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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 74“ SÉRIE DA 4** EMISSÃO DA
'
,.

š

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ n° 08. 769.457/00O1—08

4

Celebrado entre

\é

ISEC SECURITIZADORA S.A.
na qua/idade de EmiSSOra

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA.,

na qualidade de Agente Fiduciário

1

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
SEÇÃO ? PARTES
I

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de

as

direito,

partes:

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o
n° 08.769.457/0001-08, neste ato representada

na forma de seus atos

constitutivos;

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida
Jardim Paulistano,

CEP

instituição financeira

com sede

Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar,

01.452-000, Jardim Paulistano, inscrita no

Resolvem firmar o presente Termo de Securitizaçao de Créditos

e

CNPJ sob

Imobi/iários

o n° 22.610.500/0001-88.

da 74° Série da 43 Emissao de

Certiñcados de Recebíveis imobiliários da Isec Securitízadora S.A,, celebrado entre a Emissora e o Agente

de acordo com a

Fiduciário,

Lei n° 9.514,

a lnstrução

CVM

n°

414 e a lnstrução

CVM

n° 476,

conforme os

termos e condições a seguir descritos:

TERMOS DEFINIDOS

SEÇÃO

II-

Para os

fins

deste instrumento, adotam-se as seguintes definições, no singular ou no

plural,

sem

prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente instrumento, sendo certo que quaisquer termos
utilizados

em

atribuídos

na CCB.

letras maiúsculas,

eventualmente não definidos neste instrumento, terão o significado a eles

"Agente Fiduciário" ou

A

"lnstituição CuStodiante”

qualificada

"AIienaçõeS Fiduciárias de

As alienações

ImóveiS"

Devedora, como proprietária e fiduciante,

Vórtx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Ltda.,

no preâmbulo do presente Termo de Securitização.
fiduciárias

sobre os imóveis, a serem constituídas pela

em

benefício da Emissora,

para assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas, nos termos

dos respectivos Contratos de Alienação Fiduciária de imóveis.
"A|ienaçã0 Fiduciária de

A

Qu0tas"

Devedora, a ser constituída pelos Quotistas,

alienação fiduciária sobre a totalidade das quotas do capital social da

fiduciantes,

em

como titulares das quotas e

beneficio da Emissora, para assegurar

o cumprimento

das Obrigações Garantidas, de acordo com as regras estabelecidas no

i

Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas.

"ANBIMA"

A

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de

Capitais.

l

com

"Aplicações Financeiras

instrumentos financeiros de renda fixa

PermitidaS"

e liquidez diária, de emissão de instituições financeiras de primeira linha,

classificação

de baixo

risco

l

tais

como

títulos

públicos,

títulos

e valores mobiliários e outros

instrumentos financeiros de renda fixa de emissão de instituições
financeiras

como

'2

Dl,

de primeira

linha e/ou

fundos de renda ñxa classificados

administrados por instituições financeiras de primeira linha.

L

.

"ASsembIeia Geral"

A assembleia geral dos Titulares dos CRl, conforme prevista na Cláusula
Décima Quarta deste Termo de Securitizaçao;

A garantia fidejussória prestada pelos Avalistas,
"Ava|iStaS"

O

nos termos da CCB.

Paulo Bichucher., o Rafael Steinbruch., o Eduardo Brennand

Campos, todos devidamente qualificados no preâmbulo da CCB e todos
indicados como avalistas nesta CCB e nos demais Documentos da
Operação.

"BACEN"

O Banco Central do Brasil.

"B3 S.A.— Brasil, Bolsa e

A

BaIcao"

instituição

"B3 S.A. ? Brasil, Bolsa, Balcao ? Segmento Cetip
devidamente autorizada pelo Banco Central do

UTVM"

,

Brasil para

prestação de serviços de depositária central e liquidação financeira,

com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio
Prado, n° 48, Centro, inscrita no

"CCB" ou "CéduIa"

CNPJ sob

o n° 09.346.601/0001-25.

A Cédula de Crédito Bancário n° 41500671-6 emitida
favor

da

Cedente,

por

meio

da

qual

a

pela Devedora

Cedente

em

concedeu o

Financiamento imobiliário à Devedora, para aplicação na forma descrita
na CCB.

"CC|"

A

Cédula de Crédito

escriturai, emitida

decorrentes da

lmobiliario integral,

sem

garantia real, sob a forma

para representar a totalidade dos Créditos imobiliários,

CCB, por meio da celebração da

de Emissão

Escritura

de CCI.

"Cedente"

A Companhia

Hipotecária Piratini

? CHP,

instituição financeira,

sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Avenida

CEP 90.560-002,
"Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios"

Colombo,

Cristóvão

inscrita

A cessão

fiduciária

Devedora,

como

conjunto

501,

Sul,

na

Floresta,

no CNPJ sob O n° 18.282.093/0001-50.

dos

titular

n° 2.955,

com

Direitos Credltórios,

e fiduciante,

em

a ser constituída pela

benefício da Emissora, para

assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas, nos termos do
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

"CETlP21"

O

CETlP21

?

Titulos

operacionalizado pela

e

B3 S.A.—

Valores
Brasil,

administrado

Mobiliários,

e

Bolsa e Balcão.
l

l

"Código ANBIMA"

O Código ANB/MA de Regu/ação e Me/hores Práticas para Estruturaçao,
Coordenaçao e Distribuiçao de Ofe/tas Púb/iCaS de Va/ores Mobiliários
\/

e Ofertas Púb/icas de Aquisição de Va/ores Mobi/iários.

"C0ndições Precedentes"

São

as

condições

precedentes

que

devem

ser

integral

e

cumulativamente cumpridas para que os recursos do Valor do Principal

sejam disponibilizados à Devedora, conforme listadas na CCB.

"Conta CentraIizadora"

A conta corrente de titularidade da

Emissora de n° 3.003-1

,

mantida na

3

agência n° 3395 do Banco Bradesco S.A. (Banco n° 237).

"Conta da Devedora"

A conta corrente de titularidade da

Devedora de n° 38779-0 mantida na

agência n° 7307 do Banco Itaú Unibanco S.A. (Banco n° 341).

"Contratos de Alienação
Fiduciária

de Imóveis"

Os

instrumentos Pa/ficu/ares de Alienação Fiduciária de

em

Garantia e Outras Avenças, a serem celebrados, nos moldes do

anexo

V

da CCB, pela Devedora, na qualidade de

Bens imóveis

proprietária

dos

imóveis e fiduciante, e a Emissora, na qualidade de fiduciária.

"Contrato de Alienação
Fiduciária

de Qu0tas"

O instrumento Particu/ar de Alienação Fiduciária de Quoias em Garantia
e Outras Avenças, a ser celebrado pelos Quotistas, como
fiduciantes,

e a Emissora, na qualidade de

fiduciária,

titulares

e

por meio do qual

será constituída a Alienação Fiduciária de Quotas.

"Contrato de Cessão"

O instrumento Panicu/ar de Contrato de Cessão de Créditos imobiliários
e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Cedente, na qualidade de
Cedente, e a Emissora, na qualidade de cessionária,

bem como

a

Devedora e os Garantidores, na qualidade de intervenientes, por meio

do qual os Créditos

imobiliários serão cedidos

à Emissora.

Fiduciária de Direitos

O instrumento Pa/ticu/ar de Cessão Fiduciária de
em Garantia e Outras Avenças, a ser celebrado

Creditórios"

qualidade de

"Contrato de Cessão

titular

Direitos Creditórios

pela Devedora, na

e fiduciante, e pela Emissora, na qualidade de

fiduciária.

"Contratos de Locação"

Cada instrumento

particular

de locação de imóvel, por meio do qual a

Devedora alugará determinados imóveis, conforme
de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios,

listados

no Contrato

de sua propriedade a

determinados locatários.
"Créditos lmobi|iári0s"

Todos os

direitos Creditórios oriundos relacionados

à CCB, no

forma de pagamento e demais condições previstos na CCB,

valor,

bem como

quaisquer outros direitos Creditórios devidos pela Devedora, ou titulados
pelo

Financiador,

por força da

respectivos acessórios, tais

como

CCB,

incluindo

a totalidade dos

Juros Remuneratórios, atualizações

(se aplicáveis), encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações,

seguros, despesas, custas, honorários, garantias e demais obrigações
contratuais e legais previstas na

,

"CRI

em Circulaçao"

CCB.

de quórum, serão considerados como "CRl em
Circulaçao" todos aqueles CRI em circulação no mercado, excluídos
Para

fins

de

constituição

aqueles que a Emissora e/ou a Devedora possua

que sejam de propriedade:

(i)

Emissora e/ou da Devedora;

em tesouraria e/ou

.

`

os

de controlador
(ii)

direto e/ou indireto da
de qualquer das controladas ou

I\/\
Ü

l

coligadas, direta ou indiretamente da Emissora e/ou da Devedora;

(iii)

dos diretores ou conselheiros da Emissora e/ou da Devedora e
de funcionários (e respectivos cônjuges) da
Emissora e/ou da Devedora e (v) de Titular dos CRI que não tenha
respectivos cônjuges;

(iv)

aportado recursos na Conta Centralizadora

em montante suficiente para

l

4

'

L

arcar

com sua

respectiva parte

de obrigações de aporte de recursos no

Patrimônio Separado para arcar

com

eventuais despesas necessárias

para manutenção do referido patrimônio e defesa dos interesses dos
Titulares

"CRl"

Os

dos CRI, se

certificados

aplicável.

de recebiveis

Emissora, emitidos

com

imobiliários

lastro

da 74* Série da 4° Emissão da

nos Créditos

imobiliários,

nos termos da

Lei n° 9.514.

"Cronograma de

O cronograma de pagamentos estipulado no Anexo

Pagamentos"

que estabelece as Datas de Pagamento nas quais ocorrerão os

l

deste instrumento,

pagamentos das obrigações de amortização e Juros Remuneratórios,
nos termos deste instrumento.

"CVM"

A Comissao de Valores Mobiliários.

"Data de Emissão"

09 de março de 2020.

"Data de Pagamento"

Cada uma das datas de pagamento de amortização e/ou de Juros
Remuneratórios estipuladas no Cronograma de Pagamentos.

l

"Data de integralização dos
CRI"

A data em que ocorrer a

"Data de Vencimento"

A

última Data

integralização

de todos os CRI.

de Pagamento, conforme estipulada no Cronograma de

Pagamentos, qual

seja,

de fevereiro de 2025 ressalvadas as

21

hipóteses de Resgate Antecipado dos CRI e/ou liquidação do Patrimônio

Separado previstas neste Termo de Securitizaçao;
"Data de Verificação"

A

data correspondente ao segundo Dia

Útil

à Data de

anterior

Pagamento de cada mês.
"Decreto n° 6.306"

O

"Decreto 7.487”

O Decreto n° 7.487, de 23 de maio de 2011.

"DecretO 8.426"

O

"Decreto-Lei 2.394"

O Decreto-Lei n° 2.394, de 21

"DespeSas

As despesas

Iniciais"

Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007.

Decreto n° 8.426, de 1° de

CCB,

l

iniciais

“

abril

de 2015.

de dezembro de 1987.

da Operação são aquelas

cujo valor será

listadas

descontado do Valor do

no anexo VI da

Principal,

a ser

disponibilizado à Devedora.

"DeSpeSaS Recorrentes"

"Devedora"

As Despesas Recorrentes da Operação são aquelas listadas no anexo
Vll da CCB, e que serão de responsabilidade da Devedora, obsen/ado
o Fundo de Reserva.

A Yuca

imóveis

I

Ltda., sociedade empresária limitada,

com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
1.374,4° andar, sala 105, Bela Vista,

)5

CEP

01310-916,

Paulista, n°

inscrita

no CNPJ

_

V

—
"Direitos Creditórios"

sob O n° 35.338.308/0001-26.
Qualquer dia que não sábado, domingo ou feriado declarado nacional na
República Federativa do

São

Brasil.

direitos Creditórios oriundos

das futuras locações de determinados

imóveis de propriedade da Devedora, a serem constituídos por meio dos
respectivos

de

Contratos

Locação,

caracterizados no Contrato de

"Distribuições"

Todos os

Cessão

devidamente

Fiduciária

de

e

descritos

Direitos Creditórios.

lucros, bônus, prêmios, receitas, valores, direitos, distribuições,

dividendos, juros sobre capital e todas as demais quantias relativas às

quotas representativas do capital social da Devedora, incluindo,
limitação, quaisquer

distribuídos pela

Devedora às Quotistas.

"Documentos da

Os documentos

envolvidos na Operação, quais sejam:

Operação"

Contrato de Cessão;

(iii)

a Escritura de Emissão de CCI;

de Alienação Fiduciária de imóveis;

(vii)

o Termo de Securitizaçao;

CRI; e

A

(v)

(i)

(iv)

a CCB;

(ix)

(viii)

(li)

O

os Contratos

o Contrato de Cessão Fiduciária

Direitos Creditórios; (vi)o Contrato de Alienação Fiduciária

de

sem

montantes ou ativos recebidos ou de outra forma

de Quotas;

o(s) Boletim(ins) de Subscrição

dos

quaisquer aditamentos aos documentos aqui mencionados.

presente 74“ Série, da

4**

Emissão, de CRI da Emissora, emitida por

meio deste Termo de Securitização.

"Emissora" ou

A

"Securitizadora"

Termo de

"Escritura de

Emissão de

CCl"

O

lsec Securitizadora S.A., qualificada no preâmbulo do presente
Securitização.

l

instrumento Particu/ar de Emissão de Céduia de Crédito imobiliário

com

Garantia Real Imobi/iária sob a

pela Emissora, na qualidade

Forma

Escritura/,

a ser celebrado

de emissora da CCI e pela

instituição

Custodiante, na qualidade de instituição Custodiante da CCl.

"Escriturador"

O

Banco Bradesco S.A., instituição financeira, com sede na cidade
Osasco, estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/n°, Vila

Yara, inscrita no

CNPJ sob

o n° 60.746.948/0001-12.

"Eventos de Vencímento

Qualquer

Antecipado"

observado o disposto na Cláusula

"Financiamento imobiliário"

O financiamento imobiliário concedido à

"Fundo de Reserva"

O fundo de resen/a a ser constituído na Conta Centralizadora, por meio

um dos

eventos de vencimento antecipado listados na CCB,
L

do desconto do Valor
oriundos da

inicial

integralização

8.1.

e seguintes.

Devedora por meio da CCB.

o

do Fundo de Reserva sobre os recursos
dos CRI a serem disponibilizados à

Devedora, observadas as regras deste instrumento.
"GarantiaS"

São:

(i)

o Aval;

(ii)

a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;

Alienações Fiduciárias de imóveis;
(iv)

o Fundo de Resen/a; e

(iii)

(iv)

(iii)

as

a Alienação Fiduciária de Quotas;

qualquer outra garantia adiciona|

6

,

eventualmente

cumprimento

para

constituída

das

Obrigações

Garántidas.

instituto Brasileiro

O

Índice Geral

Fundação

de Geografia e

Estatística.

de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela

Getúlio Vargas.

"|móveis" ou "ImóveiS

São os imóveis

Alvo"

quais os recursos captados pela Devedora por meio do Financiamento
imobiliário

descritos e caracterizados no

ll

à CCB, para os

serão destinados custeio de despesas de aquisição e/ou

com as

reforma dos referidos imóveis, de acordo
instrumento.
integrar

anexo

Uma

regras previstas neste

vez adquiridos pela Devedora, os imóveis passarão a

a Alienação

Fiduciária

de imóveis, nos termos da

respectivos Contratos de Alienação

Fiduciária.

"InstituiçaO Financeiras

As

quais

Permitidas"

Permitidas

CCB

l

e dos

l

instituições

financeiras

devem

nas

ser mantidas.

São

as Aplicações

elas:

Financeiras

Banco Bradesco

I

S.A., Itaú
i

Unibanco S.A., Banco Santander

S.A.,

Banco do

Brasil S.A.

e Caixa

Econômica Federal.
"InStrução

CVM 400"

A lnstrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003.

"InStrução

CVM 409"

A lnstrução da CVM

n° 409,

de 18 de agosto de 2004.

l

"Instruçao CVM 414"

A

lnstrução da

CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004.

"lnstrução

CVM 476"

A

lnstrução da

CVM

"Instruçao

CVM 539"

A lnstrução da CVM n° 539, de

l

n° 476, de 16 de janeiro

de 2009.

13 de novembro de 2013.

"Instruçao CVM 583"

A lnstrução da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016.

"InStrução Normativa 1.037"

A

lnstrução Normativa da Receita Federal Brasileira

de n°

1.037,

de 4

de junho de 2010.
"|nstrução Normativa 1.530"

A

lnstrução Normativa da Receita Federal Brasileira de n° 1.530,

de 19

de dezembro de 2014.
"Instrução Normativa 1.585"

A

lnstrução Normativa

da Receita Federal

Brasileira

de n°

1.585, de 31

de agosto de 2015.
"InvestidOreS Qua|ificadoS"

São assim entendidos nos termos do

artigo 9°-B

da lnstrução

CVM

539:

Profissionais; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que
(i) investidores
possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua

\f\

condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo

com o anexo 9?B da

lnstrução

tenham sido aprovadas
certificações

CVM

539;

(iii)

‘

as pessoas naturais que

em exames de qualificação técnica ou possuam

aprovadas pela

CVM como

requisitos para

o

registro

agentes autônomos de investimento, administradores de

de

carteira,

-.

7
`

analistas e consultores

de valores

mobiliários,

em

relação a seus
Q

recursos próprios; e

(iv)

um ou

por

carteira gerida

clubes de investimento, desde que tenham a

mais

que sejam investidores

cotistas,

qualificados.
ê

"|nvestidores ProfiSsionais"

São aqueles definidos no art. 9°-A da
demais

financeiras e

do

Central

Brasil;

capitalização;

complementar;

(iv)

539:

(i)

instituições

a funcionar pelo Banco

instituições autorizadas

(ii)

companhias seguradoras e sociedades de

entidades

(iii)

CVM

lnstrução

pessoas

investimentos financeiros

em

abertas
naturais

fechadas de

e

ou

jurídicas

valor superior a

previdência

que possuam

R$ 10.000.000,00 (dez

milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua

condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo

com o anexo 9-A; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento,
desde que tenham a

carteira gerida por administrador

valores mobiliários autorizado pela

CVM;

(vii)

investimento, administradores de carteira, analistas

valores mobiliários autorizados pela
próprios; e

(viii)

CVM, em

de

carteira

de

agentes autônomos de

e consultores de

relação a seus recursos

investidores não residentes.

O imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Titulos e Valores Mobiliários.

"IPCA"

O

Índice

de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo

instituto Brasileiro

"|PC"

Índice

Os

Estatística

-

IBGE.

de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela Fundação

instituto

"Juros Remuneratórios"

de Geograña e

de Pesquisas Econômicas.

juros remuneratórios descritos no item

(vi)

da Cláusula

3.1.,

e

j

calculados de acordo

com o disposto na

Cláusula Quinta.

"Lei 6.385"

A Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de

"Lei 6.404"

A Lei n° 6.404, de

"Lei 8.668"

A

"Lei 8.981"

A Lei

"Lei 9.065"

A

"Lei 9.249"

A Lei

n° 9.249,

de 26 de dezembro de 1995.

"Lei 9.307"

A Lei

n° 9.307,

de 23 de setembro de 1996.

"Lei 9.430"

A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de

"Lei 9.514"

A

"Lei 9.532"

A Lei n° 9.532, de

Lei n° 8.668,

n° 8.981,

Lei n° 9.065,

1976.

15 de dezembro de 1976.

de 25 de junho de 1993.
de 20 de janeiro de 1995.
de 20 de junho de 1995.

I

Lei n° 9.514,

1996.

de 20 de novembro de 1997.
10 de dezembro de 1997.

.
`

8
`

"Lei 9.718"

A

"Lei 9.779"

A Lei

n° 9.779,

"Lei 10.637"

A Lei

n° 10.637,

"Lei 10.833"

A Lei n°

"Lei 10.931"

A Lei

"Lei 11.101"

A Lei n° 11.101,

"Lei 11.033"

A Lei

"Lei 11.053"

A Lei n° 11.053,

"Lei12.431"

A Lei n° 12.431

"Lei12.844"

A Lei n° 12.844, de

"Medida Provisória 2158-

A Medida

Lei n° 9.718,

de 27 de novembro de 1998.
de 19 de janeiro de 1999.
de 30 de dezembro de 2002.

ê

10.833, de 29

n° 10.931,

de dezembro de 2003.

de 2 de agosto de 2004.
de 9 de fevereiro de 2005.

n° 11.033, de 21

de dezembro de 2004.

de 29 de dezembro de 2004.

de 24 de junho de 2011.
19 dejulho de 2013.

Provisória n° 2.158-35,

de 24 de agosto de 2001.

A Medida Provisória n° 2.189-49,

de 23 de agosto de 2001.

as"

l

"Medida Provisória 218949II

? Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcao.

O MDA

"Obrigações Garantidas"

Todas as obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora e pelos
Avalistas por força da CCB e suas posteriores alterações e ainda as
obrigações assumidas pela Devedora e pelos Garantidores nos demais

Documentos da Operação, o que
imobiliários,

bem como de

inclui

o pagamento dos Créditos

todas as despesas e custos

excussão das respectivas garantias

incluindo,

com a

mas não se

eventual

limitando a,

penalidades, honorários advocaticios, custas e despesas judiciais ou
extraordinárias,

além de

tributos,

e ainda as despesas do Patrimônio

Separado dos CRI.
"Oferta Restrita"

A distribuição pública dos CRI, com esforços restritos de distribuição, nos
termos da lnstrução

"Operação"

CVM 476.

A

presente operação estruturada, que envolve a emissão dos CRI e a
captação de recursos de terceiros no mercado de capitais brasileiro, bem

como todas as condições constantes deste

instrumento e dos demais

Documentos da Operação.

"Ordem de Prioridade de
Pagamentos"

Ï9

A ordem de

prioridade

de pagamentos estipulada na Cláusula Sétimà.

/

"Patrimônio Separado"

O

patrimônio constituído pelos Créditos imobiliários, a CCI, a Conta

Centralizadora, as Garantias e os

Financeiras

Aplicações
Fiduciário,

com as

rendimentos auferidos

após a

Permitidas

instituição

do Regime

o qual não se confunde com o patrimônio comum da Emissora

.

e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado,

bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração,
inclusive, mas não se limitando aos custos da instituição Custodiante e
do Agente
"Periodo(s) de
CapitaIização"

l

Fiduciário.

O intervalo de tempo que se inicia

(i)

na Data de integralização dos CRI,

no caso do primeiro Período de Capitalização,
de Pagamento imediatamente

inclusive;

anterior, inclusive

ou

(ii)

na Data

no caso dos demais

Periodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento

imediatamente subsequente, exclusive. Cada Período de Capitalização

sucede o anterior sem solução de continuidade até a Data de
Vencimento.

"Prazo de Colocação dos
CRI"

"Preço de IntegraIizaçao"

O prazo de 6 (seis) meses contados da emissão, nos termos da lnstrução
CVM 476.
O preço pelo qual os CRI serão integralizados, sendo certo que este será
equivalente ao Valor Nominal Unitário na Data de integralização dos CRI

ou pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios

desde a Data de integralização dos CRI até a data de sua

efetiva

integralização.

"Quotistas" ou "GarantidoreS" São: o Sr. Rafael Steinbruch; o Sr. Paulo Bichucher; o Sr. Eduardo

Brennand Campos; a

Sra. Cecília Castellini

Bichucher e o

Sr.

Ricardo Steinbruch, todos qualiñcados no preâmbulo da CCB, quando

mencionados

"Razã0 de Garantia"

A

partir

CCB)

i

em conjunto.

da Data de Depósito do Valor

Principal

(conforme definido na

até a integral quitação das Obrigações Garantidas, a razão de

garantia a ser respeitada será a seguinte:

O saldo devedor desta Cédula deverá, a todo tempo, até a quitação das
Obrigações Garantidas, corresponder a montante igual ou
(sessenta e cinco por cento) do somatório

cada imóvel e

"Regime Fiduciário"

(ii)

do Valor de Reforma,

(i)

inferior

Vlll

O

sobre os

fiduciário

instituído

pela

imobiliários representados pela CCI,
direitos,

garantias,

privilégios,

65%

atribuídos a cada imóvel,

observado o disposto na cláusula sexta e no anexo
regime

a

do Valor de Aquisiçao de

Emissora

bem como

preferências,

da CCB..
Créditos

todos e quaisquer

prerrogativas

e ações

‘

inerentes aos Créditos imobiliários, tais como multas, juros, penalidades,

indenizações e demais acessórios eventualmente devidos, originados
ê

dos Créditos imobiliários decorrentes da

na forma do

art.

CCB e da Conta Centralizadora,

9° da Lei 9.514, 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

10

l

"ReSoIução

CMN 4.373"

A

Resolução do Conselho Monetário Nacional de n° 4.373, de 29 de

setembro de 2014.

"Taxa D|"

As taxas médias
"over

diárias

extra grupo?’,

dos Dl

-

Depósitos lnterñnanceiros de

um

dia,

expressa na forma percentual ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada

B3

diário disponível

na página na

A

"Taxa SeIic"

- Brasil,

diariamente pela

S.A.

Bolsa, Balcão, por meio

do

informativo

internet (http://wvvvv.b3.com.br).

taxa de juros média ponderada pelo volume das operações de

financiamento por

um

lastreadas

dia,

em

títulos

públicos federais,

1

apurados pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

I

"Termo de Securitização”
ou "Termo"
"TituIares

dos CRI" ou

O presente instrumento.

l

Qualquer pessoa

física

ou jurídica que seja detentora de CRI.

"Investidores"

"Valor da Cessão"

O valor devido

pela Emissora à Cedente

da totalidade dos Créditos

em

contraprestação à cessão

nos termos do Contrato de

imobiliários,

Cessão.
"VaIor Nominal Unítário"

O valor nominal unitário de cada um dos CRI, equivalente a R$
(mil reais),

"VaIor

Inicial

do Fundo de

Reserva"

O

valor equivalente

ao somatório de 4

do Fundo de

Reserva"

O

valor correspondente a

1

de Juros

vincenda, o qual será acrescido, mensalmente, de

"Va|or do PrincipaI"

O montante total da CCB,
limite

de

crédito,

j

l

(uma) parcela de Juros Remuneratórios

da variação acumulada da Taxa

Ill -

(quatro) parcelas

Remuneratórios vincendas, calculadas nos termos da Cláusula Quarta,
o qual será descontado do Valor Principal.

“VaIor Mínimo

SEÇÃO

1.000,00

na Data de integralização.

Dl,

a

partir

100% (cem por cento)

da Data de Emissão;

posto à disposição da Devedora, na forma de

nos termos da CCB.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - APROVAÇÃO
1.1.

em

A presente Emissão foi autorizada pelo Conselho de Administração da
10 de janeiro de 2019, cuja ata

Emissora

em

reunião realizada

do Estado de São Paulo em sessão de
22 de janeiro de 2019, sob o n° 47.719/19-9 e publicada no Diário Oticial do Estado de São Paulo e no jornal
"O Dia SP" nas edições de 25 de janeiro de 2019 e
25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2019, respectivamente.
foi

registrada na Junta Comercial

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
2.1.

Vinculação dos Créditos imobiliários. A Emissora realiza neste ato,

`

I

C

em caráter irrevogável e irretratá?

11

I

a vinculação da totalidade dos Créditos imobiliários, representados pela CCI, aos CRI, conforme as

na Cláusula Terceira abaixo.

características descritas

2.2.

Valor Nominal.

Créditos

A

imobiliários,

R$ 15.000.000,00

Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os
representados

pela

CCI,

decorrentes

da

CCB, com

(quinze milhões de reais) na Data de Emissão da

CCB,

valor

nominal

cuja titularidade

foi

total

de

obtida pela

Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão.
2.2.1.

Os

Créditos imobiliários encontram-se representados pela CCI, integral, emitida pela Emissora,

sob a forma
2.2.2.

A

escriturai,

Escritura

nos termos da Lei 10.931 e da Escritura de Emissão de CCI.

de Emissão de CCI encontra-se devidamente custodiada junto à

Custodiante, nos termos

2.2.3.0 Regime

do § 4° do

art.

Fiduciário, instituído pela

Emissora por meio deste Termo de Securitização, será

registrado na instituição Custodiante, nos termos

2.3.

Em

instituição

18 da Lei 10.931.

do

art.

23, parágrafo único,

da

Lei 10.931.

razão da cessão e transferência dos Créditos imobiliários, a Emissora realizará diretamente o

desembolso do valor da
despesas e

CCB

tributos, Tarifa

na Conta Centralizadora, por conta e ordem da Cedente, líquido de todas as
de Análise e Estruturação e Despesas da Operação (conforme definidos na CCB),

a ser realizado em moeda corrente nacional, na forma da

CCB e do Contrato de Cessão, observado, no entanto,

o disposto na Cláusula 2.4.
2.4.

Liberação dos Recursos.

A totalidade dos recursos captados com a integralização dos CRI ficará retida

na Conta Centralizadora, devendo ser disponibilizada pela Emissora à Devedora na Conta da Devedora, de
forma gradativa, após o cumprimento integral das Condições Precedentes e de acordo com o a comprovação
da prenotação dos Contratos de Alienação Fiduciária de imóveis junto aos competentes Cartórios de Registro

de imóveis, nos termos da CCB, obsen/ados os descontos necessários ao pagamentos das Despesas
e à constituição do Fundo de Reserva, nos termos da CCB.
2.5.

inicias

Os CRI da

integralização,

presente Emissão serão objeto da Oferta Restrita e serão distribuídos pelo Preço de
não sendo admitido ágio ou deságio.

CLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO
3.1.

Caracteristicas

imobiliários, possui

dos CRI. Os CRI, objeto da presente Emissão, cujo

lastro

se

constitui pelos Créditos

as seguintes características:

jl

i

(i)

Emissão: 74* emissão de CRI da Emissora;

(ii)

Série: 4°;

(iii)

Quantidade de CRI: serão emitidos 15.000 (quinze

l1

mil)

CRI;

(iv)

Valor Total da Emissão: o Valor Total da Emissão será de
cinquenta e um mil reais), na Data de Emissão;

(v)

Valor Nominal Unitário:

(vi)

Juros Remuneratórios: equivalentes a

R$

R$ 15.000.000,00

(quinze milhões e

1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;
.j

100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa Dl,
acrescida da remuneração, equivalente a uma sobretaxa de 6,0% (seis inteiros por
cento) ao ano,
com base em um ano com 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis;

-c(
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l

não

(vii)

Atualização

(viii)

Periodicidade de Pagamento: conforme

(ix)

Regime

(X)

Garantias:

l\/lonetária:

há;
1

Cronograma de Pagamentos constante do Anexo

I;

Fiduciário: sim;

(i)

de imóveis;

o Aval;

(iii)

(ii)

a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;

a Alienação Fiduciária de Quotas e

(ii)

as Alienações Fiduciárias

(iv) o Fundo de Reserva;

(xi)

Coobrigação da Emissora: não haverá qualquer tipo de coobrigação da Emissora;

(xii)

Ambiente para Depósito,

1

Negociação e Liquidação Financeira: B3 S.A.—

Distribuição,

Brasil,

Bolsa e Balcão;
I

(xiii)

Data de Emissão: 09 de março de 2020

(xiv)

Local

(xv)

Data de Vencimento

(xvi)

Prazo de Emissão: 1810 (um

;

de Emissão: São Paulo, SP;
Final:

21 de fevereiro de 2025;

mil,

oitocentos e dez) dias, a contar da Data

de Emissão,

ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e/ou liquidação do Patrimônio Separado,

j

L

previstas no

(xvii)

3.2.

Termo de

Securitizaçao; e

Riscos: conforme Cláusula

Décima Nona - "Fatores de Risco" - deste Termo de Securitização.

Depósito para Distribuição e Negociação.

OS CRI serão

depositados para distribuição no mercado

MDA e do CET|P21, respectivamente, sendo
a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente por meio da
B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão, ambos administrados e operacionalizado pela B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcão.
primário e para negociação no

mercado secundário por meio do

A emissão dos CRI é realizada em conformidade com a lnstrução CVM 476 e está
automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do art. 6° da lnstrução CVM 476.
A Oferta Restrita, por se realizar no âmbito da lnstrução CVM 476 e sem a utilização de prospecto, deverá ser
3.3.

Oferta Restrita.

registrada perante a

termos do inciso

I,

ANBIMA

caput, e

exclusivamente para

do parágrafo

único,

de composição da base de dados da ANBIMA, nos
ambos do art. 4° do Código ANBIMA em vigor a partir de 3 de
fins

junho de 2019.

3.3.1.

A

Oferta Restrita será realizada diretamente pela Emissora, nos termos

do art. 9 da lnstrução
e é destinada apenas à investidores que atendam às características de investidores
Profissionais, nos termos do art. 9-A da lnstrução CVM 539 e do art. 3 da lnstrução CVM 476,

CVM 414,

respeitadas eventuais vedações ao investimento no CRI ofertado previstas na regulamentação em vigor..
I

3.3.2.

Em

3.3.3.

Os CRI

CVM 476, os CRI desta Emissão serão ofertados a,
no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo,
50 (cinquenta) investidores Profissionais.
atendimento ao que dispõe a lnstrução

C

serão subscritos e integralizados à

subscrição, na Data de integralização dos CRI,

,

vista,

em moeda

corrente nacional, no ato da

devendo os respectivos investidores

Profissionais, por
ocasião da subscrição, fornecer, por escrito, declaração nos moldes da minuta do Boletim de Subscrição,
atestando que estão cientes de que:

13

1

a Oferta Restrita não

(i)

foi

registrada

na CVIVI e será registrada perante a

ANBIMA

exclusivamente para informar a sua base de dados; e

os CRI ofertados estão

(ii)

sujeitos às restrições

de negociação previstas na lnstrução

CVM 476.
3.3.4.

Em

conformidade

com o

art.

7°-A da lnstrução

CVM 476,

o

início

da oferta será informado pela

Emissora à CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da primeira procura a potenciais

nos termos do Contrato de Distribuição.

investidores,

3.1.

Distribuição Parcial.

Será admitida a distribuição

impossibilidade de captação

de recursos para a subscrição e

Prazo de Colocação dos CRI;
realizar

(ii)

CRI emitidos, a

CCB

na CCB; se

integralização

(iii)

em

caso de

(i)

de qualquer montante durante o

não cumprimento de Condições Precedentes

a liberação de qualquer montante à Devedora; e/ou

resolutivas dispostas

dos CRI, observado que,

parcial

em volume

suficiente para

implementação de quaisquer das Condições

a Oferta Restrita será cancelada, a Emissora deverá cancelar os

aplicáveis;

será automaticamente resolvida

e,

consequentemente, extinguir-se-á a obrigação da

em pagar a Devedora o Valor da Cessão dos Créditos imobiliários na forma do Contrato de Cessão
e da CCB, bem como quaisquer outros valores, incluindo multas, encargos ou penalidades, por qualquer das
Emissora

Partes, exceto pelo reembolso devido pela

em

Devedora das despesas que tenham sido incorridas pela Emissora

razão da operação de emissão de CRI.

No caso de cancelamento da

3.1.1.

integralização

Oferta e caso determinado investidor já tenha realizado a

dos CRI, a Emissora deverá

em

até 2 (dois) Dias Úteis contados da data

do

cancelamento da Oferta, resgatar os CRI integralizados, por rateio entre os subscritores dos
recursos financeiros recebidos, conforme 0 caso, nas proporções dos CRI integralizados e, caso
aplicável, acrescidos

dos rendimentos

líquidos auferidos pelas aplicações obtidos

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.
3.1.2.

Tendo

em

vista

a possibilidade de distribuição

sua adesão à Oferta Restrita à

distribuição,

parcial,

nos termos do

cada investidor poderá condicionar

art.

31 da lnstrução

CVM n° 400.
/

3.2.

A

“I

Oferta Restrita será encerrada

investidores, atingindo, deste

Colocação dos CRI
3.2.1.

quando da subscrição e

integralização da totalidade dos

CRI pelos

modo, o montante de 100% (cem por cento) da Emissão, ou quando o Prazo de
o que ocorrer primeiro.

for alcançado,

Em conformidade com o art. 8° da lnstrução CVM 476, o encerramento da Oferta

ser informado pela Emissora à

CVM, no prazo de

Restrita

deverá

até 5 (cinco) dias contados do seu encerramento,

ê

devendo

referida

CVM na rede mundial de
CVM 476.

comunicação ser encaminhada por intermédio da página da

computadores e conter as informações indicadas no anexo 8 da lnstrução

L

'

3.2.2. Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente poderão ser
negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores Qualificados depois
de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição dos CRI pelos investidores

Proñssionais, nos termos dos arts. 13 e 15

Emissora, das obrigações previstas no

art.

CVM 476 e depois do cumprimento, pela
CVM 476, sendo que a negociação dos CRI

da lnstrução

17 da lnstrução

deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Observadas as restrições de negociação acima, e exceto quanto ao disposto na Cláusula
os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre investidores Qualificados, a
3.2.3.

3.4.2.,

mel?
14

,

V

que a Emissora obtenha o

de

registro

e da lnstrução

Lei 6.385,

oferta pública perante

CVM 400

a

CVM

nos termos do caput do

e apresente prospecto da oferta à

art.

21 da

CVM, nos termos da

regulamentação aplicável.

Cabe à Emissora,

3.3.

da Oferta

Restrita,

devendo

referida

em conformidade com o art.

CVM 476, o início
no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis contados da primeira procura a potenciais investidores,
comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de
informar à

CVM:

(i)

7°-A da lnstrução

computadores e conter as informações indicadas no anexo 7-A da lnstrução

comunicação de encerramento, sobre o encerramento da
de seu encerramento, observado que
intermédio da página da

endereços da

CVM

tal

CVM 476

e

(ii)

por meio da

no prazo de 5 (cinco) dias contados da data
comunicação de encerramento deverá ser encaminhada por
Oferta,

CVM

na rede mundial de computadores ou mediante protocolo em qualquer dos
nas cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro, caso o envio via internet esteja indisponível,

e deverá conter as informações indicadas no

art.

8° da lnstrução

CVM 476.

j

A comunicação de que trata
lnstrução CVM 476.

3.4.

3.4.1.

A subscrição ou

a Cláusula

3.5.,

deverá conter as informações indicadas no anexo 7-A da

aquisição dos CRI desta Oferta deve ser realizada no Prazo de Colocação dos

CRI.

3.5.

A Emissora deverá manter lista contendo: (i) o nome das pessoas procuradas; (ii) o número do Cadastro
(iii) a data em que foram procuradas; e (iv) a sua decisão em relação à

de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ;
Oferta Restrita.

Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escriturai e sua titularidade será comprovada por extrato
emitido pela B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcão em nome dos Titulares dos CRI, enquanto
estiverem
eletronicamente custodiados na B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcão. Adicionalmente, será reconhecido
como
3.6.

comprovante de
CRI,

titularidade

com base nas

dos CRI, o extrato

eletronicamente custodiados na
3.7.

Na

em nome dos Titulares dos CRI

informações prestadas pela B3 S.A.—

Brasil,

emitido pelo escriturador dos

Bolsa e Balcão, quando os CRI estiverem

B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcão.

hipótese de que os CRI deixem de ser eletronicamente custodiados na

Balcao, todos os respectivos pagamentos aos Titulares dos

B3 S.A.— Brasil, Bolsa e
CRI passarão a ser realizados por meio de

Transferência Eletrônica Disponível- TED.

CLÁUSULA QUARTA - SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI
4.1.

1

A integralização dos CRI será realizada na Data de integralização dos CRI, em moeda corrente nacional,

na data de subscrição, pelo Preço de integralização, conforme disposições do Boletim de
Subscrição
e obsen/ando-se os procedimentos estabelecidos pela B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcão
e neste Termo de
Securitização, devendo a Data de integralização dos CRI constar do respectivo Boletim
de Subscrição.
à

vista,

V

Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados
pela
Emissora para o pagamento do Valor da Cessão, nos termos do Contrato de Cessão. A Devedora,
por sua
vez, utilizará os recursos para a destinação de recursos prevista na CCB, observado 0
disposto nas Cláusulas
4.2.

\/1

abaixo.
.

Nos termos da CCB, os recursos captados pela Devedora por meio da CCB deverão ser
destinados aos imóveis Alvo até a Data de Vencimento da CCB, conforme o cronograma
indicativo de
alocação de recursos previsto nos anexos da CCB e conforme lista de despesas objeto de
reembolso
constante dos anexos da CCB.

4.2.1.
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4.2.2.

O cronograma indicativo é meramente tentativo e, portanto, se, por qualquer motivo, a ocorrência

de qualquer atraso ou antecipação do cronograma tentativo não implicará em

um

Evento de Vencimento

Antecipado e tampouco exigirá o aditamento do referido cronograma, observado, no entanto, o prazo

CCB. Adicionalmente, a
de maneira agregada, de

estabelecido para reembolso de despesas, nos termos da cláusula 2.1. da

veriñcação da observância ao cronograma indicativo deverá ser realizada

modo que a

destinação de

um

montante diferente daquele previsto no cronograma indicativo para

um

determinado semestre poderá ser compensada nos semestres seguintes.
4.2.3.A

CCB

e os demais Documentos da Operação, conforme aplicáveis, poderão ser objeto de

sem necessidade de Assembleia Geral,

aditamento,

para ñns de atualização da porcentagem destinada

aos imóveis Alvo, bem como para inclusão e/ou substituição dos imóveis Alvo.

CLÁUSULA QUINTA — REMUNERAÇÄO
5.1.

Juros Remuneratórios.

A remuneração dos CRI

sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI, a
5.2.

partir

será composta pelos Juros Remuneratórios incidentes

da Data de integralização dos CRI.

Os Juros Remuneratórios serão devidos nas Datas de Pagamento
Cronograma de Pagamentos, constante do Anexo a este instrumento, e serão calculados de

Cálculo dos Juros Remuneratórios.

estipuladas no

acordo

com a

l

seguinte fórmula:

,

J = VNe X (FatorJurOS ?

1)

Onde:

J = valor unitário dos Juros Remuneratórios acumulado no período, calculada com 8
(oito)

casas decimais sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal
o caso, da Data de

ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme

Unitário

integralização dos CRI, ou

da

última Data

de Pagamento, ou da

última amortização ou incorporação de juros, se houver, calculado com 8 (oito)

decimais,

casas

sem arredondamento;

l

Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de
sobretaxa (spread), calculado

com 9

(nove) casas decimais,

com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

1

Fator Juros = (FatorD/ X FatorSpread)

1

FatOrDI = produtório das Taxas Dl desde a Data de integralização dos CRI, ou a
{

última Data

de Pagamento,

inclusive, até

cálculo, exclusive, calculado

com 8

a próxima Data de Pagamento, ou data de

(oito)

casas decimais, com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

Å/

Fa±OxD1:j'[(1+TD1,)
ix

.1

Onde:

n = número total de Taxas Dl
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utilizadas,

sendo

"n"

um número inteiro;

k = número de ordem das Taxas
TD/1,

= Taxa

de ordem

Dl,

com arredondamento, da

k,

Dl,

variando de

1

(um) até

"n";

expressa ao dia, calculada com 8

(oito)

casas decimais

seguinte forma:

TDIk =

š
DI

;
252

+

—I

1

100
Onde:

D/k= Taxa Dl de ordem k divulgada pela B3 S.A. —

com 2

Brasil, Bolsa,

Balcão, utilizada

(duas) casas decimais.

Fator Spread = sobretaxa dejuros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais,

com

arredondamento, conforme fórmula abaixo:

&

Fator Spread = (Spread +

1)252

Onde:

L

Spread = 6,00%

(seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) com base
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

Du = número de
Pagamento

em um

Dias Úteis entre a Data de integralização dos CRI, ou Data de

anterior (inclusive),

Pagamento, ou data de cálculo

o que ocorrer por

último

(exclusive), sendo "Du"

e a próxima Data de

um número inteiro.

Obsen/ações:
•

o

decimais
•

da expressão

fator resultante

efetua-se

(1

o produtório dos

próximo fator

fatores diários (1

diário,

com 16

+

TDi;,),

sendo que, a cada

fator diário

(dezesseis) casas decimais, aplicando-se

o

e assim por diante até o último considerado.

•

a Taxa Dl deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado
pela entidade responsável pelo seu cálculo.

•

para efeito do cálculo de Dix será sempre considerado a Taxa Dl, divulgada com 3 (três)
Dias Úteis de defasagem em relação à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia 13, o
DI1,

considerado será o publicado no

pressupondo-se que tanto os dias
dia

não

Útil

entre eles).

Taxa Dl não seja dia
cálculo no dia 13,0

Bolsa e Balcao.
publicado no dia

l17

é considerado com 16 (dezesseis) casas

TDI,,)

sem arredondamento.

acumulado, trunca-se o resultado

5.3.

+

10, 11,

dia

do

dia

10 pela B3 S.A. ?

Brasil, Bolsa, Balcão,

12 e 13 são Dias Úteis, e que não houve nenhum

a ser considerado como

referência para definição

da

dia 10 for

um

feriado nacional, deve-se considerar

como

DI1,

aquele

9).

indisponibilidade, lmgossibilidade

1

deve-se adotar o dia

útil imediatamente anterior (exemplo: para
considerado será o publicado no final do dia 10 pela B3 S.A.— Brasil,

útil,

D/1,

Se o

Caso o

final

de Aplicação ou Extinção da Taxa

Dl.

Se,

em

qualquer das Datas de

{

‘

l

Cálculo previstas neste instrumento, não houver divulgação da Taxa Dl, será aplicada a última Taxa Dl
divulgada, desde a data da última divulgação, até a data

de seu

substituto

ou Data de Vencimento das

obrigações pecuniárias, conforme o caso, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Devedora e a

Emissora quando da divulgação posterior da Taxa Dl que seria aplicável.
5.3.1.

No caso de

extinção, indisponibilidade temporária

ou ausência de apuração da Taxa Dl por mais

de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, no
caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição legal ou determinação judicial,
será utilizado para apuração dos valores devidos

na sua
5.3.2.

falta,

em

razão deste instrumento, seu substituto legal ou,

a Taxa SELIC.

No caso de

extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração

da Taxa SELIC por

mais de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda,
no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição legal ou determinação
judicial,

a Emissora deverá convocar, na forma e nos termos a serem disciplinados no Termo de

Securitização, assembleia geral

de

interesse dos referidos titulares,

em comum

aplicável,

titulares

dos CRI para que a Emissora
acordo

defina, representando o

com a Devedora, observada a regulamentação

o novo parâmetro a ser aplicado. Até a deliberação desse parâmetro será

utilizada,

para o

cálculo do valor de quaisquer obrigações previstas neste instrumento, a última Taxa Dl ou Taxa SELIC,
conforme o caso, divulgada oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo

¿

parâmetro, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Devedora e a Emissora
quando da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que seria aplicável, ou ainda

È

por qualquer outro índice, eleito de

variação no poder de compra da

5.3.3.

Caso a Taxa

comum

moeda

acordo entre as Partes, que

reflita

adequadamente a

nacional.

Taxa SELIC, conforme o caso, venha a ser divulgada antes da realização
de titulares dos CRI acima mencionada, a referida assembleia não será mais

Dl ou a

da assembleia geral

Taxa Dl ou a Taxa SELIC, conforme o caso, divulgada passará novamente a ser utilizada
para o cálculo dos Juros Remuneratórios.
realizada, e a

5.3.4.

Caso não

haja acordo sobre a taxa substitutiva entre a Devedora e a Emissora, representando

interesse dos titulares

dos CRI, a Devedora deverá

pecuniárias oriundas deste instrumento,
dias após a data

quitar

o

a integralidade de suas obrigações

com seu consequente cancelamento, no

prazo de 30

(trinta)

em que as Partes verificarem não ser possível um acordo, ou na Data de Vencimento,

o que ocorrer primeiro, mediante o pagamento do saldo devedor da CCB, calculado pro rata temporis
desde a Data de integralização dos CRI ou desde a última Data de Pagamento, o que ocorrer por último,

do efetivo pagamento, sem que acarrete ônus adicional para a Devedora. A Taxa Dl ou a
Taxa SELIC, conforme o caso, a ser utilizada para cálculo dos Juros Remuneratórios nesta situação
até a data

será a última disponível.

ão de Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação decorrente dos CRI (i) até o 1° (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia
que não seja um Dia Útil, sem que haja nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; e (ii) pelo número de
5.4.

i

Prorro a

dias necessários para assegurar que entre a data

do recebimento dos Créditos imobiliários pela Emissora e a
data do pagamento das obrigações referentes aos CRI sempre decorram até 1
(um) Dia Útil, sendo os valores
de pagamento aqueles apurados conforme definido no Período de Capitalização, sem qualquer acréscimo,
com exceção da Data de Vencimento.

CLÁUSULA SEXTA ? AMORTIZAÇÃO E RESGATE DOS CRI
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Ø

,

Amortização Programada dos CRI.

6.1.

Os CRI serão

ordinariamente amortizados nos montantes e nas

Datas de Pagamentos estipuladas no Cronograma de Pagamentos, observada a carência.
Cálculo da Amortização.

6.2.

As parcelas de amortização do Valor do

Principal

1

serão calculadas de acordo

com a seguinte fórmula:
Aai = VNe X Tai

Onde,
Aai = valor unitário da i-ésima parcela de amortização de

principal, calculado

com 8

(oito)

casas decimais,

sem arredondamento.
VNe = conforme

definido

na cláusula 5.2 acima.

Tai = i-ésima taxa de amortização programada, expressa

em

percentual,

com 4

(quatro) casas decimais

de acordo com o Cronograma de Pagamentos.
6.3.

parte

Amortização Extraordinária Compulsória e Liguidação Antecipada Facultativa. Nos termos da CCB,
ou a totalidade do saldo devedor da CCB poderá ser extraordinariamente amo1'tizado ou

antecipadamente liquidado, seja de forma
observadas as regras dispostas na
6.3.1.

Os

possa

realizar os

facultativa,

l

por decisão da Devedora, seja de forma compulsória,

CCB a esse respeito.

prazos e mecanismos para a realização do disposto acima, incluindo, mas não apenas, a
forma de comunicação e prazos de antecedência que devem ser respeitados para que a Devedora

pagamentos antecipados mencionados nesta Cláusula Sexta, seguirão o disposto na

CCB.
6.3.2.

Dessa forma, os recursos oriundos de qualquer pagamento da Devedora a título de amortização
ou liquidação antecipada facultativa ou compulsória, total ou parcial, da CCB, incluindo,

extraordinária

mas não apenas os Juros Remuneratórios,

terão a destinação disposta na referida Cédula e,
consequentemente, serão utilizados para a amortização antecipada parcial, acrescida dos
respectivos
Juros Remuneratórios, calculados nos termos deste instrumento, observado o
limite de 98% (noventa e
oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário dos
CRI, ou, conforme aplicável, ao resgate
antecipado total dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitização.
6.3.3.

Sem prejuízo do disposto acima, a

Emissora deverá comunicar a B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcao
a respeito de qualquer amortização extraordinária ou resgate antecipado, com
3 (três) Dias Úteis de
antecedência em relação à data estipulada para a referida amortização ou resgate,
conforme o caso.

Sem prejuízo do disposto acima, em qualquer hipótese de amortização extraordinária da CCB,
os CRI serão extraordinariamente amortizados, na mesma proporção da
amortização extraordinária, e,
no caso de liquidação antecipada da CCB, os CRI serão integralmente resgatados.
6.3.4.

~

CLÁUSULA SÉTIMA — ORDEM DE PRIORIDADE DE PAGAMENTOS

ê

(\]\
7.1.

l
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Ordem de

de Pagamentos. Observado o disposto na CCB a esse respeito, os valores
depositados na Conta Centralizadora como consequência do pagamento dos
Créditos imobiliários, incluindo,
mas não apenas, valores oriundos da excussão/execução de qualquer das Garantias,
deverão ser aplicados
de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma
que cada item somente será pago
caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior:
Prioridade

/

(i)

pagamento das despesas relacionadas ao Patrimônio Separado (Emissão);

(ii)

recomposição de qualquer do Fundo de Reserva, conforme aplicável, nos termos da CCB;

pagamento das parcelas de Juros Remuneratórios
pagos e encargos moratorios devidos e nao pagos;

(iii)

capitalizados

em meses

anteriores

(iv)

pagamento da parcela de Juros Remuneratórios imediatamente vincenda;

(v)

amortização extraordinária compulsória dos CRI, nos termos da Cláusula Sexta, e

e não

devolução de eventual saldo remanescente, após a integral quitação das Obrigações Garantias
e encerrado o Patrimônio Separado, à Devedora.

(vi)

Sem

7.1.1.

prejuízo

inadimplidos

do acima

CRI não serão considerados,

disposto, os

em nenhuma

hipótese,

quando amortizados de acordo com o Cronograma de Pagamentos vigente à época,

acrescidos da respectiva remuneração.

CLÁUSULA OITAVA — EVENTOS DE VENCIMENTO ANTECIPAD0
Eventos de Vencimento Antecipado da CCB. As obrigações da Devedora constantes da CCB poderão
ser declaradas antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, na ocorrência das hipóteses listadas na
8.1.

cláusula oitava da

8.1.1.

CCB.

A ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado poderá acarretar o vencimento

antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI. Nessas hipóteses, caberá à Emissora e/ou ao

Agente Fíduciário convocar uma Assembleia Geral para deliberar sobre o vencimento antecipado da
CCB e, consequentemente, dos CRI.
8.1.2. Caso a Assembleia Geral mencionada na Cláusula 14.1., seja instalada em primeira ou segunda
convocação, e os Titulares dos CRI decidam pela declaração do vencimento antecipado da CCB e,
consequentemente, dos CRI, em quórum suficiente para atender o mínimo exigido neste Termo de

Securitização para tanto, conforme a Cláusula

Décima Quarta, será formalizada uma ata de Assembleia

Geral aprovando a declaração do vencimento antecipado.

Observado o disposto na Cláusula 14.4., caso a Assembleia Geral convocada para deliberação
de vencimento antecipado não seja instalada ou, ainda, se instalada em primeira ou segunda
8.1.3.

convocação, o quórum mínimo exigido neste Termo de Securitização para declaração do vencimento
antecipado não seja alcançado, a

CCB

e,

antecipadamente vencidos e será formalizada

portanto,

uma

os CRI, não serão considerados como

ata de Assembleia Geral constatando a

não

declaração do vencimento antecipado.
8.1.4.

Em

caso de declaração do vencimento antecipado, a Devedora efetuará o pagamento
CCB, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação por
enviada pela Emissora informando a respeito da declaração do vencimento antecipado, sendo

correspondente, conforme previsto na
escrito

certo

que os recursos oriundos do

resgate antecipado

total

referido

pagamento serão integralmente

utilizados para

o respectivo

dos CRI.
Í\

CLÁUSULA NONA ? GARANTIAS
Garantias. Em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, foram constituídas,
Emissora as Garantias, conforme dispostas nesta Cláusula Nona.

9.1.

1

‘

em

favor

da

..

l

Em

9.1.1.

caso de decretação do vencimento antecipado da

CCB

e não pagamento pela Devedora do

Valor do Principal, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculado pro rata temporis desde da Data de

Desembolso, ou última Data de Pagamento, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento,

como de

bem

eventuais penalidades, juros, e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela

Devedora no prazo estipulado para tanto na CCB, a Emissora poderá excutir as Garantias, de acordo

com os procedimentos estipulados para tanto nos
Resta desde já consignado que, de acordo

9.1.2.

vez constituída, a propriedade

e dos

Direitos Creditórios,

constituição,

fiduciária

em

respectivos

com o

dos imóveis,

em

Documentos da Operação.

art. 9,

parágrafo terceiro, da Lei 11.101,

razão da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a

não se submetem aos

efeitos

de eventual

uma

razão das Alienações Fiduciárias de imóveis,

falência,

partir

de sua

recuperação judicial ou extrajudicial da

Devedora, prevalecendo, nestas hipóteses, conforme originalmente contratados, ou seja, a propriedade
fiduciária

dos imóveis e dos Direitos Creditórios permanecerá em poder da Emissora, até o cumprimento

das Obrigações Garantidas, sendo certo que o credor

(

fiduciário poderá,

na forma prevista na

Lei,

imputá-los na solução da dívida, até sua liquidação total.

9.2.

Alienações Fiduciárias de imóveis.

pelas Alienações Fiduciárias

A

Operação contará com a garantia

real imobiliária

de imóveis, nos termos dos respectivos Contratos de Alienação

representada
Fiduciária

de

imóveis.

1

As Alienações

Fiduciárias de imóveis serão outorgadas em caráter irrevogável e irretratável e
em vigor na data de assinatura do respectivo Contrato de Alienação Fiduciária, sendo, a partir
referida data, válida em todos os seus termos e vinculando seus respectivos sucessores até o

9.2.1.

(

entrarão

da

pagamento integral das Obrigações Garantidas.

A

das Alienações Fiduciárias de imóveis deverá estar perfeitamente constituídas em
até 60 (sessenta) Dias Úteis contados da presente data. Para esse fim, os registros, bem como as
9.2.2.

totalidade

averbações das Alienações Fiduciárias de imóveis nas respectivas matrículas dos respectivos imóveis
deverão ter sido concluídas no referido prazo, observada a possibilidade de eventuais prorrogações
previstas na

CCB, sob pena de hipótese de vencimento antecipado, nos termos da

cláusula oitava da

referida Cédula.

9.3.

Cessão

Fiduciária

Cessão Fiduciária dos

de

Direitos Creditórios.

Direitos Creditórios.

Os

A Operação contará com a garantia

Direitos Creditórios

real representada pela

são oriundos das locações de determinados

PÈ

imóveis de propriedade da Devedora, nos termos dos respectivos Contratos de Locação.

1

Os

recursos oriundos dos Direitos Creditórios serão integralmente transferidos à Conta
Centralizadora, por meio de um intermediador de pagamentos eletrônico
(gateway), nos termos do
9.3.1.

Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e destinados ao cumprimento das
obrigações
pecuniárias assumidas pela Devedora nos termos da CCB e dos demais Documentos da
de

Operação,

acordo

com o disposto na

cláusula sétima da

CCB.

Para fins do disposto acima, a Devedora, nos termos do art. 290 do Código Civil, deverá notifica
os devedores dos Direitos Creditórios, na forma e no prazo estabelecidos no Contrato
de Cessã
Fiduciária de Direitos Creditórios.

9.3.2.

9.3.3.

Sem

prejuízo

do acima

disposto, o Contrato de

ser aditado periodicamente, para

refletir

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, deverá (
a inclusão dos Direitos Creditórios que passaram a fazer parte

da presente Garantia, nos prazos e na forma estabelecidas no
9.4.

(

Alienação Fiduciária de Quotas.

A Alienação

Fiduciária

referido instrumento.

de Quotas consiste na garantia fiduciária sobre

,%

(
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a totalidade das quotas representativas do capital social da Devedora, as quais são de titularidade das
e condições descritos no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas.

(

Quotistas, nos limites

1

9.4.1.

A Devedora continuará a pagar as

Distribuições diretamente

ser informada a respeito de tais pagamentos.
(

No

entanto,

aos Quotistas, devendo a Emissora

uma vez

verificada pela Emissora, a

ocorrência de qualquer inadimplência pecuniária por parte da Devedora e/ou dos Garantidores, a

(

Devedora passará, imediatamente a depositar as Distribuições diretamente na Conta Centralizadora,
hipótese na qual a Cessionária passará a

com a Ordem de
9.4.2.

As

recursos das Distribuições para aplicação de acordo

utilizar os

Prioridade de Pagamentos.

Distribuições eventualmente depositadas

na Conta Centralizadora e que sobejarem os valores

inadimplidos pela Devedora deverão ser transferidas pela Emissora aos Quotistas

(
1

Úteis contados da entrega de notificação da

em

até 2 (dois) Dias

Devedora à Emissora, neste sentido.

Sem prejuízo do disposto acima, nenhum recurso oriundo de Distribuições será pago pela
Devedora aos Quotistas, ou devolvido pela Emissora aos Quotistas, na hipótese em que exista qualquer
tipo de inadimplência pecuniária ou não pecuniária vigente por parte da Devedora e/ou dos Garantidores.
9.4.3.

(

Em caso de decretação do vencimento antecipado da CCB e não pagamento pela Devedora e/ou
dos Avalistas do saldo devedor desta Cédula no prazo estipulado para tanto, a Emissora poderá excutir
a Alienação Fiduciária de Quotas, de acordo com os procedimentos estipulados para tanto no Contrato
9.4.4.

(

de Alienação Fiduciária de Quotas, incluindo o direcionamento das Distribuições para a Conta
Centralizadora.

Fundo de Resen/a. Será constituído na Conta Centralizadora, o Fundo de Reserva, por meio da
dedução de recursos, pela Emissora, por conta e ordem da Devedora, do Valor do Principal a ser
9.5.

disponibilizado à Devedora,

9.5.1.

Os

em

montante equivalente ao Valor

inicial

do Fundo de Reserva.

recursos do Fundo de Reserva serão utilizados pela Emissora para cobrir eventuais

inadimplências da Devedora.

Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Resen/a venham a ser inferiores ao
Valor Mínimo do Fundo de Resen/a, a Devedora estará obrigada depositar recursos
na Conta
9.5.2.

Centralizadora

em

em

montantes suficientes para a recomposição até o Valor

inicial

do Fundo de

Rese1'\/a,

até 5 (cinco) Dias Úteis contados do envio de prévia comunicação, pela Emissora,

com cópia ao
nesse sentido. Caso a Devedora não deposite o montante necessário para o
cumprimento da obrigação aqui estipulada, no prazo previsto nesta Cláusula, tal evento será

Agente

Fiduciário,

considerado

como inadimplemento de obrigação

pecuniária da Devedora.

Uma vez cumpridas integralmente as Obrigações Garantidas e encerrado o patrimônio separado
dos CRI, nos termos dos Documentos da Operação, a Emissora deverá transferir a totalidade
dos
recursos do Fundo de Resen/a para a Conta da Cedente, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis.
9.5.3.

9.6.

Os

Aval.

Avalistas constituem-se, nos termos

condição de coobrigados, solidariamente

do Código

com a Devedora

Civil,

de forma irrevogável e

irretratável,

na

por todas as Obrigações Garantidas, cada qual de

acordo com a proporção de sua participação no capital social da Devedora.
9.6.1.

que

Nos termos da CCB, os

trata

Avalistas declaram estar devidamente autorizados a constituir o Aval

este instrumento, responsabilizando-se,

estabelecida na Cláusula

9.6.,

pela boa

e

total

de

integralmente, observada a proporcionalidade

liquidação da referida Garantia, caso esta

CCB venha a

ser executada.

22

(

9.6.2.

Os

Avalistas deverão cumprir todas as suas obrigações decorrentes deste Aval,

corrente nacional, e acrescidas dos encargos e despesas incidentes, no 5° (quinto) Dia

do recebimento de simples

notificação, enviada pelo Financiador, por

informando o valor das obrigações decorrentes da
9.6.3.

(

seguinte ao

meio de correspondência,

CCB inadimplidas.

As obrigações decorrentes da CCB serão cumpridas pelos Avalistas, mesmo que o adimplemento

destas não for exigível da Devedora

ou

judicial

9.6.4.

Útil

em moeda

extrajudicial

em

razão da existência de procedimentos de falência, recuperação

ou procedimento similar envolvendo a Devedora.

O Aval prestado considera-se prestado a título oneroso, uma vez que os Avalistas são acionistas

da Devedora, de forma que possuem interesse econômico no resultado da Operação, beneficiando-se
indiretamente

9.6.5.

da mesma.

Os Avalistas, no

âmbito da CCB, reconhecem que:

(i)

eventual pedido de recuperaçãojudicial ou

aprovação de plano de recuperação judicial da Devedora não implicará novação ou alteração de suas
obrigações nesta

CCB

e não suspenderá qualquer ação movida pelo Financiador;

(ii)

deverão pagar o

CCB sem qualquer alteração em razão da
após o pagamento do saldo devedor ao Financiador, deverão, se assim

saldo devedor no valor e forma estabelecidos nesta

recuperação

judicial;

e

(iii)

desejarem, habilitar seu crédito contra a Devedora na recuperação judicial deste último e se sujeitar a
eventual plano de recuperação da Devedora, ainda que esse plano de recuperação altere ou reduza o

1

valor do credito

(

9.6.6.

Os

pago ao Financiador.

Avalistas poderão ser

demandados

até o cumprimento total e integral das Obrigações

Garantidas, observada a proporcionalidade estabelecida na Cláusula 9.6.

O Aval extinguir-se-á automaticamente após o total e eficaz cumprimento da totalidade das
Obrigações Garantidas. Sendo certo que, caso 0 saldo devedor dos CRI seja integralmente quitado
pelos Avalistas, na condição de coobrigados, solidariamente com a Devedora, os mesmos poderão,
9.6.7.

após a
do

a1't.

referida quitação, ajuizar

899 do Código

de ação de regresso contra a Devedora, nos termos do parágrafo

1°

Civil.

9.7.

Ordem de ExecuçãoiExcussão. As Partes desde

definir

a ordem de excussão das garantias constituídas para assegurar o

já

concordam que caberá unicamente à Emissora

fiel adimplemento das Obrigações
que a execução de cada garantia outorgada será procedida de forma independente e em
adição a qualquer outra execução de garantia, real ou pessoal, concedida à Emissora, para satisfação das

Garantidas, sendo

Obrigações Garantidas.

CLÁUSULA DÉCIMA ? oBR1cAçõEs DA EMISSORA
Fatos Relevantes.

10.1.

como aqueles
da

lei,

sem

relativos

prejuízo de

A Emissora obriga-se a

informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão,

à própria Emissora, conforme a forma de publicação

sempre ser publicado

em sua

eleita pela

bem

Emissora nos termos

página na rede mundial de computadores, assim

como

prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fíduciário por meio de comunicação por escrito.
10.2.

Relatório Mensal.

da lnstrução

CVM

CVM

n.°

A

Emissora obriga-se ainda a elaborar

480, devendo ser enviar à

um

relatório

mensal,

,

conforme Anexo

32-ll

CVM

por meio de sistema eletrônico disponível na página da
na rede mundial de computadores, conforme Ofício Circular n° 10/2019/CVNI/SIN.

A Emissora obriga-se a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos societários
CVM 583, que venham a ser solicitados pelo
Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias
10.3.

necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução

(
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(

antes do encerramento do prazo para disponibilização do
societário

da Emissora deverá conter,

inclusive,

mesmo na CVM. O

referido relatório

do grupo

os dados referentes aos controladores, às controladas, às

sociedades sob controle comum, às coligadas, e aos integrantes de bloco de controle, no encerramento de
cada exercício social.
10.4.

A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações prestadas, a qualquer tempo,

ao Agente Fíduciário e aos

Titulares

dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os Documentos da

Operação, para verificação de sua legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e
suficiência

10.5.

das informações disponibilizadas ao Titulares dos CRI.

Nos termos do item 15 do Anexo

lll

da lnstrução

CVM 414, a

Emissora responsabiliza-se pela exatidão

das informações e declarações prestadas ao Agente Fíduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando que
analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade,
legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência

de vícios, consistência, correção e
das informações disponibilizadas aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que tais
documentos encontram-se perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritas pela

suficiência

Emissora neste Termo de Securitização.
10.6.

A

administração dos Créditos imobiliários será exercida pela Emissora, sujeita às disposições do

Contrato de Cessão e deste

Termo de

Securitização.

1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ? REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÒNIO
SEPARADO
11.1.

Regime

Fiduciário.

Na forma dos

9° e 10 da Lei 9.514, a Emissora

institui Regime Fíduciário sobre
os Créditos imobiliários, sobre a CCI representativa dos Créditos imobiliários, as Garantias e a Conta

arts.

Centralizadora.

11.2. Separação Patrimonial. Os Créditos imobiliários, a CCI, a Conta Centralizadora e as
Garantias estão
sob Regime Fíduciário e permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até que
se complete O resgate dos CRI.

11.3.

Resgonsabilidade do Patrimônio Separado. Na forma do

art. 11 da Lei 9.514, os Créditos imobiliários,
a CCI, a Conta Centralizadora e as Garantias 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,

ressalvando-se, no entanto, o disposto no

art.

76 da Medida Provisória 2.158-35.

11.4. Administração do Patrimônio Separado. A Emissora administrará ordinariamente, sujeita
às disposições
da CCB, do Contrato de Cessão e deste Termo de Securitização, o Patrimônio Separado, promovendo as

diligências necessárias à

na Conta Centralizadora,

manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento recebidos
bem como das parcelas de amortização do principal, Juros Remuneratórios e demais

Em relação aos recursos que venham a ser depositados na Conta Centralizadora fica
estabelecido que a Emissora somente poderá aplicar tais recursos nas Aplicações Financeiras Permitidas.
encargos acessórios.

A Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do
caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou
administração temerária ou, ainda, por desvio da ñnalidade do mesmo patrimônio, bem
como em caso de
descumprimento das disposições previstas na CCB, no Contrato de Cessão e no Termo de
Securitização,
11.5.

Resgonsabilidade da Emissora.

Patrimônio Separado

em

e/ou descumprimento de

diretriz

expressa do Agente Fiduciário, conforme comprovado e objeto de decisão

1
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(

judicial transitada

11.6.

em julgado.

Resgonsabilidade da Devedora e da Emissora.

A Emissora se obriga a arcar com as todas as despesas

da Operação, cujo valor será

retido do Valor do Principal a ser disponibilizado à Devedora, incluindo, mas não
aos custos relacionados ao depósito dos CRI perante a B3 S.A.— Brasil, Bolsa e Balcao e a ANBIMA,
emissão, custódia. Sendo certo que, despesas eventuais serão de responsabilidade da Devedora, conforme

limitando,

na CCB, incluindo, mas não se limitando, aos custos de registro dos Documentos da Operação,
honorários relativos aos assessores e despesas com a avalição das Garantias.
listadas

11.7.

Responsabilidade dos Titulares de CRI. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se

limita

ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9.514, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar

com as despesas mencionadas neste Termo de Securitização, tais despesas serão suportadas pelos Titulares
dos CRI, na proporção dos CRI
obrigada por

tais

titulados por

pagamentos. Ainda que

tais

cada

um

deles,

caso não sejam pagas pela Devedora, parte

despesas sejam pagas pelos Titulares dos CRI, as mesmas

deverão ser acrescidas ao conceito de Obrigações Garantidas, compondo o montante
Devedora quando de eventual execução dos Créditos imobiliários e das Garantias.

total

devido pela

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AGENTE FIDUCIÁRIO
12.1.

A

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

desempenhar os deveres e
lei

e da

12.2.

CCB e

deste

atribuições

Termo de

que

competem, sendo-lhe devida uma remuneração nos termos da

Securitização.

Atuando como representante dos

(i)

lhe

aceitar integralmente

Titulares

dos CRI, o Agente Fíduciário declara:

o presente Termo de

Securitização,

em

todas as suas cláusulas e

condições;

(ii)

ter analisado, diligentemente,

os documentos relacionados

com a Emissão, para verificação de
sua legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações disponibilizadas pela Emissora no Termo de Securitização
sendo
certo

que

relação

(i)

verificou que,

na presente data, as Garantias não são,

ao saldo devedor dos CRI,

entretanto,

em

conjunto, suficientes

em

caso a totalidade das Alienações Fiduciárias de

imóveis seja constituída, as garantias passarão a ser suficientes

com relação ao saldo devedor
a constituição e exequibilidade das Garantias quando forem registradas
junto aos Cartórios de Registro de imóveis competentes, Cartório de Registros de Titulos
e
dos CRI;

(ii)

verificará

Documentos e/ou Juntas Comerciais competentes, nos prazos
Operação;

previstos nos

anualmente, a suficiência das garantias prestadas,
Documentos da Operação.
(iii)

verificará,

Documentos da

com base nos

incumbe ao Agente Fíduciário ora nomeado, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas
neste
Termo de Securitização:
12.3.

(i)

exercer suas atividades

com boá fé,

transparência e lealdade para

com os

Titulares

dos CRI;
(

(ii)

proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI,

cuidado e a diligência que todo

homem

ativo e

empregando no exercício da função o
probo costuma empregar na administração de

(

seus próprios bens;

1

/\}\
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(iii)

renunciar à função, na hipótese de supen/eniência de conflito de interesses ou de qualquer outra

modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia Geral para deliberar
sobre sua substituição;

(iv)

consen/ar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(v)

verificar,

(vi)

diligenciarjunto à Emissora para

no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às Garantias,
e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando
no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

que este Termo de Securitização e seus eventuais aditamentos,
sejam registrados nos órgãos competentes, neste caso, registrado na instituição Custodiante,
adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas

(vii)

acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os
no

relatório anual,

em

lei;

Titulares

dos CRI,

sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(viii)

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

(ix)

acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado por meio das
informações divulgadas pela Emissora;
opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das

(X)

condições do CRI;

(xi)

veriñcar a regularidade da constituição das Garantias,

bem como o valor dos bens dados em
nos modelos dispostos nos Documentos da Operação, nos prazos previstos nos
Documentos da Operação, obsen/ando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos

garantia,

termos das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização;
(xii)

examinar proposta de substituição de bens dados

em

garantia, manifestando

sua opinião a

respeito do assunto de forma justificada;

(xiii)

intimar a

Cedente a reforçar a Alienação Fiduciária de imóveis, na hipótese de sua deterioração

ou depreciação;
(xiv)

solicitar,

quandojulgar necessário para O ñel 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 o bem dado em garantia
ou o domicílio ou a sede da Emissora, Devedora ou da Cedente, conforme o caso;

(xv)

quando considerar necessário,

solicitar,

auditoria externa

da Emissora ou do Patrimônio

Separado;

(xvi)

em

calcular,

conjunto

com a

Emissora, diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRI,

disponibilizando-o aos Titulares dos CRI e aos participantes do mercado, através

de atendimento eiou de seu website;
..

(xvii)

.

.

de sua

central

1

.....

-

fornecer a Emissora declaraçao de encerramento, no prazo de 5 (cinco) dias apos satisfeitos os
créditos dos titulares a

do Regime

comprovação de liquidação dos CRI

em

\

circulação à época da extinção

Fíduciário;

(

1

(xviii)

convocar, quando necessário, a Assembleia Geral, conforme prevista no

Termo de Securitização,

respeitadas as regras relacionadas às assembleias gerais constantes da Lei 6.404;

(xix)

comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a

ñm de prestar informações que lhe forem

solicitadas;

o cumprimento das Cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(xx)

fiscalizar

(xxi)

comunicar aos Titulares dos CRI,
inadimplemento,

pela

em

até 7 (sete) Dias Úteis contados da sua ciência, qualquer

de obrigações

Emissora,

financeiras

assumidas neste Termo de

Securitização, incluindo as obrigações relativas às Garantias e a cláusulas contratuais destinadas

a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem condições que não devem ser
descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as
providências que pretende tomar a respeito do assunto; e

(xxii)

devera divulgar em sua página na rede mundial de computadores,
0 fim do exercício social da Emissora,

relatório

em até 4 (quatro) meses após

anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos

durante o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo abaixo:

(a)

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

(b)

alterações estatutárias ocorridas no exercício social
Titulares

(c)

com

efeitos relevantes para os

dos CRI;

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da

Emissora (se houver) relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o
interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem condições que não devem ser
descumpridas pela Emissora;
(d)

quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI

em

circulação e saldo cancelado no

período;

(e)

resgate, amortização, conversão, repactuação e

pagamento de juros dos CRI realizados

no período;

(f)

constituição e aplicações do

(g)

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

Fundo de Resen/a ou de outros tipos fundos, quando houver;

pela Emissora;

(h)

relação dos bens e valores entregues à sua administração,

(i)

cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora, Devedora ou Cedente, neste

quando houver;

instrumento;

(j)

manutenção da

suficiência

e exequibilidade dos instrumentos próprios de constituição das

Garantias;

(k)

existência de outras emissões

de valores

mobiliários, públicas

ou privadas,

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do

.27

feitas pela

mesmo grupo

(

da Emissora

em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como

os seguintes dados sobre

tais

emissões:

•

denominação da companhia

•

valor da emissão;

•

quantidade de valores mobiliários emitidos;

•

espécie e garantias envolvidas;

•

prazo de vencimento e taxa de juros;

•

inadimplemento financeiro no período; e

•

declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o

ofertante;

agente fiduciário a continuar a exercer a função.

No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente Fíduciário deve
usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo para proteger direitos ou defender os
12.3.1.

interesses dos Titulares dos CRI.

12.4.
reais),

O

Agente Fíduciário receberá da Emissora uma remuneração anual de R$°14.000,00 (quatorze mil
sendo a primeira parcela devida até o 5° (quinto) Dia Útil a contar da Data de integralização dos CRI,

e as demais na
12.4.1.

mesma

data dos anos subsequentes até o

final

da emissão.

No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturação das
bem como a participação em reuniões ou contatos telefônicos e/ou

condições dos CRI após a Emissão,
conference
Fiduciário,

ca/I, Assembleias Gerais presenciais ou virtuais, a Emissora deverá pagar ao Agente
a remuneração adicional por hora-homem de trabalho dedicado, no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais).

No caso de inadimplemento dos Créditos imobiliários ou da Emissora com relação às suas
obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todas as despesas que o Agente Fíduciário venha
12.4.2.

comprovadamente a

em

conformidade

incorrer para resguardar os interesses

com o Termo de

advocaticios, inclusive

de

Securitização. Tais

dos Titulares dos CRI deverão ser pagas

despesas incluem os gastos com honorários

terceiros, depósitos, indenizações, custas

e taxas judiciárias de ações

propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da inadimplência, enquanto
representante dos Titulares dos CRI.

12.4.3.

A

remuneração

referida

nas Cláusulas

12.4., 12.4.1.

e 12.4.2., continuará sendo devida,

mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fíduciário ainda esteja exercendo atividades
inerentes à sua função em relação a este CRI, remuneração esta que será calculada pro rata die.
Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações previstas na Cláusula
à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo
IPCA, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se
12.4.4.

12.4., estará sujeita

necessário.

12.4.5.

As parcelas de remuneração

referidas

acima serão atualizadas, anualmente, pela variação

(
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(.1

acumulada do IPCA, ou ainda na impossibilidade de atualização, pelo índice que vier a substituí-lo, a
partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas pro rata die, se
necessário.
1

Os

12.4.6.

valores referidos acima serão acrescidos dos impostos

desses sen/iços,

tais

como impostos sobre

o Lucro

Social Sobre

Líquido),

sen/iços

que incidem sobre a prestação

de qualquer natureza

(ISS),

CSSL

PIS (Contribuição ao Programa de integração

(Contribuição

Social),

COFINS

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e imposto Sobre

Renda e Proventos de
Qualquer Natureza ? IRRF, bem como quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a
remuneração do Agente Fíduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

O

12.4.7.

pagamento da remuneração do Agente

corrente a ser indicada por este no

Fíduciário será feito

mediante depósito na conta

momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como prova

de quitação do pagamento.
12.4.8.

A

remuneração

referida

nas Cláusulas

12.4., 12.4.1.

e 12.4.2., não

inclui

as despesas

mencionadas na Cláusula Décima Quarta.
12.4.9.

A remuneração

referida

nas Cláusulas

ordinárias e extraordinárias, incorridas

e 12.4.2., não inclui as despesas,
na vigência da prestação dos ser\/iços e que sejam consideradas
12.4.,

12.4.1.

necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, exemplificativamente, as publicações em geral,

como

de convocação de Assembleia Geral, ata da Assembleia Geral, conforme o caso, anúncio
relatório anual do Agente Fíduciário encontra-se à disposição, bem como

edital

comunicando que o

notificações, extração

de

certidões,

despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de

seus agentes, contratação de especialistas,
assessoria legal ao Agente Fiduciário,

tais

como

auditoria e/ou fiscalização, entre outros,

custas e despesas cartorárias, as quais serão de responsabilidade da Devedora, nos termos da
ou, ainda,

na sua

ou

bem como despesas com conference ca// e contatos telefônicos,

insuficiência, pelos investidores,

CCB,

mediante pagamento das respectivas faturas

acompanhadas dos respectivos comprovantes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente
Fiduciário, após, sempre que possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora, na
qualidade de administradora do Patrimônio Separado,
investidores, observando-se, neste último caso,
tais

e,

ainda,

na

insuficiência

deste, pelos

que a Emissora e a Devedora serão comunicadas sobre

despesas, sempre que possível, previamente e por escrito, para pagamento das despesas

incorridas pelo

12.4.9.1.

Agente

Fiduciário.

As despesas

descritas na Cláusula 12.4.9., serão

de responsabilidade da Devedora,

nos termos estabelecidos na Cláusula Décima Quinta.
12.4.10.

Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as
venha a incorrer para resguardar os interesses dos

Fíduciário

administrativas,
Titulares

em que o Agente

dos CRI deverão ser

previamente aprovadas, se assim possível, e adiantadas pelo Fundo de Reserva. Tais despesas a
serem adiantadas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos,
custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da

comunhão dos
sucumbência

dos CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
ações judiciais serão igualmente suportadas pelo Fundo de Reserva, bem como a

Titulares

em

remuneração do Agente Fíduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com
relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, sendo certo que, na hipótese de
de recursos no âmbito do Fundo de Resen/a, tais despesas serão de responsabilidade dos
dos CRI, devendo ser reembolsadas pela Devedora ou com os recursos decorrentes da
excussão das Garantias, quando suficientes.
insuficiência

Titulares

(
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1

12.5.

O Agente

Fíduciário poderá ser substituído

liquidação extrajudicial

ocorrência

12.6.

do Agente

Fiduciário,

nas hipóteses de impedimento, renúncia, inten/enção, ou

devendo ser

de qualquer desses eventos, Assembleia

A Assembleia

realizada,

Geral, para

que seja

eleito

(trinta) dias,

contado da

o novo agente fiduciário.

Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo Agente

Fíduciário a ser substituído,

podendo também ser convocada por Titulares dos CRI que representem 10% (dez

por cento), no mínimo, dos CRI

em

Circulação.

Se a convocação da Assembleia Geral não

12.6.1.

no prazo de 30

prazo referido na Cláusula

12.6.,

ocorrer

em

até 15 (quinze) dias antes

cabe à Emissora a imediata convocação.

Em

do

do

final

casos excepcionais, a

CVM

pode proceder à convocação da Assembleia Geral para a escolha de novo agente ñduciário ou
nomear substituto provisório.

12.7.

O

agente fiduciário

eleito

em

substituição nos termos da Cláusula 12.6., assumirá integralmente os

deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo.
12.8.

A substituição do Agente Fíduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente
A substituição do Agente Fíduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis,

Termo.

contados do registro do aditamento ao Termo.

Juntamente com a comunicação da Cláusula

12.8.1.

declaração e demais informações exigidas na lnstrução
12.9.

Os

Titulares

12.8.,

CVM

devem

ser encaminhadas à

CVM

a

583.

dos CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por meio de voto da

maioria absoluta destes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ?ASSUNÇÃ0 DA ADMINISTRAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÒNIO
SEPARADO
13.1.

Caso

seja veriñcada a insolvência da Emissora,

com

relação às obrigações assumidas neste

Termo

de

Securitização, o Agente Fiduciário, conforme disposto na Cláusula 12.3., deverá realizar imediata e
transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos imobiliários, pelas

Garantias e pela Conta Centralizadora, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que
a Assembleia Geral venha a deliberar assunção da administração do Patrimônio Separado na forma acima
e

sobre

13.2.

tal

liquidação.

Em

até 30

(trinta)

dias a contar

do

início

da administração, pelo Agente

Fiduciário,

(

Separado, deverá ser convocada

uma Assembleia

Geral, na forma estabelecida na Cláusula

do Patrimônio

Décima Quarta,

e na Lei 9.514.
13.3.
A Assembleia Geral deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade
de sua administração por nova securitizadora, neste caso, sendo devida remuneração desta última, conforme
disposto no item (i) da cláusula 10.3. da CCB.

13.4.

Além da hipótese de

insolvência da Emissora,

com

relação às obrigações assumidas neste

Securitização, a critério da Assembleia Geral, a ocorrência de qualquer

a liquidação do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para
nas Cláusulas 13.1. a 13.3.

(i)

fins

Termo de

um dos eventos abaixo poderá ensejar

de

liquidá-lo

ou não conforme disposto

pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora,
liquidação, extinção ou dissolução da Emissora;

/

\
bem como a
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(ii)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não pecuniárias
previstas neste instrumento,

desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo

que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que

inadimplemento ou mora perdure por mais de 30

(trinta)

tal

Dias Úteis, contados do inadimplemento;

ou

(iii)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias previstas
neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo que, nessa

do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou
mora perdure por mais de 20 (vinte) dias corridos, contados do inadimplemento.
hipótese, a liquidação

13.5.
1

(iii)

A ocorrência

(i)

qualquer dos eventos acima descritos;

(ii)

um

Evento de Vencimento Antecipado; ou

eventuais eventos de inadimplemento; devera ser prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela

Emissora,

em

até 20 (vinte) Dias Úteis a contar da ciência pela Emissora.

não impedirá o Agente Fíduciário ou os Titulares dos CRI de, a seu

critério,

O descumprimento pela

Emissora

exercer seus poderes, faculdades

e pretensões nelas previstos ou neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSEMBLEIA GERAL
Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem

14.1.

sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares dos CRI.
14.2.

Compete privativamente à Assembleia

Geral, observados os respectivos quóruns

de instalação e

deliberação, deliberar sobre:

14.3.

(i)

a substituição do Agente Fíduciário;

(ii)

o vencimento antecipado da CCB, conforme o previsto na CCB;

(iii)

a liquidação do Patrimônio Separado;

(iv)

a modificação dos termos e condições estabelecidos neste Termo de Securitização; e

(v)

a modificação das características atribuídas aos CRI.

A Assembleia Geral
(i)

pelo Agente Fíduciário;

(ii)

pela Emissora;

(iii)

por Titulares dos CRI que representem, no mínimo,

10% (dez por cento) dos CRI em

Circulação;

e

(

(iv)

14.4.

1

poderá ser convocada:

pela Devedora.

A convocação da

1

Assembleia Geral far-se-á mediante

edital

publicado por 3 (três) vezes,

com a

antecedência de 20 (vinte) dias e a segunda convocação com antecedência mínima de 8 (oito) dias contados
da data da não instalação da primeira convocação, na forma e veículo utilizado pela Emissora para divulgação
de suas informações societárias e em sua página na rede mundial de computadores, sendo que instalar—se-á,

em

primeira convocação,

(cinquenta por cento) mais

com a presença dos

um

dos CRI

em

,

dos CRI que representem, pelo menos, 50%
em segunda convocação, com qualquer número.

Titulares

Circulação e,

7’{

(
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A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente
(exceto se convocada pela Devedora, caso em que a presidência da Assembleia Geral caberá à Emissora):
14.5.

(i)

ao Agente

(ii)

ao representante da Emissora;

(iii)

ao

(iv)

à pessoa designada pela CVM.

Sem

14.6.

Titular

prejuízo

Fíduciário;

de CRI

eleito pelos Titulares

do disposto na Cláusula

dos CRI presentes; ou

14.7.,

a Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar

representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a

presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do

O

14.7.

Agente Fíduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos

CRI as informações que

lhe

a

(i)

renúncias,

(ii)

celebração de aditamentos,

alteração de quaisquer características da

CCB,

(iii)

em

Caso

(v) alteração

O resultado do cálculo de

CRI,

com

cópia

ao Agente

tais definições,

mas não se
(iv)

dos Eventos de Vencimento Antecipado, serão

em Circulação presentes à Assembleia Geral.

alterar

(i)

as definições estipuladas na

e/ou

no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis

da nova regra ou

oficial

concomitantemente, sugerirá à Emissora

CCB

a Devedora (a) comunicará a Emissora e os Titulares dos

Fíduciário sobre a referida alteração

contados da data da publicação

Nessa

incluindo,

haja alteração na legislação e/ou nas práticas contábeis aplicáveis à elaboração das

demonstrações financeiras da Devedora que possa:
(ii)

Assembleia Geral,

aprovação de eventuais garantias adicionais,

tomadas pelos Titulares de CRI representando a maioria dos CRI
14.8.1.

dos

Titulares

forem solicitadas.

Todas e quaisquer deliberações a serem tomadas

14.8.

limitando,

dia.

com

prática

contábil

aplicável;

e (b)

cópia para o Agente Fíduciário as novas definições.

hipótese, a Emissora deverá convocar Assembleia Geral para discutir e deliberar sobre a

proposta de alteração das definições à luz das novas regras ou práticas contábeis, observando-se que
para este caso o quórum estabelecido na Cláusula 14.8.

As matérias

14.9.

mais

listadas a seguir

um dos Titulares dos CRI

somente serão aprovadas

presentes na Assembleia Geral:

eventos mencionados na Cláusula

ordem de alocação de recursos

13.4.;

(iii)

por,

(i)

no mínimo,

50%

(cinquenta por cento)

insolvência da Emissora;

(ii)

ocorrência dos

as alterações e renúncias feitas pela Emissora

prevista neste

Termo de

Securitização;

(iv)

em

relação à

declaração do vencimento

antecipado dos Créditos imobiliários, nos termos da Cláusula 8.1.
14.10.

Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da Assembleia Geral,

serão considerados apenas os CRI
cálculo

em

Circulação.

Os

votos

em

branco também deverão ser excluídos do

do quórum de deliberação da Assembleia Geral.

14.11. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI no âmbito de sua competência legal, observados os
quóruns estabelecidos neste Termo de Securitização vincularão a Emissora, bem como obrigarão a todos os
Titulares dos CRI independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido nas

(

1

respectivas Assembleias Gerais.

14.12. independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização, será
considerada regularmente instalada a assembleia geral dos Titulares dos CRI a que comparecem os titulares

da totalidade dos CRI

em

Circulação,

sem

prejuízo das disposições relacionadas

com os quóruns de

(
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1

deliberação estabelecidos neste

O

14.13.

alterados,
tal

presente

Termo de

Termo de

Securitização.

Securitização, assim

como os demais Documentos da Operação poderão

alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências

legais,

ser

sem a necessidade de qualquer aprovação dos Titulares dos CRI, sempre que e somente: (i) quando

regulamentares ou exigências da

reguladores;

(ii)

quando

tal

CVM, ANBIMA, B3 S.A.—

Brasil,

de adequação a normas

Bolsa e Balcão e/ou demais

alteração decorrer exclusivamente da necessidade

de atendimento a exigências

formuladas pelos Cartórios de Registro de Titulos e Documentos e/ou Cartórios de Registro de imóveis e/ou
Juntas Comerciais pertinentes aos Documentos da Operação;
próprios de constituição

das Garantias,

em

constituídas pelos respectivos instrumentos;
grosseiro,

Agente

de digitação ou

Fiduciário, tais

aritmético; (v)

(iii)

quando necessário

aditar

o instrumentos

razão de substituição, reforço ou liberação das garantias

quando verificado erro material, de remissão, seja ele um erro
virtude da atualização dos dados cadastrais da Emissora e do

(iv)

em

como alteração na razão

social,

endereço e telefone, entre outros, desde que não haja

qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares dos CRI; e ou ainda

(vii)

para

fins

de atualização da

porcentagem destinada aos imóveis Alvo.

A

14.14.

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

pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim instruída. Neste

Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da
orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente dos eventuais prejuízos causados
sentido, a

aos Titulares dos CRI.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ? DESPESAS DO PATRIMÒNIO SEPARADO
Desgesas da Emissão: A Emissora fará jus, âs custas do Patrimônio Separado, pela administração do

15.1.

Patrimônio Separado durante o período de vigência dos CRI, de
(três mil,

variação positiva do IPCA, ou na
vier

a

uma remuneração equivalente a R$ 3.775,56
mês atualizado anualmente pela

setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) ao

substituí-lo,

falta deste,

ou ainda na impossibilidade de sua

utilização, pelo índice

calculadas pro rata die, se necessário, a ser paga no 1° (primeiro) Dia

de subscrição e integralização dos CRI, e as demais na
total dos CRI.
15.1.1.

A

15.1.2.

Os

remuneração definida no item

mesma

data dos

Útil

que

a contar da data

meses subsequentes até o resgate

sendo devida, mesmo após o
vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada,
remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora.
15.1. acima, continuará

valores referidos no item 15.1. acima serão acrescidos dos impostos

prestação desses sen/iços, tais

que incidem sobre a

como ISS (impostos sobre Sen/iços 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.
15.2.

»

Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:
(i)

(

as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação dos
Créditos imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência para
outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese

de o Agente

\/\

Fíduciário vir a
,

assumir a sua administração;

K
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as despesas com

(ii)

independente,

terceiros especialistas,

bem como

advogados, auditores ou

com procedimentos

as despesas

incorridas para resguardar os interesses
imobiliários

aprovadas

dos

titulares

fiscais,

o que

legais, incluindo

inclui

o

auditor

sucumbência,

dos CRI e a realização dos Créditos

e Garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente

e,

em

caso de

insuficiência

de recursos no Patrimônio Separado, pagas pelos titulares

dos CRI;

(iii)

as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, necessárias ao
exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou

após a prestação dos sen/iços, mas

em

razão desta, serão pagas pela Emissora, desde que, sempre que possível, aprovadas

previamente por

(iv)

os eventuais

ela;

a

tributos que,

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,
incidente sobre os

CRI e/ou sobre os Créditos

imobiliários

um

incremento da tributação

e as Garantias;

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

(v)

pelo

juiz,

ou indiretamente, da Emissão, exceto se

resultantes, direta

obrigações ou despesas:

(i)

tais perdas,

danos,

forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da

Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser
determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; (ii) sejam de
responsabilidade da Devedora;

(vi)

em

virtude

da

instituição

do Regime Fíduciário e da gestão e administração do Patrimônio

Separado, as despesas de contratação do Auditor independente e contador, necessários para
realizar

a escrituração contábil e elaboração de balanço auditado do Patrimônio Separado, na

periodicidade exigida

pela

legislação

em

vigor,

bem como

quaisquer outras despesas

exclusivamente relacionadas à administração dos Créditos imobiliários, das Garantias e do
Patrimônio Separado; e

(vii)

15.3.
limita

demais despesas previstas

em lei, regulamentação aplicável ou neste Termo.

Responsabilidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se
ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n° 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente

para arcar com as despesas mencionadas nos itens 15.1. e 15.2. acima, tais despesas serão suportadas pelos
Titulares

dos CRI, na proporção dos CRI

titulados por

cada

um

deles,

caso não sejam pagas pela Devedora,

parte obrigada por tais pagamentos.

15.4.
15.3.

Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRI: Observado o disposto nos
acima, são de responsabilidade dos Titulares dos CRI:
(i)

itens 15.1., 15.2.

e

eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na
descrição do item 15.1. acima;

(ii)

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos Titulares

dos CRI, inclusive na execução das Garantias
específico para a

(iii)

tributos diretos

já

que não haverá a

constituição de

um

fundo

\/\

execução das Garantias; e

e indiretos incidentes sobre o investimento

em CRI que

lhes sejam atribuídos

como responsável tributário.

(
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15.4.1.

No caso de

da Emissora nas condições

destituição

necessários para cobrir as despesas

dos

direitos

com medidas judiciais ou

previstas neste Termo, os recursos

extrajudiciais necessárias

à salvaguarda

e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser previamente aprovadas pelos Titulares

dos CRI e adiantadas ao Agente

Fiduciário,

na proporção de CRI detida pelos Titulares dos CRI, na

data da respectiva aprovação.

15.4.2.

Em razão do quanto disposto no item

pelos titulares

(ii)

do item

15.4. acima, as

despesas a serem adiantadas

dos CRI à Emissora e/ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na defesa dos interesses

dos Titulares dos 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
extrajudiciais

em

decorrência dos procedimentos judiciais ou

a serem propostos contra a Devedora, a Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar,

com viagens e estadias incorridas pelos
bem como pelos prestadores de sen/iços

cobrar e/ou executar os Créditos imobiliários; (C) as despesas

administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário,

eventualmente contratados, desde que relacionados

com as medidas

judiciais e/ou extrajudiciais

necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos do Contrato de Locação;
(d)

eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas

em

decorrência de eventuais

condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pela Emissora, podendo
a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, solicitar garantia prévia dos Titulares dos CRI
para cobertura do risco da sucumbência; ou (e) a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente
Fiduciário,

nos termos deste Termo, bem como a remuneração do Agente Fíduciário na hipótese de a

Emissora permanecer

30

em

inadimplência

com

relação ao pagamento desta por

um

período superior a

(trinta) dias.

Custos Extraordinários: Quaisquer custos extraordinários que venham incidir sobre a Emissora em
de quaisquer renegociações que impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos contratuais
e/ou na realização de assembleias de Titulares dos CRI, incluindo, mas não se limitando a remuneração
15.5.

virtude

adicional, pelo trabalho

de

profissionais

da Emissora ou do Agente Fíduciário dos CRI dedicados a

tais

atividades deverão ser arcados pela Devedora conforme proposta a ser apresentada.

15.5.1.

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
de

uma remuneração

Será devida, pela Devedora, à Emissora,
reais) por hora

de

trabalho,

adicional equivalente ar

(i)

em caso de necessidade de elaboração

aos instrumentos contratuais e/ou de realização de assembleias gerais extraordinárias dos
dos CRI, e (ii) R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por verificação, em caso de

aditivos

Titulares

verificação

de Covenants, caso

reajustados pelo IGP-M.
limitado a,

O

aplicável.

Esses valores serão corrigidos a

montante devido a

no máximo, R$ 20.000,00

título

partir

da Data de Emissão e

de remuneração adicional da Emissora estará

(vinte mil reais),

sendo que demais custos adicionais de

formalização de eventuais alterações deverão ser previamente aprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ? TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS TITULARES DOS CRI
Tratamento Tributário. Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos
mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as informações
16.1.

em CRI, devendo consultar seus próprios consultores
quanto à tributação específica que sofrerão enquanto Titulares dos CRI:
contidas a seguir para fins de avaliar o investimento

(i)

imposto de Renda Retido na Fonte ? IRRF:

Como

regra geral,

certificados

o tratamento

de recebiveis

fiscal

imobiliários

dispensado aos rendimentos e ganhos

é o mesmo aplicado aos

títulos

de renda

fixa,

relativos

a

sujeitando-

se
35
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(

(

se, portanto,

à incidência do IRRF a alíquotas regressivas que variam de

15%

(quinze por cento)

a 22,5% (vinte e dois e meio por cento), dependendo do prazo dos investimentos. As alíquotas

diminuem de acordo com o prazo de investimento, sendo de 22,5% (vinte e dois e meio por cento)
para a aplicação com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; 20% (vinte por cento) para a

com

prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
17,5% (dezessete e meio por cento) para a aplicação com prazo de 361 (trezentos e sessenta e

aplicação

um) a 720 (setecentos e vinte) dias; e 15% (quinze por cento) para a aplicação com prazo de
mais de 720 (setecentos e vinte) dias (artigo 1° da Lei 11.033, e artigo 65 da Lei 8.981). Estes
prazos de aplicação

devem

investimento, até a data

Não

do

como pessoa

os investidores efetuaram o

resgate.

obstante, há regras específicas aplicáveis a

qualificação

em que

ser contados da data

física,

pessoa

jurídica,

cada

tipo

de

investidor,

fundo de investimento, instituição financeira,

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de
mobiliários e câmbio, distribuidora

de

títulos

conforme sua

e valores

mobiliários,

títulos,

valores

sociedade de arrendamento

mercantil ou investidor estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, inclusive

em

países com

tributação favorecida.

Os

investidores pessoas físicas estão isentos

ajuste anual

com

(artigo 3°,

da

II,

Lei 11.033).

ou cessão deste

Os

investidores,

do IRRF e do imposto de renda na declaração de

relação à remuneração produzida por CRI a partir de 1° de janeiro de 2005

Essa isenção, se estende ao ganho de capital auferido na alienação
do artigo 55 da lnstrução Normativa 1.585).

ativo (parágrafo único

quando forem pessoas

jurídicas isentas, terão

exclusivamente na fonte, não sendo compensável

com o

seus rendimentos tributados

imposto devido no encerramento de

cada período de apuração (artigo 76, Il, da Lei 8.981). As entidades imunes estão dispensadas
da retenção do IRRF desde que declarem por escrito esta sua condição de entidade imune à
fonte pagadora (artigo 71 da Lei 8.981, na redação dada pela Lei 9.065).

O

IRRF, às alíquotas regressivas acima mencionadas, pago por investidores pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido ou real é considerado antecipação, gerando o direito à

compensação do montante retido com o imposto de renda devido no encerramento de cada
período de apuração (artigo 76, da Lei 8.981). O rendimento também deverá ser computado na
I,

base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento),
sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a
R$240.000,00 (duzentos e quarenta
jurídicas,

corresponde a

mil reais) por ano;

As carteiras dos fundos de investimento estão
10,

da

Lei 9.532) e, para

parágrafo

1°,

da

a alíquota da CSLL, para pessoas

9% (nove por cento).

Lei 8.668,

isentas

do imposto de renda

os fundos de investimento

(artigo 28, parágrafo

nos termos do artigo 16-A,
a isenção não abrange as aplicações financeiras, que estão sujeitas
imobiliário,

j

1

a imposto de renda na fonte, compensável com o imposto devido pelo investidor no momento das
distribuições feitas pelo fundo. As aplicações de fundos de investimento imobiliário em CRI
não
estão sujeitas ao imposto de renda na fonte. Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada
por instituições financeiras, sociedades de seguro, entidades de previdência complementar
abertas, entidades de previdência privada fechadas, sociedades de capitalização, sociedades

(

,
(

corretoras

de

títulos,

valores mobiliários e câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e valores

1

mobiliários e sociedades

pagamento em

de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do
separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos
auferid?

(

36

(artigo 77,

I,

da

Lei 8.981,

na redação da

e artigo 5° da Lei 11.053). Não obstante a

Lei 9.065

isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento

em CRI

por essas

alíquota

de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à
de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento) e pela CSLL, à alíquota

de 20%

(vinte por cento).

entidades, via

Em

relação aos investidores residentes, domiciliados ou

com sede no

exterior, aplica-se,

como

O mesmo tratamento tributário cabível em relação aos investidores residentes ou
domiciliados no País (artigo 78 da Lei 8.981). Por sua vez, há um regime especial de tributação
regra geral,

aos investidores externos cujos recursos adentrarem o País de acordo com as normas
e condições da Resolução CMN 4.373, e que não sejam residentes em país ou jurisdição com

aplicável

tributação favorecida.

Nessa

hipótese, os rendimentos auferidos pelos investidores estrangeiros

estão sujeitos à incidência do imposto de renda à alíquota
(artigo 81

da

Lei 8.981, artigo 11

da

Lei

no 9.249,

artigo

máxima de 15% (quinze por

cento)

16 da Medida Provisória 2.189-49).

Com base na legislação em vigor, será considerado país ou jurisdição com tributação favorecida;
(i)

aquele que não tribute a renda ou que a tributam à alíquota

17%

atualmente reduzido para

os

padrões

de

internacionais

Normativa 1.530; e

(ii)

transparência

de rendimentos

jurídicas,

atribuídos

jurisdições consideradas

a não

(i)

em

conforme

fiscal

à sua

titularidade

residentes.

país ou jurisdição

investidores estrangeiros 4.373, estes
capital auferidos:

a 20%

(vinte por cento),

definido

pela

com

lnstrução

aquele cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à

composição societária de pessoas
efetivo

inferior

(dezessete por cento) para os países que estejam alinhados

ñcam

com

A

ou à identificação do beneficiário

lnstrução Normativa 1.037

tributação favorecida.Com

lista

as

relação aos

do imposto de renda sobre os ganhos de
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros

isentos

operações realizadas

em

e assemelhadas, com exceção dos resultados positivos auferidos nas operações conjugadas que
permitam a obtenção de rendimentos predeterminados, e (ii) nas operações com ouro, ativo
financeiro, fora

de bolsa

(artigo 81, parágrafos 1°

e

2°,

auferidos pelos investidores estrangeiros, não definido

da

Lei 8.981).

como ganho de

dividendos, atualmente isentos no Brasil), sujeitam-se à incidência

de

(i)

10%

(dez por cento),

capital (à exceção de
do imposto de renda à alíquota

relação a aplicações nos fundos de investimento

em

ações,

"swap(’

e operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de bolsa; e
15% (quinze por cento), nos demais casos, inclusive aplicações/operações financeiras de

operações de
(ii)

em

Outros rendimentos

renda

realizadas no

fixa,

mercado de balcão ou

em

bolsa (artigo 81 da Lei 8.981 e artigo 11 da

Lei 9.249).

É

prevista, ainda, alíquota zero de imposto de renda a esses investidores estrangeiros 4.373
sobre rendimentos proporcionados por CRI, a depender de alguns requisitos, todos cumulativos,
a saber: (i) remuneração por taxa de juros prefixada, vinculada à índice de preço ou à Taxa

?TR, vedada pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada; e (ii) prazo médio
ponderado superior a 4 (quatro) anos (fórmula a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional);
(iii) vedação à recompra dos CRI pelo emissor (i.e., pela companhia securitizadora) ou parte a ele
Referencial

(

(

relacionada e o Cedente ou originador (p.ex., instituição financeira) nos 2 (dois) primeiros anos

após a emissão (salvo conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional); (iv) vedação
à liquidação antecipada dos CRI por meio de resgate ou pré—pagamento (salvo conforme
regulamentação do Conselho Monetário Nacional); (v) inexistência de compromisso de revenda

assumido pelo comprador;

(vi)

se existente o pagamento periódico de rendimentos, realização no

prazo de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias;
registrados

CVM, nas

em sistema de registro,

respectivas áreas

comprovação de que os CRI estejam
devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela

de competência

(viii)

(vii)

\/’

(\/\
(

procedimento simplificado que demonstre o
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(

compromisso de alocar os recursos captados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos,
despesas ou dívidas relacionados a projetos de investimento, inclusive os voltados à pesquisa,
desenvolvimento e inovação (em forma a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional); e

o

(ix)

de investimento deve ser capaz de demonstrar que os gastos, despesas ou dívidas
passíveis de reembolso ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data
de encerramento da oferta pública (artigo 1° e parágrafo 1°-B, da Lei n° 12.431).
projeto

A mesma alíquota zero se estende também às cotas de fundos de
não residentes que possuam no mínimo

investidores

patrimônio líquido do fundo aplicado

O

percentual poderá ser de

oferta pública inicial

67%

das cotas

85%

(oitenta

investimento exclusivos para

e cinco por cento) do valor do

em CRI e outros títulos previstos no artigo

constitutivas

do patrimônio

inicial

após sua

Lei 12.431.

requisitos adicionais,

constituição,

ou

em

partir

da

do fundo.
a merecer menção o

concernente à necessidade do fundo se enquadrar à composição de carteira
oitenta dias) dias

da

(sessenta e sete por cento) nos dois primeiros anos a

Os fundos também deverão obedecer a
e

1°

em

requisito

até 180 (cento

90 (noventa) dias se apenas

decidir

se

reenquadrar para gozar do tratamento tributário.

O

regime privilegiado indicado acima não se aplica aos investimentos estrangeiros (Resolução
CMN 4.373) oriundos de país ou jurisdição com tributação favorecida (conforme descrito acima),

em que

os investidores externos sujeitar-se-ão às mesmas regras de tributação
previstas para investidores residentes ou domiciliados no Brasil (artigo 29, parágrafo 1°, da
hipótese

Medida Provisória 2.158-35,

artigo 16, parágrafo 2°,

Lei 9.430 e artigo 8° da Lei 9.779, artigo

incidência

do IRRF à alíquota de 0,005%

1°, Lei

da Medida

Provisória 2.189-49, artigo 24

12.431 e artigo 17, Lei 12.844). Haverá

da

também

como antecipação, no caso
de operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas, no
Brasil (artigo 78 da Lei 8.981 c/c artigo 2°, "caput" e parágrafo 1°, da Lei 11.033 e artigo
85, e ll,
(cinco milésimos por cento),

l

da lnstrução Normativa

1.585).

É responsável pela retenção do IRRF a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos
ou a

ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o pagamento ou
crédito dos rendimentos ao beneficiário final (artigo 6° do Decreto-Lei 2.394, e artigo
65, parágrafo
8°,

instituição

da

Lei 8.981).

No caso de CRI

relacionados à captação de recursos destinados à implementação de projetos
de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder

Executivo federal, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no País sujeitam-se à incidência

às seguintes alíquotas:

(i)

0%

do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte,
quando auferidos por pessoa física; e (ii) 15%

(zero por cento),

quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuiçôes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
(quinze por cento),

Porte (Simples Nacional) (artigo

parágrafo

7°,

do

artigo 2°,

alíquota reduzida acima,
relacionado,
(artigo 49,

sem

da

2°,

da

Lei 12.431

Lei 12.431,

e artigo 17, Lei 12.844). Nos termos do
os rendimentos produzidos pelo CRI sujeitam-se à

mesmo que o valor captado não seja alocado no projeto de investimento

prejuízo das multas aplicáveis

parágrafo

9°,

da lnstrução Normativa

ao emissor e ao Cedente dos

créditos originários

1.585).

J

N
1

(ii)

imposto Sobre Operações Financeiras ? IOF:

rã
1

(se

1

imposto sobre Operações relativas a Titulos e Valores Mobiliários (IOF/Titulos): As operações

com

Certificados

de Recebíveis

artigo 32, parágrafo 2°, Vl

imobiliários estão sujeitas

à alíquota zero de IOF, na forma do

do Decreto 6.306, com sua redação alterada pelo Decreto 7.487.

Porém, a alíquota do IOF/Titulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo,
até

o percentual de 1,50% (um

inteiro

e cinquenta centésimos por cento) ao

dia, relativamente

a

operações ocorridas após este eventual aumento.
imposto sobre Operações de Câmbio (IOF/Câmbio): investimentos estrangeiros realizados nos

mercados financeiros e de
Nacional (Resolução

capitais

de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário

CMN 4.373) estão sujeitos à

incidência

do IOF/Câmbio à alíquota zero no

ingresso e no retorno dos recursos (artigo 15—B, inciso XVI e XVII do Decreto 6.306). Porém, a

do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a
qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, relativamente a operações de câmbio ocorridas após
alíquota

esta eventual alteração.

(iii)

Contribuíção ao Programa de integração Social

-

PIS e Contribuíção para o Financiamento

da Seguridade Social ? COFINS:

As contribuições para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas, assim entendido, o total das receitas na sistemática não-cumulativa, por estas auferidas,
independentemente de sua denominação ou classificação

O

total

contábil.

das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e sen/íços nas operações

em

conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ressalvadas

algumas exceções, como as receitas não-operacionais, decorrentes da venda de ativo não
nos grupos de investimento, imobilizado ou intangível (artigos 2° e 3° da
Lei 9.718, e artigo 1° da Lei 10.637, e da Lei 10.833).

circulante, classificados

em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras, sujeitas a tributação
e COFINS na sistemática não-cumulativa, por força do Decreto 8.426, estão sujeitas à
aplicação das alíquotas de 0,65% para PIS e 4% para COFINS, sobre receitas financeiras (como
Os

rendimentos

pelo PIS

o seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos

em CRI). Se a pessoa jurídica for
optante pela sistemática cumulativa, não haverá a incidência do PIS e da COFINS sobre os
rendimentos em CRI, pois, nessa sistemática, a base de cálculo é a receita bruta, e não a
totalidade

das receitas auferidas (o que

exclui

a receita financeira). Sobre os rendimentos

auferidos por investidores pessoas físicas, não há incidência dos referidos tributos.

Na

hipótese de aplicação financeira

em CRI realizada por instituições financeiras, sociedades de

É

seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada
fechadas, sociedades de capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e

câmbio, sociedades distribuidoras de
mercantil, à

COFINS, à

títulos

e valores mobiliários e sociedades de arrendamento

exceção dos fundos de investimento, os rendimentos poderão ser tributados pela
de 4% (quatro por cento); e pelo PIS, à alíquota de 0,65% (sessenta e cinco

alíquota

centésimos por cento).
1

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ? PUBLICIDADE
17.1.
Local de Publicação. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem
como as
convocações para as respectivas Assembleias Gerais, serão objeto de publicação na forma adotada pela

Emissora, nos termos da

lei,

sendo sempre publicada

em

“

sua página da rede mundial de computadores,

_/
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1

obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares.

As despesas decorrentes do acima disposto serão pagos pela Emissora com recursos do

17.1.1.

Patrimônio Separado.
Local de Divulgação

17.2.

Demais informações. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da

Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de
envio de informações Periódicas e Eventuais

-

IPE da CVM.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ? REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO
Registro da instituição Custodiante.

18.1.

O

Termo de Securitização será
art. 23 da Lei 10.931.

registrado na

instituição

Custodiante da CCI, nos termos do parágrafo único do
(

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -? FATORES DE RISCO
Fatores de Risco.

19.1.

O

investimento

em CRI

envolve

uma

pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores

série

de

de riscos que deverão ser obsen/ados

liquidez,

crédito,

mercado, rentabilidade,

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Devedora e aos
próprios

CRI objeto desta Emissão.

estão descritas neste

Termo de

O

potencial investidor deve ler

(

profissionais
riscos,

cuidadosamente todas as informações que

bem como consultar seu consultor de investimentos e outros
de tomar uma decisão de investimento. Estão descritos a seguir os

Securitização,

que julgar necessário antes

não exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente Emissão.

Riscos Relacionados Ao Ambiente Macroeconômico
Po/itica

Econômica do Governo Federal

A economia brasileira tem

marcada por frequentes, e por vezes, significativas inter\/enções do Governo
Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.
sido

As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas, envolveram no passado,
controle de salários e preços, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites
sobre as mercadorias e sen/iços importados, dentre outras.

Não existe

possibilidade de controle ou previsão,

que o Governo poderá adotar no
caixa da Devedora
fatores

futuro.

Os

com

significativo

grau de certeza, das medidas ou políticas

negócios, os resultados operacionais e financeiros e o fluxo de

podem ser adversamente afetados em razão de mudanças nas

políticas públicas

e por

como:

•

variação nas taxas de câmbio;

•

controle

·

índices de inflação;

•

flutuações nas taxas

•

falta

de

de câmbio;

liquidez

de juros;

nos mercados, financeiro e de capitais

brasileiros;
1

•
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racionamento de energia

elétrica;

•

instabilidade

de preços;

·

mudança na

política fiscal

•

medidas de cunho

Adicionalmente,

e no regime

político, social

tributário;

e econômico que ocorram ou possam afetar o País.

República tem

o Presidente da

e

poder considerável

governamentais e atos relativos à economia brasileira

desempenho

financeiro

de empresas

Federal nas políticas ou normas que

econômica no
tais incertezas

Brasil

brasileiras.

venham a

A

da

ou outros fatores pode

do Governo

contribuir para

a incerteza

e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim,

desempenho financeiro dos CRI.

Política Anti-lnñacionária

combatê-la, combinadas

de

inflação.

com a especulação de futuras

econômica e aumentaram a

volatilidade

A

inflação e as

medidas do Governo Federal para

de controle inflacionário, contribuíram para a
do mercado de capitais brasileiro. As medidas do Governo
políticas

Federal para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária

com

políticas

e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e os

Historicamente, o Brasil teve altos índices

incerteza

determinar as

incerteza quanto a modificações por parte

afetar esses

resultados operacionais da Devedora, e por consequência, o

Efeitos

para

consequentemente, afetar as operações e o

e,

altas taxas

de

juros, restringindo, assim,

restritiva

a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento

econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros, intervenção
no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real, podem ter um efeito material desfavorável
sobre a economia brasileira e sobre os ativos que lastreiam esta Emissão.

Caso o

Brasil venha a vivenciar uma signiñcativa inflação no futuro, é possível que os Créditos imobiliários e
os Contratos de Garantia não sejam capazes de acompanhar estes efeitos da inflação. Como o pagamento
dos investidores está baseado na realização destes ativos, isto pode alterar o retorno previsto pelos

investidores.

instabilidade

A moeda

da taxa de câmbio e desvaloriza ao do real

brasileira

tem historicamente

No passado, o Governo Federal
implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações
sofrido frequentes desvalorizações.

repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária
a mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações
cambiais em períodos mais recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do real frente

ao dólar dos Estados Unidos da América. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio entre o
dólar dos Estados Unidos da América irá permanecer nos níveis atuais.

(

As depreciações do Real frente ao Dólar também podem
podem afetar negativamente a liquidez da Devedora.

Mudan as na economia

lobal e outros

criar

real

e o

pressões inflacionárias adicionais no Brasil que

,

mercados emer entes

O mercado de títulos e valores mobiliários nacional é influenciado, em vários graus, pela economia e condições
dos mercados globais, e especialmente pelos mercados dos países da América Latina e de outros emergentes.
investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto desfavorável no valor
de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros países emergentes

A reação dos
ou

econômicas de outros países, dos Estados Unidos
investidor por títulos e valores mobiliários de companhias
políticas

em

particular,

brasileiras.

podem

reduzir a

demanda do

Qualquer dos acontecimentos

‘

mencionados acima pode afetar desfavoravelmente a
portfólio

Efeitos

A

liquidez

do mercado e até mesmo a qualidade do

dos Créditos imobiliários que lastreiam o CRI.

da Elevaçao Súbita da Taxa de

juros

elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda do investidor por

títulos e valores mobiliários de
companhias brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados
no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada

desfavoravelmente.

Efeitos

Nos

da Retraçao no Nivel da Atividade Econômica

últimos

anos o crescimento da economia

brasileira, aferido por meio do Produto interno Bruto tem
desacelerado. Mais recentemente, pode-se verificar que o índice anual do Produto interno
Bruto,
percentualmente foi de 7,5% no ano de 2010, 2,7% no ano de 2011, 1,00% no ano de 2012,

2,7% no ano de

2013, 0,10% no ano de 2014 e -2,50% no ano de 2015; -3,5% no ano de 2016; 1,0% no ano de
2017;

e, 1,1%
no ano de 2018.A retração no nível da atividade econômica poderá significar uma diminuição na
Securitização
dos recebiveis imobiliários, trazendo, por consequência, uma ociosidade operacional à Emissora.

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

Emissora

O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os participantes do setor
de Securitização, a Emissora e seus

clientes. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas
e,
ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada
a determinados propósitos

governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar
em aumento da carga tributária da
Emissora, que poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar
adversamente os preços de sen/iços
e seus resultados. Não há garantias de que a Emissora será capaz
de manter seus preços, o fluxo de caixa
ou a sua lucratividade se ocorrerem alterações signiñcativas nos
tributos aplicáveis às suas operações.
Fatores de Risco Relacionados ao Setor de Securitização imobiliária

Recente desenvolvimento da Securitização imobiliária pode gerar
risco

judiciais

aos investidores.

A Securitização de créditos imobiliários é uma operação recente no mercado de capitais

A Lei 9.514,
um volume maior
anos. Além disso, a Securitização é uma
brasileiro.

que criou os certiñcados de recebiveis imobiliários, foi editada em
1997. Entretanto, só houve
de emissões de certificados de recebiveis imobiliários nos últimos
10
operação mais complexa que outras emissões de valores mobiliários,
segregação dos riscos da Emissora.

já

que envolve estruturas jurídicas de

Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, com
aproximadamente
no País, ele ainda não se encontra totalmente regulamentado,
podendo ocorrer

vinte

anos de existência

situações em que ainda não
existam regras que o direcione, gerando assim um risco
aos investidores, uma vez que o Poder Judiciário
poderá, ao analisar a Emissão e interpretar as normas que
regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis

aos interesses dos investidores.

Não

existe (urisprudéncia

ñrmada acerca da

Securitização,

o que pode acarretar perdas por parte dos

investidores

Toda a
de

do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da
Securitização considera um conjunto
e obrigações de parte a parte estipuladas através
de contratos públicos ou privados tendo por

arquitetura

direitos
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diretrizes

em

a legislação

jurisprudência no

vigor.

mercado de

Entretanto,

em razão da
em relação

capitais brasileiro

pouca maturidade e da

adversas poderá haver perdas por parte dos Titulares de CRI
para execução judicial desses

de tradição e

falta

às estruturas de Securitização,

em

em

situações

razão do dispêndio de tempo e recursos

direitos.

Fatores de Risco Relacionados à Emissora

Os

principais fatores

Companhia de

A atuação da
CRAS

de

risco aplicáveis

à Emissora são:

Capital Aberto

Emissora como securitizadora de créditos do agronegócio e

imobiliário,

por meio da emissão de

CVM e das respectivas
pela CVM em relação às

e CRIS depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à

Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas
emissões de CRAS e CRIS.
autorizações societárias.

Falência, recuperação judicial ou extraj'udicial

Ao

da Emissora

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

Separado sobre os Créditos
fiscais, previdenciárias
falta

de jurisprudência

imobiliários

e trabalhistas, poderão afetar

em

constituídos o

Regime

Fíduciário e

e as Garantias, eventuais contingências da Emissora,
tais

o Patrimônio

em especial as
em razão da

Créditos imobiliários, principalmente

nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

Riscos relacionados ao seu controlador, direto ou

indireto,

ou grupo de controle

A Controladora da Emissora não possui participação societária em empresas com objetos sociais similares ao
da Emissora, não existindo atualmente conflito de interesses ou outros riscos que possam afetar as
atividades
da Emissora.
Riscos relacionados aos seus acionistas

A

Emissora pode necessitar de capital adicional no

mobiliários.

Não há

garantia de

que a única

futuro,

que

seria obtido por

meio de emissão de valores

acionista aporte capital.

Riscos relacionados às suas controladas e coligadas

A Emissora não

F

possui empresas controladas ou coligadas.

Riscos relacionados aos seus fornecedores
Durante o processo de originação, estruturação, distribuição e monitoramento de
suas operações de
Securitização, a Emissora contrata fornecedores especializados em vários
serviços. Os fornecedores
contratados são basicamente: assessores legais, custodiantes de

títulos,

empresas

terceirizadas

de
{

monitoramento e cobrança de pagamentos, agentes
autorizados pela

CVM

a comercializar os

títulos

fiduciários, distribuidores

com base em

pesquisar referências, restrições e preços.

títulos

e valores mobiliários

de emissão da Emissora, agências de

contabilidade e de tecnologia, auditoria, entre outros.

fornecedores de sen/iços

de

A

rating,

empresa de

Emissora avalia os riscos relacionados a seus
e relacionamento com mercado, além de

histórico profissional

A

relação da Emissora

com seus

fornecedores não está sujeita a

regulamentação governamental. Sobre seus potenciais clientes, a Emissora depende
da originação de novos
bem como da demanda de investidores pela

negócios de Securitização imobiliária e do agronegócio,

i/

aquisiçæ
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dos Certificados de Recebíveis imobiliários e certificado de recebiveis do agronegócio de sua emissão.

que se

refere

à originação a Emissora busca sempre

identificar

oportunidades de negócios que

podem

No
ser

objeto de Securitização.

Riscos relacionados aos seus clientes

A

principal fonte

Creditórios.

de

receita

da Emissora é a que decorre de serviços relacionados à Securitização de

Sendo assim, a saúde

dos clientes que contratam a Emissora tem papel relevante na

financeira

formação do resultado da Emissora. Não existem garantias de que a Emissora mantenha sua atual

de

clientes

direitos

carteira

ou que possa expandi-la no futuro.

Riscos relacionados aos setores da economia nos guais a Emissora atue
Efeitos relacionados

ao Setor de Securitização

associadas à incorporação
crédito imobiliário lastro
imobiliário, risco

imobiliária,

Já os investidores do CRI estão sujeitos aos riscos

imobiliária.

construção e locação e venda de imóveis dependendo da natureza do

dos CRI, e podem

sem

incluir,

limitação, inadimplência pelo

de obras que podem variar desde atraso na obra até

que pode gerar risco ao investidor são operações com concentração de

em

devedor do crédito

estouro no orçamento. Outro fator

locatário

ou vacância desses imóveis.

O setor imobiliário também está sujeito ao declínio da atividade econômica do Brasil, já que isto pode prejudicar
o crescimento do setor imobiliário

de

juros, flutuação

da moeda e

como um

todo, por

meio da desaceleração da economia, aumento da taxa

instabilidade política,

desses fatores poderá impactar negativamente o

além de outros

setor, afetando

fatores.

A

verificação

de um ou mais

a emissão de CRIS pela Emissora e

consequentemente, sua rentabilidade. Alguns riscos das operações imobiliárias devem ser analisados, como
por exemplo, falhas na constituição da garantia real ou insuficiência das garantias reais prestadas, revisão

ou rescisão de contrato que dá origem ao direito creditório e pagamento antecipado dos direitos
Creditórios. Políticas e regulamentações que afetem o setor agrícola e setores relacionados podem afetar
de
maneira adversa as operações e a lucratividade do setor agropecuário. A Securitização de créditos imobiliários

judicial

é

uma operação recente no mercado de capitais brasileiro. A Lei

imobiliários, foi editada

em

1997. Entretanto, só houve

recebiveis imobiliários nos últimos anos.

Além

outras emissões de valores mobiliários, já

Emissora. Dessa forma, por se tratar de

de

um

9.514,

que criou os

volume maior de emissões de

disso, a Securitização é

que envolve

certificados

de recebiveis

certificados

de

uma operação mais complexa que

estruturas jurídicas

de segregação dos

riscos

da

um mercado recente no Brasil, com aproximadamente dezenove anos

existência no país, ele ainda

não se encontra totalmente regulamentado, podendo ocorrer situações em
que ainda não existam regras que o direcione, gerando assim um risco aos investidores, uma vez que o Poder

Judiciário poderá,

ao analisar a Emissão e

interpretar

desfavoráveis aos interesses dos investidores.

Não

as normas que regem o assunto,

proferir

decisões

existe jurisprudência firmada acerca

da Securitização, o
que pode acarretar perdas por parte dos investidores. Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e
jurídico acerca da Securitização considera um conjunto de direitos e obrigações de parte
a parte estipuladas
por meio de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação

em vigor.

pouca maturidade e da

capitais brasileiro

falta

estruturas de Securitização,

em razão da
em relação às
haver perdas por parte dos investidores em razão

de tradição e jurisprudência no mercado de

em situações adversas poderá

Entretanto,

do dispêndio de tempo e recursos para execução judicial desses direitos.
Fatores de Risco Relacionados à Devedora

A

capacidade da Devedora de honrar suas obrigações

A Emissora não

realizou qualquer análise

ou investigação independente sobre a capacidade da Devedora de
honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente emissão de CRI
realizada com base em uma
operação estruturada, a existência de outras obrigações assumidas pela Devedora poderá comprometer
a

1

1
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capacidade da Devedora de cumprir

com o

fluxo

de pagamentos dos Créditos

imobiliários.

(

Perda de pessoal importante

A Devedora depende dos sen/iços contínuos de seus diretores e outros funcionários-chave, cuja perda poderia
na

de suas operações, perda de oportunidades comerciais ou perda de um ou mais
dos membros da administração atua na Devedora há diversos anos, apresentando
ainda experiência anterior no setor, e a perda de um ou mais membros da administração poderá afetar
resultar

clientes.

ineficiência

Grande

parte

negativamente a Devedora.
Risco de Concentração.

Os

Créditos imobiliários são devidos

em

sua totalidade pela Devedora. Nesse sentido, o

risco

de

crédito

do

dos CRI está concentrado na Devedora, sendo que todos os fatores de risco a ela aplicáveis,
potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos imobiliários e,
lastro

consequentemente, dos CRI,

uma vez que os pagamentos dos CRI dependem do pagamento

integral

e

(

tempestivo pela Devedora dos valores devidos no âmbito da

CCB. Não há

garantia

recursos suñcientes para o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da

que a Devedora

terá

CCB. Sendo assim, caso a

Devedora não cumpra com qualquer obrigação assumida no âmbito da CCB, a Emissora poderá não dispor
de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento dos CRI aos titulares dos CRI.
Fatores de Risco Relacionados aos CRI e à Oferta
Risco de liguidez dos Créditos imobiliários

A

Emissora poderá passar por

um

recebimento dos Créditos imobiliários

período de

falta

de

liquidez na hipótese

em relação aos pagamentos derivados dos

de descasamento entre o
CRI.

Risco de crédito

A

Emissora está exposta ao risco de crédito decorrente do não recebimento dos Créditos imobiliários
que
lastreiam os CRI. Essa impontualidade, se reiterada, poderá importar a insolvência da
Emissora.

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade

As fontes de recursos da Emissora para

fins de pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente
dos pagamentos dos Créditos imobiliários e/ou da liquidação da Garantia prevista no Termo
de Securitização.
Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas
para
pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa
esperado
dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de
esgotados todos os meios

a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos imobiliários e da Garantia, caso o
valor
recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de
quaisquer outras fontes de
legais cabíveis para

recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores.
Adicionalmente, a realização de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimentos por parte
do investidor à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

Risco Referente á garantia de Alienação Fiduciária de imóveis outorgada em garantia
dos Créditos imobiliários

As Alienações

Fiduciárias

totalidade, constituídas

venham a

de imóveis prestadas

quando da liquidação da

em

favor dos Créditos imobiliários não estarão,

Oferta.

Caso as Alienações

Fiduciárias

em

sua

de imóveis não

ser constituídas nos prazos estipulados nos respectivos Contratos
de Alienação Fiduciária de

(
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(

CCB com a consequente amortização antecipada dos CRI. Caso

imóveis, haverá o vencimento antecipado da

de CRI poderão ter dificuldades de reinvestimentos à

isso ocorra, os Titulares

mesma taxa estabelecida como

remuneração dos CRI.

A

Alienação Fiduciária de Quotas prestada

quando da liquidação da

em

favor dos Créditos imobiliários poderá não estar constituída

Caso a Alienação

Fiduciária de Quotas não venha a ser constituída no prazo
de Quotas, haverá o vencimento antecipado da CCB com a
consequente amortização antecipada dos CRI. Caso isso ocorra, os Titulares de CRI poderão não contar com
garantias suficientes para adimplir com o saldo devedor dos CRI.

estipulado no Contrato

Oferta.

de Alienação

Fiduciária

Risco relacionado aos Avalistas pessoas

físicas.

(

Os Avalistas são pessoas físicas de forma que, na
da garantia fidejussória ora prestada,

hipótese de eventual falecimento dos Avalistas, a execução

em caso de inadimplemento das Obrigações Garantidas, estará limitada

ao quinhão hereditário de seus herdeiros. De modo que, não há como assegurar que o Aval, quando executado,
será suficiente para recuperar o valor necessário para quitar as Obrigações Garantidas.

Risco relacionado ao guórum de deliberação

em Assembleia Geral

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por quóruns específicos
estabelecidos neste Termo de Securitização. As seguintes matérias precisam ser aprovadas por Titulares dos
CRI que representem, no mínimo,
Geral:

(i)

50%

insolvência da Emissora;

(cinquenta por cento) mais

(ii)

dos CRI

em

presentes na Assembleia

ocorrência dos eventos mencionados na Cláusula 13.4.;

alterações e renúncias feitas pela Emissora

Termo de

um

(iii)

as

em relação à Ordem de Prioridade de Pagamentos prevista neste

declaração do vencimento antecipado dos Créditos imobiliários, nos termos da
Cláusula 8.1. Sendo assim, caso o referido quorum não seja obtido nas deliberações das Assembleias
Gerais,
Securitização;

(iv)

as matérias acima referidas não poderão ser aprovadas. Caso isso ocorra, os Titulares dos CRI poderão
ser
afetados.

Riscos Financeiros

Há

três espécies

brasileiro:

(i)

passivos;

(ii)

de

em operações de Securitização no mercado
de possíveis descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e
de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de
riscos financeiros geralmente identificados

riscos decorrentes
risco

liquidez;

Risco da ocorrência de eventos gue possam ensejar o inadimplemento ou determinar
a antecipação dos

pagamentos
1

(

A ocorrência de qualquer Eventos de Vencimento Antecipado, bem como qualquer outra forma de amortização
extraordinária e/ou resgate antecipado da CCB e, consequentemente,
dos CRI, acarretará o pré-pagamento
total

da operação, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do
taxa estabelecida para os CRI.

capital investido pelos investidores

à

mesma

.

(

Risco Estrutural

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada";

desta forma e pelas características inerentes a
este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico
considera um conjunto de rigores e
obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados
tendo por diretriz a

(

(
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legislação

em

vigor.

No

entanto,

em

razão da pouca maturidade e da

mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI,
por parte dos investidores

Os

Titulares

em

de tradição e jurisprudência no

em situações de stress, poderá haver perdas

razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual;

dos CRI não têm gualguer direito sobre os imóveis.

Os CRI não asseguram aos seus
Risco

falta

titulares

qualquer direito sobre os imóveis relacionadas à Emissão.

em Função da Dispensa de Registro

A Oferta Restrita, distribuída nos termos da lnstrução CVM 476, está automaticamente dispensada de registro
perante a

CVM, de forma que as informações prestadas

pela Emissora não foram objeto

de análise pela

referida autarquia federal;
(

1

Risco de amortização extraordinária ou resgate antecipado

A

Devedora poderá manifestar à Emissora a sua intenção de amortizar extraordinariamente parte ou a
da CCB mediante notificação enviada à Emissora. Adicionalmente, os CRI vencerão

totalidade

um Eventos de Vencimento Antecipado. A ocorrência dos eventos
mencionados neste item acarretará o pré-pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRI, podendo

antecipadamente na ocorrência de

gerar perdas financeiras, tendo
investimento realizado,

mesma

em

bem como

vista

a não obtenção do retorno integralmente esperado para o

dificuldade

de reinvestimento do

capital investido pelos investidores

à

taxa estabelecida para os CRI.

Baixa Liguidez no Mercado Secundário

O

mercado secundário de

certificados

de recebiveis

imobiliários

no

Brasil apresenta baixa liquidez

e não há

nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação
pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento.

0

investidor

que

os CRI poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar
preparado para manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

adquirir

Restrição

à negociação

Os CRI são

objeto de esforços restritos de distribuição, nos termos da lnstrução CVM 476, ficando sua
negociação no mercado secundário sujeita ao período de vedação previsto no art. 13 da citada instrução.

"€

Risco da existência de Credores Privilegiados

A Medida Provisória 2.158-35,

ainda

em vigor, em

que "as normas que estabeleçam a
título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos
com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e
aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo,
seu

a1't.

76, estabelece

afetação ou a separação, a qualquer

seu espólio ou sua massa

falida, inclusive

os que tenham sido objeto de separação ou afetação"

.

1

(

.

.

.

Por força da norma acima citada, os Créditos imobiliários e os recursos dele decorrentes,
inclusive a Garantia,
não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores

1

(

fiscais, trabalhistas

em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas
mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de
responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
existentes em

e previdenciários da Emissora
físicas

e,

1

~

e jurídicas pertencentes ao

47
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(

(

1

(

(

tais

casos.

Caso

sobre o produto de realização dos Créditos imobiliários,

privilegiada,

possível

isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos

que

Créditos imobiliários não

venham a

com os

em

detentores dos CRI, de forma

caso de

falência.

Nesta hipótese, é

ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o

pagamento daqueles credores.
Riscos relacionados à Tributação dos CRI
Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no país Titulares de CRI estão isentos

de IRRF ? imposto de Renda Retido na Fonte e de declaração de ajuste anual de pessoas
tratamento tributário tem o

intuito

Porém, tal
de fomentar o mercado de CRI e pode ser alterado ao longo do tempo.
físicas.

Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas do imposto

de renda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação de novos

tributos aplicáveis

aos CRI, poderão afetar

negativamente o rendimento líquido dos CRI esperado pelos investidores.

pagamentos

A

de qualquer evento de pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos Créditos
bem como de amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, acarretará o pré-

ocorrência

imobiliários,

pagamento parcial ou

total,

conforme o caso, dos CRI, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do

investido pelos investidores à

mesma taxa estabelecida

capital

para os CRI.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos ao Patrimônio Separado

Nos termos do parágrafo único do

12 da Lei 9.514, a totalidade do patrimônio da Emissora responderá
pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por
negligência ou
art.

’

administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Patrimônio Separado.

No entanto, o capital
da Emissora é de R$ 4.860.269,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e sessenta
e
nove reais) que corresponde a pouco menos de 32,40% (trinta de dois inteiros e quarenta décimos por
cento)
social

do

desta Emissão. Sendo assim, caso a Emissora seja responsabilizada pelos prejuízos ao Patrimônio
Separado, o patrimônio da Emissora não será suficiente para indenizar os Titulares dos CRI.
total

Risco relacionado à dependência de deliberação

em

Assembleia Geral de investidores para decretação do

vencimento antecipado

Os Eventos de Vencimento Antecipado são
decretação do vencimento antecipado da

hipóteses não automáticas de vencimento, de forma que a

CCB e, consequentemente, dos CRI, dependerá de deliberação dos

dos CRI reunidos em Assembleia Geral e, pode ser necessário realizar diversas Assembleia
Gerais
para que o vencimento antecipado seja finalmente decretado. Nesse
sentido, até que a deliberação ocorra, as
Titulares

bem como a capacidade da Devedora e/ou das Fiduciantes em cumprir suas obrigações dispostas
nos Documentos da Operação, podem sofrer deterioração ou, ainda, perecer
e, caso isso ocorra, os Titulares

Garantias,

dos CRI poderão ser afetados.
Riscos decorrentes dos

critérios

adotados pelo originador ou Cedente para concessão do crédito

O pagamento dos CRI está sujeito aos riscos normalmente associados à concessão de empréstimos, incluindo,
mas não se

limitando a tanto, deñciências na análise

recursos que

venham a ser captados pela Devedora e que possam afetar os seus respectivos fluxos de
caixa,

bem como

riscos decorrentes

de

risco

da Devedora, aumento de custos de outros
/

da ausência de garantia quanto ao pagamento pontual ou total do principal e
Devedora pode ter um efeito material adverso no pagamento

juros pela Devedora. Portanto, a inadimplência da

dos CRI.

48

(

Riscos de insuficiência das Garantias.

No caso de inadimplemento dos

Créditos imobiliários por parte da Devedora, a Emissora terá que

iniciar

o

procedimento de execução das Garantias. Não há como assegurar que as Garantias, quando executadas,
serão suficientes para recuperar o valor necessário para amortizar integralmente os CRI, observado que os
valores declarados das referidas garantias não foram objeto

na Data de Emissão, sendo
Titulares

utilizado

de laudo de avaliação por empresa especializada

o valor equivalente as últimas vendas realizadas. Caso isso ocorra, os

dos CRI poderão ser afetados.

Risco de não Formalização dos instrumentos de constituição das Garantias

As

garantias estipuladas nos respectivos instrumentos de constituição das Garantias não estão devidamente

constituídas na data de assinatura

que não houver o devido

registro

do Termo de Securitização, o que implica, que, caso durante o período em
nos Cartórios de Registro de imóveis e/ou de Titulos e Documento e/ou

Juntas Comerciais competentes (conforme o caso), recaia qualquer gravame sobre as Garantias, esses

gravames

privilegiarão

os seus respectivos credores

em

relação aos Titulares dos CRI. Esses fatos

acarretar eventuais perdas aos investidores, caso os Créditos imobiliários
liquidação do saldo devedor

não sejam

podem

suficientes para

dos CRI.

Risco de Auditoria Legal com Escopo Limitado

A

auditoria legal está

sendo conduzida por

escritório especializado,

e terá escopo limitado à Devedora, aos

imóveis e à Emissora, envolvendo os documentos por eles disponibilizados, visando a:
(i) identificar as
autorizações societárias e os poderes de representação dos representantes da Devedora e da Emissora para
celebrar os Documentos da Operação; (ii) analisar seus respectivos documentos societários necessários para
a celebração dos Documentos da Operação; (iii) analisar as principais certidões expedidas em nome da
Devedora e com relação aos imóveis, sendo certo que a referida auditoria será concluída posteriormente à
liquidação dos CRI, como condição para liberação de recursos à Devedora.

Risco Decorrente de Discussões Judiciais

A

Devedora pode, a qualquer tempo, no âmbito de discussões judiciais, alegar matérias que impeçam ou
prejudiquem a cobrança/execução da CCB e das Garantias. Tais matérias podem ou não serem
acatadas
pelos respectivos magistrados, sendo certo que, caso acatadas, pode haver prejuízos

da

CCB e das

em

relação à cobrança

o que pode impactar negativamente os CRI. E possível, ainda, que outras pessoas
possam questionar a validade dos contratos de garantia ou a sua oponibilidade contra terceiros de boa-fé, o
que pode inviabilizar ou prejudicar a sua execução e, consequentemente, afetar negativamente os CRI.
Garantias,

Demais riscos

Os CRI estão

sujeitos às variações e condições

dos mercados de atuação da Devedora, que são afetados
principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais.
investimento nos CRI
poderá estar sujeito a outros riscos advindos de fatores exógenos, tais como moratória,
guerras, revoluções,
mudanças nas regras aplicáveis aos valores mobiliários de modo geral.

O

CLÁUSULA VIGÉSIMA ? DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.

Relatório de Gestão.

relatórios

20.2.

Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos
de gestão dos Créditos imobiliários vinculados ao presente Termo de Securitização.

Prevalência das Disposições do

Termo de

Securitização.

Na

hipótese de qualquer disposição do

49
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presente

Termo de

Securitização ser julgada

ilegal, ineficaz

ou

inválida, prevalecerão

as demais disposições

(

não afetadas por

julgamento, comprometendo-se as partes a substituírem a disposição afetada por outra

tal

(

que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

Na

20.2.1.

hipótese de conflito entre as disposições ou regras estabelecidas neste

Securitização e aquelas estabelecidas na

Termo de
CCB, prevalecerão aquelas estabelecidas na CCB.

Mora. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos

20.3.

Titulares

de CRI e não sanada no prazo de 5

imobiliários,

os débitos

remuneração respectiva,

em

(cinco) Dias Úteis

3%

(três)

efetivo recebimento

dos Créditos

atraso vencidos e não pagos pela Emissora devidamente acrescidos da

ficarão,

desde a data da inadimplência até a data do

independentemente de aviso, notificação ou interpelação
irredutível

após o

e não compensatória, de

1% (um

judicial

ou

efetivo

extrajudicial

pagamento, sujeitos
(i)

a,

multa convencional,

por cento) no caso de atraso de até 5 (cinco) dias corridos e de

por cento no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias corridos e

(ii)

juros moratórios à razão

de

1%

(um por cento) ao mês.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA ? NOTIFICAÇÕES
Comunicações. Todos os documentos e as comunicações, sempre

21.1.

feitos por escrito, assim como os
que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados nos termos deste Termo de
Securitização deverão ser encaminhados para os seguintes endereços:

meios

físicos

ISEC SECURITIZADORA S.A.
Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° andar, conjunto 215,
São Paulo, SP,

CEP
At.:

(

Itaim Bibi

04533-004

Departamentos Jurídico e de Gestão
3320-7474

Tel.: (11)

E-mail:

estao

`

isecbrasil.com.br' uridico

isecbrasil.com.br

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar, conjunto 202, Pinheiros

São Paulo, SP
CEP: 01.452-00O,
At: Flavio Scarpelli

/

Eugênia Souza

Telefone: (11) 3030-7177
E-mail: agentefiduciario@vortx.com.br; pu@vortx.com.br

21.1.1.

eficazes

Todas as comunicações decorrentes deste Termo de Securitização serão consideradas
quando entregues pessoalmente à pessoa a ser notificada, mediante protocolo ou "aviso de

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — FORO

È. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente
para dirimir todo

litígio

ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de Securitização, com renúncia a

qualquer outro, por mais especial que seja.

O presente Termo de Securitização é ñrmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma,

na presença de 2 (duas)

testemunhas.
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São
(O restante

Paulo,

09 de março de 2020.
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Cronograma de Pagamentos

“
Húmerø do Pa| |mento
002
000
004
000

007
000

21/07/2020
2†l08l2020
22/09/2020
21/10/2020
23/11/2020

011

21/01/2021

012
010
014
015
016
017
010
019
020

23/02/2021
23/03/2021
22/04/2021
21/05/2021
22/06/2021
21/07/2021
23/08/2021
21/09/2021
21/10/2021
23/11/2021
21/12/2021

21/01/2022
22/02/2022
22/03/2022
22/04/2022
20/OS/2022
21/06/2022
21/07/2022
23/08/2022

031

21/09/2022

032
000
034
00S
000
007
000
000

21/10/2022

041

042
040
044
045

.

21/05/2020
23/06/2020

22/12/2020

022
023
024
025
026
027
028
020
000

1

|amento dos CRI
23/03/2020
22/04/2020

010

021

1

Data dia

047
048
049
000

“

22/11/2022
21/12/2022
23/01/2023
23/02/2023
21/03/2023
24/04/2020
23/05/2023
2†l06l2023
21/07/2023
22/08/2023
21/09/2023
23/10/2023
21/11/2023
21/12/2023
23/01/2024
21/02/2024
21/03/2024
23/04/2024

051

21/05/2024

052
000
054
0õõ
0S0
057

21/06/2024

0õ0

23/07/2024
21/08/2024
23/09/2024
22/10/2024
21/11/2024
23/12/2024
21/01/2025
21/02/2025

Amortîza ·
0.0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
010000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0.0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0.0000%
0,0000%
0.0000%
0,0000%
0.0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
100.0000%
—

%

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
îî
“
“
“
“

îî
Pa amante de Juros
x

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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(Anexo

II

do Termo de Securitização dos Créditos imobiliários da 74° Série da 4° Emissão da lsec Securitizadora

Declaraçao da Emissora Prevista no Item 15 do Anexo
Mobiliários

-

CVM

n° 414, de 30

S.A.)

da lnstrução da Comissao de Valores
de dezembro de 2004
III

ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o
n° 08.769.457/0001-08, neste ato representada na forma de seus atos societários
constitutivos ("Emissora"),

na qualidade de companhia emissora dos Certificados de Recebíveis imobiliários da 74** Série de sua 4°
Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição pela
Emissora, nos termos da lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009,
art. 9° da lnstrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, em
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com

conforme alterada, e do

que a

sede na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar,
Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, inscrita no CNPJ sob o n° 22.610.500/0001-88. ("Agente Fíduciárío").
declara, para todos os fins e efeitos,

que

verificou,

em

conjunto

com o Agente

Fiduciário,

a legalidade e

ausência de vícios da operação, além de ter agido

com diligência para verificar a veracidade, consistência,
correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos
imobiliários da 74‘? Série da 4° Emissão de Certiñcados de Recebíveis imobiliários da
Emissora, datado de 09
de março de 2020.
São Paulo, 09 de março de 2020.

//
gljllölle

Cargo:

:

Errting

[mama

RG; 34.309.220;/

NOTTIGZ

Cargo:

'rcí

')
“`li>F:îš?l1.818.988-6~-

1

`

1

55

(Anexo lll do Termo de Securitização dos Créditos imobiliários da 74* Série da 4* Emissão da lsec Securitizadora S.A.)

Declarações do Agente Fíduciário Previstas no Item 15 do Anexo
Valores Mobiliários

-

III

da lnstrução da Comissao de

CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004

vóR†x DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA.,

instituição financeira

com sede

na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar, Jardim

CEP 01.452-000, inscrita no CNPJ sob o n°

Paulistano,

22.610.500/0001-88., neste ato representada na forma

de seus atos societários constitutivos ("Agente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário da oferta pública
dos Certificados de Recebíveis imobiliários da 74* Série da 4* Emissão ("CRI’? e "Emissao“
respectivamente) da ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo,

de

distribuição

,

Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.123, 21° andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita
no CNPJ sob o n° 08.769.457/0001-08 ("Emissora"), nos termos da lnstrução da Comissão de Valores
Mobiliários

Emissora,

os

fins

e

além de

-

CVM

art.

n° 476,

de 16 de janeiro de 2009, conforme

9° da lnstrução CVM n° 414,

efeitos,

que

ter agido

de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada,

declara, para todos

com a

Emissora, a legalidade e ausência de vícios da operação,

diligência para verificar

a veracidade, consistência, correção e suficiência das

verificou,

com

em

alterada, cuja distribuição será realizada pela

conjunto

informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos imobiliários da 74* Série da 4*
Emissão de Certiñcados de Recebíveis imobiliários da Emissora, datado de 09 de março de 2020.

São

/

Y

de março de 2020.

(

/

‘

4
/
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M •

Nome:
_

Cgrggj

Paulo, 09

LÜPÔS
R<;;0Ég—.8í:<i.I:11-±(-0

CFF; 000.20ö.¢Ua $1

LTDA.

Nome:
Carggg

Šll.VÅ
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ci>i<
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001 5,14 01.1020
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1
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(Anexo

V do Temio de

Securitização dos Créditos imobiliários da 74* Série da 4* Emissão da lsec Securitizadora S.A.)

Declaração da instituição Custodiante da CCI nos Termos do parágrafo único do art. 23 da
de 2 de agosto de 2004

Lei n° 10.931,

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

LTDA., instituição financeira com sede
na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar, Jardim

Paulistano,

CEP 01.452-000; inscrita no CNPJ sob o n° 22.610.500/0001-88

neste ato representada na forma
de seus atos societários constitutivos ("lnstituição Custodíante"), na qualidade de instituição Custodiante do
instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito imobiliário sem Garantia Real imobiliária Sob a
,

Forma Escritura/ñrmado, em 09 de março de 2020, entre a ISEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima,

com sede na Cidade de São
Itaim Bibi,

CEP

Paulo, Estado de

imobiliário identificada

nos termos do §4° do

n° 1.123, 21° andar, conjunto 215,

no CNPJ sob o n° 08.769.457/0001-08 ("Emissora") e a instituição
Emissão de CCI"), por meio do qual foi emitida pela Emissora a Cédula de Crédito

04533-004,

Custodiante ("Escritura de

São Paulo, na Rua Tabapuã,

inscrita

sob o n° 001, série única
art.

("CCl"), declara, que em 09 de março de 2020 procedeu
(i)
18 da Lei n° 10.931 a custódia da Escritura de Emissão de CCI, e (ii) nos termos

parágrafo único do

art. 23 da Lei n° 10.931, a custódia e registro do Termo de Securitização de Créditos
da 74* Série da 4* Emissão de Certificados de Recebíveis imobiliários da Emissora, datado de 09
de março de 2020, sobre o qual a Securitizadora instituiu o regime fiduciário.

imobiliários

São

Paulo,

09 de março de 2020.

/ÓØ@‘×W"
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(Anexo VI do Termo de Seeu/7/izaçao dos Créditos imobiliários da 74* Série da 4' Emissão da lsec Securitizadora $./1 )

Outras Emissões do Agente Fíduciário

NOS termos da

instrução

CVM

N° 583 de 20 de dezembro de 2016,

em seu Artigo 6",

Parágrafo

2°,

O Agente

Fíduciário identificou

que presta serviços de

agente fiduciário nas seguintes emissões:

T1p0

em

Valor

es Sõ seu 000 OO

Ouanudade
S õõs

Remuneração

em

2 00

1

16K0924155

es 40 :11O ::2 OO

CRI

16L0127203

RS 40.000 000,00

40.000

97,00% CDI

em

1õ11>o17ø-1O

es 4B.250 11111;,11:1

4.Azõ

1emA · 11õO,OO %

23 OOO

1eFM «

1õe

IPCA

1FeA

· 10,00

-·/.

1õ1OOzzõõS

as

em

1ôK09291E0

as 7 113 ões OO

CRI

1780048606

RS 30.957 850 00

CRI

17/\0B99147

RS 69.913 000 00

89.913

IPCA + 6 30

CRA

CRA017005V7

na 37 õOo.OO1J,O1>

37.500

em • 2,75 %

CRI

16I0815552

RS 32 620 515 50

3 262

IPCA • 7 00

°/x

em

17|0142307

RS 70 572.075 ou

10.000

1F·eA · õ

eu

%

11=eA · õ

eu

Venenmenm

inadimplemento
r\O Perrodo

Oa/1272111õ

25/10/2022

Amm|mxe

Suùxxxamõ

1

23

11/11/2018

25/11/2028

Amm|mxe

Ahenaçàø F1due1ár1a de Quotas. Fuanca, Cessão Fidueuána de Dureitus
emxxmùs Aliena
Fiduciána de 1mm, Fundo Fundo

IPCA • 10,00

13/12/2016

16/12/2019

Ad1m|Ier\te

Aval, Fian

25/10/2023

Adnm|lente

Subovdma

Suùùxxam ão
Subcrdmação, Alienação Fnduenána de Quotas, F1õnça, Cessão Fuduciária de
Direntos
Fuduciána de Imevel Fundo. Fumxx
Sunordunaçao, Alienação Fxdueuána de Quotas, Fiança, Fundo. Fundo Aval,
Cessão Fnduciárie de Dnrentus Credildrids

1

27

05/12/2016

25/10/2025

Adum|lenže

1

24

1111112111õ

za111121>2S

Adnm|iente

32

06/02/2017

20/09/2025

Ad1m |lente

12/01/2017

1U01/2027

Amm|lente

11/OB/2017

25/08/2020

Adum|lente

em

17COS7õ127

es 19 675 051,00

emx

CRA017004SC

es SO OOO OOO OO

J OOO

em ~

em

1761674856

R$1B -1õõ 7õ7,ùg

Jõg

1eFM ·

CRA

CRA017005\/5

RS 6 250 000,00

6.250

CDI + 5,00 %

õ zõù

em · 2 75

:1

‘?/11

%

OO

·-/.

11

OO

Aiiena ão Fiduc1àr1a de Quotas, Fundo
axx

ão F1due1ár1a de Imovei Fundo
Cessão F1dumána de Dire1\øS Cred11Or1ds, Aheneçàù F1due1ár1e de

Aliena
Aval,

‘

axx

05/12/2016

,

~ 12,00 °/.

Garantnas

zõ

1

%

13,00

Dala de
Em1SSãø

1

ZB

em

23.232 :1OO OO

Séne

Emnssán

%

em

Imcvel

4

2

05/09/2016

19/02/2030

Res|atadc

Ahena ão

F1due1ár\a de Imovei Fuan

4

11

1Sx1>g12O17

05/09/2027

Amm|mxe

Ama

Fiduexária de

21/03/2017

1u/u«1/21131

Adnm|lente

1

1

19/07/2017

Amm|mxe

Ahena ae Frducnána de Imover Fnan . Fundo
Cessão F1duciària de D1re11Os Creditoriøs, Penhur, Aiienaçao Fuduciana de

25/06/2019

7

17/u7«2O17

O7/111/zuzz

Amm|mxe

5

11/08/2017

25/08/2020

Ad1m|Ier1te

11/08/2017

25/08/2020

Adnm|iente

em111mS

mveu

aù

nmom

Fundo

AW11

Amã ag Fxaucaaxxx de lmovel
Aval,

.

Fundo

Fnan

A

Ahenaçau Fudueiária de Imovel, Cessão Fudumária de Dureuøs

Credvtdnos
Aval,

Ahenaçàe Fuiueiána de lmovel, Cessão Fudueiánõ de Dnewùs

CRA

eRAO171JOõvS

es S 2SO OOO,OO

em

171O1·12õõ1

as 25 me em ou

10 um

11=•eA ·

13

1õ/Og/z1J17

05/09/2024

Amm|mxe

Ama

CRI

1710142635

RS 70 572 075 00

10.000

IPCA • 6 00 %

12

15/09/2017

05/09/2027

Adnm|lente

RS 350,000 000 00

350.000

IPCA

%

18

11/12/2017

13/12/2032

Ad1m||er\1e

RS 150 000 000,00

150.000

IPCA • 21,69 °/»

11/12/2017

13/12/2032

Adum|lente

ão Fnduenàrna de Imovei Fundo
cessem Fduexaxxa de d·m1x>s
Ahena |0 Fiducxána de Ouotas Suøcrdona |0
Ahenaçad F1dueiárie de |m0ve|,A11nnaçãn Fudueiána de Ouøtzs
Subordma |u_ Cessão Fiduciárua de D1re11OS Crediiorios

CRI
IAval,
·

Códu90 N
1õLuù17AOg

CRI

17L0765996
17L0776106

+

~/1

õpù

6 00

1

ão Fuxwaxxx de 1«me1 Fundo

Arnena

AVA1, Anxemxeae F1dUciária de Imnvel,

Crediturios

·

58

CRI

17./0097577

RS 25 959.921,00

CRI

17G1874859

RS 10000,00

10 000

IPCA + 5,75

IGPM •

11

4

°/11

00

14

'/1>

Adum|lente

Creditonos, Subordina |o, Fundo,

34

Agg|iente

F1ar1ça,AveI,A|ier\açao Fidueiàrxõ de Quotas, Cessão F1due1ár\a de D1re11OS
Credgrios, Subordinego, Fundo, [gygdg _[
__
_
Ava|,A|1enaçao Hdueiãrie de Imovei, Cessão Fidumana de Dureutos

+

23.06

[CRI

1;800@24

RS 21,798,03

IPCA

•

13,65j, _

CRI

18D0788427

RS 8E1.109,372,93

8 600

1PCA + 8,50

CRA

CRA018002S1

RS 40.000.000,00

4.000

CD1 • 0,03

CRI

18F08494g1 r__

RS 175 000.000,00 [

175.000

IPCA

• 6,00
ýî

CRI

18F0yg7gr[ ßß 75 000 000,00

75 000

IPCA

•

CRI

18L1300313

RS

137.893

IPCA • 6.25 °/1

29

CRI

18L1300314

RS 21.108.956,23

21.108

IPCA

%

30

?/11

1

°/.1

[

1

4___

137.893.38;%,84

CRA

CRA019000MA

RS

CRA

CRA019000MB

RS 10000,00

11 893.610,88

I

• 7,00

4

[[ [

20/10/2028

Adum|ieme

Cvedmmos, Fundo

21/06/2018

21/12/2020

Ad1m||en1e

25/06/2018

13/¿2/2032

Ad1m|Ier\te

25/06/2018

13/12/@32

Adumgiente

Cessão Fuduenárie de Dnenos Creditorios, Ahena |o F1duc1àr\a de 1move1
Aval, Aheneção Fxdumánõ de 1move|, Cessão F1due1ána de Dweatos
C@g11pr1oS,A|1ena@`o Fiducuána de Ouogqs, SubordinaglÀ_
Aval, A11e1'\eçao F1d\.1e1áne de lmovel, A1\e1\aça1m F1duO.àr\a de Gomes,
Suhcgunegao, Cessão Fiduciàna

21/12/2018

05/01/2039

Ad1m|1ente

Ahena ão

21/12/2018

05/01/2039

Ad1m||er\te

Fnan a, Aliena

[

[22

[_

28/01/2020

Ad1m|Ier\1e

F1ar\

e

Ad1m|Ier\te

F1an

a
Cessão Fndueiárie de Direnos Creditonos

CRA019000XD

RS 250.000 000,00

250.000

CDI

°/e

3

18/03/2019

15/03/2023

Ad1m|1e1'1te

Aval,

CRA@?000§

@100 0000@L(g

100,000

CD1 • 0,03 %

3

2

18/0;/2019

14¿03;@29r

Ad1m|1en1e

CRI

19E0171‘/53

RS 44.975 810,06

44.975

IPCA + 7,50

4

35

10/05/2019

10/05/2024

Ad1m||ente

5.101

IPCA + 7.00 %

CRI

19E0299199

RS 51 013 769,47

CRA

CRA019003EE

RS 50.000 000,00

CRI

19E0967405

RS 259 231

CRI

19E096740B

CRI

19@_79211

CRI

19F0/179276

CRI

CD1

• 0,03

%

%

32

06/05/2019

10/05/2030

Ad1m|Iente

Cessão Fnducnána de Dirertos Qgdigornos
[ [[[[
Ahenaçao F1duc1ária de Imuvel, Ahenãçào Fiduenáne de Quotas. Cessão
Fudueiària de D1rei1oS Creditonos
Fønça, Aheneção Fidueiáne de \move1, Aivenãção Fnducuãna de Açbes,
Cessão Hduciária de D1rei\OS Creditorios, Fundo. Fundo

7

1

17/06/2019

27/10/2022

Adxm|lente

Cessão F1d1Jz:iàrie de

4

33

31/05/2019

25/05/2035

Adm|tente

Ahena ão F1du<:1ána de Imovel, Ahene ão Fšduexánã de A òes.

34 [__[_ Zg/tg/2019

25/05/2035

AdLmgIen1e

Fvan

Q6 _[ ß/06/2019

10/06/2024

Ad1m|1er\te

AI1e;1[ý§gF1due1àrie de Imovel, Avai __ [[

37

1g06/2019

10/00/2024

/_g11m|Iente

19/07/2019

11/07/2033

Ad1m|1er11e

AvaI,AI11g1egaO Fndueiárie de Irv\g\/g[_
[ý
AveI, Aheneção Fnduenàvia de lmøvel, Cessão Fudueuãnõ de D1re11OS
Cred1tor11JS,A11ena |o Fiduùárua de Quotas, Fundo

23/07/2019

23/08/2022

»gd1m|Ien1e

1[9/0;/2019

11/07/203; [gmmglente

Aheneção F1d\1e1ári:-J de Imovel, Aherwaçao Fiduenàna de Ouuvõs Cessão
gdueiãna de D1re1toS Credutonos. Fundo[ __
[[
[[ [
Ahena ão F1duc1ánã de

`

176,48

259.231

__ RS 80 598.492,20_r[ 80 598

_

XPCA • 5,50

"/11

IFCA • 7,50

°/11

@20

RS 58.000 000,00[r[ 58.000

Não

RS 30.000 000,00

30.000

CDI • 2,70

1960290123

RS

175.000

IPCA • 6,00

CRI

19G0801197r

RS 28.000.001Q00[_ 28,000

IPCA

• 12.00

CRI

1960290175

RS 75.000 000.00[/[

75 000

IPCA

• 21.30

_[[

175.000 000,00

4

_

[

¿$

%

Subordme |o

28/01/2020

CRA

0 02

a,

01/03/2019

CRA

•

de Imm/e1. Fnen

ão Fidueiãna de Imovel, Subordma ão

01/03/2019

I

4

F1due1ár1a

2

Não há
Não há

[Žr

20/04/2018

1

zlgig

_[

3
21 __

[

Fdgdo_

17

1

[

_

20/09/2025

IPCA

[

Ahena ão F1duc1ána de Imøvei Fnan a
F1ar\çe, Aval, Ahenaçào Fidumàna de Quotas, Cessão Frdueuàne de Dwertos

2y09/2025

200
21

__

AI1ena

Ad1m|Ier1te

06/02/2017

ES 12.644.756,08

1

Fundo

Ad1m|1er1te

07/10/2022

06/02/2017

1780048622 _[

1

F1due1ãr1a de Quotas.

05/09/2024

17/07/2017

g_r

CRI

“/11

ão

09/10/2017

4

r[ý

41

"/11

Avai,

D11'e1tos

C7ed11Onos,AI1er1a |o F1due1ár1õ de Imovei
=

F\a

gyenago Fuducxàna de 1move|,A|1enagao Fudueiána de[A
_[[

_

Ahenaçao F1due1ãne de Imovel, Aluenaçao Fidueuária de Quotas, Cessão
Fudueiàna de Dweutos Crednwnos Fundo
_

Aval,
"/1.

45

_[

r[

_

Aval,
_

[

CRI

19H03584B9

RS

63

IGPM •

CRI

1910739560

RS 237 563.247,85

237,861

CDI + 2,00

‘/11

CRI

19I0739706

RS

25.241 041,04

25.241

CDI + 3,00

%

CRI

1910739707

RS

50.000 000,00

50.000

CDI + 5,00 %

19.123 217,93

10,00

4

%

Í

_

42

[r _

4

46

27/08/2019

28/07/2037

Ad1m|Ier1te

4

47

14/10/2019

18/09/2029

Ad1m|Ien\e

14/10/2019

18/09/2029

Ad1m|Iente

14/10/2019

18/09/2029

Ad1m|Ier\te

~

4

1mc•ve1, Fundo, Fundo
Fundo, Fiar1ça,AI1er\eçáe Fudumària de Ouo1aS,AIienõçàO F1due1ãr1a de
Imovel, Cessão Fidumárie de A |es
Fundo, Fiar\ça,AI1er\eção Fndueœna de OuotaS,AI1enãcào Fiducuenõ de
Imove1, Cessão Fidueiáne de
|es
Fundo. F1ança, Ahenaçào Fnducnàna de Quotas. Alienação F1duc1ar1a de
Imovel, Cessão F1due•ãna de Ouotas
·

59

.

1

1

CRI

19KOQ81679

CRI

19K09B1682

RS 80 000 000 00

IPCA • 5,00 "/.

80.000

R5 20.000.000 00

20.000

IPCA + 7 00 %

RS 27.000.000`00

27.000

IGPM + 9_S0 °/1

RS 115 000 000,00

115 000

Não há

CRI

19K1033635

CRI

19K1056BBB

CRI

19LD838B50

RS 78 635 000,00

78.635

IPCA + 4,35 °/1

CRA

C01 • 1,SO %

Ï

1SLOS1OE74

RS 70 OOO.OO0,Oc

70.1700

CRE

19LOB10880

RS :sO.mJO 000,00

30.1:00

CR1

19LDB16266_

RS 21 944 SsU_U0

21.944

"'

__

4

F1ança,AIienaça0 Fuduciana de QuOtas1 Auenaçãu Fiducxána de Imovei

54

14/11/2019
14/1 1/2019

_

56

r r

’

waù rxa

CRI

19LOB3B765

RS 60 471 000100

60.471

CDV • 1,75

°/.x

CRI

19LDB3B747

RS 145 000 000,00

145.000

CDI + 1,25

%

?

16/12/2031

Adum|iente

Fuança, Alienação Fnducnána de 0uø\as` Ahsnação Fidumàna na Imoveb,
Cessão Frduciàna de Dnrentns Creditorios Fundo

Cessão Fiduciária de

ggr

Amm|jente

gJr\dO,AIier1a@'c Funucuána de Imovel

57

12/12/2019

12/09/2030

Adum|iente

Fian a, Aiienz-1 ão F>ducnÉr\a de Outros

se

10/12/2019

11/D7/2025

Adam|lente

11/06/2027

Adimglente

05/12/2Q19_

20/12/2023

Adgvgiente

Credwtwws

Cessão Fnduciària de Dnrentos Crèdiiønos
Auenaçaø Fnducuána de OuoIaS,AI1snaça0 Fxducuánõ de Imovei, Cessão
Fuduciária de Dureutcs Crecmurios

_

18/12/2019

18/12/2034

Adnm|leme

18/12/2019

15/12/2026

Adxm|lente

CRA

CRAu1S0OS14

RS SOO 000 uOO,OO

suo OOO

EFCA • 4,õO °/.

S

ÙNICA

16/12/2019

1õ/12/2024

19LOEs227S

RS 50,119 Swsc

110.110

EPCA • õ,OO %

4

51

10/12/2019

15/022035

Aùxm|ugxxxe

CRI

20A0797060

R5 145000.000 00

1454000

CDI •

65

15/01/2020

15/08/2029

Adam|lente

20A079717;_H

R;20 000.0Qgg

20.000

CDI + 4,05 %

19LG9B7208

RS 26.979 654`6\

26.979

IGPM + 8.65 °/x

CRI

7

A

68

r

de Imovsl, Alisnaçau Fmluciána de Ouoias,
Fundo

Adnmglente

63

55 °/1

Fundo

21/1 1/2031

em

1

Dnrertos Crednoncs

_j§[01/2032

B1

4

Cessão Fnduciária de

F1ança,Aiier1açã0 Fuducuárxa

18/11/ZDÅ

__

4

Adum|nente

21/1 jgtggg

4

%

IPCA • 11,00

16/12/2031

_

15/01/2020

15/08/2029

ßzym|iente

30/12/2019

10/10/2034

Auxm|xèmg

20/07/2020

24/01/2030

Adum|lsnte

1õ/01/2020

23/02/2034

Amm|nème

20/02/2034

Aaxm|nèmg

_20j12J20y

Aggyiente

_

Dnrextos Creditogæs,

Y

_ý

_

Cessão Fdduciáriõ de Durõntos Crednurios, Ahanaçào Fxducuána de Imøvst,
Fundo
Cessão Fiduciàna de Dureutos Creditonøs, Aiienaçãu Fuiucnária de Imcveí,
Fundo
_
Aval, Ahsnõçan Fuducuána de Quotas. Cessàu F1øuc\ána de Dxrmtøs
_

__

_}

Ž_

_

_

_

r

Penhur de Ouxxzxa, Fgnrxm de Omxus Cæux«m»x>S, Fundo
Cessão Faduciária de Dnreutos Creditonos, Ahenaçao Fuiucuàna de ImOve|_
Ahana ão Fuducuána de Quotas
Cessão Fiduciária de Dwmtos Crsditønns Ahcmaçaø F1duCAàr1a de Imoved,
rßßgnagau FiducnàruqggOuoias
_
__
_r_

CRI

67

4

CRI

20AUB3B3`/8

RS 90.000 000,00

90 000

127.00% CDI

CR1

ZOAOSSZASE

RS as 000 000,00

21000

UFCA + 9,25 %

70

%

Cm
CBL
CRI

7

20AO9SA:s0z

RS 45 140 0001011

49.140

ZOAOQSÁQO4

RS 2 860 000400

2.BSD

20þ082D3@___ RS 70.000.00Ç;Q0_

CR1_

17EOB40CgI4

CRI

1850898471

CRI

CRI

_ gs me 000 nogmp
RS 50 000.000,00
RS 80 000 000100

1860705308

RS B0.5O0.OO0100

CRI

18|O000UU1

RS 20 500

em

1980177968

RS 110 000 000,00

70.000

EPCA • 9,00
>

_r

7

71

16/01/2020

IFCA + 12.0Q ?'/FŽ 4

72

16/01/gg

CDI + 2,00

grm

14/Ogggw

_4

19B.00D__

em • 0,Sq°/..

50.000

CDI • 0,70 %

8 000

CDI +

Zmlr

80.500

IPCA + 7,25

110 000

Cm

70

·=/..

S,:«xS

%

+ 1

CRU

16F0†B8766

RS 20 0110 000 00

20

Cm •

CR1

1õc;Oõ29102

RS 7 707.1sO 10

23

ESFM »

1

11,00

%

3g/Q1/2U30r_

Cmuxxùmxs, Fundu
Aval. Alienação Føuciárna de Quotas, Cessão Fiducuána de Dweitøs
Cxauxmmxa

_

Ad>m|Ier\te

g_

05/06/2017 _

_05/09/2019

wm|nemè

26

28/02/2018

01/03/2023

Adxm|leme

27_r

10/04/2018M

guá/2028

Amm|isme

%

CD> + 327,00 %

_

1

[[[[

Credutnrins

Ava|,A|1enaça0 Fnduciária de Quotas, Cessão Fiducnána de Dwenics

Aval,

1

?

Fuan a. Cessão Fuducùána de Dursnos Credutoncs
Fxança, Atienaçao Fwduciàna de Imovei, Cessão Faducuàna de Durevtns

29

13/07/2018

25/07/2033

Adnm|lente

Ahenaçac Fnducnária de Quuias, Cessão Fiducnána de Dureutus

Cregrtønøs

_

_

_

_

_

Aiygnagan Fiducuáriajç Imøvel, Cessaufuggcuária de Direntps Creditonos

_r

>_

_

Ahena ãu Fnducxána de Imovet, Cessão Fuducuàna de Durenøs Cremtonos
_

Aval,

Cessão Fvduciána de Oxmmxs Crsdnmnns

_

Cessão Fiduciária de Dnrextos Creditønus, Aluenaçàø Fnducuána de Imovei,
Fnança, Fundo, Ahsnação Fuiuciána de Açóes, Alienação Fudumána de
Ouøtas

1

28

03/09/2018

15/09/2028

Adum|lente

Aluena

1

31

15/02/2079

1õ/02/zuzg

Aõxm|neme

Aval, Cxxaaxx Fauxxùana

270

27/06/2016

04/06/2026

Amm|nemc

2

271

11/07/2016

2S/US/2020

Auxm|nemè

ão Fnducuána de Imovel, Fmn

—

de Oxæmx Cœcamxxxxx
Ahønaçào Fvducuána de Imnvæi, Cessão Fiøumàna de Dureuus Creduøncs.
Faan A Cùùùn|a |xx
Alienação Fudumána de Imuvsi, F1õr\ça, Cnøbrvgaçàø, Cessão Fuiucuánõ
de
Oaæuùõ Cxèuamnøa

?

60

xg

,,

CRI

1600719082

RS 308114 961 49

CRI

1600719079

RS 2 949.563 792.91

CR1"` 16J1007541

e77.61
rr RS 450 S75'rrrr

CRI

N

16J1007543

R;4 046 760 BNQQE

308

TR • 7 72

%

TR

%

• 7.72

450

TR •

4.046

TR

N

7.72

2

%

16J1007542

RS 435.Z1€.051,55

435

TR

CR1

16L0127202

RS 1%.000.000 00

190

CDI « 2.00 %

CRI N_

1600719080

RS 402.181 266,15

402

CRI

16J1007544

ßa 2 022 310 550.02

2.022

TR

CRI

17J010·152S

RS

166.500

coa • 1.50 °/.

• 7.72

TR • 7.72 %

_N_

• 7.72

% NN _N

171015220õ

RS 27 203 030.66

27 203

IGPM ~

17J0105217

RS 1B 500 000.00

10.500

em + 1.50 %

CRI

17L0735096

RS 100 000 000,00

100.000

IPCA • 5.47 %

17LD745671

R$ 25.141 047 47

CRA

CRA0160002M_

RS 100.000.000.Qg

10.000

CDI

cru

17L0900866

RS

19

nem • 10,50

IGPM +

19.516 231.62

1

RS 41 310 000.00

CDI • 1,85

18C08/:3963

RS 41.310.000.00

IPCA • 6.90 %

CR1

1/ECOSOSSS7

RS

CRAOj90033A

CRI

œgggsg

CR1
CRI

N

19|0275534

3S.3a2 531.55

39

N NRS 39.382 531.55N

19C0339202

N

Coobri|ã

Adnm|ieme

Ahena ão Fnducnàna de Im0veÍ Subordma |0

27±;_

21/10/21yN

10/10/2031

Adxm|neme

276

Cddun|õ |d. Auene ad Fmudaade de nmg/eu
__N
N
Ahenaçaø Fmiucuànã de Imovei. Subordmeçao. Funda. Cessão Fxduciària de

21/10/2016

10/10/2031

gdumgiente

Direitos Creditonos

Coohri|a |0. Aliena |0 Fnducnárie de Im0veI
Ahenaçau Fiducnária de Quotas. Cessão Fiduciária de Dnreuos
Fxan d, Fundo

39

CE>/

_

RS 20 000 OOLQD

20.000

RS 360 000.000,00

360.000

N

N

• 1.85

21/10/2016

10/10/2031

Adnm|lente

21/12/2016

12/12/2031

Åd/m|lente

266

19/04/2016

11yOS/2040

ggumglente

2

277

21/10/2016

10/10/2051

grpgiente

2

291

Alienação Fnducnárnã de Imuveí. Subordingggd
N
Aheneçao Fuducnãnã de Imdvui. Subørdmaçao. Fundo. Cessão F\duc1ár\a de
Dire1toS Creditonos
___N
Ahenaçao Fuducuáne de Imuvßl. Fnançõ. Penhor. Cessão Fuduciána de Durevtos

23/10/2017

17/10/2028

Ad/m|neme

Cwdncdnda

Cessão Fiduciária de Dure/105 Creditørios. Codbrigeçao. Fvõnça. Aiienaçau
Fnduciàrra de rmdven
F/õnça. Alienação Fmuciánã de tmovel. Penhor. Cessão Fvducuana de Dure/tùs

IPCA 1 6.90 ZKN

IGPM • 11.28

RS

20 000

001 • 1.10 °/.

39

IPCA 1 6.90

20.000.OO0.00

@5 41 73g979.20

NN

2

_
%

Cred110r\0S.

N

__

25/09/2017

28/04/2025

Adxm |nem

292

23/10/2017

15/10/202S

Adxm|neme

Credxzdrxds

295

15/12/2017

16/12/2023

Adum|teme

08/12/2017

Ahenã |0 F1duc1ár\ã de Imovei, Aval
Ahenaçàø Fsducnàna de Imcvei. Fuança. Coobngaçán, Cessão F/ducuána de

28/11/2023

Adum|iente

Dlreatos Credi1Ori0S

15/12/2016

N15/12/2021_

Advm|iente

Fnan

297

22/12/2017

28/11/2023

Adum|lenle

299

20/03/2018

16/03/2033

Ad/m|leme

300

20/03/2016

16/03/2033

Adum|lente

301

20/03/2018

16/03/2033

Adxm|neme

2

2

2

ÉPM + 10.50 %Nr

20.000

N

__ N

___

279

2

%

RS 20 000 000.00

N

2S1

}

%

_Se.00% C01

Aiiena ão Fnducxána de Imuvei

2

’

°/.

1BC0803962

CRA

Adum|iente

10/04/2031

2

2

__NŽ

CRI

N

10/04/2031

19/04/2016

1

%

10.50

CRI

A

22/04/2016

%

10,00

CRI

1800803996

?

__

268
265

s

166.501.).000,00

CRE

19C0339204

2

%

CRE

CRI

2N_

N

• 7.72 °/6
_N

CRI

CBINN

D
-

2
_2N

3_

302 NN

20/GQQQN @33/2033_

Agm|lente

_304

29/03/2019

10/04/2027

Adumglente

14/06/2010

N14/06/2023

Admxgneme

ÇJMÇA

e

N__N

NNN

N NN

NNN

Auenaçàd F1duc/ána de Imovei, Cessão Fnducuána de Dnrem:/S Creduønds
Fxan
Coonn|a |xx
Ahenação Fnducuàna de Irv\0veI. Cessão Fuducxána de Direutos Credxxonos.
Ahenõ ão Fiducxána de A - |S. Fundo
Cessão Fiduciàna de Darentds Crednt/JriøS,Al1enaçao Fuducxànã de Imcvei,
Ahcna ão F•duc1ánõ de A òes, Fuan a
Ahenaçao Fnducuána de Imoveí. Cessão F1duc•ária de Direutds Creditonos.
Ammõ ad Fxducxaux de A . |5. Fxmx .
Aheneçao Fiducuána de Açòes.AI\er1açaO Fxducuãria de Imovei. Cessão
Fndggiána de Dnrentos Crecmonds. Fnasg
Ava|.A|1enaça0 Fuduciàna de Imovei. Alienação Fiducuánã de Ouoras. Fundo.
NCeSsa0 Fuduciárie de Dnrentos Credntorios NN
__
N
.=J.

NN
N

N/ggxdd

__

__

N

N

N

Ahenaçao Fuducueria de Imøvel. Alienação F1duc1ána de Oudtes. Fundo.
Cessão Fuduciárie de D/rentns Credntonos

Aval.

2
2

305

29/03/2019

30í_

28/03/2019

N30g N

10/10/2033

Adum|iente

N

15/03/2034

Adnmgeme

19/09/ggg

16/03/2033

N/Ãdam|ieme

_

a.A11enx ad Fmucaaxxa de xmdx/e1
Ahenaçào Fnducnána de Imovel, Cessão
Fxõxx

N

N

Fiduc/ária de Dwentos Cred/t0r10S.

genagad Fuduciária de gbes, F1ar\gaNN

NN

,_

61

À

(Anexo

V//

do Termo de Securitização dos Créditos Imobi/iá/ios da 74* Série da 4° Emissão da lsec Securitizadora S.A.)

Cédula de Crédito imobiliário
DATA DE EMISSÃO: 09 de março de 2020
TIPO DE ccr
001

CÉDULA DE CRÉDIT0 IMOBILIÁRIO
SÉRIE

Úmee

lnlegral

ISEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 08.769.457/0001-08
Endereço: Rua Tabapuã. n° 1.123. 21° andar, conjunto 215
Bairro
2.

São Paulo

Cidade

Itaim Bibi

CEP 04533-004

UF

SP

CEP

UF

SP

CEP

CEP 01.452-000

UF

SP

CEP

CEP: 01310-916

INSTITUIÇÅO CUSTODIANTE:

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 22.610.500/0001-88
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 2° andar.

São Paulo

Cidade

Jardim Paulistano

Bairro
3.

DEVEDORA:

YUCA IMÓVEIS LTDA.
I

CNPJ: 35.338.308/0001-26.
Endereço: Avenida Paulista, n° 1.374, 4° andar, sala 105.
Bairro
4.

São Paulo

Cidade

Bela Vista

†l1'ULO;

a Cédula de Crédito Bancário n°

415006716 emitida pela Devedora em 09 de março de 2020. no valor de R$

15.000.000,00 (quinze milhões de reais),

em favor

do Financiador.
5.
6.

VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$ 15.000.000,000 (quinze milhões de reais).
IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS:

OS imóveis vincutados à Emissão são ("lmóveis”):
Deriominação
Barros Viana 142
Atibaia

72

Endereço

Cartório

Avenida Rebouças. 1.480 ?Apto 142—A ? São Paulo,

Rue Fausto

Ferraz, 115

— Aprd 72 — sae

Feuid.

— Apto 44 — Sae

SP

4760

SP

15.463

Maribras 44

Rua Treze de

Rio D’Our0 401

Rua Arruda Alvim, 36 ? Apto 401 - São

Hugo Conti 101

Av. Brigadeiro Luis Antonio. 2.589

Rose Marie 12

Rua Treze de

Arcadia 92

Avenida Paulista, 66 ?Apto 92 ? São Paulo,

Cdmeddre 52

Freçe

Amadeu Amaral, 84 — Apto 52 ? Sad Feuid, SP

21.417

Comodoro 53

Praça

Amadeu Amaral. 84 — Apto 53 ? São

21.147

Atibaia 11

Rua Fausto Ferraz. 115 ? Apto

Manchester 131

mete, 1412

Maio, 1.483

Rua Bartolomeu

Manchester 121

Rua Bartolomeu

Mercúrio 71

Olga 201
Tuiuti

604

Memphis 25

Feio,

Fedie,

Paulo.

? São

100.949

SP

48.907

? Apto 101 — São

— Apto 12 — São

11

SP

Paulo.

SP

SP

Paulo.

49.455

SP

74.519

SP

Paulo,

SP

Paulo.

127.303

45.700

66 ?Apto 131 ? São Paulo. SP

“
“
"
13°

13°
1°

1°

4°

261.634

66 ? Apto 121 — São Paulo. SP

1

(_tda_

Imóveis

Yuœ móveis uva
,

Yuœ

imóveis

I

yuca (móveis

I

Ltdav

Yuœ imóveis
yuœ imóveis
Yvœ ,mÓve.S

I

.

Yuca Imóveis

Yuœ imóveis

Ltda

ma
[_tda_

{

Ltda

I

Ltda_

I

Ltda

I

Ltda_

1

]_tda_

I

Lmav

1

15°

Rua da Consolação, 2.143 ? Apto 71 ? São Paulo, SP

51.571

13°

Alameda Santos, 1.126 ?Apto 201 ? São Paulo. SP

68.446

4°

Avenida Paulista. 347 — Apto 604 - São Paulo,

26.292

1°

SP

Yuœ (móveis

yuca imóveis

126.379

Feio,

Sociedade

Aiameda Santos, 2.527 ?Apto 25 ? São Paulo. SP

21.184

13°

Rua Pamplona, 237 ? Apto 22 ? São

33.174

“

Yuœ imóveis
Yuœ imóveis
Yuca imóveis

Yuœ (móveis

yuœ Imóveis Lma
I

Liria

22

Belo Horizonte 63
Atibaia

32

Cote D'Azur 123

Rua Cincinato Braga. 511

Rua Fausto

Ferraz. 115

—-

Apto 63

Paulo,

— São

SP

Paulo.

Melo, 84

--

Apto 123 — São Paulo.

44.322

SP

de Arxdrede, 320 — Apto 12 — sad Fedid. SP

Resaire 12

Rua

Manchester 114

Rua Bartolomeu

Residencial Flórida 206

Rua

Gabriel Monteiro da Silva 11

Alameda Gabriel Monteiro da Silva. 41 ?Apto

Florida,

122.474

? Apto 32 ? Sae Feuie, SP

Rua Guilherme Barbosa de
rxieverrd

SP

Feio,

66 ? Apto 114 — São Paulo, SP

1350 - Apto 206 ? São Paulo, SP
11

? São Paulo. SP

198.869

4°
4°

15°

37.399

624

15°

154.020

15°

61.585

13°

yuca imóveis

Yuœ [móveis
Yvœ

móveis

I

uda

I

Ltd3_

I

Ltda

Yuca (móveis Ltdî
I

móveis

1

Yuca (móveis

I

Uda
Uda

Yuca imóveis
yvca imóveis

I

Ltda_

62

Å

`

Brigadeiro 32

?Apto 32 ? São Paulo, SP

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2.851

Marcondes Salgado. 353 — São Paulo. SP

Ed. Santa Cecília

Rua Gen.

Santo Antônio 82

Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2.453

Júlio

? Apto 82 ? São

Paulo.

18.234

1°

104.563

2°

55.339

1°

SP'
Alameda Franca 102

Alameda Franca, 270 ? Apto 102 ? São Paulo. SP

Costa Brava 33

Rua Sansão Alves dos

Rua Joaquim Antunes. 922 ? São

Ed. Pinheiro 2
7.

Santos. 237

— Apto 33 — São

Paulo.

69.077
Paulo.

SP

4.876

SP

4.282

yiica imóveis

i
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CONDIÇÕES DA EMISSÃO:

Data e Local de Emissão:

Prazo

09 de março de 2020, na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo.
1810 (um

Total:

R$

Valor do Principal:

100% (cem

_

,

mil,

Juros Remuneratorios:

oitocentos e dez) dias.

15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na Data de Emissão da CCI.
por cento) da variação acumulada da Taxa

.

(seis por cento)

ao ano, com base

Dl.

acrescida da remuneração, equivalente a

uma

sobretaxa de 6.0%

·

em um ano com 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis.
.

.

.

.

Não haverá atualização monetária.

Atualização Monetãria:

Data de Vencimento Final:

20 de fevereiro de 2025.
Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer Obrigações pecuniárias relativas a CCB. os débitos vencidos e não
pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de

,

Encargos Moratónos:

.

.

,

.

inadimplemento ate a data do efetivo pagamento.

bem como de multa nao
compensatória de 2%
.

.

(dois por cento) sobre

O valor

devido. independentemente de aviso. notiticaçao ou interpelaçãojudicial ou extrajudicial.

D8t8 FOrma e Pemd'um'd ade
de Pagamento das Parcelas:
“

.

8.

.

Conforme estabelecido na CCB.

GARANTIAS:

Aval.

Cessão

Fiduciária

de

Direitos Creditórios; Alienações Fiduciárias

garantia das obrigações garantidas estabelecidas na
9.

IMÓVEIS OBJETO DE GARANTIA:
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Eerrde viede

Endere °
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, n° 2.589,

são Pauiøi SP
Rua Fausto Ferraz. 115 ? Apto 11 —
são Pauioi SP
Rua Fausto Ferraz, 115 — Apto 32 ?
são Pauiøi si,

A
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Rb

de Imoveis; Alienação Fiduciária de Quotasç e o Fundo de Reserva, todas prestadas em

CCB.
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Yuca Imoveis

1

Ltda.,

CNPJ 35.338.308/0001-26
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CNPJ 35.338.308/0001-26
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