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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 63ª SÉRIE DA 4ª
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA ISEC
SECURITIZADORA S.A.
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

ISEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451 /000108, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"); e

V ÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2227, 2º andar,
CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 22.610.500/0001-88, neste ato representada na
forma de seu contrato social ("Agente Fiduciário").
(sendo a Emissora e o Agente Fiduciário denominados, conjuntamente, como "Partes" e,
individualmente, como "Parte"),
firmar este Tenno de Secttritizaçào de Créditos Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da !SEC Sea,riti::;_adora S.A. ("Termo de Securitização"), para

RESOLVEl\1

formalizar a securitização dos Créditos Imobiliários (conforme abaixo definido) representados pela
CCI (conforme abaixo definido) e a correspondente emissão dos CRI (conforme abaixo definido)
pela Emissora, de acordo com o artigo 8º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada ("Lei nº 9.514"), com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 414,
de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada ("Instrução CVM 414"), e com as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES
1.1.
Definições: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições,
sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas a seguir:
"Agente Fiduciário":

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, acim
qualificado.

"ANBIMA":

Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e
Capitais.

"Assembleia de Titulares de CRI":

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

"B3":

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP U T ~
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"Banco Liquidante":

Banco Bradesco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Prédio
Amarelo, 2º andar, Bairro Vila Yara, inscrita no CNPJ /ME sob o
nº 60.746.948/0001-12, responsável pelas liquidações financeiras
dos CRI.

"Boletim de Subscricão":

Cada boletim de subscrição por me10 do qual os Investidores
subscreverão os CRI e declararão seu conhecimento de todos os
termos e condições deste Termo de Securitização e da Oferta
Restrita.

"CCI":

A cédula de crédito imobiliário, emitida pela Emissora, sob a forma
integral, escritural, sem garantia real imobiliária ou fidejussória,
representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários.

"Cedente":

CONES.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR-101 Sul,
KM 96,4, nº 5.225, Galpão 07, Distrito Industrial DIPER, Cabo de
Santo Agostinho/PE, CEP 54503-900, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 11.860.795/0001-24.

"Cessão Fiduciária"

A cessão fiduciária dos Direitos Creditórios, constituída nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária, em garantia das
Obrigações Garantidas.

"Código Civil":

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

"Código ANBil\lA":

"Código ANBIA1A de Regttlação e Melhores Práticas para Estmtttração,
Coordenação e Distribttição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aqttisição de Valores Mobiliários' em vigor desde 03
de junho de 2019.

"Condições Precedentes":

As condições precedentes previstas no Contrato de Cessão.

"Conta Centralizadora":

A conta corrente nº 10556-2, agência 0134-1, do Banco Bradesc
S.A. (237), de titularidade da Emissora.

"Conta de Livre Movimentação do
Devedor":

A conta corrente nº 7580-9, agência n.º 3391, do Banco Bradesco
S.A. (23 7), de titularidade do Devedor.

"Contrato de Cessão":

O I nstmmento Particttlar de Contrato de Cessão de Créditos Imobilián·os e
Otttras Avenças, celebrado entre a Cedente, a Emissora e o Devedor,
por meio do qual a Cedente cedeu à Emissora os Créditos
Imobiliários, pelo Preço da Cessão.
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"Contrato de Cessão Fiduciária"

"Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças':
celebrado em 18 de dezembro de 2019, entre o Devedor, na
qualidade de cedente fiduciário e a Emissora, na qualidade de
cessionária.

"Escritura de Compra e Venda":

A "Escn·tura Pública de Venda e Compra de Imóveis" celebrada entre, de
um lado, a Cedente e, de outro lado, o Devedor, cm 18 de
dezembro de 2019, por meio do qual a Cedente se comprometeu a
vender e o Devedor se comprometeu a comprar os !mó-veis, pelo
preço de R$60.471.000,00 (sessenta milhões, quatrocentos e setenta
e um mil reais) ("Preço"), da seguinte forma: o Preço será pago cm
moeda corrente nacional em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais
e consecutivas ("Parcelas a Prazo"), nos termos e condições
previstos na Escritura de Compra e Venda.

"Créditos Imobiliários":

A totalidade dos créditos imobiliários relativos às Parcelas a Prazo
devidas pelo Devedor no âmbito da Escritura de Compra e Venda,
incluindo

os

respectivos

acessórios,

tais

como

encargos

moratórias, multas e penalidades, nos termos previstos na
Escritura de Compra e Venda.
"CRI":

Os certificados de recebíveis imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão
da Emissora.

"CRI em Circulação":

Para fins deste Termo de Securitização, são todos os CRI subscritos
e integralizados, excluídos aqueles mantidos em tesouraria pela
Emissora, pela Cedente ou pelo Devedor, ou aqueles de titularidade
de sociedades controladas pela Emissora, pela Cedente ou pelo
Devedor (diretas ou indiretas), controladoras (ou grupo de
controle)

da

Emissora,

da

Cedente

ou

do

Devedor

e

administradores da Emissora, da Cedente ou do Devedor, de
sociedades controladas pela Emissora, pela Cedente ou dw
Devedor (diretas ou indiretas) ou de controladoras (ou grupo de
controle) da Emissora, da Cedente ou do Devedor, incluindo, ma
não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a
qualquer das pessoas anteriormente mencionadas.
"CVM":

Comissão de Valores Mobiliários.

"Data de Emissão":

18 de dezembro de 2019.

"Data de Integralização":

A data de integralização dos CRI pelos Investidores.

4

f1

1

\

"Data de Vencimento":

18 de dezembro de 2034.

"Datas de Pagamento":

Conforme cronograma de pagamentos constante do Anexo Ia este
Termo de Securitização.

"Devedor":

NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO II\IOBILL'\RIO, fundo de
investimento imobiliário devidamente constituído e existente de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil, regido pela
Lei Federal nº 8.668, de 25 de junho de 1993, pela Instrução CVM
n.º 472/2008, e pelas demais disposições legais e regulamentares
que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ /ME sob o nº
30.495.165/0001-42, representado por sua administradora,
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
36.113.876/0001-91, com sede na Avenida das Américas, nº 3.434,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 61. 07,
sl. 201, CEP 22.631-004, neste ato representada na forma de seu
contrato social, ou qualquer sociedade ou fundo de investimento
que a venha a suceder, inclusive o XP LüG FUNDO DE
INVESTL\IENTO ll\IOBILL'\RIO - Fll, fundo imobiliário devidamente
constituído e existente de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil, regido pela Lei Federal nº 8.668, de 25 de
junho de 1993, pela Instrução CVM nº 472/08, e pelas demais
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 26.502.794/0001-85, devidamente
registrado sob o nº 1099905 em 30/11/2017 no 2º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Comarca do Rio de
Janeiro/RJ, neste ato representado por sua gestora, XP VISTA
ASSET 1-1ANAGEMENT LTDA., sociedade de responsabilidade
limitada, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.909, 30º andar (parte), Torre Sul, Vila Nova Conceição, São
Paulo/SP, CEP 04543-907, inscrita no CNPJ/tfE sob o nº
16. 789.525/0001-98.

"Dia(s) Útil(eis)":

Qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado
nacional.

"Direitos Creditórios"

Todos os direitos creditórios de titularidade do Devedor
decorrentes da locação de imóvel de propriedade o Devedor, nos
termos do "Instrumento Particular de Contrato de LocafàO de Imóvel não
Residemial a ser Constn!Ído em Lote de Temno Próprio, Localizado no
Condomínio Logístico Cone Afultimodal 2- Galpão 01, situado na BR 101

SUL, S/N, Ponte dos Caroalhos, Cabo de Santo Agostinho/PE",
celebrado entre o Devedor e a Companhia Brasileira de
Distribuição CBD, em 13 de nnvembro de 2013, conforme aditado
de tempos cm tempos.
"Documentos da Operação":

Significam (i) a Escritura de Compra e Venda; (ii) o Contrato de
Cessão; (iii) a CCI; (iv) este Termo de Sccuritização; (v) o Contrato
de Cessão Fiduciária; e (vi) os Boletins de Subscrição.

"Emissão":

A presente emissão de CRI, a qual constitui a 63ª série da 4ª
emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Emissora.

"Emissora", "ISEC" ou
"Securitizadora":
"Escriturador":

ISEC Securitizadora S.A., acima qualificada.
Banco Bradesco S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, Prédio
Amarelo, 2º andar, Bairro Vila Yara, inscrita no CNPJ /ME sob
nº 60.746.948/0001-12, responsável pela escrituração dos CRI.

"Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado":

Qualquer um dos eventos previstos na Cláusula 11.1 abaixo, os
quais ensejarão a assunção imediata da administração do
Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, se aplicável.

"Eventos de Pagamento Antecipado

Cada um dos eventos descritos na Cláusula 8.4 deste Termo de

Compulsório":

Securitização.

"Fundo de Reserva":

O fundo de despesas a ser constituído, nos termos da Cláusula 15. 7
deste Termo de Securitização.

"IBGE":

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

"IGP-M/FGV":

Índice Geral de Preços - tiercado, apurado e divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

"Imóveis":

Os imóveis de titularidade do Devedor,
Anexo II a este Termo de Securitização.

"Instituição Custodiante":

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda,
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2227, 2º andar, CEP 01452000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 22.610.500/0001-88,
responsável pela custódia da CCI.
~
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"Instrução CV:M 301":

Instrução da CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme
alterada.

"Instrucão CVM 358":

Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada.

"Instrução CVJ\f 472":

Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme
alterada.

"Instrução CVJ\I 476":

Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada.

"Instrução CVM 539":

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

"Instrução CVM 555":

Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme
alterada.

"Instrução CVM 583":

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

"Investidores Profissionais",
"Investidores" ou "Investidor":

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

"IPCA":

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
IBGE.

"Lei das Sociedades por Ações":

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor.

"Legislação Anticorrupção":

Significa quaisquer leis ou regulamentos, nacionais ou estrangeiros,
contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública,
incluindo, sem limitação, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
conforme alterada, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
conforme alterada, a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,
conforme alterada, o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015,
conforme alterado, o U .S. F oreign Corrupt Practices Act of 1977,
o OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Officials in Internacional Business Transactions e o UK Bribery
Act 201 O, conforme aplicável.

"Lei nº 10.931 ":

Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme altera~
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"Obrigações Garantidas"

(i) todas as obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes
ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive
decorrentes dos juros, multas, despesas, custas, honorários,
encargos, penalidades e indenizações relativas aos Créditos
Imobiliários, ao presente Contrato, incluindo, sem limitação, o
pagamento pontual das Parcelas a Prazo e dos eventos de Resgate
Antecipado Obrigatório (conforme definido abai.xo); e (ii) todos os
custos e despesas incorridos cm relação à emissão e manutenção
da CCI e dos CRI e à Securitização, inclusive, mas não
exclusivamente para fins de cobrança dos Créditos Imobiliários,
dos CRI e excussão da Cessão Fiduciária, incluindo penas
convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais
ou extrajudiciais e tributos.

"Oferta Restrita":

A distribuição pública dos CRI, que será realizada com esforços
restritos de distribuição, em regime de melhores esforços de
colocação, nos termos da Instrução CVM 476.

"Pagamento Antecipado Facultativo":

A opção do Devedor de, após o prazo de 12 (doze) meses contados
da data do pagamento do Preço da Cessão, antecipar o pagamento,
total ou parcialmente, dos Créditos Imobiliários, nos termos da
Cláusula 8.5 deste Termo de Securitização e da Cláusula 5.2 do
Contrato de Cessão.

"Parcelas a Prazo":

As 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e consecutivas, nos
termos e condições previstos na Escritura de Compra e Venda.

"Patrimônio Separado":

O patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário,
composto

pelos

Créditos

Imobiliários,

representados

integralmente pela CCI e pela Conta Vinculada, o qual não se
confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina
exclusivamente à liquidação dos CRI a que estão afetados.
"Período de Capitalização":

O intervalo de tempo que se inicia: (i) na Data da Integralização,
no caso do primeiro Período de Capitalização, ou (ii) no caso dos
demais Períodos de Capitalização, na última Data de Pagamento da
Remuneração (inclusive) e termina na Data de Pagamento da
Remuneração (exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o
anterior sem solução de continuidade até a Data de Vencimento ou
resgate antecipado dos CRI, conforme o caso.

"Preço da Cessão":

O valor a ser pago pela Emissora à Cedente pela aquisição dos
Créditos Imobiliários, nos termos do Contrato de Cessãy
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"Regime Fiduciário":

Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514, o regime fiduciário instituído
sobre os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela
CCI e pela Conta Centralizadora, segregando-os do patrimônio
comum da Emissora, até o pagamento integral dos CRI, para
constituição do Patrimônio Separado.

"Remuneração":

Os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário dos CRI, conforme previstos na Cláusula 5.2 abaixo.

"Taxa DI":

Taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um
dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3 (Segmento Cetip UTVM), no
informativo diário disponível em sua página na Internet
Q1ttp://www.b3.com.br/pt br/).

"Taxa SELIC":

Taxa de juros média ponderada pelo volume das operações de
financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais,
apurados pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC.

"Termo de Securitização":

O presente Tem10 de Secttriti::;_afào de Créditos Imobiliánºos da 63ª Sé,ie da

4ª Emissão de Certijicados de Recebíveis Imobiliários da !SEC Sectmºti::;pdora
S.A.
"Titulares de CRI":

Os detentores dos CRI, a qualquer tempo.

"Valor Nominal Unitário":

O valor nominal unitário dos CRI, de R$ 1.000,00 (mil reais), na
Data de Emissão dos CRI, ou o seu saldo, calculado conforme
Cláusula 5.1 abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
2.1.
Vinculação dos Créditos Imobiliários: Por meio deste Termo de Securitização, a Emissora
vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados
pela CCI, aos CRI da 6Y série de sua 4ª emissão, conforme as características descritas na Cláusula
Terceira abaixo.
2.2.

Autorização: A presente Emissão foi autorizada pelo Conselho de Administração da

Emissora em reunião realizada em 10 de janeiro de 2019, cuja ata foi registrada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo cm sessão de 22 de janeiro de 2019, sob o nº 47.719 /19-9 e publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "O Dia SP" nas edições de 25 de janeiro de 2 ~
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e 25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2019, respectivamente.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS
3.1.

Valor de Emissão: Os Créditos Imobiliários representados pela CCI vinculados à presente

Emissão possuem, na Data de Emissão dos CRI, o valor total de R$60.4 71.000,00 (sessenta milhões
e quatrocentos e setenta e um mil reais).
3.2.

Forma: A CCI representativa dos Créditos Imobiliários foi emitida sob a forma integral,

escritura!, sem garantia real imobiliária, nos termos da Lei nº 10.931.
3.2.1.
3.3.

A CCI encontra-se devidamente custodiada junto à Instituição Custodiante.

Aquisição dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários foram transferidos pela

Cedente à Emissora, nos termos do Contrato de Cessão.
3.4.

Preço da Cessão: A Emissora pagará à Cedente, pela aquisição dos Créditos Imobiliários,

o Preço da Cessão, desde que cumpridas as Condições Precedentes, conforme disposto no
Contrato de Cessão.

CLÁUSULA QUARTA- DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI
4.1.

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

Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI, possuem as seguintes características:
(i)

Emissão: 4ª.

(ii)

Série: 63ª.

(iii)

Quantidade de CRI: 60.471 (sessenta mil e quatrocentos e setenta e um reais).

(iv)

Forma: os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será

comprovada pelo extrato da conta de depósito aberta em nome de cada titular e emitido pela B3,
quando os CRI estiverem custodiados na B3. Adicionalmente, será reconhecido como
comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo
Escriturador, a partir das informações prestadas com base na posição de custódia eletrônica
constante da B3, quando os CRI estiverem eletronicamente custodiados na B3.
(v)
Valor Total dos CRI: R$60.471.000,00 (sessenta milhões e quatrocentos e setenta e um
mil reais), na Data de Emissão.
(vi)

Valor Nominal Unitário dos CRI: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emiss~
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(vii)

Atualização Monetária dos CRI: o Valor Nominal Unitário dos CRI não será atualizado

monetariamente.
(viii)

Remuneração dos CRI: sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o

caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida
de uma sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata /emporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data
de Integralização ou a Data de Pagamento dos CRI imediatamente anterior (inclusive), até a data
do seu efetivo pagamento (exclusÍ\'e), calculados conforme Cláusula 5.2 abaixo.
(ix)

Periodicidade de Pagamento de Remuneração dos CRI: conforme Datas de Pagamento

previstas no Anexo Ia este Termo de Securitização.
(x)

Periodicidade de amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI: conforme Datas de

Pagamento previstas no Anexo Ia este Termo de Securitização.
(xi)

Regime Fiduciário: será instituído o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários,

representados integralmente pela CCI e pela Conta Centralizadora, nos termos deste Termo de
Securitização.
(xii)

Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação
Financeira: B3.
(xiii)

Local de Emissão dos CRI: Cidade São Paulo, Estado de São Paulo.

(xiv)

Data de Emissão dos CRI: 18 de dezembro de 2019.

(xv)

Data de Vencimento dos CRI: 18 de dezembro de 2034.

(xvi)

Prazo da Emissão: 5.479 (cinco mil e quatrocentos e setenta e nove) dias contados da

Data de Emissão.
(xvii)

Garantia dos CRI: Em garantia às Obrigações Garantidas, será constituída pelo Devedor

a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios, por meio da celebração do Contrato de Cessão
Fiduciária.
(xviii)

Garantia flutuante e coobrigação da Emissora: não.

(xix)

Riscos: conforme fatores de risco descritos no Anexo IV a este Termo de Securitização.

4.2.

Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI

serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento do Preço da Cessão à Ceden~
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conforme o disposto no Contrato de Cessão.
4.3.

Pagamento dos Créditos Imobiliários: Os pagamentos dos Créditos Imobiliários

representados integralmente pela CCI serão depositados diretamente na Conta Centralizadora,
observado o disposto na Cláusula 2.5 do Contrato de Cessão.
4.4.

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

por agência de classificação de risco (rating).
4.5.

Garantia da Emissão: Os CRI não contam com quaisquer garantias.

Prioridade de Pagamentos: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade cm
4.6.
relação aos pagamentos dos Créditos Imobiliários, de forma que cada item somente será pago caso
haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior:
(i)

despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a próxima Data de
Pagamento dos CRI e recomposição do Fundo de Reserva, até ser atingido o Valor
Mínimo do Fundo de Reserva, em caso de inadimplemento da obrigação do Devedor
prevista na Cláusula 15. 7 .2;

(ii)

Encargos Moratórias devidos e não pagos;

(iii)

Remuneração dos CRI; e

(iv)

amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme prevista neste Termo de
Securitização, e encargos moratórias eventualmente incorridos.
4.6.1. Os CRI não serão considerados, cm nenhuma hipótese, inadimplidos quando
amortizados de acordo com a tabela de amortização vigente para esses CRI à época,
conforme Anexo I a este Termo de Securitização, acrescidos da Remuneração.

CLÁUSULA QUINTA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REMUNERAÇÃO DOS
CRI
5.1.

Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário dos CRI não sera atualizado

monetariamente.
5.2.
Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios correspondentes 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de
uma sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde
a Data de Integralização ou da Data de Pagamento dos CRI imediatamente anterior (inclusive), até
a data do seu efetivo pagamento (exclusive), de acordo com a seguinte fórmula:

~
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----------------------------------------.--------------

J

= VNe x (Fator Juros -

1)

onde:

] = valor unitário da Remuneração, devida no final de cada Período de Capitalização, calculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, no início de cada
Período

de

Capitalização, informado/ calculado

com

8

(oito)

casas

decimais,

sem

arredondamento; e
FatorJuros = fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de spread calculado
com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FarorJuros:. FatorDl< FarorSpreit
onde:
FatorDI = produtório das Taxas DI-Over, desde a data de início do respectivo Período de
Capitalização (inclusive), até a data de cálculo (exclusive), calculado com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

n
nv1

Fator DI

=

[1 + (TD!k)]

k=l

onde:
n = número total de Taxas DI-Over, consideradas na apuração do produtório, sendo "n" um
número inteiro;
k = número de ordem das Taxas DI-Over, variando de "1" até "n"; e
TDik = Taxa DI-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais,
com arredondamento, na base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, apurada da seguin~
forma:
7'
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onde:
Dlk = Taxa DI-Over, de ordem "k", divulgada pela B3, utilizada com 2 (duas) casas decimais;
PatorSpread = calculado com 9 (noYe) casas decimais, com arredondamento, apurado da
seguinte forma:

FatorSpread =

t(
([

spread
!OO

l}

):s.:
fl
+ 1} _

onde:
spread = 1,75; e
n

= (i) número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento

da Remuneração imediatamente anterior, se houver, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo
"n" um número inteiro.

O cálculo da Remuneração está sujeito às seguintes observações:
• o fator resultante da expressão (1

+ TDik) é considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento;
• efetua-se o produtório dos fatores diários (1

+ TDik), sendo que a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;
• uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8
(oito) casas decimais, com arredondamento;
• o fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento;
• para efeito do cálculo da Remuneração, será sempre considerada a Taxa DI, divulgada no
Dia Útil imediatamente anterior à data de cálculo;
• a Remuneração dos CRI será sempre paga no 18º (décimo oitavo) dia de cada mês ou no Dia
Útil subsequente, caso referida data não seja um Dia Útil;
• a Taxa DI deyerá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulg~
pela B3.
7~
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5.2.1.

Observado o disposto na Cláusula 5.4 abaixo, se, quando do cálculo de quaisquer

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

5.2.2. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ ou din1lgação ("Período de Ausência
da Taxa DI"), ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI aos CRI por proibição legal
ou judicial, será utilizado seu substituto legal ou, na sua falta, será utilizada a Taxa SELIC ou, na
sua falta, será utilizado seu substituto legal até que a Taxa DI volte a ser divulgada ou seja
novamente permitida sua utilização. Na falta do substituto legal da Taxa SELIC, o Agente
Fiduciário deverá, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de término do Período de
Ausência da Taxa DI ou da data da proibição legal ou judicial, conforme o caso, convocar
Assembleia Geral de Titulares de CRI (na forma e prazos estipulados neste Termo de Securitização)
para que os Titulares de CRI definam, obsetTado o disposto neste Termo de Securitização e de
comum acordo com a Emissora, o novo parâmetro de remuneração das Parcelas a Prazo, e
consequentemente dos CRI, a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as condições
do mercado vigentes à época, devendo ser realizada na mesma data assembleia geral de Titulares
de CRI para deliberar da mesma forma que tal matéria foi tratada na respectiva Assembleia Geral
de Titulares de CRI, nos termos da Cláusula 12 abaixo. Até a deliberação desse novo parâmetro de
remuneração dos CRI, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRI
previstas neste Termo, será utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à
última Taxa DI, divulgada oficialmente, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras,
multas ou penalidades entre a Emissora e/ ou os Titulares de CRI quando da deliberação do novo
parâmetro de remuneração para as Parcelas a Prazo e, consequentemente, para os CRI. Caso a
Taxa DI ou a Taxa SELIC, conforme o caso, volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia
Geral de Titulares de CRI prevista acima, referida assembleia não será realizada, e a Taxa DI ou a
Taxa SELIC, conforme o caso, a partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada
para o cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRI previstas neste Termo de
Securitização.

5.2.3.

Caso, (i) na Assembleia Geral de Titulares de CRI prevista acima não haja acordo sobre a

nova remuneração das Parcelas a Prazo e, consequentemente dos CRI, nos termos previstos neste
Termo de Securitização, (ii) o Devedor e a Cedente não concordem com o novo parâmetro de
remuneração da Parcela a Prazo e, consequentemente dos CRI, estabelecido da referida Assembleia
Geral de Titulares de CRI; ou (iii) não seja possível, por falta de quórum, a instalação da Assembleia
Geral de Titulares de CRI prevista acima, o Devedor deverá resgatar as Parcelas a Prazo, com o
consequente resgate antecipado dos CRI a ser realizado pela Emissora, no prazo de até 3 (três)
meses contados da data da Assembleia Geral de Titulares do CRI, pelo seu respectivo saldo do
Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração devida até a data do efetivo resgate,
calculada pro rata temporis, a partir da primeira Data de Integralização ou da data de pagame~
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da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da
Remuneração, será utilizado para a apuração de "TDik" o valor da última Taxa DI divulgada
oficialmente, observadas ainda as demais disposições previstas neste Termo de Securitização para
fins de cálculo da Remuneração.
5.2.4.

Farão jus ao recebimento de qualquer nlor devido aos Titulares de CRI nos termos deste

Termo de Securitização aqueles que forem Titulares de CRI no encerramento do Dia Útil
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento.
5.3.

Amortização: O Valor Nominal Unitário será amortizado, nas datas indicadas no Anexo

la este Termo de Securitização, de acordo com a fórmula abai.xo:

AMi = SDa X TAi, onde:
AMi

= Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais, calculado com 8

(oito) casas decimais, sem arredondamento;
SDa

= saldo devedor unitário dos CRI atualizado para o dia do aniversário do mês atual.

Valor em reais calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
TAi = Taxa de Amortização i-ésima, expressa cm percentual, com 4 (quatro) casas decimais
de acordo com a tabela de amortização do Anexo Ia este Termo de Securitização.
5.4.

Impontualidadc no Pagamento: Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia

devida aos Titulares de CRI, aplicar-se-á (i) multa convencional, irredutível e não compensatória,
de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórias à razão de 1% (um por cento) ao mês ("Encargos
Moratórias"), sendo certo que se os Créditos Imobiliários não forem recebidos pela Emissora,
esses Encargos Moratórias serão devidos pelo Devedor, ou ainda caso a mora seja ocasionada por
falha ou indisponibilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, os Encargos Moratórias
previstos nesta cláusula não terão efeito.
5.5.

Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRI referentes aos valores a que fazem jus os

Titulares de CRI serão efetuados pela Emissora utilizando-se os procedimentos adotados pela B3,
observado a Cláusula 5.6 abaixo. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam
custodiados na B3 nas Datas de Pagamento dos CRI, os pagamentos serão realizados diretamente
pela Emissora. Nesta hipótese, a partir da referida Data de Pagamento, não haverá qualquer tipo
de atualização ou juros sobre o valor a ser recebido pelo respectivo Titular de CRI.
5.5.1. O não comparecimento do Titular de CRI para receber o valor correspondente a
qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo
de Securitização ou em comunicado publicado pela Emissora nos termos da Cláusula 17
abai.xo, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respec~

16

vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente.
5.6.

Prorrogação de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento

de qualquer obrigação pecuniária relativa aos CRI (inclusive, referentes ao pagamento de qualquer
obrigação pecuniária da Emissora no âmbito deste Termo de Securitização), sem que haja qualquer
acréscimo aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útil imediatamente subsequente, caso a
respectiva Data de Pagamento não seja Dia Útil.
Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo de 2 (dois) Dias Úteis entre
5.6.1.
o recebimento pela Emissora dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela
CCI e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI.

CLÁUSULA SEXTA- DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI
6.1.

Os CRI serão objeto da Oferta Restrita, em conformidade com a Instrução CVM 476,

sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo
6º, da Instrução CVM 476.
6.2.

A Oferta restrita será realizada diretamente pela Emissora, nos termos do artigo 9 da

Instrução CVM 414, e é destinada apenas à investidores que atendam às características de
Investidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da Instrução CVM 539 e do artigo 3 da
Instrução CVM 476, respeitadas eventuais vedações ao investimento no CRI ofertado previstas na
regulamentação em vigor.
6.3.

Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM 476, os CRI da presente Oferta Restrita

serão ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e subscritos por, no
máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais
6.4.

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

estes fornecer, por escrito, declaração no boletim de subscrição, atestando que estão cientes que:
(a) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM, e (b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições
de negociação previstas na Instrução CVi\l 476. Ademais, os Investidores Profissionais deverão
fornecer, por escrito, declaração, atestando sua condição de Investidor Profissional, nos termos
definidos neste Termo.
6.5.

O Valor Total dos CRI não pode ser aumentado em nenhuma hipótese.

6.6.

A Oferta Restrita será encerrada quando da subscrição e integralização da totalidade dos

CRI pelos Investidores Profissionais, ou a exclusivo critério de Emissora, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados do início da distribuição dos CRI, o que ocorrer primeiro.
6.6.1. Cabe à Emissora informar à CVM, em conformidade com o artigo 8º e 7º da
Instrução CVM 476, o início da Oferta, no prazo de até 05 (cinco) Dias úteis contador
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primeira procura a potenc1a1s investidores, devendo referida comunicação ser
encaminhada por intermédio da página de CVM na rede mundial de computadores e
conter as informações indicadas no artigo 7 da Instrução CVM 476. confirmar forma de
envio pelo site da CVM. Necessário entender se faremos isso com a mesma senha da
CVM.
6.6.2. A comunicação de que trata o item 3.4.1 no Anexo 7 A da Instrução CVM 476
acima, deverá conter as informações indicadas.
6.6.3. A Securitizadora deverá manter lista contendo (i) o nome das pessoas procuradas;

(ii) o número do Cadastro de pessoas físicas (CPF), o Cadastro Nacional de pessoas
jurídicas (CNPJ) (iii) a data em que foram procuradas e (iv) a sua decisão em relação à
Oferta Restrita.
6.7.

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

Restrita de-verá ser informado pela Securitizadora à CVM, no plano de S (cinco) <lias corridos
contados do seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da
página da CVM ne rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no Anexo I
da Instrução CVM 476 ou por outro meio admitido pela CVM em caso de indisponibilidade do
sistema eletrônico disponível na página da rede mundial de computadores da CV1'v1.
6.8.

No caso de cancelamento da Oferta e determinado investidor já tenha realizado a

integralização dos CRI, a Emissora deverá em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data do
cancelamento da Oferta, fazer o rateio entre os subscritores dos recursos financeiros recebidos,
líquidos das despesas flat (previstas no Anexo III do Contrato de Cessão) e demais custos incorridos
pelo Patrimônio Separado, nas proporções dos CRI integralizados e, caso aplicável, acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações obtidas com os recursos integralizados, sendo certo
que não serão restituídos aos investidores os recursos despendidos com o pagamento de tributos
incidentes sobre a aplicação financeira, os quais serão arcados pelos investidores na proporção dos
valores subscritos e integralizados
6.9.

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

será restrita junto à CVM, nos termos da Instrução CVM 476. A Emissão poderá ser registrada na
ANBIMA, de acordo com o Código ANBIMA.
6.1 O.
Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente poderão
ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90
(noventa) <lias da data de subscrição <los CRI pelos Investidores Profissionais.
6.11.
Os CRI de presente Emissão somente poderão ser negociados entre investidores
Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos
termos do artigo 21 da Lei ne 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da instrução
da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e apresente prospecto da o f e ~
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CVM, nos termos da regulamentação aplicável.
6.11.1. Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela
Emissora exclusivamente para o pagamento à Cedente do Valor da Cessão, descontados os
valores de determinadas despesas iniciais da Emissão, conforme descritas no Anexo III ao
Contrato de Cessão, e os valores para constituição do Fundo de Reserva, na forma prevista
no Contrato de Cessão.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI
Subscrição e Integralização dos CRI: Os CRI serão subscritos e integralizados na forma
7.1.
da Cláusula 7.1.1 abaixo. O preço de integralização será correspondente ao Valor Nominal Unitário
na Data de Integralização, sendo admitido, inclusive, ágio ou deságio no momento da sua
subscrição e integralização ("Preço de Integralização").
7.1.1.

A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, na

data a ser informada pela Emissora, pelo Preço de Integralização.
A integralização dos CRI será realizada via B3, segundo os procedimentos de
7.1.2.
liquidação estabelecidos pelo próprio ambiente.

CLÁUSULA OITAVA-AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE
ANTECIPADO DOS CRI
8.1.

Amortização Extraordinária Facultafrrn ou Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora

não poderá realizar a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário dos CRI
ou o resgate antecipado facultativo dos CRI.
8.2.

Resgate Antecipado Obrigatório: A Emissora obriga-se a realizar o resgate antecipado da

totalidade dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitização ("Resgate Antecipado
Obrigatório") nas hipóteses de: (i) Pagamento Antecipado Facultativo total, conforme previsto na
Cláusula 8.5 abaixo; (ii) Evento de Ausência de Taxa DI, nos termos da Cláusula 5.1.3 acima; o

(iii) Pagamento Antecipado Compulsório, conforme previsto na Cláusula 8.4 abaixo.
8.2.1. A Emissora utilizará os valores recebidos nas hipóteses da Cláusula 8.2 acima para
realizar o Resgate Antecipado Obrigatório da totalidade dos CRI vinculados ao presente
Termo de Securitização.
8.2.2. O Resgate Antecipado Obrigatório somente poderá ocorrer mediante comunicação
("Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório") ao Agente Fiduciário, com cópia à
B3, nos termos da Cláusula 19.1 deste Termo de Securitização, com antecedência mínima
de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate Antecipad_y
Obrigatório ("Data do Resgate Antecipado Obrigatório").
-Z-
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8.2.3. Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os Titulares de CRI farão jus ao
pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração, calculada

pro rata temporis, desde a Data de Integralização dos CRI ou a Data de Pagamento da
Remuneração dos CRI imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate
Antecipado Obrigatório e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pelo
Devedor nos termos dos Documentos da Operação ("Valor do Resgate Antecipado").
8.2.4.

Nos casos de Resgate Antecipado Obrigatório cm decorrência de Pagamento Antecipado

Facultativo total, os Titulares de CRI farão jus ao Valor do Resgate Antecipado acrescido de um
prêmio equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa,pro rata temporispor Dias
Úteis decorridos entre a data do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório e a Data de Vencimento
dos CRI ("Prêmio de Resgate"), conforme a fórmula abaixo:
Prêmio= 0,35%*Duration x Valor do Resgate Antecipado
onde:
"Duration": é a duration dos CRI na Data do Resgate Antecipado Obrigatório (em anos),
calculada com base na média ponderada do prazo dos fluxos do CRI (em anos)
ponderados pelo valor presente dos respectivos fluxos na Data do Resgate Antecipado
Obrigatório.
8.2.5. Na Comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório deverá constar: (a) a Data do
Resgate Antecipado Obrigatório; (b) menção ao valor do Resgate Antecipado
Obrigatório; e (c) quaisquer outras informações que, no entendimento da Emissora, sejam
necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Obrigatório.
8.2.6. Os CRI objeto do Resgate Antecipado Obrigatório serão obrigatoriamente
cancelados. O Resgate Antecipado Obrigatório abrangerá a totalidade dos CRI, não sendo
permitido o Resgate Antecipado Parcial.
8.2.7. A data para realização
obrigatoriamente, ser um Dia Útil.

do

Resgate

Antecipado

Obrigatório

deverá,

8.3.
Amortização Extraordinária Obrigatória: A Emissora obriga-se a realizar a amortização
extraordinária obrigatória dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitização ("Amortização
Extraordinária Obrigatória") na hipótese de Pagamento Antecipado Facultativo Parcial, nos termos
da Cláusula 8.5 abaixo.
8.3.1. A Emissora utilizará os valores recebidos na hipótese da Cláusula 8.3 acima para
realizar a Amortização Extraordinária Obrigatória do Valor Nominal Unitário dos CRI
vinculados ao presente Termo de Securitização, limitada a 98% (noventa e oito por c e n ~
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do Valor Nominal Unitário dos CRI. A Amortização Extraordinária Obrigatória deverá
ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) Dias Úteis contados da data em que a
Emissora receber os recursos do Devedor referente ao Pagamento Antecipado
Facultativo parcial.
8.3.2. A Amortização Extraordinária Obrigatória somente poderá ocorrer mediante
comunicação ("Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória") ao Agente
Fiduciário, com cópia à B3, nos termos da Cláusula 19.1 deste Termo de Securitização,
com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para realização da efetiva
Amortização Extraordinária Obrigatória ("Data da Amortizacão Extraordinária
Obrigatória").
8.3.3. Por ocasião da Amortização Extraordinária Obrigatória, os Titulares de CRI farão
jus ao valor pago antecipadamente pelo Devedor, de acordo com o previsto na clausula
5.2.1 do Contrato de Cessão ("Valor da Amortização Extraordinária Obrigatória").
8.3.4. Nos casos de Amortização Extraordinária Obrigatória em decorrência de
Pagamento Antecipado Facultativo parcial, os Titulares de CRI farão jus ao Valor da
Amortização Extraordinária Obrigatória acrescido de um prêmio equivalente a 0,35%
(trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos entre a data da efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória e a Data de
Vencimento dos CRI ("Prêmio de Amortização"), conforme a fórmula abaixo:
Prêmio

= 0,35%*Duration x Valor da Amortização Extraordinária Obrigatória

onde:
"Duration": é a dttration dos CRI na Data da Amortização Extraordinária Obrigatória (em
anos), calculada com base na média ponderada do prazo dos fluxos do CRI (em anos)
ponderados pelo valor presente dos respectivos fluxos na Data da Amortização
Extraordinária Obrigatória.
8.3.5. Na Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória deverá constar: (a) a
Data da Amortização Extraordinária Obrigatória; (b) menção ao valor da Amortização
Extraordinária Obrigatória; e (c) quaisquer outras informações que, no entendimento da
Emissora, sejam necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária
Obrigatória.
8.3.6. A data para realização da Amortização Extraordinária Obrigatória deverá,
obrigatoriamente, ser um Dia Útil.
8.4.

Pagamento Antecipado Compulsório: Conforme previsto na Cláusula 5.1 do Contrato;<
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Cessão, os Créditos Imobiliários deverão ser objeto de pagamento antecipado compulsório
("Pagamento Antecipado Compulsório"), pelo Devedor ou pela Cedente, conforme o caso, na
hipótese de ocorrência de qualquer um dos eventos previstos abaixo (cada um, um "Evento de
Pagamento Antecipado Compulsório"):
(i)

pela Cedente no caso de invalidade, nulidade e/ ou ineficácia dos Créditos Imobiliários
e/ ou da Escritura de Compra e Venda;

(ii)

pelo Devedor no caso de descumprimento, pelo Devedor, de obrigação relacionada ao
pagamento das Parcelas a Prazo, conforme previsto na Escritura de Compra e Venda,
não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do referido descumprimento;

(iii)

pelo Devedor no caso de descumprimento pelo Devedor de qualquer obrigação não
pecuniária decorrente da Escritura de Compra e Venda e/ ou do Contrato de Cessão,
não sanado no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados do recebimento, pela parte
inadimplente, da notificação de referido descumprimento;

(iv)

pelo Devedor, caso ocorra um Evento de Ausência da Taxa DI, nos termos da Cláusula
5.1.3 acima.
8.4.1.

Na ocorrência dos Eventos de Pagamento Antecipado Compulsório, a Emissora

deverá, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em tomar ciência sobre a
ocorrência de tal evento, convocar uma assembleia geral de titulares de CRI, para deliberar
sobre o Pagamento Antecipado Compulsório dos Créditos Imobiliários.
8.4.2.

Caso os titulares de CRI reunidos em assembleia geral deliberem sobre o

Pagamento Antecipado Compulsório dos Créditos Imobiliários, o Devedor, nos casos
previstos nos incisos (ii), (iii) e (iv) acima, ou a Cedente, no caso previsto no inciso (i) acima,
deverão, conforme o caso, pagar à Emissora o Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu
saldo, conforme o caso, acrescido de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de uma
sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis desde a Data de Integralização ou da data
de pagamento da parcela imediatamente anterior até a data do seu efetivo pagamento
(exclusive), e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pelo Devedor ou pela
Cedente, conforme o caso, nos termos dos Documentos da Operação ("Valor de
Pagamento Antecipado Compulsório"), observado o disposto no Contrato de Cessão.
8.4.3. O pagamento do Valor de Pagamento Antecipado Compulsório, a ser feito pelo
Devedor ou pela Cedente, conforme o caso, à Emissora, nos termos da Cláusula 8.4.2
acima, deverá ser efetuado em moeda corrente nacional e em recursos imediatamente
disponíveis na Conta Centralizadora, em até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento,
pelo Devedor, de notificação informando sobre a ocorrência do Evento de Pagam?'
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Antecipado Compulsório, conforme deliberado pelos titulares de CRI, nos termos da
Cláusula 8.4.1 acima.
8.4.4.

Os pagamentos recebidos pela Emissora nos termos desta Cláusula deverão ser

obrigatoriamente creditados na Conta Centralizadora e utilizados em conformidade com a
prioridade de pagamentos prevista na Cláusula 4.6 do Termo de Securitização.
8.5.

Pagamento Antecipado Facultativo: O Devedor terá a opção de, a qualquer momento,

antecipar o pagamento total ou parcial dos Créditos Imobiliários, mediante comunicação prévia de
30 (trinta) dias da data pretendida para a sua realização ("Pagamento Antecipado Facultativo").
Nesse caso, a Emissora obriga-se a realizar o Resgate Antecipado Obrigatório ou Amortização
Extraordinária Obrigatória, conforme o caso, dos CRI vinculados ao presente Termo de
Securitização.
8.5.1. Em caso de Pagamento Antecipado Facultativo total, a Emissora deverá realizar o
Resgate Antecipado Obrigatórios dos CRI, nos termos estabelecidos na Cláusula 8.2 acima
8.5.1.1. Em caso de Pagamento Antecipado Facultativo total, o valor pago antecipadamente
pelo Devedor deverá corresponder e o valor a ser amortizado deverá corresponder ao Valor
Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o caso,, acrescido de 100% (cem por
cento) da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
desde a Data de Integralização ou a data de pagamento da parcela imediatamente anterior
até a data do seu efetivo pagamento (exclusive) ("Valor do Pagamento Antecipado
Facultativo Total" e, em conjunto com o Valor do Pagamento Antecipado Facultativo
Parcial, "Valor do Pagamento Antecipado Facultativo"), e de prêmio, calculado na forma
da Cláusula 8.5.3 abaixo.
8.5.2. Em caso de Pagamento Antecipado Facultativo parcial, a Emissora deverá realizar a
Amortização Extraordinária Obrigatório a dos CRI, nos termos estabelecidos na Cláusula
8.3 acima.
8.5.2.1. Observado do disposto na Cláusula 8.3.1. acima, em caso de Pagamento
Antecipado Facultativo Parcial, o valor pago antecipadamente pelo Devedor será
amortizado do Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, limitado a
98% (noventa e oito por cento) do saldo, acrescido de 100% (cem por cento) da Taxa DI,
acrescida de uma sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a Data de
Integralização ou a data de pagamento da parcela imediatamente anterior até a data do seu
efetivo pagamento (exclusive) ("Valor do Pagamento Antecipado Facultativo Parcial"), e
de prêmio, calculado na forma da Cláusula 8.5.3 abaixo.
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8.5.3. Observado o disposto nas Cláusulas 8.2.4 e 8.3.4 acima, em qualquer caso de
Pagamento Antecipado Facultativo total ou parcial, o valor pago antecipadamente pelo
Devedor em decorrência de Pagamento Antecipado Facultativo será acrescido do Prêmio
de Resgate ou do Prêmio de Amortização, conforme o caso

CLÁUSULA NONA- DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO
9.1.

Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514, a Emissora institui o Regime

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI e a Conta
Centralizadora.
9.1.1.

O Regime Fiduciário instituído pela Emissora será registrado na Instituição

Custodiante, conforme previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931 e nos
termos da declaração constante do Anexo VII a este Termo de Securitização.
9.2.
Segregação: Os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI e a Conta
Centralizadora sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da
Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento
dos CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei nº
9.514, até o pagamento integral dos CRI.
9.3.

Credores da Emissora: Na forma do artigo 11 da Lei nº 9.514, os Créditos Imobiliários

representados integralmente pela CCI e pela Conta Centralizadora estão isentos de qualquer ação
ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à
execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só
responderão pelas obrigações inerentes aos CRI, observado o quanto previsto no artigo 76 da
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, conforme alterada.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará o Patrimônio Separado,
10.1.
instituído para os fins desta Emissão, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua
regularidade, bem como mantendo registro contábil independentemente do restante de seu
patrimônio e elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade
com o artigo 12 da Lei nº 9.514.
10.2.
Responsabilidade: A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência, imperícia ou
administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
10.3.
Atribuições da Emissora: Com relação à administração dos Créditos Imobiliários
representados integralmente pela CCI, compete à Emissora:
✓
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(i)

controlar os pagamentos devidos cm razão dos Créditos Imobiliários, observadas

as condições estabelecidas na Escritura de Compra e Venda;
(ii)

zelar e diligenciar para que os Créditos Imobiliários sejam realizados e recebidos

nos termos dos Documentos da Operação, de modo a permitir o pagamento pontual dos
valores devidos aos Titulares de CRI, observada a obrigação do Devedor de pagar os
Créditos Imobiliários ou outros \'alores por eles devidos nos termos da Escritura de
Compra e Venda, bem como os termos e condições estabelecidas no Contrato de Cessão;
e

(iii)

receber, de forma direta e exclusiva, todos os pagamentos que vierem a ser

efetuados pelo Devedor por conta dos Créditos Imobiliários na Conta Centralizadora,
conferindo a respectiva quitação.
10.4.

Administração Temerária: A totalidade do patrimônio da Emissora somente responderá

por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio
da finalidade do referido Patrimônio Separado, conforme vier a ser reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
SEPARADO
11.1.
Eventos de Liquidação: A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a
assunção imediata e transitória da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário:

(i)

pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial
a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou
obtida homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de
recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da
recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;

(ii)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente
elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

(iii)

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

(iv)

não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos Titulares
de CRI, à Instituição Custodiante e/ ou ao Agente Fiduciário, nas datas previstas neste
Termo de Securitização e nos Documentos da Operação, não sanado no prazo de 1O (dez)
Dias Úteis contado da data de vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido
os valores correspondentes para satisfação das obrigações pecuniárias devidas p ~
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Devedor no Contrato de Cessão;
(v)

falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista neste
Termo de Securitização e nos Documentos da Operação, não sanada em 30 (trinta) dias
contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for enviado pelo
Agente Fiduciário;

(vi)

não substituição do Agente Fiduciário no prazo previsto na Cláusula 13.6 abaixo, sendo
que, nessa hipótese, não haverá a assunção imediata e transitória da administração do
Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, e sim a imediata obrigação da Emissora de
convocar Assembleia de Titulares de CRI, nos termos da Cláusula 14.2 abaixo; ou

(vii)

a inobservância comprovada da legislação e regulamentação relacionadas à Legislação
Anticorrupção à saúde e segurança ocupacional e ao meio ambiente, bem como, se a
Emissora incenti,Tar, de qualquer forma, a prostituição ou utilizar em suas atividades mãode-obra infantil e/ ou em condição análoga à de escravo.
11.1.1.

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

descritos acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.
11.1.2.

A Emissora obriga-se, no caso de ocorrência de um dos Eventos de Liquidação

do Patrimônio Separado, auxiliar e continuar gerenciando a Conta Centralizadora até que
ela seja efetivamente substituída nessas funções. Além disso, a Emissora obriga-se a
fornecer qualquer informação e assinar todos os documentos necessários para a realização
da substituição da Conta Centralizadora em razão da liquidação do Patrimônio Separado.
11.2.

Convocação de Assembleia: Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de

Liquidação do Patrimônio Separado e assumida a administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário (exceto no caso da alínea "vi" da Cláusula 11.1 acima), este deverá convocar, em
até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia de
Titulares de CRI para deliberar sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado. A referida
Assembleia de Titulares de CRI deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados
da data da última publicação do edital de convocação.
11.3.

Deliberação Relati,·a ao Patrimônio Separado: Na Assembleia de Titulares de CRI

mencionada na Cláusula 11.2 acima, os Titulares de CRI deverão deliberar: (a) pela liquidação do
Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e determinadas as formas
de liquidação; ou (b) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser
deliberada a continuidade da administração do Patrimônio Separado pela própria Emissora ou por
nova securitizadora, fixando-se, em ambos os casos, as condições e termos para sua administração,
bem como a remuneração da nova instituição administradora nomeada, se aplicável.
11.3.1.

A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separ~
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deverá ser tomada por Titulares de CRI presentes na Assembleia de Titulares de CRI
que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.
A não realização da referida Assembleia de Titulares de CRI, por qualquer motivo, no
prazo mencionado acima será interpretada como manifestação favorável à liquidação
do Patrimônio Separado.
11.4.

Forma de Liquidação: A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante

transferência dos Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, e dos eventuais
recursos da Conta Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à
instituição administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de
representante dos Titulares de CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora
decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que
vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), conforme deliberação dos Titulares de CRI: (a)
administrar os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, e os eventuais recursos
da Conta Centralizadora que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos
judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos Imobiliários,
representados integralmente pela CCI, e dos eventuais recursos da Conta Centralizadora que lhe
foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na proporção de CRI
detidos; e (d) transferir os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, e os
eventuais recursos da Conta Centralizadora aos Titulares de CRI, na proporção de CRI detidos por
cada um.
11.4.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 11.4 acima, a Emissora compromete-se a, no
caso de liquidação do Patrimônio Separado, realizar a cessão da CCI, representativa dos
Créditos Imobiliários, ao Agente Fiduciário, tomando todas as medidas necessárias para
viabilizar a efetiva administração dos Créditos Imobiliários pelo Agente Fiduciário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA
EMISSORA
12.1.

Declarações da Emissora: A Emissora neste ato declara que:

(i)

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

(ii)

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

(iii)

os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os Documentos da
Operação de que seja parte têm poderes estatutários e/ ou delegados para assumir, em seu
nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes

✓
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legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;
(iv)

é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI;

(v)

conforme declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, a Cedente é responsável pelas
informações prestadas, pela existência, validade, eficácia, licitude, legalidade e
exequibilidade dos Créditos Imobiliários;

(vi)

conforme declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, os Créditos Imobiliários
encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de
natureza pessoal, arbitral ou real, não havendo qualquer fato que impeça ou restrinja o
seu direito de celebrar e cumprir o Contrato de Cessão ou de realizar a cessão dos Créditos
Imobiliários;

(vii)

conforme declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, não existe, até a presente data,
medida judicial ou extrajudicial, que seja de conhecimento da Cedente, visando a
resolução da Escritura de Compra e Venda;

(viii)

conforme declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, não tem conhecimento de
procedimentos administrativos, arbitrais, ou ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer
natureza, contra a Cedente ou a Emissora, em qualquer tribunal, que afetem ou possam
vir a afetar negativamente a cessão dos Créditos Imobiliários, representados integralmente
pela CCI, ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(ix)

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

(x)

este Termo de Securitização e os Documentos da Operação de que seja parte constitui
uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus
termos e condições.

12.2.

Fatos Relevantes: A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da

própria Emissora, mediante publicação nos termos da Cláusula Décima Sétima deste Termo d t
Securi~zaç~o. Adicion_almente, informará tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio d ·
comumcaçao por escrito.
12.3.

Exatidão e Veracidade das Informações: A Emissora responsabiliza-se pela exatidão das
informações e declarações prestadas aos Investidores, ressaltando que analisou, baseada nos
Documentos da Operação, os documentos relacionados aos CRI para verificação de sua legalidade
e ausência de vícios, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
disponibilizadas ao Investidor, e na estrita e fiel forma e substância descritos pela Emissora neste
Termo de Securitização.
/
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12.4.

Alteração das Declarações: A Emissora notificará imediatamente o Agente Fiduciário caso

quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas
ou incorretas.

12.5.
Obrigações da Emissora: Adicionalmente, sem prejuízo das demais obrigações previstas
neste Termo de Securitização, a Emissora cumprirá as seguintes obrigações dispostas no artigo 17
da Instrução CVM 476:
(i)

preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso,
demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, e
com as regras emitidas pela CVM;

(ii)

submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado na CVl\1;

(iii)

divulgar, até o dia anterior ao início das negociações, suas demonstrações financeiras,
acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, em sua
página na rede mundial de computadores, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais
encerrados, exceto quando o emissor não as possua por não ter iniciado suas atividades
previamente ao referido período;

(iv)

divulgar as demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de notas explicativas
e relatório dos auditores independentes, dentro de 3 (três) meses contados do
encerramento do exercício social;

(v)

observar as disposições da Instrução CVM 358, no tocante a dever de sigilo e vedações à
negoc1açao;

(vi)

divulgar a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução

CVM 358;
(vii)

fornecer as informações solicitadas pela CVM;

(viii)

divulgar, nos termos das normas vigentes, o relatório anual e demais comunicações
enviadas pelo Agente Fiduciário, observado ainda o disposto no inciso IV acima; e

(ix)

realizar a custódia de 1 (uma) via original dos demais Documentos da Operação.

Relatório Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos
12.6.
os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual a ser elaborado
pelo Agente Fiduciário nos termos do artigo 15 da Instrução CVM 583, e que venham a ser
solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora
em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização do referido relatório
pelo Agente Fiduciário. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter,
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inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle,
no encerramento de cada exercício social.
12.7.

Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um informe mensal e colocá-lo

à disposição por meio do sistema Fundos.Net até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequetnte,
ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.
12.7.1. O referido relatório mensal deverá incluir:
a) data de emissão dos CRI;
b) saldo devedor dos CRI;
c) critério de reajuste dos CRI;
d) data de vencimento final dos CRI;
e) valor pago aos Titulares de CRI no mês;

f)

valor recebido do Devedor; e

g) saldo devedor dos Créditos Imobiliários.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-AGENTE FIDUCIÁRIO
13.1.

Nomeação: A Emissora nomeia e constitui a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda como Agente Fiduciário da Emissão que, neste ato, aceita a nomeação para, nos
termos da lei e do presente Termo de Securitização, representar perante a Emissora, os interesses
da comunhão dos Titulares de CRI.
13.2.

Declarações do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário declara que:

(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

não tem qualquer impedimento legal, conforme §3º do artigo 66, da Lei das Sociedade
por Ações e o artigo 6º da Instrução CVM 583, para exercer a função que lhe é conferida;

(vi)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo~
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da Instrução CVM 583;
(vii)

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

(viii)

verificou a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações constantes no presente Termo de Securitização; e

(ix)

nesta data atua em outras emissões de títulos e valores mobiliários da Emissora, as quais
se encontram descritas e caracterizadas no Anexo VIII a este Termo de Securitização.

13.3.

Prazo de Exercício: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de

assinatura deste Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até a
liquidação total dos CRI ou até sua efetiva substituição.
13.4.

Obrigacões do Agente Fiduciário: São obrigações do Agente Fiduciário:

(i)

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

(ii)

zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a
atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado por meio das informações
divulgadas pela Emissora sobre o assunto;

(iii)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos
Titulares de CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários representados
integralmente pela CCI e dos direitos relativos à Conta Centralizadora, caso a Emissora
não o faça;

(iv)

exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, a
administração do Patrimônio Separado, exceto no caso da alínea (vi) da Cláusula 11.1
acuna;

(v)

promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio
Separado, nos termos da Cláusula Décima Primeira acima, exceto no caso da alínea (vi)
da Cláusula 11.1 acima;

(vi)

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

(vii)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesses, nos termos
do parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 6º da
Instrução CVM 583, ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata
convocação da assembleia prevista no artigo 7º da Instrução CVM 583, para deliberar
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sobre sua substituição;
(viii)

conservar em boa guarda, toda a documentação, correspondência e demais papéis
relacionados com o exercício de suas funções, em especial, cópias simples (PDFs) dos
Documentos da Operação;

(ix)

diligenciar junto à Emissora para que o Contrato de Cessão seja registrado nos órgãos
competentes, adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas cabíveis para tal
registro;

(x)

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

(xi)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade e consistência das informações
relativas à Emissão e a este Termo de Securitização, diligenciando para que sejam sanadas
as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(xii)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias,
alertando os Titulares de CRI no relatório anual de que trata o artigo 15 da Instrução
CVM 583, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(xiii)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou do
Patrimônio Separado;

(xiv)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto,
das varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe a
sede do Devedor;

(xv)

convocar, quando necessário, a Assembleia de Titulares de CRI, na forma do artigo 1O da
Instrução CVM 583;

(xvi)

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

(xvii)

manter atualizados os contatos dos Titulares de CRI, mediante solicitação de posição d

(xviii)

Titulares de CRI à B3;
manter os Titulares de CRI informados acerca de toda e qualquer informação que pos
vir a ser de seu interesse, incluindo no caso de Comunicação de Resgate Antecipado
Obrigatório e Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória;

(xix)

convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplência das
obrigações deste Termo de Securitização e na hipótese de insuficiência dos bens do
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Patrimônio Separado, para deliberar sobre a forma de administração ou liquidação do
Patrimônio Separado, bem como a nomeação do liquidante;
(xx)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização e todas
aquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;

(xxi)

verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar a existência e a
integridade dos CRI e dos Créditos Imobiliários que lastreiem a Emissão, inclusive quanto
à Instituição Custodiante;

(xxii)

verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar que os direitos
incidentes sobre os CRI e os Créditos Imobiliários, inclusive quando custodiados junto à
Instituição Custodiante, não sejam cedidos a terceiros;

(xxiii)

disponibilizar aos Titulares de CRI o Valor Nominal Unitário dos CRI, calculado na forma
deste Termo de Securitização, por meio da página do Agente Fiduciário na rede mundial
de computadores (www.vortx.com.br); e

(xxiv)

comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações
financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a
cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que
estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as
consequências para os Titulares de CRI e as providências que pretende tomar a respeito
do assunto, observado o prazo previsto no artigo 16, II, da Instrução CVM 583.
13.4.1. Mesmo que não tenha ocorrido inadimplemento da Emissora, o disposto no item
(xxiv) acima se aplica quando houver alteração na estrutura da securitização, decorrentes
ou não de inadimplemento do Devedor ou aumento nos seus respectivos riscos de crédito
e que impliquem: (i) redução de índice de subordinação mínima, razão de garantia ou
equivalente, conforme eventualmente venha a ser estabelecido neste Termo de
Securitização; (ii) diminuição no reforço de crédito da estrutura da Operação; ou (iii)
aumento no risco de crédito da Emissão.
13.4.2. Os resultados da verificação prevista nos itens (xxii) e (xxiv), inclusive no que se/
refere a eventuais inconsistências ou omissões constatadas, devem constar do relatório
anual de que trata a Cláusula 12.6 acima.

13.5. Remuneração do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá diretamente da
Emissora, às custas do Devedor, até a liquidação total dos CRI, a remuneração de R$ 14.000,00,
(quatorze mil reais) em periodicidade anual, sendo a primeira devida até 5º (quinto) Dia Útil a
contar da Data de Emissão dos CRI, e as demais a serem pagas nas mesmas datas dos semestres
subsequentes até o resgate total dos CRI, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IPCA,
ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo,

~
33

11

calculadas pro rata die, se necessário, inclusive a remuneração (jlat e recorrente) da nova instituição
que realizará a gestão fiduciária dos CRI, nomeada pelos Titulares de CRI, no caso de substituição
do Agente Fiduciário por qualquer motivo. As parcelas acima, serão ajustadas anualmente pela
variação acumulada do IPCA a partir da presente data, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade
de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário. As parcelas
citadas nos itens acima serão acrescidas de ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza),
PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido) e o IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a
remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento. A primeira
parcela dos honorários do Agente Fiduciário poderá ser faturada por qualquer empresa do grupo
econômico, incluindo, mas não se limitando, a Vórtx Serviços Fiduciários Ltda., inscrita no
CNPJ/ME nº 17.595.680/0001-36. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida,
sobre os débitos cm atraso incidirão multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito, bem como juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em
atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA acumulado, incidente desde a data da
inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.
13.6.

Hipóteses de Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser
substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção,
liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de até 30
(trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI
vinculados ao presente Termo de Securitização, para que seja eleito o novo agente fiduciário.
13.7.

Destituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

(i)

com quórum qualificado de aprovação equivalente ao voto de 2/3 (dois terços) dos
Titulares de CRI; ou

(ii)

com quórum simples de aprovação equivalente a deliberação de 50% (cinquenta por
cento) mais 1 (um) dos CRI detidos pelos Titulares de CRI presentes na Assembleia de
Titulares de CRI, na hipótese de descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos
neste Termo de Securitização.
13.7.1. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até
7 (sete) Dias Úteis contados do registro do aditamento a este Termo de Securitização na
Instituição Custodiante. Juntamente com a comunicação, devem ser encaminhadas à CVM
a declaração e as demais informações exigidas no caput e parágrafo 1º do artigo 5º da
Instrução CVM 583.

13.8.
Novo Agente Fiduciário: O agente fiduciário eleito em substituição assumirá
integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste
Termo de Securitização, cuja remuneração será estabelecida nos termos do aditamento ao prese~
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Termo de Securitização, elaborado nos termos da Cláusula 13.9 abaixo.
13.9.

Aditamento a este Termo de Securitizacão: A substituição do Agente Fiduciário em

caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.
13.1 O.

Prévia Deliberacão: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares de CRI e/ ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles,
bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste Termo
de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pela Assembleia de
Titulares de CRI, exceto se de outra forma estabelecida neste Termo de Securitização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI
14.1.

Assembleia de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-

se cm Assembleia de Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da
comunhão dos Titulares de CRI.
14.2.

Competência para Convocação: A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada

pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, pela CVtI ou por Titulares de CRI que representem, no
mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulação.
14.3.

Deliberação Prévia: Observado o disposto na Cláusula 14.2 acima, deverá ser convocada

Assembleia de Titulares de CRI toda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar
ou de qualquer outra forma se manifestar em relação aos seus direitos e obrigações relativos aos
Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI e os recursos oriundos da Conta
Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado, para que os Titulares de CRI deliberem sobre
como a Emissora deverá exercer seu direito frente ao Devedor.
14.3.1.

A Assembleia de Titulares de CRI mencionada nesta Cláusula 14.3 deverá ser

realizada em data anterior àquela em que se encerra o prazo para a Emissora manifestarse, desde que respeitados os 15 (quinze) dias de antecedência para primeira convocação e
8 (oito) dias para segunda convocação da referida Assembleia de Titulares de CRI, cujo
quórum deve corresponder ao quórum estabelecido nos itens 14.1 O ou 14.11 deste Termo
de Securitização, conforme o caso, exceto se de outra forma estabelecida neste Termo de
Securitização.
14.3.2.

Após tomar conhecimento da definição tomada pelos Titulares de CRI, seJa

através do Agente Fiduciário ou por conta própria, a Emissora deverá exercer seus direitos
e se manifestar, conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma estabelecida neste
Termo de Securitização. Caso os Titulares de CRI não compareçam à Assembleia de
Titulares de CRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, exceto se de outra
forma estabelecida neste Termo de Securitização, a Emissora permanecerá silente qua~
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ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado
como negligência em relação aos direitos dos Titulares de CRI, não podendo ser imputada
à Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação.
14.3.3.

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

a orientação definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a
manifestar-se conforme assim instruída, exceto se de outra forma estabelecida neste
Termo de Securitização. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade
sobre o resultado, os riscos e os efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares
de CRI por ela manifestado frente ao Devedor, conforme o caso, independentemente dos
eventuais prejuízos causados aos Titulares de CRI ou à Emissora.
14.4.

Legislacão Aplicável: Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o

disposto na Lei nº 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das
assembleias gerais de acionistas.
14.5.

Instalacão: A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com

a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
14.6.

Direito de Voto: Cada CRI corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de

CRI, sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não.
14.7.
Representantes da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legais da
Emissora nas Assembleias de Titulares de CRI.
14.8.

Representantes do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário comparecerá à Assembleia de

Titulares de CRI e prestará aos Titulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas.
14.9.

Presidência: A presidência da Assembleia de Titulares de CRI caberá ao titular de CRI
eleito pelos Titulares de CRI presentes.
14.10.

Quórum de Deliberação: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de

Securitização, todas as deliberações, serão tomadas, em primeira convocação, por Titulares de CRI
que representem, no mínimo, a maioria simples dos CRI em Circulação e em segunda convocação
por Titulares de CRI que representem, no mínimo, a maioria simples dos CRI em Circulaçã
presentes na referida Assembleia de Titulares de CRI desde que referidos Titulares de CR
presentes representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) dos CRI em Circulação.
14.11. Quóruns Especiais de Deliberação: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo
de Securitização, as matérias relativas: (i) às Datas de Pagamento dos CRI; (ii) à forma de cálculo
do saldo devedor atualizado dos CRI, Atualização Monetária, Remuneração e amortização do Valor
Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) ocorrênf
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e alteração nos Eventos de Pagamento Antecipado Compulsório; e/ ou (v) quóruns de deliberação
das Assembleias de Titulares de CRI; deverão ser aprovadas seja em primeira convocação ou cm
qualquer convocação subsequente; por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação.
14.12.

Convocação: As Assembleias de Titulares de CRI serão realizadas no prazo de 15 (quinze)

dias a contar da data de publicação do edital relativo à primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito)
dias a contar da data de publicação do edital relativo à segunda convocação, se aplicável, sendo
que, na hipótese de segunda convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no primeiro Dia

Útil imediatamente posterior à data indicada para a realização da Assembleia de Titulares de CRI
nos termos da primeira convocação, sempre que possível.
14.13.

Dispensa de Convocação: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste

Termo de Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares de CRI
a que comparecerem todos os Titulares de CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os
quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.
14.14.

Exigências Legais e Incorreções: É dispensada a comrocação e realização de Assembleia

de Titulares de CRI para (i) aprovação de atos e decisões necessários para o cumprimento de
exigências legais ou de exigências apresentadas da CVM, cartórios de títulos e documentos,
cartórios de registro de imóveis ou quaisquer outros órgãos regulatórios pertinentes; e (ii) alteração
de erro de redação que não altere materialmente o presente Termo de Securitização e os direitos
dos Titulares de CRI.
14.15.

Atas de Assembleia: As atas lavradas das assembleias gerais serão encaminhadas à CVM

via Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE, e publicada nos jornais em que
a Emissora divulga suas informações societárias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DESPESAS DA EMISSÃO
15.1.
Remuneração da Emissora: A Emissora fará jus, às custas do Patrimônio Separado, pela
administração do Patrimônio Separado durante o período de vigência dos CRI, de uma
remuneração equivalente a R$ 2.622,00 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais) ao mês atualizado
anualmente pela variação positiva do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua
utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário, a ser paga no
(primeiro) Dia Útil a contar da data de subscrição e integralização dos CRI, e as demais na mes
data dos meses subsequentes até o resgate total dos CRI.
15.1.1.

A remuneração definida na Cláusula 15.1. acima, continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança
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de inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora.
Os valores referidos na Cláusula 15.1. acima serão acrescidos dos impostos
15.1.2.
que incidem sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços
de Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS
(Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social), o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e
quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas
alíquotas vigentes na data de cada pagamento.
Despesas Iniciais: As despesas Jlat, listadas na tabela constante do Anexo III ao Contrato

15.2.

de Cessão, serão descontadas do Preço de Cessão.
15.2.1.

O valor devido à Emissora a título de comissionamento pela coordenação,

estruturação e distribuição dos CRI, conforme previsto no Anexo III a este Contrato
("Comissionamento"), será retido pela Emissora com os recursos oriundos da
integralização dos CRI e descontado do Preço de Cessão.
15.2.2.

O Comissionamento será líquido de qualquer retenção, dedução e/ ou

antecipação de qualquer tributo, com exceção para Imposto sobre a Renda e Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido, taxa ou contribuição que incida ou venha a incidir, com
base cm norma legal ou regulamentar, bem como quaisquer majorações das alíquotas dos
tributos já existentes, em moeda corrente nacional. Dessa forma, o valor a ser retido pela
Emissora, a título de Comissionamento, será acrescido dos valores relativos ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, à Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e aos demais tributos eventualmente aplicáveis (exceto IR e CSLL), de forma
que a Securitizadora receba o Comissionamento como se tais tributos não fossem
incidentes (gross up).
15.3.

Despesas do Fundo de Reserva: São despesas de responsabilidade do Fundo de Reserva,
a ser composto na Conta Centralizadora, conforme previsto na Cláusula 15.7 abaixo:

(i)

as despesas recorrentes de responsabilidade descritas no Anexo III ao Contrato d
Cessão, incluindo a remuneração da Securitizadora prevista na Cláusula 15.1 acima;

(ii)

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

(iii)

as despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais, o que i n ~
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o auditor independente, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo
sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares de CRI e a
realização dos Créditos Imobiliários e eventuais garantias integrantes do Patrimônio
Separado, que deverão ser previamente aprovadas e, em caso de insuficiência de
recursos no Patrimônio Separado, pagas pelos Titulares de CRI;
(iv)

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

(v)

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

(vi)

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

(vii)

em virtude da instituição do Regime Fiduciário e da gestão e administração do
Patrimônio Separado, as despesas de contratação de auditor independente e
contador, necessários para realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço
auditado do Patrimônio Separado, na periodicidade exigida pela legislação em vigor,
bem como quaisquer outras despesas exclusivamente relacionadas à administração
dos Créditos Imobiliários, do Patrimônio Separado e eventuais garantias; e

(viii)

os custos extraordinários previstos na Cláusula 15.6 abaixo e demais despesas
previstas em lei, regulamentação aplicável ou neste Termo de Sccuritização.

15.4. Responsabilidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade
Emissora se limita ao Patrimônio Separado e do Fundo de Reserva, nos termos da Lei nº 9.51 ,
caso o Patrimônio Separado e o Fundo de Reserva sejam insuficientes para arcar com as despesa
mencionadas nas Cláusulas 15.1 a 15.3 acima, tais despesas serão suportadas pelos Titulares de
CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles, caso não sejam pagas pelo Devedor, parte
obrigada por tais pagamentos.
15.5. Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRI: Observado o disposto na Cláusulas
15.1 a 15.4 acima, são de responsabilidade dos Titulares de CRI:
/
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(i)

eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não
compreendidas na descrição na Cláusula 15.2 acima;

(ii)

todos os custos e despesas incorridos para sah·aguardar os direitos e prerrogativas
dos Titulares de CRI, inclusive na execução de eventuais garantias, já que não
haverá a constituição de um fundo específico para a exccuçao de eventuais
garantias; e

(iii)

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI que lhes sejam
atribuídos como responsável tributário.

15.5.1.

No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo de

Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI
dc,,crão ser previamente aprovadas pelos Titulares de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário,
na proporção de CRI detida por cada um dos Titulares de CRI, na data da respectiva
aprovação.
15.5.2.

Em razão do disposto na alínea "ii" da Cláusula 15.5 acima, as despesas a serem

adiantadas pelos Titulares de CRI à Emissora e/ ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso,
na defesa dos interesses dos Titulares de CRI, incluem, exemplificativamente: (a) as despesas
com contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros
especialistas; (b) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas
incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos
contra o Devedor, a Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ ou executar
os Créditos Imobiliários; (c) as despesas com 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 judiciais e/ ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ ou cobrança dos créditos oriundos da
Escritura de Compra e Venda; (d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas
incorridas cm decorrência de eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) cm
ações judiciais propostas pela Emissora, podendo a Emissora e/ ou o Agente Fiduciário,
conforme o caso, solicitar garantia prévia dos Titulares de CRI para cobertura do risco da
sucumbência; ou (e) a remuneração e as despesas reembolshTis do Agente Fiduciário, nos
termos deste Termo de Securitização, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na
hipótese de a Emissora permanecer cm inadimplência com relação ao pagamento desta por
um período superior a 30 (trinta) dias.
15.6.

Custos Extraordinários: Quaisquer custos extraordinários que venham incidir sobre a

Emissora em virtude de quaisquer renegociações que impliquem a elaboração de aditivos aos
instrumentos contratuais e/ ou na realização de Assembleias de Titulares de CRI, incluindo, sem
limitação, a remuneração adicional, pelo trabalho de profissionais da Emissora ou do Age~
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Fiduciário dedicados a tais atividades deverão ser arcados pelo Fundo de Reserva.
Será devida à Emissora, uma remuneração adicional equivalente a: (i) R$ 750,00
15.6.1.
(setecentos e cinquenta reais) por hora de trabalho, em caso de necessidade de elaboração
de aditivos aos instrumentos contratuais e/ ou de realização de assembleias gerais
extraordinárias dos Titulares dos CRI, e (ii) R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)
por verificação, em caso de verificação de covenants, caso aplicável. Esses valores serão
corrigidos a partir da Data de Emissão e reajustados pelo IGP-M/FGV, acrescido de
impostos (gross up), para cada uma das eventuais renegociações que venham a ser
realizadas, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por renegociações estruturais
ocorridas.
15.6.2.

Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pelo Devedor e/ ou pela

Emissora, ou de reestruturação das condições dos CRI, será devida ao Agente Fiduciário
uma remuneração adicional equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora-homem
de trabalho dedicado às atividades relacionadas à Emissão. A mesma remuneração será
devida quando da participação em assembleias, análise e celebração de aditamentos dos
Documentos da Operação, conferências telefônicas e reuniões presenciais, remuneração
esta a ser paga no prazo de 10 (dez) dias após a conferência e aprovação pelo Devedor
e/ ou pela Emissora do respectivo "Relatório de Horas".
15.7.

A Emissora deverá descontar do Preço da Cessão, na Data de Integralização, o valor de RS

100.439,00 (cem mil e cento e quatrocentos e trinta e nove reais) ("Valor Mínimo do Fundo de
Reserva") para composição do Fundo de Reserva.
15.7.1. O Devedor obriga-se a recompor os valores do Fundo de Reserva, conforme
notificação da Emissora, de modo a manter o valor previsto na Cláusula 15.7 acima em até
5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento da referida notificação.
15.7.2. Caso o Devedor não recomponha os valores do Fundo de Reserva nos termos da
Cláusula 15.7.1 acima, sobre os valores devidos incidirão (i) juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês ou fração de mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de natureza não compensatória de
2% (dois por cento).
15.7.3. Após o resgate total dos CRI, caso ainda existam recursos no Fundo de Reserva, a
Emissora deverá realizar o repasse de tais valores líquidos de tributos para a Conta de Livre
Movimentação do Devedor.
15.8.

Reembolso: Em nenhuma hipótese, a Emissora incorrerá em antecipação de despesas
e/ ou suportará despesas com recursos próprios.
15.9

O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da Emissora no pagamento

~
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despesas a que se referem as Cláusulas acima por um período superior a 30 (trinta) dias, solicitar
aos Titulares de CRI adiantamento para o pagamento de despesas razoáveis e comprovadas com
procedimentos legais, judiciais ou administrativos que o Agente Fiduciário venha a incorrer para
resguardar os interesses dos Titulares de CRI, despesas estas que deverão ser previamente
aprovadas pelos Titulares de CRI e pela Emissora, e adiantadas pelos Titulares de CRI, na
proporção de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora, sendo que as despesas a
serem adiantadas pelos Titulares de CRI, na proporção de seus créditos, (i) incluem os gastos com
honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo
Agente Fiduciário ou decorrentes de ações contra ele propostas no exercício de sua função,
decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora, ou ainda que comprovadamente lhe
causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares de CRI;
as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais
serão igualmente suportadas pelos Titulares de CRI bem como sua remuneração; e (ii) excluem os
Titulares de CRI impedidos por lei a fazê-lo, devendo os demais Titulares de CRI ratear as despesas
na proporção de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá posterior reembolso aos
Titulares de CRI que efetuaram o rateio em proporção superior à proporção de seus créditos,
quando de eventual recebimento de recursos por aqueles Titulares de CRI que estavam impedidos
de ratear despesas relativas à sua participação e o crédito do Agente Fiduciário por despesas
incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos Titulares de CRI que não tenha
sido saldado na forma prevista acima será acrescido à dívida da Emissora, tendo preferência sobre
estas na ordem de pagamento.
15.9.1. O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas
decorrentes da Emissão, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e antecipados
pela Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, ou pelos Titulares de CRI, conforme
o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA GARANTIA
16.1.

Garantia da Emissão: Em garantia às Obrigações Garantidas, será constituída pelo Devedor

a Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE
17.1.

Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Investidores deverão se

divulgados mediante publicação nos jornais em que a Emissora divulga seus atos societários e/ o
no portal de notícias com página na rede mundial de computadores utilizado pela Emissora, sendo
que todas as despesas com as referidas publicações, serão arcadas pelo Fundo de Reserva. Caso a
Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao
Agente Fiduciário informando o novo veículo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

r
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18.1.

Registro: O Termo de Securitização será entregue para registro à Instituição Custodiante,

nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei nº 10.931, para que seja declarado pela
Instituição Custodiante o Patrimônio Separado a que os Créditos Imobiliários representados
integralmente pela CCI e a Conta Centralizadora estão afetados, nos termos da declaração
constante do Anexo VII a este Termo de Securitização.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- NOTIFICAÇÕES
19.1.

Comunicações: As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos

deste instrumento deverão ser encaminhadas para os endereços abaixo, e serão consideradas
entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa
Brasileira de Correios, por e-mail.

Se para a Emissora:

ISEC SECURITIZADORA S.A.
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi
CEP 04533-004 - São Paulo, SP
Tel: (11) 3320-7474
At.: Departamento Jurídico
E-mail: juridico@isecbrasil.com.br / gestão@isecbrasil.com.br

Se para o Agente Fiduàário:

,

,

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2227, 2º andar
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At: Flavio Scarpelli / Eugênia Souza
Telefone: (11) 3030-7177
E-mail: agentefiduciario@vortx.com.br; pu@vortx.com.br (para fins de precificação de
ativos)
19.1.1.

As comunicações enviadas nas formas previstas neste Termo de Securitização,

serão consideradas plenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou
representante das Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - RISCOS
20.1.

Fatores de Risco: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser

analisados independentemente pelo Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito,
mercado, rentabilidade e regulamentação específica, que se relacionam tanto à Emissora, quanto
ao Devedor e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O Investidor deve ler cuidadosamente todas
as informações que 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. Estão descritos no Anexo IV a este Termo de Securitização os riscos relacionados,
exclusivamente, à Emissora, aos CRI e à estrutura jurídica da presente Emissão.
✓
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1.

Tolerância: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente

Termo de Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de
qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba aos Titulares de CRI em razão de qualquer
inadimplemento das obrigações da Emissora e/ ou do Agente Fiduciário, prejudicará tais direitos,
faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância
com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora e/ ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.
21.2.

Irrevogabilidade e Irretratabilidade: O presente Termo de Sccuritização é firmado em

caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.
21.3.

Aditamentos: Todas as alterações do presente Termo de Securitização somente serão

válidas se realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares de CRI,
observados os quóruns previstos neste Termo de Sccuritização; (ii) pela Emissora; e (iii) pelo
Agente Fiduciário, exceto se disposto de outra forma neste Termo de Securitização.
21.4.

Validade, Legalidade e Exequibilidade: Caso qualquer das disposições deste Termo de

Securitização venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir
a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
21.5.

Responsabilidade do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário responde perante os

Titulares de CRI pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
22.1.

Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o

único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de
Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.
22.2.

Legislação Aplicável: Este Termo de Securitização e regido pelas leis da República
Federativa do Brasil.

r

O presente Termo de Securitização é firmado cm 3 (três) vias, de igual teor, forma e validade, na
presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
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ANEXOI
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DOS CRI
------------------------------------------------------------------------------Pagamento
Parcela
Data
¾Amort.
________________________________________________________________ deJ uros ____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

20/01/2020
18/02/2020
18/03/2020
20/04/2020
18/05/2020
18/06/2020
20/07/2020
18/08/2020
18/09/2020
19/10/2020
18/11/2020
18/12/2020
18/01/2021
18/02/2021
18/03/2021
19/04/2021
18/05/2021
18/06/2021
19/07/2021
18/08/2021
20/09/2021
18/10/2021
18/11/2021
20/12/2021
18/01/2022
18/02/2022
18/03/2022
18/04/2022
18/05/2022
20/06/2022
18/07/2022
18/08/2022
19/09/2022
18/10/2022
18/11/2022
19/12/2022
18/01/2023
22/02/2023
20/03/2023
18/04/2023
18/05/2023
19/06/2023
18/07/2023
18/08/2023
18/09/2023
18/10/2023

0,3872%
0,4266%
0,4813%
0,4135%
0,5206%
0,4225%
0,4237%
0,4645%
0,4244%
0,4749%
0,4751%
0,4372%
0,4929%
0,4008%
0,4598%
0,4452%
0,4465%
0,4065%
0,4389%
0,3735%
0,4080%
0,4812%
0,4069%
0,3760%
0,3963%
0,3368%
0,4957%
0,4206%
0,3636%
0,3830%
0,4307%
0,3564%
0,4297%
0,3726%
0,4057%
0,4137%
0,3247%
0,3517%
0,4622%
0,4484%
0,4393%
0,4191%
0,3985%
0,3040%
0,5309%
0,1694%

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Parcela

Data

% Amort.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

20/11/2023
18/12/2023
18/01/2024
19/02/2024
18/03/2024
18/04/2024
20/05/2024
18/06/2024
18/07/2024
19/08/2024
18/09/2024
18/10/2024
18/11/2024
18/12/2024
20/01/2025
18/02/2025
18/03/2025
22/04/2025
19/05/2025
18/06/2025
18/07/2025
18/08/2025
18/09/2025
20/10/2025
18/11/2025
18/12/2025
19/01/2026
18/02/2026
18/03/2026
20/04/2026
18/05/2026
18/06/2026
20/07/2026
18/08/2026
18/09/2026
19/10/2026
18/11/2026
18/12/2026
18/01/2027
18/02/2027
18/03/2027
19/04/2027
18/05/2027
18/06/2027
19/07/2027
18/08/2027
20/09/2027
18/10/2027
18/11/2027

0,5277%
0,4476%
0,3599%
0,5031 %
0,4505%
0,3653%
0,4570%
0,4688%
0,3897%
0,4045%
0,4016%
0,4085%
0,5052%
0,4103%
0,4658%
0,4509%
0,5961 %
0,3950%
0,6718%
0,5559%
0,5939%
0,6013%
0,5467%
0,5847%
0,6232%
0,6002%
0,6700%
0,6787%
0,6876%
0,6345%
0,7671 %
0,6531%
0,6619%
0,7019%
0,6804%
0,7519%
0,7312%
0,7103%
0,8134%
0,7628%
0,8047%
0,7852%
0,8276%
0,7776%
0,8201%
0,8012%
0,8132%
0,9185%
0,8704%

Padga mento
e 1uros
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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-------------------------------------------------------------------------------·

Pagamento
Parcela
Data
¾Amort.
_________________________________________________________ _______ de Juros ____

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

20/12/2027
18/01/2028
18/02/2028
20/03/2028
18/04/2028
18/05/2028
19/06/2028
18/07/2028
18/08/2028
18/09/2028
18/10/2028
20/11/2028
18/12/2028
18/01/2029
19/02/2029
19/03/2029
18/04/2029
18/05/2029
18/06/2029
18/07/2029
20/08/2029
18/09/2029
18/10/2029
19/11/2029
18/12/2029
18/01/2030
18/02/2030
18/03/2030
18/04/2030
20/05/2030
18/06/2030
18/07/2030
19/08/2030
18/09/2030
18/10/2030
18/11/2030
18/12/2030
20/01/2031
18/02/2031
18/03/2031
18/04/2031
19/05/2031
18/06/2031
18/07/2031
18/08/2031
18/09/2031
20/10/2031
18/11/2031
18/12/2031

0,8527%
0,8970%
0,8488%
0,9864%
0,9711 %
0,9867%
0,9716%
0,9875%
0,9417%
1,0506%
1,0373%
1,0550%
1,1042%
1,0924%
1,1427%
1,1631 %
1,1530%
1,1740%
1,2267%
1, 1876%
1,1789%
1,2947%
1,2887%
1,3451%
1,3408%
1,3679%
1,3959%
1,5179%
1,3947%
1,5177%
1,5195%
1,5530%
1,5567%
1,5921%
1,6289%
1,7292%
1,7084%
1,7810%
1,8251 %
1,9642%
1,8906%
2,0333%
2,0256%
2,0499%
2,1381%
2,1369%
2,2301%
2,3276%
2,3675%

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Parcela

Data

% Amort.

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

19/01/2032
18/02/2032
18/03/2032
19/04/2032
18/05/2032
18/06/2032
19/07/2032
18/08/2032
20/09/2032
18/10/2032
18/11/2032
20/12/2032
18/01/2033
18/02/2033
18/03/2033
18/04/2033
18/05/2033
20/06/2033
18/07/2033
18/08/2033
19/09/2033
18/10/2033
18/11/2033
19/12/2033
18/01/2034
22/02/2034
20/03/2034
18/04/2034
18/05/2034
19/06/2034
18/07/2034
18/08/2034
18/09/2034
18/10/2034
20/11/2034
18/12/2034

2,5035%
2,5837%
2,6376%
2,7267%
2,8524%
2,8922%
3,0297%
3,1136%
3,2355%
3,4596%
3,5426%
3,6655%
3,8620%
3,9811 %
4,3309%
4,4901%
4,6993%
4,9320%
5,2853%
5,5216%
5,9480%
6,3963%
6,8447%
7,3953%
8,0068%
8,7319%
9,7907%
10,8517%
12,2479%
14,0128%
16,4023%
19,6859%
24,7788%
33,1141 %
49,8303%
100,0000%

PadgaJmento
e uros
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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A.NEXOII
IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS

Imóveis objeto das matrículas nºs 14.636, 14.637, 14.638, 14.639, 14.640, 14.641, 14.642, 14.643,

14.644, 14.645, 14.646 e 17.600 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de São Paulo, os quais assim se descrevem, caracterizam e confrontam:
Matrícula nº 14.636: "Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com área comum,
pela esquerda com o Módulo l\102 e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no térreo
por 01 área de armazenagem, 01 recepção, 01 WC feminino, 01 WC masculino, 01 copa, 01 sala
QDG, 01 casa de baterias e 01 área de trabalho. Corresponde a uma área privativa coberta padrão
de 1.912,98m2 , totalizando 1.912,98m2 de área privativa, uma área real de uso comum de
4.147,01m2, uma área real total de 6.059,99m2 e coeficiente de proporcionalidade 0,00982144";
Matrícula nº 14.637: "Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com o Módulo
l\101, pela esquerda com o Módulo M03 e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no
térreo por 01 área de armazenagem, 02 WC's, 01 WC P.N.E., 01 WC aberto para área externa e 03
vagas de doca. Corresponde a uma área pri,·ati,·a coberta padrão de 2.111, 19m2 , uma área privativa
de padrão diferente de 292,90m2 , correspondente à área de marquise e docas, totalizando
2.404,09m2 de área privativa, uma área real de uso comum de 4.906,18m2, uma área real total de
7.310,27m2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01161940"; Matrícula nº 14.638: "Confronta-se
pela frente com estacionamento, pela direita com o 1\fódulo M02, pela esquerda com o Módulo
M04 e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no térreo por 01 área de armazenagem, 03
vagas de docas e 02 vagas para futuras docas. Corresponde a uma área privati,·a coberta padrão de
2.093,64m2 , uma área privativa de padrão diferente de 410,40m2, correspondente à área de marquise
e docas, totalizando 2.504,04m2 de área pri,·atiYa, uma área real de uso comum de 4.944,56m2, uma
área real total de 7.448,60m2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01171028"; Matrícula nº 14.639:
"Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com o l\fódulo M03, pela esquerda
com o Módulo MOS e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no térreo por 01 área de
armazenagem, 03 vagas de docas e 02 vagas para futuras docas. Corresponde a uma área privativa
coberta padrão de 2.093,64m2 , uma área privativa de padrão diferente de 410,40m2 , correspondente
à área de marquise e docas, totalizando 2.504,04m2 de área priYativa, uma área real de uso comum
de 4.944,56m2, uma área real total de 7.448,60m2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01171028";
Matrícula nº 14.640: "Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com o Módulo
l\104, pela esquerda com o Módulo M06 e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no
térreo por 01 área de armazenagem, 03 vagas de docas e 02 vagas para futuras docas. Corresponde
a uma área privativa coberta padrão de 2.093,64m2, uma área pri,·ativa de padrão diferente de
410,40m2, correspondente à área de marquise e docas, totalizando 2.504,04m 2 de área privativa,
uma área real de uso comum de 4.944,56m2 , uma área real total de 7.448,60m2 e coeficiente de
proporcionalidade 0,01171028"; Matrícula nº 14.641: "Confronta-se pela frente com
estacionamento, pela direita com o Módulo MOS, pela esquerda com o Módulo M07 e pelo fundo
com área comum e BR.101. Formado no térreo por 01 área de armazenagem e 05 vagas de docas.
E, no mezanino por 01 escritório com copa, 01 WC feminino, 01 WC masculino. Corresponde a
uma área privativa coberta padrão de 2.325,51m2, uma área privativa de padrão diferente d e ~
410,40m2, correspondente à área de marquise e docas, totalizando 2.735,91m2 de área privativa,
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uma área real de uso comum de 5.447,21m2, uma área real total de 8.183,12m2 e coeficiente de
proporcionalidade 0,01290072"; Matricula

nº 14.642: "Confronta-se pela frente com
estacionamento, pela direita com o Módulo l\106, pela esquerda com o Módulo l\108 e pelo fundo
com área comum e BR101. Formado no térreo por 01 área de armazenagem, 01 escada, 01
escritório e 03 vagas de docas. E, no mezanino por 01 escritório. Corresponde a uma área ptÍ\'ativa
coberta padrão de 2.325,51m2 , uma área privativa de padrão diferente de 410,40m2, correspondente
à área de marquise e docas, totalizando 2.735,91m2 de área privativa, uma área real de uso comum
de 5.447,21m2 , uma área real total de 8.183,12m2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01290072";
Matrícula nº 14.643: "Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com o Módulo
M07, pela esquerda com o Módulo l\109 e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no
térreo por 01 área de armazenagem e OS vagas de docas. Corresponde a uma área privativa coberta
padrão de 2.093,64m2 , uma área privativa de padrão diferente de 410,40m2 , correspondente à área
de marquise e docas, totalizando 2.504,04m2 de área privativa, uma área real de uso comum de
4.944,56m2, uma área real total de 7.448,60m2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01171028";
Matricula nº 14.644: "Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com o Módulo
MOS, pela esquerda com o Módulo M10 e pelo fundo com área comum e BR101. Formado no
térreo por 01 área de armazenagem, 03 vagas de docas e 02 vagas para futuras docas. Corresponde
a uma área privativa coberta padrão de 2.093,64m2 , uma área privativa de padrão diferente de
410,40m 2 , correspondente à área de marquise e docas, totalizando 2.504,04m2 de área privativa,
uma área real de uso comum de 4.944,56m2, uma área real total de 7.448,60m2 e coeficiente de
proporcionalidade 0,01171028"; Matrícula nº 14.645: "Confronta-se pela frente com
estacionamento, pela direita com o Módulo l\109, pela esquerda com o Módulo l\111 e pelo fundo
com área comum e BR101. Formado no térreo por 01 área de armazenagem, 03 vagas de docas e
02 vagas para futuras docas. Corresponde a uma área privativa coberta padrão de 2.093,64m2, uma
área privativa de padrão diferente de 410,40m2, correspondente à área de marquise e docas,
totalizando 2.504,04m2 de área privativa, uma área real de uso comum de 4.944,56m2, uma área
real total de 7.448,60m 2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01171028"; Matricula nº 14.646:
"Confronta-se pela frente com estacionamento, pela direita com o Módulo M1 O, pela esquerda
com área comum e pelo fundo com área comum e BR.101. Formado no térreo por 01 área de
armazenagem, 02 WC's, 01 \Y./C P.N.E., 01 WC aberto para área externa, 01 sala QDG, 01 escada.
E, no mezanino por 01 escritório. Corresponde a uma área ptÍ\'ativa coberta padrão de 2.392,98m2,
uma área privativa de padrão diferente de 76,29m2, correspondente à área de marquise, totalizando
2.469,27m2 de área privativa, uma área real de uso comum de 5.319,88m2, uma área real total d
7.789,1Sm2 e coeficiente de proporcionalidade 0,01259915"; e Matrícula nº 17.600: "Confront
se pela frente com a Central de Resíduos G09, pelo lado direito com o Pátio P13, pelo lado
esquerdo com a Subestação 01 G09 e com o Módulo M11 G09 e ao fundo com área comum. O
Galpão é formado por 04 (quatro) compartimentos com pavimento térreo: Oficina; Sala de
Estoque RECEITA FEDERAL; Galpão Descaracterização e Calçada. Corresponde a uma área
privativa coberta padrão de 638,28m2 totalizando 638,28m2 de área privativa, uma área real de uso
comum de 1.383,68m2 , uma área real total de 2.021,96m2 e coeficiente de proporcionalidade
0,00327700".
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ANEXO Ili
TRATAMENTO FISCAL

Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informafÕes contidas abaixo para jins de avaliar o
tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seusprópn·os assessores quanto à tributafào
especijica à qual estarão Slffeitos, especialmente quanto a outros tributos eventttalmente aplicáveis a esse investimento
ou a ganhos poroentura auferidos em operafÕes com CRI.
Investidores Residentes ou Domiciliados no Brasil
Como regra geral, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI auferidos por pessoas
jurídicas não financeiras estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
("IRRF"), calculado com base na aplicação das seguintes alíquotas regressivas, de acordo com o
prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (6) de
181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5%; e (d) acima de 720 dias:
alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo Titular de CRI
efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de
2004, conforme alterada ("Lei nº 11.033") e artigo 65 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
conforme alterada ("Lei nº 8.981")).
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusiYe isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou investidor estrangeiro.
O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas com base
no lucro real é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o direito a ser
deduzido do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica ("IR.PJ") apurado em cada período de apuração
(artigo 76, Ida Lei nº 8.981). O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL ("CSLL"). As alíquotas do IRPJ
correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real
que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da
CSLL, para pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a 9%.
Desde 1º de julho de 2015, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI auferidos por
pessoas jurídicas não financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa da Contribuição ao
Programa de Integração Social - PIS ("PIS") e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS ("COFINS") sujeitam-se à incidência dessas contribuições as
alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente (Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015).
Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de
investimento, seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdênci✓
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complementar abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, corretoras e
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa
de retenção do IRRF de acordo com as leis e normativos aplicáveis em cada caso.
Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI
por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo
IRPJ, à alíquota básica de 15%, mais adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) no ano, e pela CSLL, à alíquota de 15% a partir de 1º de
janeiro de 2019, com base na Lei nº 13.169, de 7 de outubro de 2015 Oei de conversão da l\Iedida
Provisória nº 675, publicada em 22 de maio de 2015), com base no lucro real. Os rendimentos
decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS, à alíquota
de 0,65% e à COFINS, à alíquota de 4%, com base no regime cumulativo dessas contribuições,
nos termos da Lei nº 9.718 de 27 de novembro de 1998, conforme alterada ("Lei nº 9.718"), artigo
3º, parágrafos 6º a 9º, e artigo 14, inciso VII, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, artigo
10, inciso I, da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e artigo 8°, inciso I, da Lei nº 10.684, de
30 de maio de 2003, artigo 18.
Pelo disposto no artigo 3º, parágrafo 8º da Lei nº 9.718, com redação dada pelo artigo 2º da l\Iedida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as companhias securitizadoras de créditos
imobiliários, nos termos da Lei nº 9.514, podem deduzir as despesas da captação da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Assim, as securitizadoras apuram as citadas contribuições de forma
semelhante às instituições financeiras, ou seja, pelo conceito de spread.
Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI
estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo
3°, inciso II, da Lei nº 11.033.
De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, parágrafo
único, da Instrução RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015 ("IN 1.585"), a isenção de imposto de
renda (na fonte e na declaração) sobre a Remuneração dos CRI auferida por pessoas físicas abrange,
ainda, o ganho de capital por elas auferido na alienação ou cessão dos CRI.
Pessoas jurídicas optantes pela inscrição no Simples Nacional ou isentas terão seus ganhos
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável (art. 70, II,
da IN 1.585). A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está
dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora (art. 71 da Lei nº 8.981,
com a redação dada pela Lei 9.065, de 20 de junho de 1995).
Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior
Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em
CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional
("CMN") nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 ("Resolução C~IN 4.373"), em regra, os
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rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para
o caso de im'estidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida,
assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% ou
cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos
a não residentes.
Destaque-se, ainda, que a Portaria MF nº 488, de 28 de novembro de 2014, reduziu de 20% para
17% a alíquota máxima para fins de classificação de determinada jurisdição como '1 urisdição de
Tributação Fa,,orecida", desde que referida jurisdição esteja alinhada com os padrões internacionais
de transparência fiscal, nos termos definidos pela Receita Federal do Brasil na Instrução Normativa
RFB nº 1.530, de 19 de dezembro de 2014 e mediante requerimento da jurisdição interessada. De
todo modo, a despeito do conceito legal e das alterações trazidas pela Portaria MF nº 488, no
entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas "Jurisdição de Tributação
Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1° da Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de
junho de 201 O.
Rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no exterior
decorrentes de investimento cm CRI, por sua vez, inclusive por pessoas físicas residentes em
"Jurisdição de Tributação Favorecida", são isentos de tributação (art. 85, §4º, da IN 1.585).
Ganhos de capital auferidos na alienação de CRI em ambiente de bolsa de valores, balcão
organizado ou assemelhados por investidores residentes no exterior, cujo investimento seja
realizado em acordo com as disposições da Resolução CMN 4.373 e que não sejam residentes cm
jurisdição de tributação favorecida, regra geral, são isentos de tributação.

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
Imposto sobre OperafÕes t'tnanceiras de Câmbio
Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do CMN (Resolução
CMN 4.373), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio
relacionadas aos investimentos cm CRI, estão sujeitas à incidência do IOF /Câmbio à alíquota zer
no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007
("Decreto nº 6.306"). Em qualquer caso, a alíquota do IOF /Câmbio pode ser majorada até o
percentual de 25%, a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a operações de
câmbio ocorridas após esta eventual alteração.
Imposto sobre Operacões Financeiras com Títulos e Valores Alobiliários
1

.1

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto nº 6.306,
e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF /Títulos pode ser majorada a qualquer
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tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,50% ao dia, relativamente a
operações ocorridas após este eventual aumento.
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ANEXO

IV

FATORES DE RISCOS

O investimento cm CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados independentemente
pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado,
rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto
ao Devedor e aos próprios CRI objeto desta Emissão. O potencial Innstidor deve ler
cuidadosamente todas as informações que 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. Estão descritos a seguir os riscos relacionados,
exclusivamente, à Emissora, ao Devedor, aos CRI e à estrutura jurídica da presente Emissão:

RISCOS RELATIVOS AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E AO
CENÁRIO ECONÔMICO:
Recente Desenvolvimento da Securitizacão Imobiliária. A securitização de Créditos Imobiliários é
uma modalidade de operação recente no Brasil. A Lei nº 9.514, que criou os certificados de
recebíveis imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto, só houve um volume maior de emissões
de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos anos. Além disso, a securitização é uma
operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas
jurídicas de segregação dos riscos da Emissora.
(i)

Na hipótese de a Emissora ser declarada inadimplcntc com relação à Emissão, o Agente Fiduciário
deverá assumir a custódia e administração dos créditos integrantes do Patrimônio Separado. Em
Assembleia de Titulares de CRI, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre as novas normas de
administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos Imobiliários,
ou optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser insuficiente para a quitação das
obrigações da Emissora perante os Investidores.

Credores Privilegiados (MP 2.158-35). A l\Icdida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, em seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabelecem a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos
débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, cm especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos". Em seu parágrafo único, a referida norma prevê que
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito
passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou
afetação.

(ii)

Apesar de a Emissora ter instituído regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados
pela CCI e a Conta Centralizadora por meio deste Termo de Sccuritização, os credores de débitos
de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, que a Emissora eventualmente venha a ter, poderão
concorrer de forma privilegiada com os Titulares de CRI sobre o produto de realização dos
Créditos Imobiliários, da CCI e dos recursos oriundos da Conta Centralizadora, de forma

quey
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possível que os valores não venham a ser suficientes para o pagamento integral do saldo devedor
dos CRI atualizado após o pagamento das obrigações da Emissora.

(iii)

Í1!flação. No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários
momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais
promovidas para combater a inflação geram efeitos adversos sobre a economia do país, que
envolvem controle de salários e preços, desvalorização da moeda, limites de importações, alterações
bruscas e relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras.
Em 1994, foi implementado o plano de estabilização (Real) que teve sucesso na redução da inflação.
Desde então, no entanto, por diversas razões, (crises nos mercados financeiros internacionais,
mudanças na política cambial, eleições presidenciais, etc.) ocorreram novos "repiques"
inflacionários. A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando,
inclusive, recessão no país, ocasionando desemprego e eventualmente elevando a taxa de
inadimplência.
(iv)

Política Monetán'a. O gm·erno federal influencia as taxas de juros praticadas na economia

uma vez que estas constituem um dos principais instrumentos de política monetária utilizado.
Historicamente, esta política tem sido instável, havendo grande variação nas taxas praticadas. A
política monetária brasileira possui como função regular a oferta de moeda no país e muitas vezes

é influenciada por fatores externos ao controle do governo federal, tais como os movimentos dos
mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desem·olvidos,
principalmente dos Estados Unidos.
Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, uma vez
que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva, os investimentos se retraem e
assim, via de regra, eleva o desemprego e aumenta os índices de inadimplência.
(v)

Ambiente Jv[acroeconômico Internacional. O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por

companhias brasileiras no mercado é influenciado pela percepção de risco do Brasil e outras
economias emergentes, e a deterioração dessa percepção poderá ter um efeito negativo na
economia nacional. Acontecimentos adversos na economia e as condições de mercado em outros
países emergentes, especialmente na América Latina, poderão influenciar o mercado em relação
aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses
países possam diferir consideravelmente das condições econômicas brasileiras, as reações dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de
mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.
Além disso, em resultado da globalização, não apenas problemas com países emergentes afetam o
desempenho econômico e financeiro do país como também economia dos países dcsenvokidos
como os Estados Unidos interferem consideravelmente o mercado brasileiro.
Assim, cm consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados emergentes e ~
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anos recentes, os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos
e causam uma retração dos investimentos. lissas crises podem produzir uma evasão de dólares
norte-americanos do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentassem custos mais
altos para captação de recursos, tanto nacionalmente, como no exterior, impedindo o acesso ao
mercado de capitais internacional. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais crises nos
mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionarem uma redução
ou falta de liquidez para os CRI.

RISCO RELATIVOS À EMISSORA:
(i)

Risco da não realizpfão da carteira de ativos. A Emissora é uma companhia emissora de títulos

representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e a securitização de
créditos imobiliários por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos
patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte
de recursos os Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI. Desta forma, qualquer
atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Emissora poderá afetar negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI. Na hipótese de a Emissora
ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e a administração dos
Créditos Imobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em
Assembleia de Titulares de CRI, os Titulares de CRI poderão deliberar sobre as novas normas de
administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente
para o cumprimento das obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI.

(ii)

'r'à!eízcia. recuperacão judicial ou extrq/udicial da Emissora. Considerando o longo do prazo de

duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio
Separado sobre os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI e pela Conta
Centralizadora, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e
trabalhistas, poderão afetar tais Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, e os
recursos oriundos da Conta Centralizadora, principalmente cm razão da falta de jurisprudência em
nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá impactar negativamente
o retorno de investimento esperado pelo Investidor.

(iii)

On'ginacão de Novos Negócios ou Reduf-ão da Demanda por Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como
demanda de investidores pela aquisição dos certificados de recebíveis imobiliários de sua emissão.
No que se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a
demanda dos investidores pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários. Por exemplo,
alterações na legislação tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores
poderão reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de certificados de rccebkeis
imobiliários. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização imobiliária atrativos
para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de certificados de recebh,eis imobiliários venha
a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada, afetando assim, as suas emissões vigentes~
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certificados de recebfreis imobiliários, inclusive os CRI vinculados a este Termo de Securitização.
(iv)

J..1anutencão do Registro de Conzpanhia Aberta. A atuação da Emissora como securitizadora de

emissões de certificados de recebíveis imobiliários depende da manutenção de seu registro de
companhia aberta junto à CVM e das respecti\'as autorizações societárias. Caso a Emissora não
atenda aos requisitos da CVM cm relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser
suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de certificados de recebíveis
imobiliários, inclusive os CRI vinculados a este Tenno de Securitização.

(v)

Crescimento da Emissora e de seu Capital. O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente
para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma que a
Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externa. Não se pode assegurar que haverá
disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições
desta captação poderão afetar o desempenho da Emissora, afetando assim, as suas emissões de
certificados de recebíveis imobiliários, inclusive os CRI.
(vi)
A Importância de uma Equzpe Qual{ficada. A perda de membros da equipe operacional da
Emissora e/ ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso
relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho
da Emissora provém basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especializada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,
operacional e mercadológico de seus produtos. Assim, a e\'cntual perda de componentes relevantes
da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a capacidade da Emissora de
geração de resultado, afetando assim, as suas emissões de certificados de recebh,eis imobiliários,
inclusive os CRI vinculados a este Termo de Securitização.

RISCOS RELATIVOS À EMISSÃO DOS CRI:
(i)
Risco T ribtttário. O governo federal altera com frequência a legislação tributária sobre
im,estimentos financeiros. Atualmente, é conferido aos investidores de CRI o tratamento previsto
no Anexo III a este Termo de Securitização. Alterações futuras na legislação tributária poderão
eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRI para os Investidores.

(ii)

Capacidade do Devedor de honrar suas ohrigarões. O pagamento dos CRI depende
exclusivamente do pagamento pontual dos Créditos Imobiliários por parte do Devedor, nos termos
da Escritura de Compra e Venda. A Emissora não realizou qualquer análise ou im'estigação
independente sobre a capacidade do Devedor de honrar com as suas obrigações. A incapacidade
de pagamento dos Créditos Imobiliários pelo Devedor poderá impactar negativamente o
pagamento das Parcelas a Prazo e da Remuneração dos CRI.

(iii)

Risco de impado negativo noJhc,:o de caixa operacional do Devedor. Eventuais impactos negativos
em razão de despesas financeiras relacionadas aos demais ativos da carteira do Devedor poderão
afetar a capacidade de pagamento dos Créditos Imobiliários pelo Devedor e impactar
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negativamente o pagamento das Parcelas a Prazo e da Remuneração dos CRI.
(iv)

Baixa Llquidez, no Mercado Secundá,io: Em função de sua natureza, os CRI distribuídos no

mercado de capitais brasileiro são valores mobiliários pouco homogêneos, uma vez que possuem
alto valor nominal e longos prazos de vencimento, sofrendo a concorrência dos títulos públicos e
privados de curto prazo. Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis
imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez ou nenhuma liquidez e não há nenhuma garantia de
que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos
subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os
Titulares de CRI poderão encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo
estar preparados para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

(v)

Risco em Função da Dispensa de Registro: A Emissão, distribuída nos termos da Instrução
CVM 476, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as
informações prestadas no âmbito dos Documentos da Operação não foram objeto de análise pela
referida autarquia federal.
(vi)

Risco de Estrutura: A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características increntes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados
por meio de contratos privados e tendo por diretriz a legislação em vigor. Em razão da pouca
maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a
operações de certificados de recebíveis imobiliários, em situações de estresse poderá haver perdas
por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço
contratual.

(vü)

Risco da ocorrência de eventos que possam ens~z'ar o inadimplemento ou determinar a an/ec~pação dos
pagamentos: A ocorrência de qualquer evento de pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários
acarretará no resgate antecipado parcial ou total dos CRI, podendo gerar dificuldade de
reinvestimento do capital investido pelos Investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI.

Ausência de Coobtigacào da Emissora: O Patrimônio Separado constituído em favor do
Titulares de CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. Assim,
o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos conforme este
Termo de Securitização depende do recebimento das quantias devidas em função dos Créditos
Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de
(vüi)

eventos que afetem a situação econômico-financeira do Devedor poderá afetar negativamente o
Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos de,,idos aos Titulares de CRI.
(L'C)
Risco do Quórum de deliberacão em Assembleia de Titulares de CRI: As deliberações a serem
tomadas em Assembleias de Titulares de CRI são aprovadas por quóruns simples cm relação ao
CRI, entretanto, algumas matérias serão aprovadas por quóruns especiais. Os Investidores que
detenham pequena quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma deliberação a ser v o t a r
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cm Assembleia de Titulares de CRI, terão que aceitar as decisões tomadas pelos detentores da
maioria qualificada dos CRI. Como não há mecanismos de venda compulsória no caso de
dissidência do Titular de CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação cm Assembleia
de Titulares de CRI, os Investidores poderão ser prejudicados cm decorrência de deliberações
tomadas em desacordo com os seus interesses.

Riscos Relativos à Concentração e Pulveriz.ação: Poderá ocorrer situação em que um umco
investidor venha a integralizar parcela substancial da emissão ou mesmo a totalidade dos CRI,
passando tal in·vcstidor a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a
(x)

posição dos eventuais investidores minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que
deliberações sejam tomadas pelo investidor majoritário em função de seus interesses exclusivos em
detrimento dos investidores minoritários.

Risco de originação e fonnalização dos Créditos Imobiliários. As CCI representam os Créditos
Imobiliários. Problemas na originação e na formalização dos Créditos Imobiliários, cm especial, na

(xi)

celebração e formalização do Contrato de Cessão, por meio do qual foi formaizalida a cessão dos
Créditos ~móbiliários, podem ensejar o inadimplemento dos Créditos Imobiliários, além da
contestação de sua regular constituição por terceiros, causando prejuízos aos Titulares de CRI.

Riscos Ambientais: Os Imóveis estão sujeitos a legislação e regulamentação ambiental,
incluindo normas relacionadas à exigência de licenciamento ambiental para a condução de
(xii)

atividades nos Imóveis. Eventuais descumprimentos dessas legislações podem ensejar riscos ao
Devedor, incluindo eventual imposição de responsabilidade nas esferas administrativa, civil e penal.
Tais responsabilidades podem repercutir de forma financeira (multas e perda de valor dos Imóveis)
e operacional (suspensão de atividades) sobre o Devedor e seus Imóveis.

(xiii)

Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação do

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

V

DECLARAÇÃO DA EMISSORA
ISEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, estado de São

Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21 º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do 11inistério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 08.769.451/0001-08, neste
ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"), para fins de atender ao que disposto
no item 15 do anexo III da Instrução da Comissão de Valores 1fobiliários ("CVM") nº 414, de 30
de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 63ª Série de sua 4ª Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto
de oferta pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, cm que a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, sociedade com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2227, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita
no CNPJ/ME sob o n.º 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato
social ("Agente Fiduciário"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, (i) nos termos previstos pela
Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme cm vigor, foi instituído regime fiduciário sobre
os Créditos Imobiliários, o Fundo de Despesas, bem como sobre todos e quaisquer direitos,
garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Créditos Imobiliários, tais
como multas, juros, penalidades, indenizações e demais acessórios eventualmente deYidos,
originados dos Créditos Imobiliários e da Conta do Patrimônio Separado, e (ii) ter agido com
diligência para nrificar, em conjunto com o Agente Fiduciário, a legalidade e ausência de vícios da
operação, além de assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliánºos da 63" Série da../-" Emissão de
Certijicados de Recebíveis Imobiliários da ]SEC Semriti::;_adora S.A., datado de 18 de dezembro 2019.
São Paulo, 18 de dezembro 2019.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

Cargo:

Juliane Effting Matias
RG: 34.309.220-7
CPF: 311.818.988-62

Cargo:

Eduardo. . • Caires
RG: 23.099.843-4
CPF: 216.064.508-75
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA,
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2227, 2° andar, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro Nacional <la Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia ("CNPJ/I\IE") sob o n.º 22.610.500/0001-88, neste ato representada na
forma de seu contrato social ("Agente Fiduciário"), para fins de atender ao disposto no item 15 do
anexo III da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 414, de 30 de dezembro
de 2004, conforme alterada, na qualidade de Agente Fiduciário da oferta pública de distribuição
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão ("Emissão") da ISEC
SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,

na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21 º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ /ME sob o nº
08.769.451/0001-08 ("Emissora"), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada, DECLARA, (i) ter agido com diligência para verificar a legalidade e
ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas pela Emissora no Termo de SecttritizafàO de Créditos Imobiliários da 63ª Sén·e da
4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da !SEC Secttritizadora S.A., datado de 18 de
dezembro 2019 ("Termo de Securitização"); (ii) sob as penas de lei, não ter qualquer impedimento
legal, conforme dispõe o Art. 66, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que
lhe é conferida; (iii) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstos na legislação específica e no Termo de Securitização; (iv) aceitar integralmente
o Termo de Securitização, todas as suas cláusulas e condições; e (v) não se encontrar em nenhuma
das situações de conflito de interesses previstas no artigo 5 da Instrução da CVI\I nº 583, de 20 de
dezembro de 2016, conforme alterada.
São Paulo, 18 de dezembro 2019.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
Agente Fidttciário

Cargo:

Mareio Lopes dos Santos Teixeira
RG: 46.894.863-6
CPF: 369.268.408-81

Nome:
Cargo:

NE TSUCH/YA SILVA
G: 36.289.610-0
CPF:381.514.668-20
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.ANEXOVII
DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DA CCI
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA,
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2227, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia ("CNPJ/lvIE") sob o n. 0 22.610.500/0001-88, neste ato representada na
forma de seu contrato social, na qualidade de instituição custodiante da cédula de crédito
imobiliário, emitida pela Emissora (conforme abai.xo definido), sob a forma integral, escritural, sem
garantia real imobiliária ("CCI") que serve de lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da ISEC
SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/.ME sob o nº
08.769.451/0001-08 ("Emissora"), DECLARA que realizou: (i) a custódia da CCI; (ii) do Termo de
Securitização; e (iii) nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, conforme alterada, o registro de uma via original do Ter7Jlo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 63ª Série da 4ª Emissão de Certijicados de Recebíveis Imobi!ián'os da !SEC Secuntizadora S.A.,
datado de 18 de dezembro de 2019, em relação ao qual a Emissora instituiu o regime fiduciário.
São Paulo, 18 de dezembro 2019.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR
Instituição Custodiante
'-

Mareio Lopes dos Santos Teixeira
Cargo:

RG: 46.894.863-6
CPF: 369.268.408-81

Nom.
Cargo:

TSUCHIYA SK.VA
R : 36.289.610-0
F:381.514.668-20
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A.NEXOVIII
INFORMAÇÕES PARA OS FINS DO ARTIGO 6°, PARÁGRAFO 2°, DA INSTRUÇÃO CVM 583 ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES
MOBILIÁRIOS, PÚBLICAS OU PRIVADAS, REALIZADAS PELA EMISSORA, OU POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA E/OU
INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Tipo

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRA

CRI

Emissor
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.

Código lf

Valor

Quantidade

Remuneração

Emissão

Série

Data de
Emissão

Vencimento

Apelido

Inadimplemento
no Período

Garantias

16L0017809

56.660.000,00

5.666

CDI +2,00%

1

25

05/12/2016

25/10/2022

ALPHAVILLE

Adimplente

Subordinação

16K0924155

40.310.332,00

850

IPCA + 10,00
%

1

23

11/11/2016

25/11/2028

CIPASA

Adimplente

Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios, Alienação Fiduciária de lmovel, Fundo, Fundo

16L0127203

40.000.000,00

40.000

97,00% CDI

1

28

13/12/2016

16/12/2019

LDI

Adimplente

Aval, Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas, Fundo

16L0017840

48.260.000,00

4.826

IGPM + 8,50
%

1

26

05/12/2016

25/10/2023

ALPHAVILLE

Adimplente

Subordinação

16L0022665

23.232.300,00

23.000

IGPM + 13,00
%

1

27

05/12/2016

25/10/2025

ALPHAVILLE

Adimplente

16K0929160

7.113.588,00

150

IPCA + 12,00
%

1

24

11/11/2016

25/11/2028

CIPASA

Adimplente

Subordinação
Subordinação, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditorios, Alienação Fiduciária de lmovel,
Fundo,Fundo

17B0048606

30.957.850,00

200

IPCA + 10,00
%

1

32

06/02/2017

20/09/2025

NOVA
COLORADO

Adimplente

Subordinação, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo,
Fundo, Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

17A0899147

69.913.000,00

69.913

IPCA +6,30%

4

5

12/01/2017

12/01/2027

LEROY
MERLIN

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fundo

CRA017005V7

37.500.000,00

37.500

CDI + 2,75 %

1

4

11/08/2017

25/08/2020

CITRUS JUICE

Adimplente

Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Alienação
Fiduciária de lmovel

1610815552

32.620.815,50

3.262

IPCA + 7,00%

4

2

05/09/2016

19/02/2030 AIR LIQUIDE

Resgatado

Alienação Fiduciária de lmovel, Fiança, Fundo
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ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
!SEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
!SEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
!SEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
!SEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.

.,.
SOUZA CRUZ

~

1710142307

70.572.075,00

10.000

IPCA+ 6,00%

4

11

15/09/2017

05/09/2027

11

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Fundo

17C0976127

19.675.051,00

1.900

IPCA +6,00 %

4

6

21/03/2017

10/04/2031

AIR LIQUIDE li

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Fiança, Fundo

CRA017004SC

30.000.000,00

3.000

CDI + 3,00 %

1

1

19/07/2017

25/06/2019

HORITA

Adimplente

Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Penhor, Alienação
Fiduciária de lmovel, Aval

17G1674856

18.483.737,09

369

IGPM + 11,00
%

4

7

17/07/2017

07/10/2022

SAINT
FRANCIS

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fiança

CRA017005V8

6.250.000,00

6.250

CD!+ 5,00 %

1

5

11/08/2017

25/08/2020

CITRUS JUICE

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Credito rios

CRA017005V9

6.250.000,00

6.250

CDI + 2,75 %

1

6

11/08/2017

25/08/2020

CITRUS JUICE

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios

1710142661

28.739.830,00

10.000

IPCA+6,00%

4

13

15/09/2017

05/09/2024

SOUZA CRUZ
13

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fundo

1710142635

70.572.075,00

10.000

IPCA + 6,00 %

4

12

15/09/2017

05/09/2027

SOUZA CRUZ
12

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Fundo

17L0765996

350.000.000,00

350.000

IPCA + 6,00 %

4

18

11/12/2017

13/12/2032

CASAS BAHIA

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Alienação Fiduciária de Quotas, Subordinação

17L0776106

150.000.000,00

150.000

IPCA + 21,69
%

4

19

11/12/2017

13/12/2032

CASAS BAHIA

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Alienação Fiduciária de
Quotas, Subordinação, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

17)0097577

25.959.921,00

10.000

IPCA + 5,75 %

4

14

09/10/2017

05/09/2024

SOUZA CRUZ
14

Adimplente

Alienação Fiduciária de Quotas, Fundo

17G1674859

10.000,00

1

IGPM + 11,00
%

4

8

17/07/2017

07/10/2022

SAINT
FRANCIS

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fiança

1780048622

12.644. 756,08

200

IPCA+23,06
%

1

33

06/02/2017

20/09/2025

NOVA
COLORADO

Adimplente

Fiança, Aval, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios, Subordinação, Fundo, Fundo

1780048624

21.798,03

1

34

06/02/2017

20/09/2025

NOVA
COLORADO

Adimplente

Fiança, Aval, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios, Subordinação, Fundo, Fundo

18D0788427

86.109.372,93

4

17

20/04/2018

20/10/2028

RIO AVE

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Fundo

IPCA + 13,65

21 %

8.600

IPCA + 8,50 %
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ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
CRI
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
CRI
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
CRI
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECU RITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECU RITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRA S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
CRI
S.A.

~

~

CDI +0,03 %

1

3

21/06/2018

21/12/2020

HORITA li

Adimplente

Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Alienaç~ciária de
!movei

IPCA+ 6,00%

4

21

25/06/2018

13/12/2032

CASAS BAHIA
li

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de !movei, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Alienação Fiduciária de Quotas, Subordinação

%

4

22

25/06/2018

13/12/2032

CASAS BAHIA
li

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de
Quotas, Subordinação, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

137.893

IPCA+ 6,25 %

4

29

21/12/2018

05/01/2039

BRF

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Fiança, Subordinação

21.108.956,23

21.108

IPCA + 7,00 %

4

30

21/12/2018

05/01/2039

BRF

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de !movei, Subordinação

CRA019000MA

11.893.610,88

1.189

Não há

4

1

01/03/2019

28/01/2020

BEVAP

Adimplente

Fiança

CRA019000MB

10.000,00

1

Não há

4

2

01/03/2019

28/01/2020

BEVAP

Adimplente

Fiança

CRA019000XD

250.000.000,00

250.000

CDI +0,02 %

3

1

18/03/2019

15/03/2023

COCAL li

Adimplente

Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

CRA019000XE

100.000.000,00

100.000

CDI +0,03 %

3

2

18/03/2019

14/03/2029

COCAL li

Adimplente

Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

19E0171753

44.975.610,06

44.975

IPCA + 7,50 %

4

35

10/05/2019

10/05/2024 TPA

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de Quotas,
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

19E0299199

51.013.769,47

5.101

IPCA + 7,00 %

4

32

06/05/2019

10/05/2030

PATRIFARM

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de
Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Fundo, Fundo

CRA019003EE

50.000.000,00

5.000

CDI +0,03 %

7

1

17/06/2019

27/10/2022

HORITA li

Adimplente

Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Alienação Fiduciária de
!movei

19E0967405

259.231.176,48

259.231

IPCA + 6,50 %

4

33

31/05/2019

25/05/2035

MULTI RENDA
URBANA

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de Ações,
Fiança

19E0967406

80.598.492,20

80.598

IPCA+7,50 %

4

34

31/05/2019

25/05/2035

MULTI RENDA
URBANA

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de
Ações

19F0179211

58.000.000,00

58.000

Não há

4

36

10/06/2019

10/06/2024

MPD

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Aval

CRA018002Sl

40.000.000,00

4.000

18F0849431

175.000.000,00

175.000

18F0849476

75.000.000,00

75.000

18L1300313

137.893.383,84

18L1300314

IPCA + 21,69

68

IA.
l '•·.
CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
ISEC
SECURITIZADORA
S.A.
NOVA
SECURITIZACAO
S.A.
NOVA
SECU RITIZACAO
S.A.
NOVA
SECURITIZACAO
S.A.

A.rrorr,gu{.lçào

~

ANBIMA
º}

,m

.i· .

~

~

\

19F0179276

30.000.000,00

30.000

CDI + 2,70 %

4

37

10/06/2019

10/06/2024

MPD

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel

19G0290123

175.000.000,00

175.000

IPCA+6,00%

4

41

19/07/2019

11/07/2033

CASAS BAHIA
IV

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditoríos, Alienação Fiduciária de Quotas, Fundo

19G0801197

28.000.000,00

28.000

IPCA + 12,00
%

4

45

23/07/2019

23/08/2022

ARTENGE

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de
Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditoríos, Fundo

19G0290175

75.000.000,00

75.000

IPCA + 21,30
%

4

42

19/07/2019

11/07/2033

CASAS BAHIA
IV

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de !movei, Alienação Fiduciária de
Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Fundo

19H0358499

19.123.217,93

63

IGPM + 10,00
%

4

46

27/08/2019

28/07/2037

PULVERIZADO

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fundo, Fundo

1910739560

237.663.247,85

237.661

CDI + 2,00%

4

47

14/10/2019

18/09/2029

VITACON

Adimplente

Fundo, Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação
Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Ações

1910739706

25.241.041,04

25.241

CDI + 3,00%

4

48

14/10/2019

18/09/2029

VITACON4

Adimplente

Fundo, Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação
Fiduciária de !movei, Cessão Fiduciária de Ações

1910739707

50.000.000,00

50.000

CDI + 5,00 %

4

49

14/10/2019

18/09/2029

VITACON

Adimplente

Fundo, Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação
Fiduciária de !movei, Cessão Fiduciária de Quotas

19K0981679

80.000.000,00

80.000

IPCA + 6,00 %

4

54

14/11/2019

16/12/2031

LOCALFRIO

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de
1movei, Cessão Fiduciária de Direitos Creditoríos, Fundo

19K0981682

20.000.000,00

20.000

IPCA + 7,00 %

4

55

14/11/2019

16/12/2031

LOCALFRIO

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de
lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditoríos, Fundo

19K1033635

27.000.000,00

27.000

IGPM + 9,60
%

4

56

18/11/2019

19/01/2032

GRUPO CEM
Ili

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de lmovel, Alienação Fiduciária de
Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Fundo

19K1056888

115.000.000,00

115.000

Não há

4

52

21/11/2019

21/11/2031

VARZEA
GRANDE

Adimplente

Fundo, Alienação Fiduciária de !movei

17E0840314

198.000.000,00

198.000

CDI + 0,90%

1

25

05/06/2017

05/09/2019

DIRECIONAL li

Adimplente

18B0898471

50.000.000,00

50.000

CDl+0,70%

1

26

28/02/2018

01/03/2023

BR
PROPERTIES

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios

18D0698877

80.000.000,00

8.000

CDI + 2,00 %

1

27

10/04/2018

17/04/2028

RNI

Adimplente

Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

69

~

~~

Auto«rguta,;lo

ANBIMA
,U•

,

CRI

CRI

CRI

CRI

•.

NOVA
SECURITIZACAO
S.A.
NOVA
SECURITIZACAO
S.A.
NOVA
SECURITIZACAO
S.A.
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

.1
Adimplente

Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Alienação~ária de
lmovel, Fiança, Fundo, Alienação Fiduciária de Ações, Alienação
Fiduciária de Quotas

1

29

13/07/2018

25/07/2033

PLAZA
IGUATEMI

%

1

28

03/09/2018

15/09/2028

SALES

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fiança

110.000

CDI + 1,70 %

1

31

15/02/2019

15/02/2029

RNI Ili

Adimplente

Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

20.000.000,00

20

CDI +5,35%

2

270

21/06/2016

04/06/2026

FRIOZEM

Adimplente

Alienação Fiduciária de I movei, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Fiança, Coobrigação

16G0639102

7.707.130,10

23

IGPM + 11,00
%

2

271

11/07/2016

28/08/2030

T&C

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fiança, Coobrigação, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditorios

16D0719082

308.114.961,49

308

TR+7,72%

2

268

22/04/2016

10/04/2031

FGTS
BRADESCO

Adimplente

Coobrigação, Alienação Fiduciária de lmovel

16D0719079

2.949.563.792,91

2.949

TR+7,72%

2

265

19/04/2016

10/04/2031

FGTS CAIXA

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Subordinação

16J1007541

459.975.977,61

459

TR+7,72%

2

278

21/10/2016

10/10/2031

FGTS ITAU

Adimplente

Coobrigação, Alienação Fiduciária de !movei

16J1007543

4.046.760.876,68

4.046

TR+7,72%

2

276

21/10/2016

10/10/2031

FGTS li CAIXA

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Subordinação, Fundo, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditorios

16J1007542

435.216.051,55

435

TR + 7,72 %

2

279

21/10/2016

10/10/2031

FGTS
BRADESCO li

Adimplente

Coobrigação, Alienação Fiduciária de lmovel

16L0127202

190.000.000,00

190

CDI + 2,00 %

2

281

21/12/2016

12/12/2031

TUCURUVI

Adimplente

Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Fiança, Fundo

1600719080

402.181.266,15

402

TR+7,72%

2

266

19/04/2016

10/06/2040

FGTS CAIXA

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Subordinação

18G0705308

80.500.000,00

80.500

1810000001

20.500.000,00

20

19B0177968

110.000.000,00

16F0168766

IPCA + 7,25 %
CDI + 327,00

CIBRASECCOMPANHIA
CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

BRASILEIRA DE
SECU RITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

70

m
,: ,w,;_

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRI

CRA

CRI

CRI

CRI

CRI
CRI

CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECU RITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECU RITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECU RITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA

lwtorreg<lt.1Ç3<)

ANBIMA

~

".j

~

~ \

TR+7,72%

2

277

21/10/2016

10/10/2051

FGTS li CAIXA

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Subordinação, Fundo, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditorios

166.500

COI+ 1,50 %

2

291

23/10/2017

17/10/2028

WT
MORUMBI

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Fiança, Penhor, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios

27.203.630,66

27.203

IGPM + 10,00
%

2

290

25/09/2017

28/04/2028

GRUPO CEM

Adimplente

Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Coobrigação, Fiança,
Alienação Fiduciária de !movei

1710105217

18.500.000,00

18.500

CD!+ 1,50%

2

292

23/10/2017

15/10/2029

WT
MORUMBI

Adimplente

Fiança, Alienação Fiduciária de !movei, Penhor, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios

17L0735098

100.000.000,00

100.000

IPCA+5,47%

2

295

15/12/2017

16/12/2023

SAO CARLOS

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Aval

17L0745671

26.141.047,47

26

IGPM + 10,50
%

2

294

08/12/2017

28/11/2023

DESTAQUE

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Fiança, Coobrigação, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditorios

100.000.000,00

10.000

COI

1

1

15/12/2016

15/12/2021

BRASAL

Adimplente

Fiança

17L0900866

19.516.231,62

19

IGPM + 10,50
%

2

297

22/12/2017

28/11/2023

MAKTUB

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Fiança, Coobrigação

18C0803962

41.310.000,00

41

CD!+ 1,85 %

2

299

20/03/2018

16/03/2033

HSI PARALELA
D!

Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Alienação Fiduciária de Ações, Fundo

18C0803963

41.310.000,00

41

IPCA+6,90%

2

300

20/03/2018

16/03/2033

HSI PARALELA
IPCA

Adimplente

Cessão Fiduciária de Direitos Creditoríos, Alienação Fiduciária de
lmovel, Alienação Fiduciária de Ações, Fiança

18C0803997

39.382.531,55

39

CD!+ 1,85 %

2

301

20/03/2018

18C0803998

39.382.531,55

39

IPCA+ 6,90%

2

302

20/03/2018

16J1007S44

2.022.310.550,02

2.022

1710104526

166.500.000,00

1710152208

CRA0160002M

HSI GRANJA
16/03/2033 VIANNA DI
HSI GRANJA
16/03/2033 VIANNA IPCA

Adimplente
Adimplente

Alienação Fiduciária de !movei, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Alienação Fiduciária de Ações, Fiança
Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de !movei,
Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, Fiança

71

CRI

CRA

CRI

CRI

CRI

BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECU RITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO
CIBRASECCOMPANHIA
BRASILEIRA DE
SECURITIZACAO

19(0339204

IGPM + 10,50
%

2

304

29/03/2019

10/04/2027

li

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Alienação Fiduciária de
Quotas, Fundo, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

99,00% COI

3

ÚNICA

14/06/2019

14/06/2023

SLC

Adimplente

Fundo

20.000

IGPM + 11,28
%

2

305

29/03/2019

10/10/2033

Adimplente

Aval, Alienação Fiduciária de lmovel, Alienação Fiduciária de
Quotas, Fundo, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios

20.000.000,00

20.000

COI+ 1,10 %

2

306

28/03/2019

15/03/2034

li

Adimplente

Alienação Fiduciária de Ações, Fiança

41.738.979,20

39

IPCA + 6,90 %

2

308

19/09/2019

16/03/2033

EXPANSÃO
PARALELA

Adimplente

Alienação Fiduciária de lmovel, Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios, Alienação Fiduciária de Ações, Fiança

20.000.000,00

20.000

360.000.000,00

360.000

19C0339202

20.000.000,00

19C0240554

1910275534

CRA0190033A

GRUPO CEM

GRUPO CEM

li

SÃO CARLOS

72

