
13.7.2. O Agente Fiduciário deverá comparecer à !\ssembleia Geral e prestar aos
Tltulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas.

13.7.3. A presidência da Assembleia Geral caberá a::i Investidor eleito pelos demais
ou àquele que for designado pel3 CVM.

13. 7.4. As dellbera;ões tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais no
âmbito de sua competência legal, observados os quóruns previrtos no Termo de Securitização,
obrigarão todos os titulares de CRI em Circulação, independente11ente de terem comparecido à
Assembleia Geral ou do voto prof erido nas respectivas Assembleias Gerais.
13.8.

Presença dos Representantes Legais. Será facultada a presença dos representantes

legais da Emissora nas Assembleias Gerais.

13.9.

Presidência. A pre~idência da Assembleia Geral c.;berá ao Investidor eleito pelos

demais ou àquele que for deslgmido pela CVM .

13.10. Dispensa de Convocação. Independentemente da ,; formalidades previstas na lei e
neste Termo de Securitização, se-á considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem
os titulares de todos os CRI em Circulação.

13.11. Convocação em íornais. As Assembleias Gerais que deliberarem, anualmente,
sobre as demonstrações contáb.2is do Patrimônio Separado, em 3té 1.20 (cento e vinte) dias após
o término do exercício social, ,erão convocadas, nos termos da legislação vigente, mediante
edital publicado no jornal em qu= a Emissora realiza as publicações exigidas por lei.
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13.11.1.

Das convocações constarão, obrigabriamente, dia, hora e local em

que será realizada a Assembleia Geral e, ainda, todas as matérias .i serem deliberadas, bem corno
cópia dos documentos pertinent~ à apreciação da Assembleia G=ral.
13.11.2.

A

u.ssembleia

Geral

que

deliberar

pela

aprovação

das

demonstrações contábeis do Patrimônio Separado, que contiverE m ou não ressalvas, podem ser
consideradas automaticamente aprovadas caso referida Assembleia Geral não seja instalada,
inclusive em primeira convocação, em virtude do não compareclnento de quaisquer Titulares de
CRI, sendo que todos os custos para realização da referida Assembleia Gera l serão arcados pelo
Fundo de Despesas, e na sua inadimplência pelo Patrimônio Sepêrado.

13.12. Exercício social do Patrimônio Separado. O exercício social do Patrimônio Separado
desta Emissão terá como términJ em 31 de março de cada ano.
13.13. Autorizações prévi ~s. As Partes desde já acordam ::iue, até a assinatura do Termo
de Liberação de Início de Operacão do Centro de Distribuição, a transferência direta ou indireta
do Imóvel, pela Cedente, ficará vedada, em qualquer hipótese, observado que, após a assinatu ra
do referido tetmo, e durante a vigência dos CRI, desde que observada a Alienação Fiduciária, a
transferência do Imóvel somente será permitida nas seguintes hipóteses: (i) quando realizada
para: (a) sociedades ou entidades controladas pela Cedente; (t) sociedades ou entidades sob
controle comum ao da Cedente; (c) os controladores da Ceden te; ou (d ) qualquer sociedade ou
entidade controlada por qualque- membro da Família Maia, hipéteses em que ficará dispensada
a qualquer aprovação da Emisso--a ou dos Titulares de CRI; ou (ii) :iuando realizada para qualquer
terceiro mediante prévia aprovêção pelos Titulares de CRI, em t.ssembleia Geral especialmente
convocada com essa finalidade.

14.

DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO
14.1.

Despesas da Emissão: A Emissora fará jus, às custês do Patrimônio Separado, pela

administração do Patrimônio Separado durante o período :le vigência dos CRI, de uma
remuneração equivalente a R$3 .775,56 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta
e seis centavos) ao mês atualiza:lo anualmente pela variação po:.itiva do IPCA, ou na falta deste,
ou ainda na impossibilidade de sua uti lização, pelo índice que. ver a substitui-lo, calculadas pro
rata die, se necessário, a ser p⇒ga no 12 (primeiro) Dia

útil a :ontar da data de subscrição e

integralização dos CRI, e as derr.:lis na mesma data dos meses SJbsequentes até o resgate total
dos CRI ("Taxa de Admlnistração"),

~
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14.1.1. A Taxa de Administração continuará sE-ndo devida, mesmo após o
vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteJa atuando na cobrança de inadimplência não
sanada, remuneração esta que se-á calculada e devída proporcionalmente aos meses de atuação
da Emissora.

14.1.2. Os valores referidos na Cláusula 14.1 aclmê serão acrescidos dos impostos
que incidem sobre a prestaçãc desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza), CSSL {Con::-ibuição Social Sobre o Lucro Líquidot PIS {Contribuição ao
Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Finandamento da Seguridade Social)1
o IRRF (Imposto de Rehda Retic:) na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir
sobre a remuneração da Emissora, nas alíquotas vigentes na dat2 de cada pagamento.

14.2.

Despesas do Pahmônio Separado. São despesas de responsabilidade do

Patrimônio Separado:

(i)

As despesas com a gestão1 cobrança, realizaçfo, administração, custódia e
liquidação dos Créditos Imobiliários e do Patr mônio Separado, inclusive as
referentes à sua :ransferência para outra compa,hia securitizadora de créditos
imobiliários, na hlr:ótese de o Agente Fiduciário vi , a assumi r a sua administração;

(ii)

As despesas com -:erceiros especialistas, advogaelos, auditores ou fiscais, o que
inclui o Auditor Independente, bem como as desp=sas com procedimentos legais,
incluindo sucumbência, incorridas para resguarda- os interesses dos Titulares de
CRI e a realização :los Créditos lmobi liárlos e Garantias integrantes do Patrimônio
Separado, que deverão ser previamente aprovadês e, em caso de insuficiência de
recursos no Patrirrônio Separado, pagas pelos titLlares dos CRI;

(iii)

As despesas com publicações, transporte, alinentação, viagens e estadias,
necessárias ao exercício da função de Agente riduciário, durante ou após a
prestação dos ser,iços, mas em razão desta, serão pagas pela Emissora1 desde que,
sempre que possí.,_el, aprovadas previamente por ela;

(iv)

Os eventuais tril:utos que, a partir da datá de emissão dos CRI, venham a ser
.criados e/ou majorados ou que tenham sua base :le cálculo ou base de incidência
alterada, questiorada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta
ou relativa, um hcremento da tributação incide,te sobre os CRI e/ou sobre~
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Créditos lmobi liár

•JS

e as Garantias, com exceção dos casos em que a respectiva

norma atribuir como sujeito passivo a Locatária, a Cedente, qualquer prestador de
serviço no âmbito da Emissão, ou classe ou grupo específico de investidores;

(v)

As perdas, dane~, obrigações ou despesas, i1cluindo taxas e honorários
advocatícios arbitr;1dos pelo juiz, resultantes, diret.i ou indiretamente, da Emissão,
exceto se tais perdas, danos, obrigações ou desr:esas: (a) forem resultantes de
inadimplemento, colo ou cu lpa por parte da Emissora ou de seus administradores,
empregados, con~ Jltores e agentes, confor me vier a ser determinado em decisão
judicial final proferida pelo juízo competente; (b) sejam de responsabilidade do
Cedente;

(vi)

Em virtude da ins:ituição do Regime Fiduciário e da gestão e administração do
Patrimônio Separado, as despesas de contratação do Auditor Independente e
contador, necessários para realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço
auditado do Patr 11ônio Separado, na periodicid3de exigida pela legislação em
vigor, bem como quaisquer outras despesas exclusivamente relacionadas à
administração dos Créditos Imobiliários, das Garartias e do Patrimônio Separado;

e

(vii)

Demais despesas previstas em le1, regulamentação aplicável ou neste Termo de
Securitização.

14.3.

Responsabilidade 10s Titulares de CRI. Consideran:lo-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9 ..: 14, caso o Patrimônio Separado
seja 1nsuficiente para arcar com as despesas mencionadas nc:s itens 14.1 e 14.2 acima, tais
despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporçã J dos CRI titulados por cada um
deles, caso não sejam pagas pel3 Cedente, parte obrigada por têêis pagamentos, sem prejuízo do
seu reembolso por esta, nos ter11os do Contrato de Cessão.

14.4.

Despesas de Responsabflidode dos Titulares de CRI. Observado o disposto nos itens

14.l; 14.2 e 14.3 acima, são de r:sponsabilidade dos Titulares dos CRI:
(i)

Eventuais despe:as e taxas relativas à negoc 3ção e custódia dos CRI não
compreendidas

na descdção do item 14.1 acima;
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(ii)

Todos os custos e d~spesas incorridos para salvaguardar os direitos e :prerrogativas
dos Titu lares dos CRI, inclusive na execução das Gérantias; e

(iii)

Tributos diretos e 1diretos incidentes sobre o inve~imento em CRI que lhes sejam
atribuídos como contribuinte e/ou responsável tributário.

14.4.1. No caso de destituição da Emissora nas co1dições previstas neste Termo,
os recursos necessários para : abrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à salvaguarda dos. :lireitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser
previamente aprovadas pelos Tit1;lares dos CRI e adiantadas ao ,'..gente Fiduciário, na proporção
de CRI detida pelos Tftulares dos CRI, na data da respectiva aprO\.ação.

14.4.2. Em razão co quanto disposto na al(nea ,.(ii)" do item 14.43. acima, as
despesas a serem adiantadas p:!los titulares dos CRI à i:misscra e/ou ao Agente Fiduciário,
conforme o caso, na defesa dos nteresses dos Titulares dos CRI, ncluem, exemplificativamente:

(i) as despesas com contratação de serviços de auditoria, asses::.oria legal, fiscal, contábil e de
outros especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demcis taxas, honorários e despesas
incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos contra
a Devedora, o Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os Créditos
Imobiliários; (iii) as despesas c )m viagens e estadias incorridas pelos administradores da
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de serviços eventualmente
contratados, desde que relacionados com as medidas Jud iciais e/ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda dos direitos e/ou : obrança dos créditos oriundo~ do Contrato de Locação; (iv)
eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de eventuais
condenações (incluindo verbas :te sucumbência) em ações jud ciais propostas pela Emissora,
podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o ca~o, solicitar garantia prévia dos
Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou

M

a remuneração e as despesas

reembolsáveis do Agente Fiduci3rio, nos termos deste Termo, bem como a remuneração do
Agente Fiduciário na hipótese ce a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao
pagamento desta por um períoo superior a 30 (trinta) dias.

14.5. Custos Extraordinérios. Quaisquer custos extraord nários que venham incidir sobre
a Emissora em virtude de qua isquer renegociações que impliquem na elaboração de aditivos aos
instrumentos contratuais e/ou na rea lização de assemble1as de -itulares dos CRI, incluindo, mas
não se limitando a remuneração adicional, pelo trabalho de ~•rofissionais da Emissora ou do
Agente Fiduciário dos CRI dedicêdos a tais atividades deverão ser arcados pelo Cedente confor~
proposta a ser apre.sentada.

-r-
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14.5.l. Será devida, pe·lo Cedente à Emissora, uma remuneração adicional
equivalente a: (i) R$ 750,00 {setecentos e cinquenta reais) por '1ora de trabalho, em caso de
necessidade de elaboração de aditivos aos instrumentos cont-atuais e/ou de realização de
assembleias gerais extraordinár as dos Titulares dos CRI, e (ii) R$ 1.250,00 (mil, duzentos e
cinquenta reais) por verificação, em caso de verificação de ccvenants, caso aplicável. Esses
valores serão corrigidos a partir da Data de Êmissão e reajustado; pelo IGP-M/FGV. O montante
devido a título de remuneração adicional da Emissora estará limitado a, no máximo, R$10.000,00
{dez mil reais), sendo que demais custos adicionais de formalização de eventuais alterações
deverão ser previamente aprovados.
14.5.2. Despesas E.r:traordínárias. As Despesas Extraordinárias serão arcadas com
os recursos do Fundo de Despesas, ou pela Cedente caso o Fundo de Despesas não seja suficiente.

1S.

TRATAMENTO TRIBUTÁRlO APLICÁVEL AOS CRI

15.1.

As regras gerais relativas aos principais tributos aplicáveis aos investimentos em

CRI encontram-se descritas

ê

seguir. Todos os tributos 3baixo mencionados são de

responsabilidade dos Investidores. Cada Investidor deve avaliar os impactos tributá rios relativos
ao seu investimento em CRI, não devendo considerar unicamente as informações contidas
abaixo. Recomendamos que cada investidor consulte seus :Jróprios assessores quanto à
tributação a que deve estar suje to na qualidade de Titular de C~I, levando em consideração as
circunstâncias especificas de seL- investimento.

IRRF
15.2.

Como regra geral. o tratamento fiscal dispensado aos rendlmentos e ganhos

relativos a certificados de receb \•eis imobiliários é o mesmo apli :ado aos tít ulos de renda fixa.

15.3.

A partir de 1º de ja neiro de 2005, a tributação de rendimentos destes t ítulos foi \

alterada, sendo est abelecidas a ·quotas diversas em razão do te.Tipo de aplicação dos recursos.
Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliári,Js serão tribLttados pelo IRRF às
alíquotas de (i) 22,5% quando os investimentos forem realizado5 com prazo de até 180 dias; (ii)
20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; {iii) 17,5%
quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 dia:; até 720 dias; e (iv) 15% quando
os investimentos forem realizados com prazo acima de 720 dias.

?
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15.4.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme

sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive i5enta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência priVêda, de capitalização, corretora
de títulos, valores mobiliários e càmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade
de arrendamento mercantil ou Investidor estrangeiro.

15.5.

A remuneração prnduzida por certificados de recebíveis imobiliários detidos por

Investidores pessoas físicas, a partir de 1º de janeiro 2005, f\ca isenta do imposto de renda (na
fonte e na declaração de ajuste a,ual).

15.6.

Os investidores qLalifícados como pessoas jurídi□ s isentas terão seus ganhos e

rendimentos tr<ibutados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As
entldades imunes estão dispensêdas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No e"1tanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF
a qualquer tempo, inclusive retrcativamente, uma vez que a Lei n9 9.532, de 10 de dezembro de

1997, em seu artigo 12, parágrafo 1 °, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos
auferidos em aplicações financeins, de renda fixa ou de rendava •iável. Este dispositivo legal está
suspenso por força de ação dire:a de inconstltucionalidade mov da pela Confederação Nacional
da Saúde.

15.7.

O IRRF pago por Investidores pessoas jurídicas tr butadas pelo lucro presumido,

arbitrado ou real é considerad::: antecipação, gerando o direi:o à compensação com o IRPJ
apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem

.i

15% e adicional de 10%, sendo

o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$ 240.000,00 por
ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, orresponde a 9%.

15.8.

A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas

aplicações de recursos das prO\tisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de
entidade de previdência complementar, sociedade seguradora t:? FAPl 1 bem como de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa de retenção do imposto de
renda incidente na fonte ou pago em separado.

15.9.

Na hipótese de 3plicação financeira em certifiGdos de recebíveis imobiliá rios

realizada por instituições finar1ceiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de
,previdência, sociedades de capitalização. corretoras e dLstr'buidoras de títulos e valo~
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mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispe,sa de retenção na fonte e do
pagamento do imposto.
15.10. Não obstante a i,enção de retenção na fonte, cs rendimentos decorrentes de
investimento em CRI por essas entidades, via de regra e
serão tributados pelo IRPJ,

à exceç30 dos fundos de investimento,

à alíqLota de 15% e adicional de 10%, pela CSLL, à alíquota de 15%. A:,

carteiras de fundos de investime1tos estão, em regra, ,isentas do IR.
15.11. Em relação aos hvestidores residentes, domic11i3dos o u com sede no exterior,
aplica-se, como regra geral, o mesmo tratamento cabível em rel3ção aos rendimentos e ganhos
percebidos pelos residentes no país. A isenção do imposto de rer-da prevista para a remuneração
produzida por certificados de r~cebíveis imobiliários detidos por Investidores pessoas físicas
aplica-se aos investidores pessoas físicas residentes ou domicillac os no exterior, inclusive no caso
de residentes domiciliados em países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota
inferior a 20%.
15.12. Há, também, um regime especial de tributação apl cável aos rendimentos e ganhos
auferidos pelos Investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as
normas do CMN (Resolução

crv 1-J nº 4.373, de 29 de setembro de 2014). Nesta hipótese, regra

geral, os rendimentos auferidc~ por Investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, à alíquota de 15%. Em relação aos investimentos oriundos de países que não
tributem a renda ou que a tribut2m por alíquota inferior a 20%, aplicam-se as regras de tributação
do imposto de renda previstas p3ra os investidores residentes n,J país.
15.13. A Receita Feder.: ! do Brasil divulga lista dos referidos países e jurisdições,
atualmente constantes da lnstru;ão Normativa nº 1.037/10.
15.14. Todavia, vale res,altar que a Lei 11.727 adicionou o parágrafo 4º ao artigo 24 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembr:> de 1996, conforme alterada, passando a considerar "país ou
dependência com tributação favorecldâ" aqueles países cujas legislações não permitam o acesso
a informações relativas à com,:)()sição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à
identificação do beneficlário efe:ivo de rendimentos atribuídos

3

não residentes.

15.15. Além disso, a -~i 11.727 ainda acrescentou o conceito de "regime fiscal
privilegiado" para fins de aplicação das regras de preços dE transferência e das regras de
subcapitalização, assim entendido o regime legat de um país que (i) não tribute a renda ou a
tribute à alíquota máxima infeior a 20% /vinte por cento); Oi) conceda vantagem de natureza

~
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fiscal a pessoa física ou jurídica nã ::> residente sem exigência de re.ilização de atividade econômica
substantiva no pafs ou dependência ou condicionada ao não e><zrcfcio de atividade econômica
substantiva no país ou dependência; {iii) não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20%
(vinte por cento) os rendimentos auferidos fora de seu território; e (iv) não permita o acesso a
informações relativas

à composição societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações

econômicas realizadas.

15.16. A despeito de o CJnceito de " regime fiscal privileÉiadd' ter sido editado para fins
de aplicação qas regras de preços de transferência e subcêpitalização, é possível que as
autoridades fiscais tentem estender a aplicação do conceito par3 outras questões. Recomendase, que os investidores consultEm seus próprios assessores leÉais acerca dos impactos fiscais
relatrvos à Lei nº 11.727/08 e à ~·1strução Normativa nº 1.037 /10.

PIS e COFINS

15.17. Na sistemática nfo-cumulatlva, as contribuições êO PIS e COFINS incidem sobre o
valor do faturamento mensal e as pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a
totalidade das receitas por esta;- auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e
da classificação contábil adotadê para tais receitas.

15.18. No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a
Lei nº 10.637, de 30 de dezeml:ro de 2002, desde lº de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi
elevada para 0,65%; e (ii) o \'3lor do tributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de determinados custos e despesas incorridos. No rr.esmo sentido, houve a alteração
da sistemática da tributação da COFINS, pois, de acordo com a L~i nº 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, desde 1º de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi ele"'3da para 7,6%; e (ii) o valor do
tributo apurado pode ser corr ::>ensado com créditos decorre1tes de determinados custos e
despesas incorridos.

15.19. A remuneração conferida a título de pagamen:o de juros dos certificados de
recebíveis imobiliários aos lnve;-tidores constitui receita financeira . Para os Investidores pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de hcidência não-cumulativa, as ree2itas financeiras auferidas até 1º
de julho de 2015 estavam sujeites à tributação pelo PIS e pela CCIFINS à alíquota zero, nos termos
do Decreto nº 5.442/2005. A partir da referida data, aplicam-se as alíquotas de PIS e COFI~

0,65% e 4%, respectivamente, onforme o Decreto nº 8.426/ 2C15.
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15.20. No caso dos investidores pessoas jurídicas sujeitas à sistemática cumulativa, a
remuneração conferida a títu o de pagamento dos juros aos certificados de recebíveis
imobiliários não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação do parágrafo

lQ do artigo 3º da Lei nQ 9.718, de 27 de novembro de 1998, pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de
20091 em decorrência da anter ,Jr declaração de inconstitucioralidade de referido dispositivo
pelo plenário do STF.

15.21. É importante re~~alvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como
atividade principal a exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições
financeiras e entidades assemelradas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros
dos certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas,
estando, portanto, sujeita à trit:utação pela contribuição ao P1S e pela COFINS, na forma da
legislação aplicável à pessoa jurkiica que a auferir.

15.22. Sobre os rendimentos auferidos por Investidores pessoas físicas não há qualquer
incidência dos referidos tributo!:-

15.23. O pagamento da c mtribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o vigésimo
quinto dia do mês subsequente ~o de aferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou
até o vigésimo dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e ent idades
assemelhadas.

/OF

15.24. Com relação aos Investidores não-resídentes, o Regulamento do IOF determina
que o ingresso e o retorno de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de
capitais, na forma regulamenté :la pelo CMN (Resolução CMN 1º 4.373, de 29 de setembro de

2014) estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero. Alertamos, contudo1 por se tratar
de imposto que exerce ímporta1te papel extrafiscal, as alíquota:; poderão ser alteradas de forma
automática via Decreto do Pode.r Executivo.

15.25. Adicionalmente, de maneira geral, cumpre le,ibrar que há a incidência do
IOF/Títulos ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador seri a aquisição, cessão, resgate,
repactuação ou pagamento parc liquidação de títulos e valores mobiliários. Todavia, atualmente,
as operações com certificados de recebíveis rmobiliários estão s1Jjeitas à alíquota zero.

~

15.26. Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para
negociação na B3, a retenção de imoosto incidente sobre rendi-nentos e ganhos auferidos por
pessoas físicas ou jurídicas não f 1anceiras titulares de contas incividualizadas deve ser efetuada
através do próprio sistema.

15.27. Os rendimentos e ganhos auferidos por juríd cas não financeiras que não
possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em soas respectivas
contas pela Emissora, cabendo às ins:ituições finahceiras titulare~ das referidas contas a retenção
e o recolhimento do IRRF.

15.28. A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e
ganhos aos Investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro Dia Útil
subsequente ao decêndío de occ rrência do referido pagamento.

16.

RISCOS

16.1.

Riscos. O investi;nento em CRI envolve uma sHie de riscos que deverão ser

observados pelo potencial inv-::?stldor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito,
mercado, rentabilidade, regula-nentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à
Emissora, quanto aos demais i;;articipantes da Oferta Restrita e aos próprios CRI, objeto da
Emissão. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações AUe estão
descritas neste Termo de Securitização, bem como consultar seu consultor de investimentos e
outros profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de Investimento:

Riscos da Operação

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitizaçõo, o que pode acarretar perdas por
parte dos Investidores
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um
conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipula :las por meio de instrumentos
contratuais, tendo por diretrize! a legislação em vigor.
Em razão da pouca matu ridade e da falta de tradição e jurisprJdência no mercado de capitais
br,asileiro em relação às estruturas de securitização. em situacõEs de stress, poderá haver pe~

i
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por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia
da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade de nece~sidade de reconhecimento ou
exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seus termos e ondições específicos.

Os Créditos Imobiliários e as Aplicações Imobiliárias Permit'das constituem o Patrimônio
Separado, de modo que o atraso ou a falta do recebimento dos I/ICl/ores decorrentes dos Créditos
Imobiliários ou das Aplicações Imobiliárias Permitidas, conforme o caso, poderá afetar
negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRI.
A Emissora é uma companhia securit izadora de créditos, tendo como objeto social a aquisição e
securitização de créditos por rieio da emissão de títulos la~reados nesses créditos, cujos
patrimônios, assim como o Patrimônio Separado, são administrados separadamente pela
Emissora.
O Patrimônio Separado tem como única fonte de recursos necessários aos pagamentos dos
Titulares de CRI os Créditos lmol::iliários e as Aplicações Imobiliárias Permitidas.
Qualquer atraso ou falta de recebimento destes poderá afetar ,egativamente a capacidade do
Patrimônio Separado de honrê - as obrigações decorrentes dos CRI, o que poderá impactar,
negativamente, a rentabilidade esperada dos Titulares de CRI ou impossibilitar a amortização dos
valores investidos nos CRI.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e at,.aso no recebimento de recursos
decorrentes dos Créditos lmobWários
A Emissora, na qualidade de adilinistradora do Patrimônio Separado, ou o Agente Fiduciário, na
qualidade de eventual administrador do Patrimônio Separaco nos termos do artigo 12 da
Instrução CVM 583, conforme e carn, é responsável por realiza· os procedimentos de execução
dos Créditos Imobiliários ou das Aplicações Imobiliárias Pemitidas, conforme o caso, e suas
garantias, de modo a garantir a safüfação dos direitos dos Titulares de CRI.
A realização inadequada dos :>rocedimentos de execução d:>s Créditos Imobiliários ou das
Aplicações Imobiliárias Permitdas. conforme o caso, por perte da Emissora ou do Agente
Fiduciário, em desacordo com a egislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo
de pagamento dos CRI e, por conseguinte, a rentabilidade espe·ada dos CRI.

~
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Riscos dos CRI e da Oferta

Risco da necessidade de realização de aportes na Conta Centrafüadora
Considerando que a responsabllicade da Emissora se limita ao Pa :rimônio Separado, nos termos
da Lei 9.514, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para at ear com qualquer Despesas do
Patrimônio Separado ou qualque-· outra ligada à Emissão, tais de-spesas serão suportadas pelos
Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titu lados por cada um delES, mediante aporte de recursos
no Patrimônio Separado, nos te ·mos deste Termo de Securiti23ção. Caso tais aportes sejam
realizados, a rentabilidade espera::la dos CRI poderá ser afetada de maneira negativa.

Risco de não constituição da Alienação Fiduciária
Na presente data, o Contrato d~ Alienação Fiduciária não se e ,contra registrado no Cartório
Competente e, portanto, a AliE:1ação F=iduciária não se encomra constituída. O registro do
Contrato de Alienação Fiduciária no Cartório Competente depen forá, além do cumprimento da
respectiva obrigação prevista na •:láusula 10.1.1 do Contrato de Cessão, dependerá, ainda, dos
tramites internos cartorários. Assim, caso a Cedente deixe de :umprir suas obrigações ou as
exigências formuladas pelo Cartór.fo Competente não sejam atendidas, a Alienação Fiduciária
permanecerá pendente de reg·stro, o que poderá dificultar a satisfação das Obrigações
Garantidas e, por conseguinte, o :)agamento das obrigações devidas aos Titulares de CRI.

Riscos relacionados à Tributação dos CRI
Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físic;;.s estão atualmente isentos de
imposto de renda, por força do :artigo 3º, inciso li, da Lei 11.03=, isenção essa que pode sofrer
alterações ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária que extingam a
isenção acima menclonada, criem ou elevem alíquotas do impos :o de renda incidentes sobre os
CRI, assim como a criação de nov:::s tributos ou, ainda, as mudanças na interpretação ou aplicação
da legislação tributária por part::! dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar
negativamente o rendimento líquido dos CRI para seus titulares.

Falta de liquidez dos CRI
Ainda não está em operação no Brasil o mercado secundário e e CRI de forma ativa e não há
nenhuma garantia de que existirá1 no futuro, urn mercado para negociação dos CRI que p e r ~
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sua a1ienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento,
Dessa forma, o investidor que su:iscrever ou adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para
negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o
investimento nos CRI até a Data de Vencimento.

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que os TitulaP-s de CR) conseguirão liq uidar
suas posições ou negodar seus CR I pelo preço e no momento des':!jado.

Quórum de delibera ção e m Asse mble ia Geral
Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais : ão aprovadas por maioria dos
presentes na respectiva assembl::-ia, e, em certos casos, exigem cuórum mínimo ou qualificado
estabelecidos neste. Termo de SE-:uritização. O titular de peq uera quantidade de CRI pode ser
obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste vo :o desfavorável, não havendo
mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Ti :ular de CRI em determinadas
matérias su bmetidas à de'liberação em Assembleia Geral. Além disso, a operacionalização de
convocação e realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da
grande pu lverização dos CRI, o que. levará a eventual impacto negativo para os Titulares de CRI.

Restrição à ne gociação
Os CRI são objeto de esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, ficando
sua negociação no mercado secundário sujeita ao: (i) período de vedação previsto no artigo 13
da referida instrução; e (iit cump·imento, pela Emfs'Sora, das obri 5ações estabelecidas no artigo
17 da referida instrução.

Riscos relacionados à insuficiênc,a das Garantias
Não há como assegurar que, na riipótese de uma eventual excu~ão da Alienação Fiduciária, o
produto resultante dessa execução será suficiente para viabilizar

3

amortização integral dos CRI.

Caso isso aconteça, os Titulares de CRI poderão ser prejudicados.

Risco em Função da Dispensa de Registro
A Emissão, dístribuída nos termos da Instrução CVM 476, está a1..tomaticamente dispensada de
registro perante a CVM, de forma que as informações pre.;tadas pela Emissora e pelo
Coordenador Líder hão foram objeto de análise pela referida autaíquia federal, podendo a ~

i
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caso analise a Emissão fazer evemuafs exigências e até1 determir ar o seu cancelamento, o que
poderá afetar o Investidor.

Estrututa da Emissão
A Emissão tem o caráter de "operação estruturada". Desta forma E pelas características inerentes
a este conceito, a arquitetura do riodelo financeiro, econômico e urídico considera um conjunto
de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados através de :ontratos públicos ou privados
t endo por diretriz a legislação em vigor. No ent anto, em razão da pouca maturidade e da falta de
t radição e jurisprudência no merodo de capitais brasilelro1 no que tange a operações de CRI, em
situações de stress, poderá haver :ierdas por parte dos investidore~ dos CRI em razão do dispêndio
de t empo e recu rsos para eficáciê do arcabouço contratual.

Risco de Integralização dos CRI c.::im ágio
Os CRI poderão ser integral izad=s pelos Titulares de CRI com ágio, calculado em função da
renta bilidade esperada ao longo d;> praz.o de amortização dos CRI :>riginalmente programado. Em
caso de antécipação do pagamento dos Créditos Imobil iários, os recursos decorrentes dessa
antecipação serão destinados, pela Emissora, na Amortização Extraordínária dos CRI ou Resgate
Antecipado dos CRI, nos termos previstos nest e Termo de Securitização, hipótese em que o valor

a ser recebido pelos Titulares de CRI poderá não ser suficiente p&ra r eembolsar integralmente o
investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do
ágio. Neste caso, nem o Pat rimõ1io Separado, nem a Emissora, disporão de outras font es de
recursos para satisfação dos interesses dos Titulares de CRI.

Riscos dos Créditos Imobiliários e das Aplicações Imobiliárias Pe.-mitidas
O risco de crédito da Locatária e a inadimplência dos Créditos 'mobiliários ou das Aplicações
Imobiliárias Permitidas, conforme o caso, ou do Contrato de Ces;ão pode afetar adversamente
os CRI
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações clecorrentes da emissão dos CRI
depende do adimplemento dos Créditos Imobiliários ou das ApliGções Imobiliárias Permitidas.
O Patrimônio Separacfo, constitJído em favor dos Titulares de CRI, não conta com qualquer
garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento rnteg:-al e tempestivo pelos Titu~
'
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de CRI dos montantes devidos dependerá do adimplemento do~ Créditos Imobiliários ou das
Aplicações Imobiliárias Permitidê.s, conforme o caso, em tempc hábil para o pagamento dos
valores devidos aos Titulares de Crl.l.
Ademais, é importante salientar :iue não há garantias de que os procedimentos de cobrança
judicial ou extrajudicial dos Crédit:s Imobiliários e/ou das Aplicaçõ~s Imobiliárias Permitidas e/ou
e.xcussão das Garantias a elas •:inculadas serão bem-sucedidos, e mesmo no caso de os
procedimentos de cobrança judici3I ou extrajudicial terem um resJltado positivo.
Portanto> uma vez que o pagamento das remunerações e amcrtização dos CRI depende do
pagamento integral e tempestivo dos respectivos Créditos Imobiliários, pela locatária, ou das
Aplicações Imobiliárias Permitid:1s, pelas respectivas instituiç5es financeiras emissoras, a
ocorrência de eventos internos cu externos que afetem a situação econômico-financeira da
Locatária e suas respectivas capac dades de pagamento poderá a1etar negativamente o fluxo de
pagamentos dos CRI e a capacicade do Patrimônio Separado -de suportar suas obrigações,
conforme estabelecidas heste Termo de Securitização observrndo que, caso o Patrimônio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas previstas 'leste Termo de Securitização,
tais despesas serão suportadas, ainda, pelos Titulares de CRI, na prnporção dos CRI titulados por
cada Lfm deles, o que poderá impa-: tar, negativamente, a rentabilidade esperada dos Titulares de
CRI.

Risco da inexistência de seguro contra perda de receita
No âmbito do Contrato de Locação, a locatária não contra1K>u seguro para hipótese de
inadimplemento do Contrato de Locação pela Locatária, ou seja, p3ra proteção contra a perda de
receitas que seriam utilizadas pa•-a o adimplemento das obrigações da locatária no âmbito dos
Contratos de Cessão, o que pocerá impactar1 negativamente, a rentabilidade esperada dos
Titulares de CRI.

Risco de questionamentos judiciais do Contrato de Locação
Em razão de a modalidade de ~omrato que confere suporte aos Créditos Imobiliários ser
relativamente nova, e de os precedentes judiciais não serem consistentes e definitivos, não pode
ser afastada a hipótese de que decisões judiciais futuras enter darn ser \legal o Contrato de
Locação e a Indenização, ou outras de suas cláusulas, com impacto sobre os Créditos Imobiliários
e, portanto, o lastro que confere suporte financeiro ao recebime1to 1 pelos investidores, de seu

retorno nos CRI.

~

j

\j
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A Amortização Extraordinária dos CRI e o Resgate Antecipado dos CRI podem gerar efeitos
adversos sobre a rentabilidade esperada dos CRI
Os CRI estão expostos à possibilid:tde de amortização extraordinária e de resgate antecipado nos
termos das cláusulas 4.11 e 7.1 do Termo de Securitização.
A Amort ização Extraordinária dos CRI e o Resgate Antecipa fo dos CRI serão realizados
independentemente da anuênc a ou aceite prévio dos Titulaes de CRI e, em qualquer
circunstância, levarão ao o lnvest dor a ter seu horizonte original de investimento reduzido, de
modo que poderá não conseguir reinvestir os recursos recebid05 com a mesma rentabilidade
buscada nos CRI.

Risco de não conclusão das Obras dentro do prazo estabelecidc ou de estouro do orçamento
das Obras
O pagamento dos Créditos Imobiliários só será iniciado após a ass natura do Termo de Liberação
de Início de Operação do Centro de Distribuição, a qual dependerá da ent rega do Centro de
Distribuição à locatária. Por se t ~atar de uma prestação cuja execução ocorre no longo prazo,
além do risco técnico da boa execJção pela Construtora, funcionanento de órgãos públicos e dos
riscos atrelados às intempéries, a Obra está exposta à flutuação dos preços dos materiais e
serviços nela utilizados, sem considerar outros fatores adversJs imprevisíveis e alheios ao
controle das partes.
Caso haja atraso na entrega do C-:ntro de Distribuição, por qualc uer motivo, o pagamento dos
CRI e a rentabilidade esperada dcs CRI serão afetados negatjvame.nte.

Existência de nascente no lmóvet
O Imóvel possui uma nascente, nos termos do artigo 3º, xvii, da Lei 12.651, que constitui uma
Área de Preservação Permanente (conforme definido no artigo 4~, da lei 12.651), o que exige a
observância de certos requisitos no que concerne à sua preser·,ação. Se não observados tais
requisitos, as Obras ou a operação do Centro de Distribuição, após sua entrega à Locatária,
conforme o caso, poderá ser eml::argada pelas autoridades ambientais. Não é possível garantir
que as medidas que estão sendo tomadas para fins de preservação de tal Área de Preservação
Permanente serão executadas completa e adequadamente, tamJouco que. uma vez adota~
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medidas de preservação serão m3ntidas durante todo o períod:> de vigência do Contrato de
Locação. Caso tais requisitos não 5ejam observados, poderá haver- atraso na entrega do Centro
de Distribuição à Locatária ou as operações do Centro de Distribuição após sua entrega à
Locatária poderão ser interrompidas. Qualquer dos eventos causará um efeito adverso sobre o
pagamento dos Créditos lmoblllários e, consequentemente, sobre o pagamento dos CRI e a
rentabflidade esperada dos CRI.

Falta de liquidez das Aplicações Imobiliárias Permitidas
As Aplicações Imobiliárias Permitidas são restritas às Letras de Crêdito Imobiliário. Sendo assim,
deve-se observar que, em regra, as Letras de Crédito Imobiliário não possuem liquidéz diária, ou
seja, só poderiam ser resgatada., após seu vencimento, ou caréncia, pré-estabelecido. Dessa
forma, dependerão da aplicaçã: de estratégia em seu inves:imento de modo a casar o
recebimento dos seus proven:,)s com o momento em que o pagamento dos Juros
Remuneratórios aos Titulares de CRI. Qualquer falha na construção da referida estratégia ou na
sua aplicação poderá causar efeito adverso sobre. os CRI e a rentatilidade dos CRI esperada pelos
Investidores.

Risco relacionado ao pagamento e à cessão dos seguros-garanfia contratados para cobrir os
sinais pagos a fornecedores
Um dos requisitos para a liberaç.~o de recursos do Fundo de Ob ·as para reembolso de valores
pagos a título de sinal a fornecedores do Empreendimento, é

ê

verificação, pelo Medidor de

Obras1 da contratação, pelo respectivo fornecedor, de segu~o-garantia e pagamento do
respectivo prêmio. O direito ao rHebimento de eventual indenização devida no âmbito de tais
seguros foi cedido

à Emissora no âmbito do Contrato de Cessão. Contudo, tal cessão não terá

efeitos perante as respectivas : eguradoras até que estas sejam notificadas pela Cedente,
conforme obrigação prevista na Cláusu la 2.4.3 do Contrato de Cessão. Contudo, não é possível
garantir que a Cedente cumprirc a referida obrigação ou tempo necessário ou exigido pela
seguradora para seu cumprimento. Eventuais atrasos ou dificulda:les de ordem desconhecida ao
recebimento da respectiva indenização pela Emissora poderão expor: (i) o Fundo de Obras ao
risco de crédito relativo

à sua complementação pela Cedente; o J (ii) as Obras a um atraso. De

toda forma, não é possível gara ntir que qualquer dos eventos não causará efeitos adversos ao
pagamento dos CRI ou à rentabilidade dos CRI esperada pelo lnvEstidor.

~
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Riscos atrelados ao Seguro Patrimonial
A contratação do Seguro Patrimonial não garantirá a indenizaçãJ por todo e qualquer sinistro
relacionado ao Imóvel. Não é possível garantir que todos os ev~ntuais sinistros que vierem a
acometer o Imóvel estarão abarcados pelo Seguro Patrimonial. A ocorrêncla de Sinistros não
cobertos oú cobertos parcialmente pelo Seguro Patrimonial p,)derão poderá causar efeitos
adversos sobre a capacidade de o Pat rimõnio Separado arcar com os valores devidos aos Titulares
de CRI ou sobre o horizonte de investimento dos Titulares de CR!, conforme o caso.
Na ocorrência de sinist ro coberto pelo Seguro Patrimonial, não é possível tampouco garantir que:
(i) a seguradora honrará o paganento da indenização ou que não criará dificuldades ao seu
pagamento; ou (ii) os procediment os envolvidos no pagamento :.la respectiva indenização não
causarão efeitos adversos sobre a rentabilidade esperada dos CRI

Riscos do Re gime Fiduciário

Risco da existência de credores privilegiados
A Medida Provisória nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainca em vigor, em seu artigo 76,
II

estabelece que as normas que estabeleçam a afetação ou a sr:paração, a qualquer título, de

patrimônio de pessoa física ou jur:iica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza
fiscal, previdenciária ou trabalhistc:. em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são
atribuídos". Ademais, em seu :iarágrafo único, ela prevê qu? "desta forma permanecem
respondendo pelos débitos ali refe ridos a totalidade dos bens e da; rendas do sujelto passivo, seu
espólio ou sua massa falida, inclush,e os que tenham sido objeto de ~eparação ou afetação".
Por força da norma acima citada, ;; Pa: rimônio Separado e os recur sos dele decorrent es, inclusive
as Alienações Fiduciárias, não o:istante serem objeto de separação patrimonial, poderão ser
alcançados por credores fiscais, :rabalhistas e previdenciários dê Emissora e, em alguns casos,
por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e ju1ídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico da Emissora, :endo em vista as normas dE responsabilidade solidâria e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.

~
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Caso ísso ocorra, concorrerão os c 2tentores destes créditos com o~ detentores dos CRI, de forma
privilegiada, sobre o produto de realização do Patrimônio Separado, em caso de falência. Nesta
hipótese, é possível que o Patrim-:i nio Separado não venha a ser suficiente para o pagamento
integral dos CRI após o pagamen t:: daqueles credores.

Riscos Relacionados à Locatária e à Fiadora
Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Am.:,rtização
Os Créditos Imobiliários serão d:vidos, em sua totalidade, pela Locatária e pela Fiadora, em
regime de solidariedade. Nesse se1tido, o risco de crédito do lastra dos CRI está concentrado na
Locatária e na Fiadora, sendo quE todos os fatores de r isco aplicaveis a elas, a seus respectivos
setores de atuação e ao context o macro e microeconômico err que elas estão inseridas são
potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidace de pagamento dos Créditos
Imobiliários e, consequentemente, a capacidade de o Património Separado arcar corn a
amortização dos CRI e o pagamen to dos J.uros Remuneratórios.

Extinção, perda e divergência em outorizações e licenças podem afetar o Imóvel e as atividades da
Locatária
A Locéltária é obrigada a obter autorizações ou licenças para aspectcs específicos de suas atividades.
As leis e regulamentos que tratam dessas autorizações ou licenç;:s podem, com frequênda, por
exemplo, exigir, para ocupação, ir ;ta lação, funcionamento e/ou e>pansão dos imóveis em que as
atividades são desenvolvidas, a compra e a instalação de equipamentos de custo mais elevado, a
execução de mudanças operacion3ís a fim de limitar impactos e~tivos ou potenciais impactos,
inclusive ao meio ambiente e/ou i:. saúde dos funcionários, além de- modificações nos imóveis e em
suas edificações. Adicionalmente, ~-odem ocorrer divergências entretais autorizações ou licenças e a
situação de fato ou os registros do Imóvel.
Tanto a violação de tais leis e regulamentos ou licenças e autorizações, quanto as citadas
divergências, podem: (i) resultar em efeitos reputacionais, multqs elevadas, sanções criminais,
revogação {e/ou não renovação) de licenças e/ou na proibição

02

exercício das atividades pela

Locatária; (ii) limitar a capacidadE de. a Locatária, em conjunto com a Cedente, implementar a
Expansão; e (iii) gerar um irrpacto financeiro relevante qu~ tenha por consequência o
inadimplemento do Contrato de _ocaçâo, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRI.
Ademais, em qualquer das hipóteSEcs acima mencionadas, a liquidez~ o valor dos respectivos Imóveis
poder"ão ser prejudicados em eventual excussão da respectiva Alien3ção Fiduciária,

~
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Outros Riscos Relacionados à locatária
Observado o fator de risco adian:e descrito, outros fatores de ris:o relacionados (i)

à Locatária,

(ii) aos controladores, diretos e indiretos, da Locatária; (iii) às controladas e coligadas da
Locatária; (iv) aos fornecedores ::Ja Locatária; (v) aos clientes da Locatária; (vi) aos setores da
economia nos quais a Locatária atua; lvii) à regulamentação dos setores em que a Locatária atua;
(viii) às questões socioambientais; (ix) às questões macroecorômicas, estão disponíveis no

Formulário de Referência da 1..ocatária, disponível para coosulta no website da CVM
(www.cvm.gov.br)

e

no

~bsite

de

relações

com

investidores

da

Locatária

(https://ri.magazineluiza.com.br/ístgroup.aspx?idCanal=ZNblHtoTlXIPEN1ssTVaUhQ=&ano=2

019).
Ausência de diligência legal das informações do Formulário Je Referência da locatário e
ausência de opinião legal relotivn às informações do Formulário de Referência da locatária
As informações do Formulário de Referência da Locatária não foram objeto de diligência legal
para fins da Oferta Restrita e não foi emitida opinião legal sobre a veracidade, consistência e
suficiência das informações, ob rigações e/ou contingências constantes do Formulário de
Referência da Locatária. Portant•J, não é possível garantir que a; informações lá indicadas são
suficientes à tomada de decisão dJs Investidores.

Riscos Relacionados à Emissora

Crescimento da Emissora e de seJ.J capital
O capital atual da Emissora poder3 não ser suficiente para suas hi:uras exigências operacionais e
manutenção do crescimento esp3rado, de forma que a Emissora pode vír a precisar de fonte de
financiamento externo. Não se po:le assegurar que haverá disponiJi lidade de capital no momento
em que a Emissora necessitar, 3, caso haja, as condições dest3 captação poderiam afetar o
desempenho da Emissora.

~

A Importância de uma equipe qualificada

-Q

sr

A perda de membros da equipe operaciona l1da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e
manter pessoal qualificado poc-: ter efeito adverso relevante sobre as atividades,

~
\-

\
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financeira e resultados operacion3is da Emissora. O ganho da Em ssora provém basicamente da
securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe e!-pecializada, para originação,
estrutu ração, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacional e

mercadológico de nossos produt:>s. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da
equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afet ar

ê

nossa capacidade de geração

de resultado.

Originação de novos negócios e re dução na demanda por valores mobiliários
A Emissora depende de origin2ção de novos negócios de s?curitização imobi liária e do
agronegócio, bem como da demência de investidores pela aquisi ; ão dos valores mobiliários de
sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos lnvesticores, inúmeros fatores podem
afetar a demanda dos investidorE- , pela aquisição de certificados ::ie recebíveis imobiliário se de
certificados de recebíveis do agrcnegócio. Por exemplo, alteraçõ::s na legislação tribut ária que
resultem na redução dos incenti1.os fiscais para os investidores poderão reduzir a demanda dos
investidores pela aquisição certificados de recebíveis imobiliário~ de certificados de recebíveis
do agronegócio. Caso a Emissora 1ão consiga ident,ificar projetos de securfüzação atratj vos para
o mercado ou, caso a demanda :>ela aquisição de certificados ce recebíveis imobil iário se de
certificados de recebíveis do agronegócio venha a ser reduz1da, a : missara poderá ser afetada.

Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora
Ao longo do prazo de duração c,Js certificados de recebíveis itrobiliário se de certificados de
recebíveis do agronegócio, a Emi ;;sora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial. Dessa fc rma, apesar de terem sido ccnstituídos regime fiduciário e
patrimônio separado sobre cada um dos créditos imobiliários ou do agronegócio, eventuais
contingências da Emissora, especai as fiscais, previdenciárias e t ·abalhistas, poderão afetar tais
créditos, principalmente em razãc da falta de jurisprudência em n.Jsso país sobre a plena eficácia
da afetação de patrimônio.

Riscos relacionados à operacionCl!ização dos pagamentos dos Clü
O pagamento aos Titulares de CRI decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos Imobiliários
ou das Aplicações Imobiliárias Permitidas, conforme o caso, na Cc nta Centralizadora, assim, para

dr

a operacionalização do pagamen:n aos Titulares de CRI, haverá a 1ecessidade da participação de
terceiros, como o Escritura dor, Banco Liquidante e a própria 83, per meio do sistema de liquidação
e compensação eletrônico administrado pela B3. Desta forma. qualquer atraso por parte
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terceiros para efetivar o pagament:, aos Titulares de CRI acarreta ré em prejuízos para os titulares
dos respectivos CRI, sendo que estes prejuízos serão de exclusiva responsabilidade destes
terceiros.

Riscos relacionados à legislação tributária aplicável aos certijicaGos de recebíveis imobiliários
Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residen:es no país que sejam titulares
de certificados de recebíveis imol::11iários são isentos de IRRF e de declaração de ajuste anual de
pessoas físicas. Tal tratamento tri :,utário tem o intuito de fomenta o mercado de certificados de
recebíveis imobiliários e pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação
tributária, eliminando tal isenção. criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente
sobre os certificados de recebíyeis imobiliários, a criação de novos tributos aplicáveis aos
certificados de recebíveis imobil',frios, ou ainda, mudanças na -nterpretação ou aplicação da
legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades go.,.ernamentais, poderão afetar
negativamente seu rendimento lí::iuido esperado pelos lnvestidor,35,

Risco da não realização da carteiro de ativos
A Emissora é uma companhia em ;sara de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo
como objeto social a aquisição e ; ecuritização de créditos imobiliários por meio da emissão de
certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são adrninlstrados separadamente. O
Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créc!itos Imobiliários. Desta forma,
qualquer atraso ou falta de r-=cebimento de tais va lores pela Emissora poderá afetar
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigacões decorrentes dos CRI. Na
hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relação às obrigações da presente Ernissão,
o Agente Fiduciário deverá assu 11ir a administração do Patrimênio Separado. Em Assembleia
Geral, os Titulares de CRI poderão deliberar sobre as novas -,ormas de administração do
Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste que pc derá ser insuficiente para o
éumprimento das obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI.

A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende
exclusivamente do pagamento dos Créditos Imobiliários pela Devedora e pela Fiadora ou das
Aplicações Imobiliárias Permitidas
Os recursos do Patrimônio Separado necessários ao pagamento dos CRI serão levantados
exclusivamente por meio do pagamento dos Créditos Imobiliários,. devidos pela Devedora e pela
i:iadora, ou das Aplicações lmo::iliárias Permitidas. conforme o caso. Assim, o recebime7
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integral e tempestivo pelos Titul2·es de CRI dos montantes devid )S conforme o presente Termo
de Securitização depende do cumprimento total, pela Devedora e Jela Fiadora ou pela instituição
financeira a ser oportunamente cefinida como emissora das Apli :ações Imobil iárias Permitidas,
conforme o caso, de suas obrigações assumidas no Contrato de _ocação ou no instrumento de
emissão das Aplicações lmobiliá·ias Permitidas, conforme o caso, em tempo hábil para o
pagamento pela Emissora dos valores decorrentes dos CRI. Os recebimentos de tais pagamentos
podem ocorrer posteriormente à~ datas previst as para pagamen10 de juros e amortizações dos
CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo esperado dos :RI. Após o recebimento dos
referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a
cobrança judicial ou extrajudiciãl dos Créditos Imobiliários

OJ

das Aplicações Imobiliárias

Permitidas, conforme o caso, além da excussão da Alienação Fiduciária, quando constituída, caso
o valor recebido não seja suficient~ para saldar os CRI, a Emissora rãa disporá de quaisquer outras
fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Titulares de CRI.

Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da Emissora e
ausência de opinião legal relativo às informações do Formulário-de Referência da Emissora
As informações do Formulário d~ Referência da Emissora não foram objeto de díligência legal
para fins da Oferta Restrita e nê J foi emitida opinião legal sobr-e a veracidade, consistência e
suficiência das informações, otrigações e/ou contingências constantes do Formulário de
Referência da Emissora.

Outros Riscos Relacionados à Emissora
Outros fatores de r isco relacio, ados à Emissora, seus controladores, seus acioni.stas, suas
controladas, seus investidore.s e ao seu ramo de atuação estão di~poníveis em seu Formulário de
Referência, disponível para consiJlta no website da CVM (wwv-.cvm.gov.br) e no website de
relações com investidores da Emissora (https://www.grupoisecbrasil.corn.br/formulario-de~
referencia),

17.

DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1.

Informações. Semi: re que solicitada pelos TitularEs de CRI, a Emissora lhes dará

acesso aos relatórios de gestão dos Créditos lm~biliários vinculados pelo presente Term~
Securitlzação, no prazo máximo ce 5 (cinco) Dias Uteis.

f
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17.2.

Divisibilidade. Na hipótese de qualquer dispo9ção do presente Termo de

Securitização ser julgada ilegal, neficaz ou ,inválida, prevalecerão as demais disposições não
afetadas por tal julgamento, com::irometendo-se as Partes a sub.;t(tuir a disposição afetada por
outra que1 na medida do possíve . produza efeitos semelhantes.

17.3.

Indivisibilidade. As Partes declaram e reconhece:rn que o presente Termo de

Securitização integra um conjunto de negociações de intere-;ses recíprocos e complexos,
envolvendo a celebração, além deste Termo de Securitização. dos demais Documentos da
Operação, razão por que nenhum dos Documentos da 0peraçãc poderá ser interpretado e/ou
analisado isoladamente.

17.4.

Independência. Ne1hum atraso, omissão ou liberaidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/oo aos Investidores em razão de
qualquer inadimplemento das o:irigações da Emissora, prejudic..rá tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora ou prea:dente no tocante a q ualquer ol tro inadimplemento ou atraso.

17.5.

Irrevogabilidade. O presente Termo de Securit zação é firmado em caráter

irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus suces~ores.

17.6.

Validade de Alter,;rções Posteriores. Todas as altHações do presente Termo de

Securitização, somehte serão vál das se realizadas por escrito e aprovadas pelos Investidores,
observados os quóruns previstos neste Termo de Securitização.

17.6.1. As Partes concordam que o presente TermJ de Securitização, assim como
os demais documentos da relativos à emissão e distribuição dos :RI poderão ser alterados, sem
a necessidade de qualquer aprovêção dos Titulares de CRI, sempP- que e somente: (i) quando tal
alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimerto a exigências de adequação a
normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, B3; (ii) quando verificado erro
material, seja ele um erro gross-=iro, de digitação ou aritmético; (iii) em virtude da atualização
dos dados cadastrais das Partes, t ais como alteração na razão so:ial, endereço e telefone, entre
outros, desde que não haja (-a) qualquer custo ou despesa adiciooal para os Titulares de CRI; ou
(iv) conforme indicado na Cláusula 4.25 acima ,
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18.

COMUNICAÇÕES

18.1.

Comunicações. Tod:1s as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas,

se feitas por escrito, a partir de seu recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou outros
que as Partes venham a indicar, por escrito, no curso deste Termo de Securitização:
Para a Emissora

ISEC SECURITIZADORA S.A.
Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215
São Paulo - SP
CEP 04533-004
At.: Departamento Jurfdia:,
Telefone: (11) 3320-7474
Correio Eletrôn ico: juridk:i@isecbrasil.com.br / gestao@i~ecbrasil._com.br
Para o Agente Fiduciário

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ~IOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria L ma, 2.277, 2º andar, Jardim PaL listano,
São Paulo - SP
CEP 01452-000
At.: Sra. EL1gênia Souza
Telefone: (11) 3030-7177
Correio Eletrônico: agentefiduciario@vortx.com.br / pu@vortx.corn.br (para fins de
precifícação)

18.2.

Todas as comuni::ações decorrentes deste Termo de Securitização serão

consideradas eficaz.es quando entregues pessoalmente à pessJa a ser notificada, mediante
protocolo ou "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Bra;íle1ra de Correios e Telégrafos,
ou por meio eletrônico, com aviso de recebimento, desde que tal comunicação seja também
encaminhada ao destinatário por via física.

18.3.

Caso ocorram qLaisquer alterações nos endereços e informações acima

identificados, tais alterações deverão ser lnformadas, por escrito. para a outra P a r t y
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19.

FORO DE ELEIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

19.1.

Lei Aplicável. EstE Termo de Securitização é reg do e interpretado, material e

processualmente, pelas leis da República Federativa do Brasil.
19.2.

Foro. Fico eleito o Foro da Comarca de São Paulo estado de São P.aulo, como o

único competente para dirimir quaisquer questões ou litígio3 originários deste Termo de
Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, po· mais privilegiado que seja ou
venha a ser.
O presente Termo de Securitizaçã:> é firmado em 3 (três) vias, de -gual teor e forma, na presença
de 2 (duas) testemunhas.
São Pa ulo, 10 de dezembro de 20E.
(Assinawros seguem nas próximas pág 'nas)

[RESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRA?
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Página de Assinaturas 1/2 do Termo de Securitização de Crédito~ Imobiliários da 579 Série da 49
Emissão da /SEC Securitizadora S.A., firmado em 10 de dezembro de 2019, entre a /SEC
Securitizadora S.A. e a Vórtx DistJibuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
tsEC SECURITIZADORA S.A.
Emissora

Nome:

.1uliane Effüng Matias

RG: 34.309.220-7
CPF: 311.818.988-6'."

Cargo:
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Página de Assinaturas 2/2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 57g Série da 4g
Emissão da /SEC Securitizadoro S.A., firmado em 10 de dezembro de 2019, entre a /SEC
Securitizadora S.A. e a Vórtx Dist•.'buidora de Títulos e Valores M(tbi/iários Ltda.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Agente Fiduciário

~

---

Ca rgo:

Nome:

Cargo:

RG; 46.894.863-6
CPF: 369.268.408-81

NE TSUCHIYA SILVA
Rl3: 36 .289.610-0
CFF:381.514.668-20

Test emunhas:
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CPF:

CPF:
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ANEXO 1-CURVA DE PAGAMENTOS DOS CRI

(Este Anexo poderá ser adi tado de acordo com o previsto na Cláusula 4.10 deste Termo de
Securitização)

l

Pagamerrlo de
Juro;
Remuneratórios

Valor da Parcela de
Pagamento dos CRI
(R$)

0,00

Evento

Data de
Pagamento dos
CRI

o

12/12/2019

1

14/01/2020

0,0000%

2

12/02/2020

0,0000%

3

12/03/2020

0,0000%

4

15/04/2020

0,0000%

Nãc
Nãc
Nãc
Nãc

5

13/05/2020

0,0000%

Sim

242.953,32

6

15/06/2020

0,0000%

Sim

297.043,37

7

14/07/2020

0,0000%

Sim

283.517,43

8

12/08/2020

0,0000%

283.517,43

9

14/09/2020

0,0000%

Sim
Sim

297.043,37

10

15/10/2020

0,6519%

Sim

816.992,70

11

12/11/ 2020

0,7095%

817.001,97

12

14/12/2020

0,6660%

Sim
Sirr

13

13/01/ 2021

0,7069%

817.019,83

14

12/02/2021

0,6804%

Sirr
Sirr

15

12/03/2021

0,7554%

Sirr

816.975,13

16

14/04/2021

0,6957%

Sirr

817.012,26

17

12/05/2021

0,7540%

Sirr

816.974,35

18

14/06/2021

0,7113%

Sirr

816.971,01

19

14/07/2021

0,7191%

816.998,13

20

12/08/2021

0,7439%

21

14/09/2021

0,7352%

Sirr
Sirr
Sirr

22

14/10/ 2021

0,7604%

816.991,98

23

12/11/2021

0,7859%

Sirr
Sirr

24

14/12/2021

0,7778%

Sirr

816.950,99

25

12/01/2022

0,7867%

Sirr

816.962,68

26

14/02/2022

0,7619%

Sim

817.007,52

27

14/03/2022

0,8555%

Sim

816.995,43

28

13/04/2022

0,7977%

Sim

816.999,92

29

12/05/2022

0,8580%

Sim

817.016,51

Taxa de
Amortização

0,00
0,00
0,00

817.001,39
816.997,71

1)

816.950,19
816.964,22

1

816.987,84

.~

r '

Evento

Data de
Pagamento dos
CRI

Taxa de
Amortização

Pagamen::o de
Juros
Remuneratórios

Valor da Parcela de
Pagamento dos CRI
(R$)

30

14/06/2022

0,8003%

Sim

816.961,62

31

13/07/2022

0,8608%

Sim

816.979,75

32

12/08/2022

0,8373%

Sim

816.980,31

33

14/09/2022

0,8475%

Sim

816.970,55

34

13/10/2022

0,8919%

817.009,48

35

14/11/2022

0,8860%

36

14/12/2022

0,8971%

Sim
Sim
Sim

37

12/01/2023

0,9084%

Sim

816.974,78

38

14/02/2023

0,8861%

Sim

816.996,33

39

14/03/2023

0,9823%

Sim

817.008,20

40

12/04/2023

0,9611%

Sim

816.967,94

41

12/05/2023

0,9737%

Sim

816.960,61

42

14/06/2023

0,9527%

816.967,69

43

12/07/2023

0,9994%

44

14/08/2023

0,9620%

Sim
Sim
Sim

45

13/09/2023

1,0091%

Sim

817.005,65

46

13/10/2023

1,0230%

Sim

816.999,60

47

14/11/2023

1,0372%

Sim

816.971,75

1

816.998,19
816.999,67

816.992,10
816.973,61

48

13/12/2023

1,0688%

Sim

816.999,75

49

12/01/2024

1,0840%

Sim

816.997,54

50

16/02/2024

1,0487%

Sim

816.989,86

51

13/03/2024

1,1487%

Sim

816.979,06

52

12/04/2024

1,1147%

816.962,47

53

14/05/2024

1,1313%

54

12/06/2024

1,1653%

Sim
Sim
Sim

55

12/07/2024

1,1491%

816.986,11

56

14/08/2024

1,1498%

Sim
Sirr

57

12/09/2024

1,2016%

Sirr

816.960,23

58

14/10/2024

1,2036%

Sirr

816.971,24

59

13/11/2024

1,2228%

Sirr

816.971,17

60

12/12/2024

1,2765%

Sirr

816.990,37

61

14/01/2025

1,2804%

Sirr

816.977,11

62

12/02/2025

1,3016%

Sirr

816.968,58

63

12/03/2025

1,3743%

Sirr

816.963,16

64

14/04/2025

1,3130%

817.003,19

65

14/05/2025

1,4034%

66

12/06/2025

1,3941%

Sirr
Sirr
Sirr

67

14/07/2025

1,4188%

Sim

816.975,91

816.977,48
816.994,92
816.972,46

-

'

816.966,25
816.992,28
~

,,,,,,----

Evento

Data de
Pagamento dos
CRI

Taxa de
Amortização

Pagamen: o de
Juros
Remuneratórios

Valor da Parcela de
Pagamento dos CRI
(R$)

68

13/08/2025

1,4274%

Sim

816.986,30

69

12/09/2025

1,4535%

Sim

817.002,98

70

14/10/2025

1,4804%

Sim

816.989,19

71

12/11/2025

1,5252%

Sim

816.989,23

72

12/12/2025

1,5374%

Sim

817.002,19

73

14/01/2026

1,5841%

Sim

816.969,08

74

12/02/2026

1,6154%

817.002,56

75

12/03/2026

1,6986%

Sim
Sim

76

14/04/2026

1,6654%

Sim

816.995,98

77

13/05/2026

1,7508%

Sim

817.004,01

78

12/06/2026

1,7538%

816.995,87

79

14/07/2026

1,7745%

Sim
Sim

80

12/08/2026

1,8302%

Sim

816.981,65

81

14/09/2026

1,8540%

Sim

816.985,56

82

15/10/2026

1,8961%

Sim

817.000,80

83

12/11/2026

1,9908%

Sim

816.996,64

84

14/12/2026

1,9869%

Sim

816.995,74

85

13/01/2027

2,0686%

816.981,53

86

12/02/2027

2,1194%

87

12/03/2027

2,1727%

Sirr
Sirr
Sirr

88

14/04/2027

2,1945%

Sirr

816.973,50

89

12/05/2027

2,3030%

Sirr

816.985,32

90

14/06/2027

2,3140%

Sirr

816.984,86

91

14/07/2027

2,3776%

Sirr

816.974,03

92

12/08/2027

2,4616%

816.992,72

93

14/09/2027

2,5157%

Sirr
Sirr

94

14/10/2027

2,6072%

Sim

816.985,13

95

12/11/2027

2,7035%

Sim

816.994,24

96

14/12/2027

2,7710%

816.975,87

97

12/01/2028

2,8601%

Sim
Sim

98

14/02/2028

2,9209%

816.985,75

99

14/03/202~

3,0883%

Sim
Sirr

100

12/04/202~

3,1631%

Sim

816.989,78

101

12/05/202E-

3,3119%

Sim

816.980,88

102

14/06/202E,

3,3685%

Sim

816.974,31

103

12/07/2028

3,5674%

Sim

816.990,00

104

14/08/2028

3,6434%

Sin

816.982,14

105

13/09/2028

3,8298%

Sin

816.980,95

1

816.995,04

816.998,08

816.966,47
816.992,19

816.982,39

(

816.974,99
816.979,12

r

?

~

Pagamento de
Juro,
Remunere1tórios

Valor da Parcela de
Pagamento dos CRI
(R$)
816.986,48

4,1776%

Sim
Sim

13/12/2028

4,3922%

Sim

816.977,01

109

12/01/2029

4,6096%

Sim

816.988,94

110

16/02/2029

4,7978%

816.983,47

111

14/03/2029

5,1440%

Sim
Sim

112

12/04/2029

5,4056%

Sim

816.988,64

113

14/05/2029

5,7169%

Sim

816.989,74

114

13/06/2029

6,0850%

Sim

816.976,95

115

12/07/2029

6,5024%

Sim

816.989,48

116

14/08/2029

6,9454%

Sirr

816.987,41

117

12/09/2029

7,5437%

Sirr

816.984,45

118

15/10/2029

8,1529%

816.983,32

119

14/11/2029

8,9266%

120

12/12/2029

9,8703%

Sirr
Sirr
Sirr

121

14/01/2030

10,9525%

Sirr

816.980,47

122

13/02/2030

12,3264%

Sirr

816.981,88

123

13/03/ 2030

14,1796%

Sirr

816.981,99

124

12/04/2030

16,5050%

Sirr

816.985,67

125

14/05/2030

19,8751%

Sirr

816.982,25

126

12/06/2030

24,8722%

Sirr

816.983,52

127

12/07/2030

33,2242%

816.983,46

128

14/08/2030

49,8977%

129

12/09/2030

100,0000%

Sirr
Sim
Sim

Evento

Data de
Pagamento dos
CRI

Taxa de
Amortização

106

13/10/2028

3,9965%

107

14/11/2028

108

816.974,46

816.984,81

816.981,77
816.982,22

816.981,93
816.873,25

--
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A NEXO li - DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA

DECLARAÇÃO DE CUSTÓD A

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TfrULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Averida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º
andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ g)b o nº 22.610.500/0001-88, neste
ato representada na forma de seu Contrato Social, na qLalidade de Instituição Cust odiante
nomeada nos termos do Instrumento Particular de Escrituro de Emissão de Cédulas de Crédito

Imobiliário Fracionárias sem Garantia Real Imobiliária a serefTI Convoladas em com Garantia Real
Imobiliária, sob a Forma Esc,ritural1 firmado em 10 de dezembro de 2019, entre a Instituição
Custodiante e a AMX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade
empresária de responsabilidade lim itada, com sede na Rua Poeta Targino Teixeira, 251, sala 77,
Caixa Postal nº 16, Bairro Alt plano Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba,
CEP 58046-090, inscrita no Cl~PJ sob o nº 34.367.452/0001 -28, por meio do qual foi emitida a
Cédulas de Crédito lmobiliári:i Integral que representa os e-éditos Imobiliários, que servem de
lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis lmobili3rios da 579 Série da 4g emissão da
Emissora, DECLARA que procedeu: (i) nos ter mos do §4º de artigo 18 da Lei 10.931, à custódia
da Escritura de Emissão de CCI; e, (ii) nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931,

à custódia e ao registro do Termo de Securítização de Crécftos Imobiliários da 57f! Série da 4f!
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da /SEC ~curitizadora S.A., datado de 10 de
dezembro de 2019, no âmbitci do qual a Securitizadora instituiu o regime fiduciário.
São Paulo, 10 de dezembro de 2019. ·

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

~

Nome:
Cargo:

Mareio L®ee doe Santos Tt: ,.;...
RG: 46,894.863-6
CPF: 369.268.408-P'

Nome:

HIYA 5/L 1 .

Cargo:
G·

.289.610-0

CPF:381.514.668-lti

ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DO COORDB\IADOR LÍDER

DECLARAÇÃO DO COORDENADCR LÍDER

A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira integran, e do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório
na cidade de São Paulo, est aco de São Paulo, na Avenida Ch2did Jafet, 75, 30º andar, Torre Sul,
Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ sob o nº 02332.886/0011-78, representada na
forma de seu estatuto social, 1a qualidade de coordenador lícer da oferta pública dos certificados
de recebíveis imobiliários da 57ª Série da 4!! Emissão da ISEC Securitizadora S.A. ("Emissora"),

DECLARA, para todos os fins e 2feitos, que verificou a legal idaje e ausência de vícios da operação,
além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência
das informações prestadas pela Emissora no Termo de Secutitização de Créditos Imobiliários da

579- Série da 4!! Emissão da Emissora.
São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA EM ISSORA

DECLARAÇÃO DA EMISSORA
ISEC SECURITIZADORA S.A., ~ociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Tabapuã, 1123, 21º andar, conjunt o 215, 1:EP 04533-004, inscrita no CNPJ sob
n2 08.769.451/0001-08, neste ato representada na forma de seu estatut o social ("Emissora"), na
qualidade de Emissora da ofe -ta pública dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 57ª série
da sua 4ª emissão (" Emissão'•), DECLARA, para todos os fins. e efeitos que verificou a legalidade
e ausência de vícios da opera ção, além de ter agido com dili 5ência para assegurar a veracidade,
consistência, correção e sufic· ência das informações q ue prestou no Termo de Secu rit ização de
Créd itos Imob iliários da 579 Série da 49 Emissão da Emissora.
São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:
Cargo:

ANEXO V - DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

[)ECLARAÇÃO DO AGENTE FIDU:IÁRIO
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com
sede na cidade de São Paulo. estado de São Paulo, na Aven ida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º
andar, Jardim Paulistano, CEF· 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nQ 22.610.500/0001-88, neste
ato representada na forma d~ seu Contrato Social, na qualidade de representante da comunhão
dos titulares de CRI no âmbit o da oferta pública dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da
57g Série da 4g Emissão da l~C Securitizadora S.A. ("Emissfo"), DECLARA, para todos os fi ns e

efeitos que, verificou a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com
diligência para assegurar a ,-eracidade, consistência, corre-;ão e suficiência das informações
prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.
São Paulo, 10 de dezembro de 2019.
VÓRTX DISTRIBUI DORA DE TÍTULOS E VALORES MO

Cargo:

Mardo Lopes dos Sant~ íelxeira
RG: 46.894.863,6
CPF: 369.268.408-81

CAROLINE TSUQtlYA SILVA
RG: 36.289.61().-0
CPf:381.514.668-20

ANEXO VI - DESCRIÇÃO DP. CCI

CCI

DATA DE EM SSÃO DA CCI: 10 de dezembro de

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

2019
SÉRIE

i \!ÚMERO

1 Única

TIPO DE CCI

1001

! INTEGRAL

1. EMISSORA DA CCI:
RAZÃO SOCIAL: AMX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ : 34.367.452/0001-2f.
ENDEREÇO: Rua Poeta Targino Teixeira, 251, sala 77, Caixa Postal nº 16
COMPLEMENTO

Bairro

CI DADE

Altiplano

João

UF

PB

58046-090

CEP

Pessoa

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE:
RAZÃO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ : 22.610.500/0001-8E
ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277
COMPLEMENTO

2º ancar

CIDADE

São Paulo

UF

SP

CEP

01452-000

UF

SP

CEP

14400-902

3. LOCATÁRIA:
RAZÃO SOCIAL: MAGAZlt\E LUIZA S.A
CNPJ: 47.960.950/0001-2 :..
ENDEREÇO: Rua Voluntátios da Franca, 1.465
COMPLEMENTO

-

CI DADE

Franca

4. TÍTULO

O "Instrumento Particulcr de Contrato de Locação de Bem Imóvel Sob Medida e Outras
Avenças", celebrado ent·~ a Cedente, na qualidade de ocadora do Imóvel, a Devedora, na
qualidade de locatária do Imóvel, e Fiadora, na qualidad~ de garantidora, por meio do qual a
Cedente alugou o lmóvcl à Devedora, pelo prazo de 120 (cento e vint e) meses, a contar da
data de efetiva entrega ~ aceitação definitiva do Centro de Distribuição

M
j

à Devedora, o que

deverá ocorrer após a errissão do Habite-se e do AVCB, mediante a assinatura do Termo de
Liberação de Início de ÜP=ração do Centro de Distribuição. ("Contrato de Locação")

'

S.VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$102.173.841,'50 (cent o e dois milhões, cento e
setenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e se~senta centavos), na data de emissão
da CCI.

7

~

6.IDENTIFICAÇÃO DO IM ÓVEL: O imóvel localizado na 3R-101, km 101, no Município de
Alhandra, estado da Paraí:ia, objeto da matrícula nº 48.042, do Registro Geral Imobiliário da
Comarca de Alhandra, Est ~do da Paraíba ("Imóvel").

7.CONDIÇÕES DE EMISSÃO

7.1. PRAZO

REMAN ESC ~NTE

DOS

3.927 (três mil, novecentos e vinte e sete) dias

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

corridos.

7.2. VALOR DA PRESTAÇil.O MENSAL

R$ 851.448,68 (Jitocentos e cinquenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e
oito centavos), calculado na Data de Emissão.

7.3. FORMA DE REAJUSTE

Os alugueis serão anualmente reajustados com base
na variação acumulada do IPCA dos 12 (doze) meses
anteriores, ou na menor periodicidade permitida em
lei, com base nc número-índice do IPCA divulgado
no mês imediat,mente anterior à última correção
monetária e o número índice do IPCA relativo ao
mês imediatamente anterior à data de correção
monetária da lo:ação. A data base do reajuste é a
Data de Início do Prazo Locatício e o primeiro
reajuste ocorrerá somente após 12 (doze) meses
contados da Da :a de Início do Prazo Locatício, de
acordo com a Vériação acumulada nesses 12 (doze)
meses. Para mai:>r clareza, a partir da presente data
e até a Data de l1ício do Prazo Locatício, não haverá
reajuste.

7.4. DATA DE PAGAME~TO INICIAL:

13 de outubro de 2020, data estimada para entrega
do Empreendim:nto.

7.5. DATA DE VENCIMEt,TO:

10 de setembro de 2030.

7.6. MULTA

Juros de mora d2 1% (um por cento) ao mês e multa

E

ENCARGOS

MORATÓRIOS:

por atraso de 2~ó (dois por cento}, nos primeiros 30
(trinta) dias de é traso, e de 10% (dez por cento) se o
atraso perdurar por mais de 30 (trinta) dias, não
compensatória, sem prejuízo de correção monetária

(

pelo IPCA, incorridos pro rata temporis.

7.7. PERIODICIDADE DE P.\GAMENTO

Mensal, a partir da data de pagamento inicial, nos
termos do Cont-ato de Locação.

8.GARANTIAS ADICIONAIS
Não há.

9.LOCAL DE EMISSÃO
São Paulo - SP.

~
f

~

V\

6º,
§ 2º, da Instrução CVM

nº

583/ 2016, na data de assinatura deste Termo de Securitização, conforme organ

16L0022665

16K0929160

ra

ra

,

23.232.300,00

16L0017840

ra

_s

~

48.260.000,00

16L0127203

ra

7.113.588,00

40.000.000,00

40.310.332,00

16K0924155

ra

56.660.000,00

Valor

16L0017809

Código lf

ra

ssor

Remuneração

Data de
Emissão

150 IPCA + 12,00 %

1

1

24

11/11/2016

27 05/12/ 2016

26 05/12/2016

1
IGPM + 13,00
23.000
%

11/11/2016

4.826 IGPM + 8,50%

23

25 05/12/2016

Série

28 13/12/ 2016

1

1

Emissão

1

40.000 97,00%CDI

850 IPCA + 10,00 %

5.666 CDI + 2,00 %

Quantidade

Inadimplemento
no Período

25/11/2028 Adimplente

25/10/2025 Adimplente

25/10/2023 Adimplente

16/12/ 2019 Adimplente

25/11/2028 Adimplente

25/10/2022 Adimplente

Vencimento

itidos pela Emissora, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

S
Al
d
C
Di
Al
d
F

S

S

A
Al
d

Al
d
C
D
Al
d
F

S

pela Emissora, o Agente Fiduciário identificou que presta serviços de agente fiduciário nas seguint es emissões de títulos ou

o Artigo

ANEXO VII - EMISSÕES AGENTE FIDUCIÁRIO

6.250.000,00

1710142307

17C0976127

CRA017004SC.:

17Gl674856

CRA017005V8

CRA017005V9

ra

ra

ra

a

a

ra

>

e

6.250.000,00

1610815552

ra

:::::::::::::-,

18.483.737,09

C:ílA017005V7

r~

.:$U.UUU.UUU,ÚÜ

19.675.051,00

70.572.075,00

32.620.815,50

37.son nnn,no

69.913.000,00

17A0899147

ra

30.957.850,00

1780048606

ra

l

5

1

1

6.250 CDI +5,00%

6.250 CDI + 2,75 %

6

7
369

4

IGPM +11,00
%

J,00%

,
I

3 .000 CDI

11/08/2017

11/08/2017

17/07/2017

19/07/7017

21/03/2017

6

15/09/2017

11

4

4

10.000 IPCA + 6,00 %

11/08/2017

12/01/2017

06/02/2017

2 05/09/2016

4

5

32

1.900 IPCA + 6,00 %

4

1

4

1

3.262 IPCA + 7,00 %

37.500 COI+ 2.75 %

69.913 IPCA+ 6,30 %

200 IPCA + 10,00 %

25/08/2020 Adimplente

25/08/2020 Adimplente

07/10/2022 Adimpl ente

?<:;/flfi/7019 Arlímplente

10/04/2031 Adimplente

05/09/2027 Adimplente

19/02/2030 Resgatado

25/08/2020 Adimplente

12/01/2027 Adimplente

20/09/2025 Adimplente

A
Fi
C
Di

A
Fi
C
Di

Al
d

C
Di
P
Fi
A

Al
d
F

Al
d

Al
d
F

A
d
C:
Fi

Al
d

S
Al
d
F
C
Di

1710142635

17L0765996

17L0776106

17J0097577
1761674859

17B0048622

17B0048624

ra

ra

ra

ra
ra

ra

ra

-~

::::::::::..

1710142661

ra

21.798,03

12,644.756,08

10.000,00

25.959.921,00

150.000.000,00

350.000.000,00

70.572.075,00

28.739.830,00

1

1

200 IPCA + 23,06 %

21 IPCA + 13,65 %

%

4

06/02/2017

17/07/2017

34 06/02/2017

33

8

14 09/10/2017

4
10.000 IPCA + 5,75 %
IGPM + 11,00

19 11/12/2017

4
150.000 IPCA + 21,69 %

l

18 11/12/2017

12 15/09/2017

15/09/2017

4

4

10.000 IPCA+6,00 %

13

350.000 IPCA +6,00 %

4

10.000 IPCA + 6,00 %

20/09/2025 Adimplente

20/09/2025 Adimplente

07/10/2022 Adimplente

05/09/2024 Adimplente

13/12/2032 Adimplente

13/12/2032 Adimplente

05/09/2027 Adimplente

05/09/2024 Adimplente

Fi
Al
d
Fi
C
S
F
Fi
Al
d
Fi
Cr
S
F

Al
d

Al
d

A
Fi
C
D
Al
d
S
A
Fi
Al
d
S
Fi
C

Al
d

Al
d

175.000.000,00

75.000.000,00

11.893.610,88
10.000,00

18F0849431

18F0849476

18L1300313

18L1300314
CRA019000MA
CRA019000MB
CRA019000XD
CRA019000XE

ra

ra

ra

ra
ra
ra
ra
ra

100.000 CDI +0,03 %

100.000.000,00

-- =s:

250.000 COI+ 0,02 %

250.000.000,00

3

3

18/03/2019

A
d

1

2 18/03/2019 14/03/2029 Adimplente

Fi

Fi

Fi
Fi
S

Al
d
S

A
Fi
Al
d
S
Fi
C

A
Fi
C
D
Al
d
S

C
D
Al
d

A
d

28/01/2020 Adimplente

28/01/2020 Adimplente

05/01/2039 Adimplente

05/01/2039 Adimplente

13/12/2032 Adimplente

13/12/2032 Adimpl~nte

21/12/2020 Adimplente

20/10/2028 Adimplente

15/03/2023 Adlmplente

01/03/2019

2

1 Não há

21/12/2018
1 01/03/2019

30

4

4

21/12/2018

4

21.108 IPCA + 7,00 %

21.108.956,23

4

1.189 Não há

137.893 IPCA+ 6,25 %

29

25/06/2018

4

22
75.000 IPCA + 21,69 %

25/06/2018

21

4
175.000 IPCA+ 6,00%

21/06/2018

3

1

4.000 CDI + 0,03 %

17 20/04/2018

4

8.600 IPCA+8,50%

137 .893.383,84

40.000.000,00

CRA018002S1

ra

86.109.372,93

18D0788427

ra

A
Fi
C
D
F

30.000.000,00

19E0967405

l'.JCO'.JG7~06

19F0179211
19F0179276

19G0290123

ra

b

ra
a

a

175.000.000,00

4

4

30.000 COI+ 2,70 %

175.000 IPCA + 6,00 %

58.000 Não há

4

4

IPíA + 7_"iíl %

SiO.S~i.11~:Z,20

R0 c;qR

4

259.231 IPCA + 6,50 %

259.231.176,48

4

4

7

5.101 IPCA+7,00%

44.975 IPCA+ 7,50 %

5.000 COI+ 0,03 %

50.000.000,00

~

--.r

58.000.000,00

CRA019003EE

ra

51.013. 769.47

19E0299199

ra

44.975.610,06

19E0171753

ra

10/05/2019

17/06/2019

41

37

36

19/07/2019

10/06/2019

10/06/2019

34 31/05/2019

33 31/05/2019

1

32 06/05/2019

35

11/07/2033 Adirnplente

10/06/2024 Adimplente

10/06/2024 Adimplente

25/05/2035 Adimplente

25/05/2035 Adimplente

27/10/2022 Adimplente

10/05/2030 Adimplente

10/05/2024 Adimplente

A
Fi
C
Di
Ali
de

A
Fi

Al
d

Fi
Fi
Al
d

Al
d
Fi
Fi

C
Di
Al
d

Fi
Fi
Al
d
Fi
C
F

Al
d
Fi
C
D

4

50.000 COI +5,00%
50.000.000,00
1910739707
ra

~

?""

4

25.241 CDI +3,00%
25.241.041,04

1910739706

ra

<:::::::::-,

4

237.661 COI +2,00 %

237.663.247,85

4

1910739560

~{,

IGPM + 10,00

ra

63

19.123.217,93

19H0358499

a

F
Ali
d
Fi
C
A
F
Ali
d
Fi
C
Aç
F
Ali
d
Fi
C
Q

18/09/2029 Adimplente

18/09/2029 Adimplente

18/09/2029 Adimplente

47 14/10/2019

48 14/10/2019

49 14/10/2019

46 27/08/2019

Al
d
F

A
Fi
Al
d
Fi
Cr

28/07/2037 Adimplente

42 19/07/2019 11/07/2033 Adimplente

4

75.000 IPCA + 21,30 %

75.000.000,00

1960290175

a

23/08/2022 Adimplente
45 23/07/2019

4

28.000 1PCA + 12,00 %

28.000.000,00

1960801197

a

A
Fi
Al
d
Fi
Cr

19K0981682

19K1033635

17E0840314

18B0898471

18D0698877

18G0705308

ra

ra

ZACAO

ZACAO

ZACAO

ZACAO

>

--=------..:::5

19K0981679

ra

27,000 IGPM +9,60%

27.000.000,00

80.500.000,00

80.500 IPCA+ 7,25 %

1

1

+ 2,00%
8.000 CDI

1

50.000 CDI + 0,70%
50.000.000,00

80.000.000,00

1

198.000 CDI +0,90%

198.000.000,00

4

55

4

20.000 IPCA + 7,00 %

20.000.000,00

14/11/2019

14/11/2019

29

27

26

25

13/07/2018

10/04/2018

28/02/2018

05/06/2017

56 18/11/2019

-

54

4

80.000 IPCA + 6,00 %

80.000.000,00

25/07/2033 Adimplente

17/04/2028 Adlmplente

01/03/2023 Adimplente

05/09/2019 Adímplente

19/01/2032 Adimplente

16/12/2031 Adimplente

16/12/2031 Adimplente

C
Di
Al
d
F
Fi
Al
de

A
d

Al
d
Fi
Cr

Fi
Fi
Al
d
Fi
C

Fi
Fi
Al
d
Fi
C

Fi
Fi
Al
d
Fi
C

308.114.961,49

16Jl007542

HIA
A DE
ZACAO

-;;::,

435.216.051,55

4.046.760.876,68

~

=-

1611007543

HIA
A DE
ZACAO

459.975.977,61

1600719082

HIA
A DE
ZACAO

7.707.130,10

16J1007541

16G0639102

HIA
A DE
ZACAO

20.000.000,00

2.949.563.792,91

16F0168766

HIA
A DE
ZACAO

110.000.000,00

20. 500,000,00

1600719079

19B0177968

ZACAO

HIA
/\ f""IF
ZACAO
HIA
A DE
ZACAO

1810000001

ZACAO

IGPM +11,00
%

435 TR + 7,72 %

4.046 TR+7,72 %

459 TR+7,72%

2.949 TR+7,72%

308 TR+7,72%

23

20 COI+ 5,35 %

110.000 COI+ 1,70%

20 COI + 327,00 %

2

2

2

2

2

2

2

1

1

21/10/2016

19/04/2016

22/04/2016

11/07/2016

21/06/2016

15/02/2019

279

21/10/2016

276 21/10/2016

278

265

268

271

270

31

28 03/09/2018

10/10/2031 Adimplente

10/10/2031 Adimplente

10/10/2031 Adimplente

10/04/2031 Adimplente

10/04/2031 Adimplente
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE coN=UTO DE INTERESSES
AGENTE FIDUCIÁRIO CAOASTR.L.DO NA CVM
O Agente Fiduciário a seguir identificado:
Razão Social: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E Vh LORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º ancar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000
Cidade/Estado: São Paulo - SP
CNPJ nº: 22.610.500/0001-88
Representado neste a.to por seu diretor estatutário: Sr:1. Eugênia Souza
Número do Documento de Identidade: 15461802000-: , SSP/MA
CPF nº: 009.635.843-2L
da oferta pública com esfo-ços restritos do segu inte valor mobiliário:
Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
Número da Emissão: ST~
Número da Série: 4~
Emissor: ISEC SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ :.ob o nº 08.769.451/0001-08
Quantidade: 78.635 (setenta e oito mil, seiscentos e tr nta e cinco)
Forma: Nominativa escriturai
Declara, nos termos da Instrução CVM nº 583/2016, a nê-o existência de situação de conflito d
interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada

e se compromete a comunkar, formal e imediatamente, à B3, a ocorrência de qualquer fat
superveniente que venha

a alterar referida situação.
São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Por:

Por:

Cargo:

Cargo:

h

ANEXO IX - DESPESA:S

(As palavras e expressões iriiciadas em letra maiúscula que não estejam definidas neste Anexo IX
terão o significado previsto na Cláusula 1.1 do Termo de Sccuritização)

Despesas Flat da Operaçã-o

DESPESAS fLATS

Ager:e Fiduciário

-

VALOR(R$)*

17.927,57

Custodiante CCI

4 .780,69

Registrador

5.975,86

Securitizadora

59.767,57

Regist ro CRI na B3

1.832,20

Registro CCI na B3

9.522,60

Pré-.u.nálise 476 na 83
Registro na Anbima
MOA (b3)

15.230,68
3.056,54
583,09

Coordenador Líder

2.520.620,14

Total

2 .639.296,94

(*) \/1/ores estimados
~s d!:Spesos acima estão acrescidas ::los tributos.

Despesas Ordinárias

DESPESAS ORDINÁRIAS (MENSAIS)

Agen:e Fiduciário
Custe-diante CCI
Securr:izadora
Banco Liquidante

VALOR (R$)

1.383,51
368,94
2.988,38
80,00

Escrit uração

380,00

Contador

110,00

Taxa Transação

66,40

Utiliz:;ção Mensal

44,20

Gerer ciadora

7.600,00

Auditoria

144,91

Outros

200,00

Total

13.366,~

--

As despesas acima estão acrescidas dos tributos.
Despesas Extraordinárias

A - Despesas de Responsabilidade da Devedora:

(i)

despesas. incorridas, direta ou indiretamente, por meio de reembolso,
prevista: nos Documentos da Operação:

(ii)

despesas com formalização e registres, nos termos dos Documentos da
Operação;

(iii)

honorários do assessor legal;

(iv)

despesas com a abertura e manutençãc da Conta Centralizadora;

(v)

nos casc-s de renegociações estruturai; dos Documentos da Operação que
impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos contratuais, será
devida pela Cedente à Emissora remun~ração adicional equivalente a: (a) R$
750,00 tsetecentos e cinquenta rea s) hora/homem, pelo t rabal ho de
profissio1ais dedicados a tais atividades, e (b) R$ 1.250,00 (mil duzentos e
cinquer)ta reais) por verificação, em cêso de verificação de

covenants, caso

aplicáve. Estes valores serão corrigidos a partir da data da emissão do CRI
pelo IPCC.., acrescido de impostos

(gross up), para cada uma das eventuais

renegociações que venham a ser real zadas, até o limite de R$ 20.000,00
(Vinte mil reais) ano;

B- Despesas de Responsabilidade do Patrimônio Separado:

(i)

as desp:ê!sas com a gestão, cobrança, cootabilidade e auditoria na realização e
admfnis:ração do Patrimônio Separaco, outras despesas indispensáveis à
adminis: ração dos Créditos Imobiliários, inclusive aquelas referentes à sua
transferência na hipótese de o Agente Fiduciário assumir a sua administração,
desde que não arcadas pela Devedora;

(li)

as eventuais despesas com terceiros Especialistas, advogados, auditores ou
fiscais relacionados com procedimentos legais incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares de CRI e real'2ação dos Créditos Imobiliários e das
Garantias integrantes do Patrimônio Separado, desde que previamente
aprovadas pelos titulares dos CRI;

(iii)

as despesas com puhlicações em jorrais ou outros meios de comunicação
para

(iv}

CL. -nprimento

das eventuais form3lidades relacionadas aos CRI;

as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
sucumt::ência em ações judiciais; e

(v)

os tribtr.os incidentes sobre a distribui;ão de rendimentos dos CRI ~

i

(vi)

despesa~ acima, de responsabilidade da Devedora, que não pagas por esta ,

C - Despesas Suportadas pelos Titulares de CRI: Conside·ando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Património Separado, nos termos da _ei nº 9.514/1997, caso o Patrimônio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item acima, tais despesas
serão suportadas pelos Titulares de CRI, na proporção dos CRI detidos por cada um deles.

h

ANEXO X - MODELO 3.14.1 DE ADITAMENTO AO - ERMO DE SECURITIZAÇÃO

[=]º ([=]) ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO OE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 57i!
SÉRIE

DA 4!!

EMISSÃO

DE

CERTIFICADOS

DE

RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS

SECURITIZADORA S.A.

CELEBRADO PELA

ISEC SECURITIZADORA S.A.
na qualidade de Emissora

e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO~ES MOBILIÁRIOS LTDA.
na qualidade de Agente Fiwciário

Datado de[=] de[=] de[~

DA

ISEC

[=]º ([=]) ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 571!
SÉRIE

DA 41!

EMISSÃO

DE CERTIFICADOS

DE

RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA

ISEC

SECURITIZADORA S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo quaificadas,
ISEC SECURITIZAOORA S.A., sociedade por ações com seds na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215 CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob

nº 08.769.451/0001-08 neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora" ou
"Securitizadora"); e
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRJOS LTDA., instituição financeira, com
sede na cidade de São Pau

·J,

estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º

andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-0001 inscrita no CNPJ sob o

nº 22.610.500/0001-88, neste

ato representada na forrr a de seu Contrato Social ( 'Agente Fiduciário" ou " Instituição

__

Custodiante" e, quando em ::onjunto com a Emissora, "Par:es", ou, individual e indistintamente,
"Parte") /

CONSIDERANDOS
1.

Considerando que as palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula terão os
significados previstos na Cláusula 1.1 do Termo de Securitização (abaixo definido);

li.

Considerando que as Partes celebraram, em 10 de dezembro de 20191 o "Termo de
Securitização de Cyéditos Imobiliários da 57!! Sé<-ie da 4!! Emissão de Certificados de
Recebíveis lmobiliôrios da /SECSecuritizodora S.A." ("Termo de Securitização");

Ili.

Considerando que 3 Cláusula 3 .14.1 do Termo de Securitização prevê que, caso qualquer
Expansão viesse a ocorrer durante a vigência do~ CRI, a Escritura de Emissão de CCl1 o
Contrato de Cessão, o Termo de Securitização

=o

Contrato de Alienação Fiduciária

deveriam ser adit3dos para refletir a nova porcentagem representativa do Crédito
Imobiliário, o qual deixaria de representar DO% (cem por cento) dos Créditos
Imobiliários Totais e passaria a representar uma fração inferior a 100% (cem por cento)
dos Créditos Imobiliários Totais, independenteme-nte de aprovação dos Titulares de CRI,
em Assembleia Geral; e
IV.

r

Considerando que a Cedente realizou a Expansão e que o valor do aluguel foi aumentado
em R$ [=] ([=] reais}i

i

Resolvem as Partes celebrar, neste ato, o "{=}!l ([=}) Aditamento ao Termo de Securítfzação de
Créditos Imobiliários da 57g Série da 4g Emissão de Certificados de Recebfveis Imobiliários da /SEC
Securitizadora S.A." ("Aditamento"), nos termos das seguin:es cláusulas e condições:

1.

AUTORIZAÇÃO

1.1.

O presente Aditamento é celebrado com base na Cláusula 3.14.1.1 do Termo de

Securitização, não sendo nECessária a realização de AsseT1bleia Geral ou qualquer outro ato
societário da Emissora ou d,Js Titulares de CRI.

2.

REGISTRO

2.1.

O presente Aditamento será registrado e. custodiado junto à Instituição

Custodiante, nos termos do 3rtigo 23, parágrafo único, da Lei 10.931.

2.2.

Para fihs da Cláusula 2.1 acima, a Emissora deverá apresentar à Instituição

Custodiante uma via original do presente Aditamento no prazo de 5 (cinco) Dias úteis a contar
da presente data.

3.

AlTERAÇÕES

3.1.

As Partes, ne~te. ato, alteram a Cláusula 1.1 do Termo de Securitlzação, para fazer

constar as seguintes novas definições dos termos "CO,,, "Fração Ideal" e "Aluguel Após
Expansão":

"
"Aluguel A,c6s Expansão"

R${=] (=);
A cédula de crédito imobiliário, sob
a forma escriturai, emitida pela
Cedente nos termos da Escritura de
Emissão de CCI, representatíva de
[=]% ([=} por cento) dos Créditos
Imobiliários Totais;

"Fração ideal Alienada"

A fração ideal do Imóvel objeto da
Alienação

Fiduciária,

correspondente a [=]% ({=} por
cento) do Imóvel;

"Fração Ideal Livre"

A fração ideal correspondente a

r

i

_-=}%([=]por cento) do Imóvel;

4.

RATIFICAÇÃO

4.1.

Ficam ratific3das todas as demais cláu~ulas, características ou condições

constantes do Termo de Securitização e não expressament~ alteradas por este Aditamento, que
permanece válida e em plen•J vigor.
5.

DISPOSIÇÕES GERAts

5.1.

DivisibilidadE Na hipótese de qualquer disposição do presente Aditamento ser

julgada ilegal, ineficaz ou i nválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometen-jo-se as Partes a substituir a c isposição afetada por outra que, na
medida do possível, produzz efeitos semelhantes.

5.2.

lndfvisibilidoi:e. As Partes declaram e reconhecem que o presente Aditamento

integra um conjunto de n~gociações de interesse~ rec1procos e complexos, envolvendo a
celebração, além deste Acitamento, dos demais Docurr entos da Operação, razão por que
nenhum dos Documentos c 3 Operação poderá ser interprEtado e/ou analisado isoladamente.

5.3.

Independência. Nenhum atraso, omissão ou 'liberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou reméd o que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI em razão
de qualquer inadimplemen:o das obrigações da Emissora,~ rejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpn,tado como uma renúncia ao3 mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quarsquer outras obrigações
assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualc uer outro inadimplemento ou atraso.

5.4.

lrrevogobilioade. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as i:;artes por si e seus sucessores.

5.5.

As Partes rat ficam o Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como o

eleito pelas Partes para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento,
com renúncia a qualquer oL tro, por mais privilegiado que ;eja.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assin.m o presente Aditamento em 3 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testerrunhas.
São Paulo,

l=l de[=] de ~=J.

(assfnaturas v

***

ANEXO XI - MODELO 4.10 DE ADITAMENTO AO -ERMO DE SECURITIZAÇÃO

[=)!.! ([=]) ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 57!!

SÉRIE

DA 4!!

EMISSÃO

DE CERTIFICADOS

DE

RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA

SECURITIZADORA S.A.

CELEBRADO PELA

ISEC SECURITIZADORA S.A.
na qualidade de Emisso' a

e

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
na qualidade de Agente Fid.iciário

Datado de[=] de[=] de ~

ISEC

[=]2 ([=]) ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 57!
SÉRIE

DA 4!

EMISSÃO

DE

CERTIFICADOS

DE

RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS DA

ISEC

SECURITIZADORA S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas,
ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21º andar, conjunto 215 CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob
nº 08.769.451/0001-08 neste ato representada na forma de seu estatuto soclal ("Emissora" ou
''Securitizadora"); e
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRJOS LTDA., instituição financeira, com
sede na cidade de São Pau J, estado de São Paulo, na Avrnida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2º
andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-0001 inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, neste
ato representada na fom- a de seu Contrato Social ( 'Agente Fiduciário" ou " Instituição
Custodiante" e, quando em conjunto com a Emissora, " Par:es", ou, individual e indistintamente,
" Parte"),

CONSIDERANDOS

V.

Considerando que as palavras e expressões inKiadas em letra maiúscula terão os
significados previstos na Cláusula 1.1 do Termo de Securitização (abaixo definido);

VI.

Considerando que as Partes celebraram, em 10 de dezembro de 2019, o ''Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da 57º Série da 4º Emissão de Certificados de
Recebíveis Jmobi/idrios da /SEC Securitizadora S.A:'' ("Termo de Securitização");

VII.

Considerando que a Cláusula 4.10 do Termo de 5ecuritização prevê que, nas hipóteses
de atraso ou ante::ipação na entrega do Empreendimento, a Data de Vencimento e a
Curva de Pagamento dos CRI inicialmente previst c1 no Anexo I ao Termo de Securitiiação
deveriam ser alte-adas sem necessidade de apro•,ação prévia pelos Titulares de CRI em
Assembleia Geral. e

VIII.

Considerando que. conforme cópia da versão assinada do Termo de Liberação de Início
de Operação do Centro de Distribuição, entregue pela Cedente à Emissora em[=] de[=]

r

de [=], o Empr-:endimento foi entregue à Devedora em [=] de [=] de [=],
[antecipada ment-: / com atraso, portanto],

h

Resolvem as Partes celebrar, neste ato, o "{=]º ([=]) Aditamento ao Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 579 Série da 49 Emissão de Certificaws de Recebíveis Imobiliários da /SEC
Securitizadora 5.A." {"Aditam~nto"), nos termos das seguintes cláusulas e condições:

6.

AUTORIZAÇÃO

6.1.

O presente .Aditamento é celebrado com base na Cláusula 4.10 do Termo de

Securitização, não sendo ne:essária a realização de Assenbleia Geral ou qualquer outro ato
societário da Emissora ou dos Titulares de CRI.

7.

REGISTRO

7.1.

O presente Aditamento será registrado e custodiado junto à Instituição

Custodiante, nos termos do 3rtigo 23, parágrafo único, da Lei 10.931.

7.2.

Para fins da Cláusula 2.1 acima, a Emissora deverá apresentar

à Instituição

Custodiante uma via origina do presente Aditamento no i:: razo de. 5 (cinco) Dias Úteis a contar
da presente data.
8.

ALTERAÇÕES

8.1.

As Partes, ílE5te ato, alteram o Anexo I do Termo de Securitização, para que seu

conteúdo passe a vigorar nos termos do Anexo A ao presente Aditamento.

8.2.

As Partes, neste ato, alteram, ainda, a Cláust.ia 1.1 do Termo de Securitização, para

alterar a definição do termo " Data de Vencimento", que passará a vigorar nos seguintes termos:
{=];

"Data de Vericimento"

8.3.

As Partes, neste ato, alteram, ainda, a Cláusula 4.7 do Termo de Securitização, que

passará a vigorar nos seguintes termos:
11

4. 7. Remuneração. Os CRI farão jus aos Jureis Remuneratórios, a serem calculados

nos termos do item 6.2, abaixo, e pagos en 125 (cento e vinte e cinco) parcelas
mensais corisecutivas, observado o período de carência de pagamento e nas datas
indicadas na tabela constante do Anexo I ao presente Termo de Securitização,
sendo seu primeiro pagamento devido em l3 de maio de 2020."

8.4.

As Partes, neste ato, alteram, ainda, a Cláu:;ula 4.34.1 do Termo de Securitização,

que passará a vigorar nos s-:!guintes termos:

~

''4.34.1.

Para fins do previsto r,a Cláusula 4.34 acima, o Valor da

Recompra Facultativa deverá corresponder, p?lo menos, ao valor do saldo devedor
dos CRI, na data do respectivo pagame 1to, devidamente atualizado pela
atualização rr-:me tória e pelos juros remuneratórios devidos, calculados conforme
as fórmulas abaixo, conforme segue:

VRF

= [~~
.L.1=1

PMT1-:::C11 ]
n

I

(1 +taXll) 2 52

VRF

=

PMTi =

on de..

Valor da Recompra Facultativc na data de cálculo;

í-ésimo valor de pagamento dos CRI, constante no campo

"Pagamentor. na tabela constante no Anexo I deste Termo de Securitização;

taxa

=

(i) no caso da Recompra FacLltativa será 3,6500% (três inteiros e

sessenta e cinco centésimos por cento), e (ii) 10 caso de Opção de Recompra ou de
Recompra Ccmpulsória será 4,3500% (quatr:J inteiros e trinta e cinco centésimos
por cento);

n

=

Número de Dias Úteis entre a data de cálculo (inclusive) e a Data de

Pagamento das CRI, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis;

C11 = Fator awmulado de atualização monetoria do i-ésimo PMT dos CRI, calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredoncamento, apurado da forma descrita
abaixo:
Para eventos de pagamentos ocorridos anteriormente oo dia [=] de {=]
imediatamente posterior à data de cálculo, ::aso a data de cálculo seja anterior a
{=]de{=] de 20[=], Cn será equivalente a 1, aJso contrário:

C11

11111
= (NNlmo
)

:

onde:

N 1m1 = Núrr '!ro Índice referente ao mês de f=J imediatamente anterior à data de
cálculo;
N lmo ·=Núrr,ero Índice referente ao mês de~=] de[=], divulgado em[=] de[=];
Para eventos de pagamentos ocorridos em, ou após, o evento do mês ~

M

imediatamen;:e posterior à data de cálculo:

Cn =

dUPpra rata]
(Nlmn) dutpra rata X Nlm1; onde:
[ Nlm1

Nlmo

N lmo = Núme ro Índice referente ao mês de[=] de[=], divulgado em{.;} de[=];
Nlm 1 = Núme~o Índice referente ao segundo mês imediatamente anterior à Data
de Pagament:; dos CRI anterior à data de cálculo;
N Imn = Númffo Índice referente ao primeiro ;nês posterior ao mês considerado no
Nlm1;

duppro rata = Número de Dias Úteis entT= a Data de Emissão ou Dota de
Pagamento dos CRI anterior à data de cár::ulo (inclusive) e a data de cálculo
(exclusive), com base em um ano de 252 (duêentos e cinquenta e dois) Dias Úteis;

dutµro rata = Número de Dias Úteis entr? a Dato de Emissão ou Data de
Pagamento dos CRI anterior

à

data de cálculo {ínclusive) e a próxima Data de

Pagamento dos CRI (exclusive}, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias l} reis."

As Partes, neste ato, alteram, ainda, a Cláusula 65 do Termo de Securitização, para
alterar a definição do termo "Data de Vencimento", que passará a vigorar nos seguintes termos:
8.5.

6.5. Saldo 0€;vedor. E~c/usivamente para cá'culo do saldo devedor dos CRI, para
fins de integralização e resgate antecipado, ~erão utilizadas as fórmulas a seguir:

SD

1
= ["~
Ln=1

PMT,>Cnn ] ,
( 1+ taxc.)2.s2

onde..

5D

=

Saldo devedor do CRI na data de cálculo;

PMTI

=

i-ésimo valor, constante no campo "Pagamento", na tabela

constante no Anexo I deste Termo de Securitização;

taxa

=

4,3500% (quatro inteiros e tri,1ta e cinco centésimos por cento);

n

=

Número de Dias Úteis entre a data de cálculo (Inclusive) e a D ~

Pagamento dc>S CRI (exclusive), com base em 1.1m ano de 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Út<:?is;
Cn = Fator a-:umulado de atualização monetária calculado com 8 (oito) casas

decimafs, sem arredondamento, apurado da _~arma descrita abaixo:
Para eventos de pagamentos ocorridos anteriormente

ao

dia [=] de [=]

imediatamen~e posterior à data de cálculo, caso a data de cálculo seja anterior a
[=]de[=] de 2'J[=}, Cn será equivalente a 1, ccso contrário:

Cn

Nl · )
= ( -1!.!!..
Nlrno

;.onde:

Nina= Número fndice referente ao mês de[=] imediatamente anterior à Data de
Pagamento dos CRI anterior à data de cálculo;
Nlmo = Número Índice referente ao mês de[=] de[=}, divulgado em[=] de[=],'
Para eventos de pagamentos ocorridos em ou após, o evento do mês de [=]
imediatamente posterior à data de cálculo:

Cn

=

rata]

duppro
(Nlmn) dutpro rata X Nl,m; onde:
[ Nlrn1

Nlmc

Nlmo

= Núme:o Índice referente ao mês de[=] de[=], divulgado em[=] de[=];

N !1nl

= Númeo Índice referente ao segunde mês imediatamente anterior à Data

de Pagamento dos CRI anterior à data de cáf-.::ulo;

N lmn = Número fndice referente ao primeiro mês posterior ao mês considerado no

Nlm1:
dupp,·, ,..,,

~

Número de Dias úteis entr< o Data de Emissão

ou

a Doto de

Pagamento t'os CRI anterior à data de cá 'cu/o (inclusive) e a data de cálculo
(exclus;ve), com base em um ano de 252 (du.:entos e cinquenta e dois) Dias Úteis;

dutpro rata= Número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou data de pagamento
dos CRI antenor à data de cálculo (inclusive) e a próxima Data de Pagamento dos

~RI _(exclusive), com base em um ano de 25..2 (duzentos e cinquenta e dois)~
Ute1s. 1'

I'

j

fl./\

9.

RATIFICAÇÃO

9 .1.

Ficam ratific3das todas as demais cláusJlas, características ou condições

constantes do Termo de Secúritização e não expressamente- alteradas por este Aditamento, que
permanece válida e em pleno vigor.
10.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

10.1.

Divisibilidade. Na hipôtese de qualquer disposição do presente Aditamento ser

julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão as demc is disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometend,J-se as Partes a substituir a cisposição afetada por outra que, na
medida do possível, produz;; efeitos semelhantes.
10.2. Indivisibilidade. As Partes declaram e reconhecem que o presente Aditamento

integra um conjunto de r~gociações de interesses recf:::,rocos e complexos, envolvendo a
celebração, além deste Aditamento, dos demais Documentos da Operação, razão por que
nenhum dos Documentos dê Operação poderá ser interpretado e/ou analisado Isoladamente.
10.3.

lndependênci'J. Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou reméoio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI em razão
de qualquer inadimplement,J das obrigações da Emissora, ~rejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem cor stituirá nevação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualcuer outro inadimplemento ou atraso.
10.4.

lrrevogobilidcde. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.
10.5.

As Partes ra:rricam o Foro da cidade de Sãc Paulo, Estado de São Paulo, como o

eleito pelas Partes para diri-nir quaisquer dúvidas ou cont·ovérsias oriundas deste Aditamento,
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que .;eja.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Aditamento em 3 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testerrunhas.
São Paulo, [=] de[=] de [ =] .
(assinaturas)

M

