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TERMO DE SECURITIZA<;AO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 1oa E 11a SERIES DA 

1a EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA TRAVESSIA 

SECURITIZADORA S.A. 

Pelo presente instrumento particular, 

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia com registro na Comissao de Valores 

Mobiliarios - CVM, com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, no 105, Conjunto 43, Sala 05, 

CEP 01.037-001, no Municfpio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurfdica ("CNPJ") sob o no 26.609.050/0001-64, neste ato representada 

na forma de seu estatuto social ("Emissora" ou "Securitizadora"); 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L TOA., sociedade com 

sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, 20 andar, CEP 01452-000, no Munidpio de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 22 .610.500/0001-88, neste ato 

representada na forma de seu contrato social ("Aqente Fiduciario") ; 

LIFTPLAN EMPREENDIMENTOS E INCORPORA<;AO LTDA., sociedade com sede na 

Avenida Professor Joao Fiusa, no 1.901, sala 501, Jardim Canada, CEP 14.024-250, no 

Munidpio de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob no 72.896.442/0001-

79, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Devedora " ou "Liftpian"); 

ANTONIO NICODEMO, brasileiro, casado com LEONOR DOS SANTOS NICODEMO, abaixo 

qualificada, em 14 de novembro de 1969, sob o regime da comunhao universal de bens, 

empresario, portador da Carteira Nacional de Habilita<;ao no 00957920490, emitida pelo 

DETRAN-SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas ("CPF") sob o no 358.053.748-

20, residente e domiciliado na Pra<;a Doutor Fernando Jorge Roselino, n° 112, Jardim Botanico, 

CEP 14.021-646, no Munidpio de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo ("Antonio"); 

ANA CAROLINA NICODEMO, brasileira, solteira, empresaria, portadora da Cedula de 

Identidade n° 44 .964.197-1, emitida pelo IIRGD-SP, inscrita no CPF sob o no 447.103.148-

10, residente e domiciliada na Rua Ademar Ba Ibo, n° 1. 780, Quinta da Primavera, CEP 14.022- 0 
105, no Municfpio de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo ("Ana Carolina"); e c<. 

MOISES NICODEMO, brasileiro, casado com FABIANA GASTALDI NICODEMO, abaixo 

qualificada, em 2 de dezembro de 1995, sob o regime da comunhao parcial de bens, 

empresario, portador da COdula de Identidade no 29.025.128-X'l-tida 
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inscrito no CPF sob o no 265.457.298-61, domiciliado na Avenida Professor Joao Fiusa, n° 

1.901, sala 501, Jardim Canada, CEP 14.024-250, no Munidpio de Ribeirao Preto, Estado de 

Sao Paulo ("Moises", se referido individualmente, e "Avalistas", quando referido em conjunto 

com Antonio e Ana Carolina); 

e, ainda, na qualidade de intervenientes anuentes, 

LEONOR DOS SANTOS NICODEMO, brasileira, casada com ANTONIO NICODEMO, acima 

qualificado, em 14 de novembro de 1969, sob o regime da comunhao universal de bens, do 

lar, portadora da Cedula de Identidade no 12.687.114, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF 

sob o no 214.209.298-52, residente e domiciliada na Prac;a Doutor Fernando Jorge Roselino, 

no 112, Jardim Botanico, CEP 14.021-646, no Municipio de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo 

(" Leonor"); e 

FABIANA GASTALDI NICODEMO, brasileira, casada com MOISES NICODEMO, acima 

qualificado, em 2 de dezembro de 1995, sob o regime da comunhao parcial de bens, advogada, 

portadora da Cedula de Identidade no 24.158.785, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob 

o no 265.374.468-64, domiciliada na Avenida Professor Joao Fiusa, no 1.901, sala 501, Jardim 

Canada, CEP 14.024-250, no Municipio de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo ("Fabiana", 

quando referida individualmente, e "Intervenientes Anuentes", quando referida em conjunto 

com Leonor). 

Emissora, Agente Fiduciario, Devedora e Avalistas, doravante denominados, em conjunto, 

coma "Partes" e, individualmente, coma "Parte", firmam o presente Termo de Securitizac;ao 

de Creditos Imobiliarios da 1 oa e 11 a Series da 1 a Emissao de Certificados de Recebfveis 

Imobiliarios da Travessia Securitizadora S.A. ("Termo de Securitizacao") , de acordo com o 

artigo soda Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, ea Instruc;ao da 

Comissao de Valores Mobiliarios no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada , para 

vincular o Credito Imobiliario representado pela CCI (conforme adiante definidos) aos 

Certificados de Receblveis Imobiliarios da 10a e 11 a series da 1 a emissao da Emissora, de 

acordo com as seguintes clausulas e condic;oes. 

1. DAS DEFINic;OES 

1.1. Para os fins deste Termo de Securitizac;ao, as expressoes a seguir, no singular ou 

no plural, quando iniciadas em letras maiusculas, terao os significados que lhes sao atribuldos 

abaixo, sem prejuizo de outros termos definidos no corpo do presente 6 Securitiz~ /u; 
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"Afiliadas" 

"AN BI MA" 

"Aplica<;oes Financeiras" 

Significa, em rela<;ao a uma pessoa jurfdica, quaisquer 

entidades que sejam, direta ou indiretamente, 

controladoras, controladas, coligadas ou estejam sob 

controle comum da pessoa jurfdica. 

Significa a Associa<;ao Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais. 

Significam tftulos publicos de emissao do Governo Federal, 

desde que tais investimentos apresentem liquidez diaria e 

baixo risco, nos quais os recurses depositados na Conta 

Centralizadora poderao ser aplicados, ao criteria exclusive 

da Emissora . 

"Assembleias" ou A assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na forma 

"Assembleias de Titulares de da clausula decima sexta deste Termo de Securitiza<;ao. 

CRI" 

"Avalistas" 

"B3" 

Significam, quando referidos em conjunto, Antonio 

Nicodemo, brasifeiro, casado, empresario, portador da 

Carteira Nacional de Habilita<;ao no 00957920490, emitida 

pelo DETRAN-SP, inscrito no CPF sob o n° 358 .053. 748-20; 

Ana Carolina Nicodemo, brasileira, solteira, empresaria, 

portadora da Cedula de Identidade no 44.964.197-1, emitida 

pelo IIRGD-SP, inscrita no CPF sob o no 447.103.148-10; e 

Moises Nicodemo, brasileiro, casado, empresario, portador 

da Cedula de Identidade no 29.025.128-X, emitida pelo 

IIRGD-SP, inscrito no CPF sob o no 265.457.298-61. 

Significa a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao - Segmento CETIP 

UTVM, institui<;ao com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado 

de Sao Paulo, na Prac;a Antonio Prado, no 48, 70 andar, 

Centro, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ sob o no 

09.346.601/0001-25. 



"Banco Liquidante" Significa o Itau Unibanco S.A., instituic,;ao financeira com 

sede na Prac,;a Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre 

Olavo Setubal, no Munidpio de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 60.701.190/0001-04, 

responsavel pelas liquidac,;5es financeiras dos CRI. 

"Cascata de Pagamentos Significa a ordem de prioridade de pagamentos dos CRI, 

Extraordinaria" prevista no item 10.2 abaixo . 

"Cascata de Pagamentos Significa a ordem de prioridade de pagamentos dos CRI, 

Ordinaria" prevista no item 10.1 abaixo. 

"Cascata(s) de Pagamentos" Significa, no plural, a Cascata de Pagamentos Ordinaria e a 

Cascata de Pagamentos Extraordinaria, quando 

mencionadas em conjunto, e, no singular, qualquer das 

Cascatas de Pagamento, indistintamente. 

"CCB" 

"CCI" 

"Cedente" ou "FAPA" 

"C6digo Civil" 

"C6digo de Processo Civil " 

Significa a Cedula de Credito Bancario no FP3107/19, no 

valor de R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhoes e 

quinhentos mil reais), emitida pela Devedora, nesta data, 

em favor da FAPA, avalizada pelos Avalistas. 

Significa a cedula de credito imobiliario integral, sem 

garantia real, sob a forma escritural, representando a 

totalidade do Credito Imobiliario, emitida pela FAPA nesta 

data, de acordo com as disposic,;5es da Lei no 10.931/04 e 

da Escritura de Emissao. 

Significa a Familia Paulista Companhia Hipotecaria, 

instituic,;ao financeira com sede na Rua Joao Pessoa, no 61 / 

63, CEP 11.013-903, no Munidpio de Santos, Estado de Sao 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 53.146.221/0001-39. 

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

A Lei n° 5 .869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada. 



"Condic;oes Precedentes da 

Primeira Parcela" 

"Condic;oes Precedentes da 

Segunda Parcela " 

"Conta Centralizadora" 

Significam as condic;oes precedentes do pagamento da 

primeira parcela do Prec;o de Aquisic;ao do Credito 

Imobiliario, descritas no item 3.6 .2 abaixo. 

Significam as condic;oes precedentes do pagamento da 

primeira parcela do Prec;o de Aquisic;ao do Credito 

Imobiliario, descritas no item 3.6.1 acima. 

Significa a conta bancaria de titularidade da Securitizadora, 

vertida ao Patrimonio Separado, mantida na agencia n° 8499 

do Itau Unibanco S.A., sob o no 30.297-7. 

"Conta de Livre Movimento" Significa a conta bancaria de livre movimento de titularidade 

da Devedora, mantida na agencia n° 0825 do Banco 

Bradesco S.A., sob o no 2685-9. 

"Contrato de Alienac;ao Significa o Instrumento Particular de Aliena<;ao Fiduciaria de 

Fiduciaria" Im6vel e Outras Aven<;as, firmado nesta data entre a 

Securitizadora, a Devedora e os Avalistas. 

"Contrato de Cessao" 

"Contrato de Cessao 

Fiduciaria" 

"Contrato de Distribuic;ao" 

Significa o Instrumento Particular de Cessao e Aquisi<;ao de 

Credito Imobiliario e Outras Aven<;as, firmado nesta data 

entre a Cedente, a Securitizadora, a Devedora e os Avalistas. 

Significa o Instrumento Particular de Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios e Outras Aven<;as, firmado nesta data 

entre a Securitizadora, a Devedora e os Avalistas. 

Significa o Instrumento Particular de Coordena<;ao, 

Coloca<;ao e Distribui<;ao, com Esfor<;os Restritos de 

Coloca<;ao, dos Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 

1 oa e 11 a Series da 1 a Emissao de Certificados de Recebfveis 

Imobiliarios da Travessia Securitizadora S.A., sob o Regime 

de Melhores Esfon;os, firmado nesta data entre a 

Securitizadora, o Coordenador da Oferta, a Devedora e os 

Avalistas . 



"Coordenador da Oferta" 

"Credito Imobiliario" 

"CRI" 

"CRI em Circulai;ao" 

"CRI Seniores" 

"CRI Subordinados" 

Significa a Terra Investimentos Distribuidora de Tftulos e 

Valores Mobiliarios Ltda ., institui<;ao com sede na Rua 

Joaquim Floriano, no 100, 50 Andar, Itaim Bibi, no Munidpio 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, CEP 04.534-000, inscrita 

no CNPJ sob o no 03.751.794/0001-13. 

Significa 100% (cem por cento) do valor de principal 

desembolsado ou que vier a ser desembolsado nos termos 

da CCB, acrescido dos respectivos juros remunerat6rios e 

dos demais encargos previstos na CCB ou na lei, bem como 

todos e quaisquer outros valores devidos ou que venham a 

ser devidos pela Devedora ou pelos Avalistas, por for<;a da 

CCB, incluindo a totalidade dos respectivos acess6rios, tais 

como encargos morat6rios, multas, penalidades, 

indeniza<;oes, seguros, despesas, custas, honoraries, 

garantias e demais encargos contratuais e legais previstos 

na CCB. 

Significam os Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 10a 

e 11 a series da 1 a emissao da Securitizadora, lastreados no 

Credito Imobiliario, emitidos em conformidade com as 

disposi<;oes da Lei no 9.514/97 e deste Termo de 

Secu ritiza<;ao. 

Significam todos os CRI em circulai;ao no mercado, ou seja, 

a totalidade dos CRI, menos aqueles pertencentes a 

Emissora, a Devedora, aos Avalistas e/ou as suas 

respectivas Partes Relacionadas. 

Significam os CRI da 1oa serie da 1 a emissao da 

Securitizadora. Os CRI Seniores tern preferencia no 

recebimento de Juros Remunerat6rios, principal e encargos 

morat6rios eventualmente devidos, de acordo com a Cascata 

de Pagamentos. 

Significam os CRI da 11a serie da 1a 

Securitizadora. Os CRI Subordinados 

emissao da 

recebem Juros 



"CVM" 

"Data de Emissao" 

"Data da Primeira 

Integraliza~ao" 

"Data de Vencimento" 

"Despesas" 

"Dia Util" 

"Direitos Credit6rios" 

Remunerat6rios, principal e encargos morat6rios 

eventualmente devidos de acordo com a Cascata de 

Pagamentos. 

Significa a Comissao de Valores Mobiliarios, autarquia 

federal vinculada ao Ministerio da Economia. 

Significa a data de emissao dos CRI, correspondente ao dia 

31 de julho de 2019. 

Significa a data em que, de fato, ocorrer a primeira 

subscri~ao e integraliza~ao dos CRI no ambito da Oferta . A 

primeira subscri~ao e integraliza~ao dos CRI somente podera 

ser realizada ap6s a verifica~ao das Condi~oes Precedentes 

da Primeira Parcela, cumulativamente, observadas ainda as 

regras de distribui~ao publica de valores mobiliarios, com 

esfor~os restritos de distribui~ao, previstas na Instru~ao 

CVM 476/09. 

Significa toda data em que for devido um pagamento de 

parcela de amortiza~ao do Valor Nominal Unitario Atualizado 

ou de Juros Remunerat6rios dos CRI, Conforme previsto na 

Tabela de Pagamentos. 

Significam todas e quaisquer despesas descritas na clausula 

decima terceira deste Termo de Securitiza~ao. 

Significa qualquer dia que nao seja sabado, domingo, feriado 

declarado nacional na Republica Federativa do Brasil. 

Significam todos os recebiveis decorrentes das Promessas 

de Compra e Venda, vincendos a partir da Data de Emissao, 

nos termos das quais os Devedores estao obrigados, de 

forma irrevogavel e irretratavel, a realizar o pagamento do 

pre~o de aquisi~ao das Unidades, seja em moeda corrente 

nacional, em bens, direitos ou servi~os, na forma e prazos 

estabelecidos nos respectivos instrumentos e atualizado f 



monetariamente pela varia~ao acumulada do indice previsto 

nas respectivas Promessas de Compra e Venda, na 

periodicidade ali estabelecida, bem como a arcar com todos 

e quaisquer outros valores devidos por for~a das Promessas 

de Compra e Venda, incluindo os acess6rios, tais como juros, 

encargos morat6rios, multas, penalidades, indeniza~oes, 

seguros, despesas, custas, honorarios, garantias e demais 

encargos contratuais e legais previstos nas Promessas de 

Compra e Venda, liquidos das despesas de corretagem e 

outras despesas de venda das Unidades. Os Direitos 

Credit6rios encontram-se descritos e caracterizados no 

Contrato de Cessao Fiduciaria e serao cedidos 

fiduciariamente a Emissora nos termos do Contrato de 

Cessao Fiduciaria e vinculados ao Patrimonio Separado. 

"Direitos Credit6rios Sujeitos Significam todos os recebiveis decorrentes das Promessas de 

a Recompra" Compra e Venda descritos e caracterizados no Anexo VI, do 

Contrato de Cessao Fiduciaria, que foram descontados pela 

Devedora antes da Data de Emissao junto aos seus parceiros 

comerciais: Banco Bradesco S.A., de acordo com os termos e 

condi~5es previstos no Bordero - Desconto de Duplicatas, 

Bradesco Net Empresa; e Red S/A, de acordo com os termos 

e condi~oes previstos no Contrato de Cessao de Direitos 

Credit6rios e Outras Aven~as no 562242. A Devedora se 

compromete a recomprar os Direitos Credit6rios Sujeitos a 

Recompra e ceder fiduciariamente a Emissora, nos termos do 

Contrato de Cessao Fiduciaria. 

"Direitos Credit6rios da 

Venda dos Bens Dados em 

Pagamento" 

Significa 50% (cinquenta por cento) dos recebiveis 

decorrentes das vendas futuras dos bens que foram dados 

em pagamento a Emitente pelos respectivos adquirentes das 

Unidades vendidas, descritos no Anexo VII do Contrato de 

Cessao Fiduciaria, liquidos das despesas de corretagem e 

demais despesas de venda desses bens, que a Liftplan se 

compromete a ceder fiduciariamente a Emissora, nos termos 

do Contrato de Cessao Fiduciaria . { 
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"Documentos da Operac;ao" 

"Emissao" 

"Empreendimento" 

"Empresa de Medic;ao" 

"Escritu rad or" 

Significam, quando referidos em conjunto, os contratos que 

integram a Operac;ao e que devem ser lidos e interpretados 

em conjunto para o correto entendimento da Operac;ao e das 

obrigac;oes assumidas pelos participantes da mesma, a 

saber: (i) a CCB; (ii) a Escritura de Emissao; (iii) o Contrato 

de Cessao Fiduciaria; (iv) o Contrato de Alienac;ao Fiduciaria; 

(v) o Contrato de Cessao; (vi) este Termo de Securitizac;ao; 

(vii) o Contrato de Distribuic;ao; e (viii) os boletins de 

subscric;ao dos CRI. 

Significa a presente emissao dos CRI, que constitui a 1oa e 

11 a series da 1 a emissao da Emissora. 

Significa o empreendimento imobiliario residencial 

plurifamiliar vertical denominado "Condominio Residencial 

Parque Asas do Sul", constituido de 2 (duas) torres 

edificadas, totalizando 160 (cento e sessenta) 

apartamentos, localizado na Via Antonio Perna, no 648, 

Distrito de Bonfim Paulista, no Munidpio de Ribeirao Preto, 

Estado de Sao Paulo, no terreno matriculado sob o no 

155.339, no 20 Oficial de Registro de Im6veis de Ribeirao 

Preto, cujo memorial de incorporac;ao encontra-se 

devidamente registrado, nos termos do R.5/155339, de 30 

de junho de 2015, e cuja afetac;ao de patrim6nio encontra

se devidamente averbada no termos da AV.6/155339, de 20 

de novembro de 2017. 

Significa a CTE - Centro de Tecnologia de Edificac;oes Ltda. 

ou outra empresa que expressamente seja aceita pela 

Securitizadora, que devera ser contratada pela Liftplan para 

elaborac;ao dos relat6rios de medi<;ao das obras do 

Empreendimento, conforme previsto na CCB. 

Significa a Itau Corretora de Valores S.A., instituic;ao 

financeira, com sede na Cidade Sao Paulo, Estado Sao Paulo, 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 30 Andar A 



" Escritura de Emissao" 

"Eventos de Liqu idac;ao do 

Patrimonio Separado" 

"Eventos de Vencimento 

Antecipado" 

"Fundo de Despesas" 

"Fundo de Obras" 

"Fundo de Liquidez" 

(Parte), inscrita no CNPJ sob no 61.194.353/0001-64, 

responsavel pela escritura<;ao dos CRI. 

Significa a Instrumento Particular de Emissao de Cedula de 

Credito Imobiliario Integral, sem Garantia Real, sob a Forma 

Escritural, firmado nesta data entre a Cedente, a Institui<;ao 

Custodiante, a Devedora e os Avalistas. 

Significam os Eventos de Liquidac;ao do Patrimonio Separado 

descritos no item 15.1 abaixo . 

Significam os Eventos de Vencimento Antecipado descritos 

no item 8.5 abaixo ou, ainda, de outros Eventos de 

Vencimento Antecipado expressamente definidos nos 

Documentos da Operac;ao ou em lei. 

Significa o valor de R$ 1.592.500,00 (um milhao, quinhentos 

e noventa e dais mil e quinhentos reais), destinado para 

arcar com as Despesas, que devera ser depositado na Conta 

Centralizadora por conta e ordem da Devedora, nos termos 

da CCB e do Contrato de Cessao, e devera ser mantido na 

Canta Centralizadora ate a liquida<;ao integral das 

Obrigac;oes Garantidas. O Fundo de Despesas devera ser 

recomposto pela Devedora caso atinja o Valor Minima do 

Fundo de Despesas. 

Significa o valor de ate R$ 21.000.000,00 (vinte e um 

milhoes de reais), destinado para o custeio das obras do 

Empreendimento, que devera ser depositado na Canta 

Centralizadora par conta e ordem da Devedora, nos termos 

da CCB e do Contrato de Cessao. 

Significa o valor de R$ 2.265.000,00 {dais milhoes e 

duzentos e sessenta e cinco mil reais), destinado a garantir 

o pagamento dos Juras Remunerat6rios nas Datas de 

Vencimento, que devera ser depositado na Canta 

Centralizadora por conta e ordem da Devedora, nos termos 



"Garantias" 

"IGPM" 

"Im6vel" 

"Inadimplencia Maxima" 

da CCB, e devera ser mantido ate a liquida<;ao integral das 

Obriga<;6es Garantidas. 0 Fundo de Despesas nao sera 

objeto de recomposi<;ao pela Devedora. 

Significam, quando referidas em conjunto, todas as 

garantias que foram constituidas ou que serao constitufdas 

e aperfei<;oadas em beneficio da Emissora, com o prop6sito 

de assegurar o pagamento do Credito Imobiliario, quais 

sejam: (i) o aval outorgado pelos Avalistas; (ii) cessao 

fiduciaria dos Direitos Credit6rios decorrentes das 

Promessas de Compra e Venda, nos termos do Contrato de 

Aliena<;ao Fiduciaria; (iii) promessa de cessao fiduciaria (a) 

de recebiveis decorrentes das vendas futuras das Unidades 

que venham a ser realizadas; (b) dos Direitos Credit6rios 

Sujeitos a Recompra; e (c) dos Direitos Credit6rios da Venda 

dos Bens Dados em Pagamento, nos termos do Contrato de 

Cessao Fiduciaria; e (iv) aliena<;ao fiduciaria do Im6vel e das 

Unidades, nos termos do Contrato de Aliena<;ao Fiduciaria. 

Significa o indice Geral de Pre<;os ao Mercado apurado e 

divulgado pela Funda<;ao Getulio Vargas - FGV. 

Significa o im6vel localizado na Via Antonio Perna, no 648, 

Distrito de Bonfim Paulista, no Munidpio de Ribeirao Preto, 

Estado de Sao Paulo, descrito e caracterizado na matricula 

n° 155.339, do 2° Oficial de Registro de Im6veis de Ribeirao 

Preto, no qual esta sendo incorporado o Empreendimento. 

Alem da Razao Minima, ate o pagamento integral das 

Obriga<;oes Garantidas, a qualquer momento e 

independentemente do devido cumprimento das demais 

obriga<;6es da Devedora sob a CCB, devera se observar, 

como indice minimo das Garantias, inexistencia de Direitos 

Credit6rios com atraso superior a 90 (noventa) dias, em 

volume igual ou superior a 15% (quinze por cento) do total [ 

de Diretos Credit6rios, levando-se em considera<;ao os 

.J 
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"Instituic;ao Custodiante" 

"Instruc;ao CVM 400/03" 

"Instruc;ao CVM 414/04" 

"Instruc;ao CVM 476/09" 

"Instruc;ao CVM 539/13" 

"Instruc;ao CVM 583/16" 

"Investidores Qualificados" 

"Investidores Profissionais" 

"IPCA" 

"Juros Remunerat6rios" 

valores dos saldos remanescentes de cada contrato, e nao 

somente os valores das parcelas em atraso. 

Significa a V6rtx Distribuidora de Tltulos e Valores 

Mobiliarios Ltda, qualificada no preambulo deste Termo de 

Securitizac;ao, quando referida na qualidade de instituic;ao 

custodiante da CCI. 

A Instruc;ao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 400, de 

29 de dezembro de 2003, conforme alterada. 

A Instruc;ao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 414, de 

30 de dezembro de 2004, conforme alterada. 

A Instruc;ao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 476, de 

16 de janeiro de 2009, conforme alterada. 

A Instruc;ao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 539, de 

13 de novembro de 2013, conforme alterada. 

A Instruc;ao da Comissao de Valores Mobiliarios no 583, de 

20 de dezembro de 2016, conforme alterada. 

Os investidores definidos nos termos do artigo 90-B da 

Instruc;ao CVM 539/13. 

Os investidores definidos nos termos do artigo 90-A da 

Instruc;ao CVM 539/13. 

Significa o indice de Prec;os ao Consumidor - Amplo, apurado 

e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatlstica - IBGE. 

Significam os Juras Remunerat6rios dos CRI Seniores e/ou 

os Juros Remunerat6rios dos CRI Subordinados, quando 11 

' Jl1 · ~ 

referidos indistintamente. 
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"Juras Remunerat6rios dos 

CRI Seniores" 

"Juras Remunerat6rios dos 

CRI Subordinados" 

"Leis Anticorrupc;ao" 

"Lei no 6.385/76" 

"Lei no 6.404/76" 

"Lei no 8.981/95" 

"Lei no 9.514/97" 

"Lei no 10.931/04" 

"Lei no 11.033/04" 

"Montante Minima" 

Significa os juros remunerat6rios dos CRI Seniores, 

calculados conforme este Termo de Securitizac;ao, a taxa de 

8,50% (oito inteiros e cinquenta centesimos par cento) ao 

ano. 

Significa os juros remunerat6rios dos CRI Subordinados, 

calculados conforme este Termo de Securitizac;ao, a taxa de 

15,00% (quinze par cento) ao ano. 

A Lei no 12.846, de 10 de agosto de 2013, conforme em 

vigor, a Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011, Lei n° 

9.613, de 3 de marc;o de 1998, a U.S. Foreign Corrupt 

Practices Act of 1977 e o UK Bribery Act 2010. 

A Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

A Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada. 

A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada. 

A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada. 

A Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme 

alterada. 

A Oferta podera ser concluida mesmo em caso de 

distribuic;ao parcial dos CRI, desde que haja a colocac;ao de 

CRI no montante de, no minima, R$ 9.500.000,00 (nave 

milhoes e quinhentos mil reais), desde que observada a 

Subordinac;ao Minima. 



"Obrigac;oes Garantidas" 

"Oferta" 

"Operac;ao" 

"Partes Relacionadas" 

"Patrim6nio Separado" 

Significam todas as obrigac;oes principais, acess6rias e 

morat6rias, presentes ou futuras, no seu vencimento original 

ou antecipado, inclusive dos juros, multas, penalidades e 

indenizac;oes relativas a CCB, ao Credito Imobiliario, a CCI 

e/ou aos demais Documentos da Operac;ao, o que inclui, mas 

nao se limita a, custas e despesas recorrentes (inclusive as 

Despesas), alem de custas devidas para cobranc;a das 

obrigac;oes oriundas ou relacionadas ao Credito Imobiliario 

e/ou decorrentes ou previstas nos Documentos da Operac;ao 

e/ou para a excussao das Garantias, incluindo, mas nao se 

limitando a, penalidades, honoraries advocatfcios, custas e 

despesas judiciais ou extrajudiciais, alem de tributes e 

outros. 

Significa a oferta publica dos CRI, a ser realizada par 

instituic;ao integrante do sistema de distribuic;ao de valores 

mobiliarios, em regime de melhores esforc;os, com esforc;os 

restritos de distribuic;ao, nos termos da Instruc;ao CVM no 

476/09. 

Significa a operac;ao de credito estruturada, contratada nos 

termos dos Documentos da Operac;ao, que culmina com a 

emissao e distribuic;ao dos CRI a investidores interessados 

em adquiri-los, nos termos da Oferta . 

Significa, em relac;ao a uma pessoa jurfdica, os seus 

controladores, controladas, coligadas e/ou entidades sob 

controle comum, bem coma os respectivos administradores 

ou s6cios destas entidades e os seus respectivos c6njuges e 

parentes de ate 30 grau. 

0 patrim6nio separado vinculado aos CRI, constitufdo por 

forc;a do Regime Fiduciario, nos termos da Lei no 9 .514/ 97, 

formado pelo Credito Imobiliario, pela CCB, pela CCI, pelas 

[ 
Garantias, pela Canta Centralizadora e par todos os recurses 

nela depositados, incluindo o Fundo de Obra, o Fundo de 

Liquidez e o Fundo de Despesas, que e destacado do 

t~ ~ 



"Periodo de Capitalizac;ao" 

"Prec;o de Aquisic;ao do 

Credito Imobiliario" 

"Promessa(s) de Compra e 

Venda" 

"Razao Mf nima" 

patrim6nio comum da Securitizadora, destinando-se 

exclusivamente a liquidac;ao dos CRI, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administrac;ao e de 

obrigac;oes fiscais, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei 

no 9.514/97. 

Significa o perfodo compreendido entre a Data da Primeira 

Integralizac;ao, inclusive, e a primeira Data de Vencimento 

do pagamento dos Juros Remunerat6rios, descrita na Tabela 

de Pagamentos, exclusive, bem como os perfodos 

compreendidos entre quaisquer Datas de Vencimento do 

pagamento dos Juros Remunerat6rios, inclusive, e as Datas 

de Vencimento imediatamente subsequentes, exclusive. 

Significa o valor de ate R$ 28.500.000,00 (vinte e oito 

milh6es e quinhentos mil reais) que sera pago pela Emissora 

a Cedente, em uma OU duas parcelas, ap6s 0 advento das 

Condic;oes Precedentes da Primeira Parcela e das Condic;oes 

Precedentes da Segunda Parcela, observados os termos e 

condic;6es previstos no Contrato de Cessao e neste Termo de 

Securitizac;ao. O Prec;o de Aquisic;ao do Credito Imobiliario 

encontra-se detalhado no Anexo VIII, abaixo. 

Significam os instrumentos de promessa de compra e venda 

das Unidades, firmados com os respectivos adquirentes das 

Unidades, que se encontram descritos e caracterizados no 

Contrato de Cessao Fiduciaria . 

Alem da Inadimplencia Maxima, ate o pagamento integral 

das Obrigac;oes Garantidas, a qualquer momento e 

independentemente do devido cumprimento das demais 

obrigac;oes da Devedora sob a CCB, devera se observar, 

como fndice mfnimo das Garantias, a razao entre (a) o 

somat6rio dos saldos devedores dos Direitos Credit6rios 

adimplentes, assim considerados aqueles que nao [ 

apresentam atraso igual ou superior a 90 (noventa) dias, 

com os valores de mercado das Unidades em estoque, 

I $ ~~ I 
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"Regime Fiduciario" 

"Servicer" 

"Subordinac;ao" 

"Subordinac;ao Minima" 

descritos no laudo de avaliac;ao mais recente; e (b) o saldo 

devedor do Credito Imobiliario, incluindo os juros 

remunerat6rios ja capitalizados e eventuais encargos da 

CCB, devera ser equivalente a, pelo menos, 1,3 (um inteiro 

e tres decimos) . 

Significa o regime fiduciario instituf do pela Emissora sob re o 

Credito Imobiliario representado pela CCI, a Canta 

Centralizadora e as Garantias, bem coma todos e quaisquer 

direitos, garantias, privilegios, preferencias, prerrogativas e 

ac;oes inerentes ao Credito Imobiliario, tais coma multas, 

juros, penalidades, indenizac;oes e demais acess6rios 

eventualmente devidos, originados do Credito Imobiliario 

decorrentes da CCB e da Canta Centralizadora, nos termos 

dos artigos 90 e seguintes da Lei no 9 .514/97. 

Significa a Arke Servic;os Administrativos e Recuperac;ao de 

Credito Ltda., sociedade com sede na Rua Tabapua, n° 50, 

Conjunto 101, CEP 04.533-010, no Municfpio de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 

17.409.378/0001-46, contratada pela Devedora para 

prestac;ao dos servic;os de administrac;ao e cobranc;a dos 

Direitos Credit6rios, na forma do Contrato de Cessao 

Fiduciaria. 

Significa a preferencia dos CRI Seniores no recebimento de 

Juras Remunerat6rios, principal e encargos morat6rios 

eventualmente devidos, em relac;ao aos CRI Subordinados, 

de acordo com as Cascatas de Pagamentos. 

Significa a proporc;ao minima que devera ser observada para 

fins do cumprimento das Condic;oes Precedentes da Primeira 

Parcela e das Condic;oes Precedentes da Segunda Parcela e 

que, uma vez atendida, devera perdurar ate a liquidac;ao 

integral dos CRI em Circulac;ao, de modo que os CRI 

Subordinados correspondam, no mfnimo, a 30,00% (trinta 



"Tabela de Pagamentos" 

"Taxa de Administra<;ao" 

"Taxa de Implanta<;ao" 

"Titulares de CRI" 

"Unidades" 

"Valor Mf nimo do Fundo de 

Despesas" 

"Valor Nominal Unitario" 

"Valor Nominal Unitario 

Atualizado" 

por cento) do volume total de CRI distribufdos no ambito da 

Oferta, sem prejufzo do Montante Mfnimo. 

Significa a tabela contida no Anexo VI abaixo, referente aos 

pagamentos da amortiza<;ao do Valor Nominal Unitario e dos 

Juros Remunerat6rios dos CRI. 

Significa a taxa de administra<;ao do Patrim6nio Separado 

devida a Emissora, no valor lfquido de R$ 3.500,00 (tres mil 

e quinhentos reais), na forma deste Termo de Securitiza<;ao. 

Significa a taxa de estrutura<;ao da Emissao e implanta<;ao 

do Patrim6nio Separado devida a Emissora, no valor liquido 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), na forma deste Termo 

de Securitiza<;ao. 

Os investidores que tenham adquirido os CRI no ambito da 

Oferta. 

Significam as unidades aut6nomas do Empreendimento 

objeto de negocia<;ao mediante a formaliza<;ao das 

respectivas Promessas de Compra e Venda. 

Significa o valor mfnimo do Fundo de Despesas, sendo este 

valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

atualizado anualmente pela varia<;ao acumulada do IPCA. 

Significa o valor nominal unitario dos CRI, indicado no item 

4.1.4 abaixo. 

Significa o Valor Nominal Unitario, atualizado de acordo com 

o disposto na clausula setima abaixo. 

2. DAS CONSIDERA<;OES PRELIMINARES 

2.1. As Partes firmam o presente Termo de Securitiza<;ao considerando que: 

[ 



i) nesta data, a Devedora emitiu a CCB em favor da Cedente, avalizada pelos Avalistas, 

nos termos da Lei no 10.931/04; 

ii) os recursos decorrentes da CCB serao utilizados pela Devedora para financiar despesas 

que esta venha a incorrer com relac,;ao ao desenvolvimento do Empreendimento; 

iii) o Credito Imobiliario decorrente da CCB foi representado, na presente data, pela CCI, 

nos termos da Escritura de Emissao; 

iv) a Emissora, que e companhia securitizadora de creditos imobiliarios devidamente 

registrada perante a CVM e tern por objeto social a aquisic,;ao ea posterior securitizac,;ao 

de creditos imobiliarios, na forma do artigo so da Lei no 9 .514/97, adquiriu o Credito 

Imobiliario representado pela CCI e todos seus acess6rios, nos termos do Contrato de 

Cessao; 

v) As Garantias serao constitufdas coma forma de assegurar o fie!, pontual e integral 

cumprimento de todas as Obrigac,;oes Garantidas; 

vi) o presente Termo de Securitizac,;ao e firmado com o prop6sito de vincular o Credito 

Imobiliario e as Garantias aos CR!; 

vii) a Terra Investimentos Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliarios Ltda., acima 

qualificada, e uma instituic,;ao financeira devidamente autorizada a operar no mercado 

de capitais brasileiro e foi contratada pela Emissora, as expensas da Devedora, para, no 

contexto da Operac,;ao, na qualidade de Coordenador da Oferta, realizar a distribui<;ao 

publica dos CR!, com esforc,;os restritos de distribui<;ao, em regime de melhores esfon;os, 

nos termos do Contrato de Distribuic,;ao; 

viii) o presente Termo de Securitiza<;ao e celebrado no ambito da Operac,;ao estruturada que 

culmina com a Oferta e distribuic,;ao dos CRI no mercado de balcao organizado e deve 

ser lido e interpretado juntamente com os demais Documentos da Operac,;ao; e 

ix) as Partes dispuseram de tempo e condi<;oes adequadas para a avalia<;ao e discussao de 

todas as clausulas deste Termo de Securitizac,;ao, cuja celebrac,;ao, execuc,;ao e extin<;ao 

sao pautadas pelos prindpios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fe. 



2.2. Todos os prazos aqui estipulados serao contados em dias corridos, exceto se 

expressamente indicado de modo diverse. 

2.3. A realizac;ao da Emissao dos CRI foi aprovada com base (i) no paragrafo l'.mico do 

artigo 21 do estatuto social em vigor da Emissora, conforme consolidado na Assembleia Geral 

Extraordinaria de acionistas realizada em 12.01.2017, as 10 horas, cuja ata foi arquivada na 

Junta Comercial do Estado de Sao Paulo ("JUCESP") sob o n° 41. 768/17-6, em sessao de 19 

de janeiro de 2017; e (ii) na Ata de Reuniao da Diretoria da Securitizadora, realizada em 31 

de ju I ho de 2019, que sera oportunamente registrada na JUCESP e publicada, na forma da lei. 

3. DO CREDITO IMOBILIARIO E SUA VINCULA<;AO AOS CRI 

3.1. Pelo presente Termo de Securitizac;ao, a Emissora vincula, em carater irrevogavel 

e irretratavel, o Credito Imobiliario, a CCB, a CCI, as Garantias, o Fundo de Despesa, o Fundo 

de Liquidez, o Fundo de Obras, a Conta Centralizadora e todos os recursos nela depositados, 

incluindo as Aplicac;oes Financeiras, aos CR! objeto desta Emissao, cujas caracteristicas sao 

descritas na clausuta quarta abaixo . 

3.2 . Foi vinculado a presente Emissao o Credito Imobi!iario, com valor nominal de R$ 

28.500.000,00 (vinte e oito mil hoes e quinhentos mil reais), na Data de Emissao. As principais 

caracterfsticas do Credito Imobitiario, ta is como prazo, taxa de juros, f ndice de atualizac;ao 

monetaria, encargos morat6rios, identificac;ao do Empreendimento ao qual esta vinculado e 

outras caracterfsticas necessarias ao seu pleno conhecimento estao descritas no Anexo I deste 

Termo de Securitizac;ao. 

3.3. Os pagamentos recebidos pela Securitizadora em virtude do Credito Imobiliario 

representado pela CCI e das Garantias serao computados e integrarao o lastro dos CR! ate 

sua integral liquidac;ao. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos do Credito 

Imobiliario representado pela CCI e das Garantias estao expressamente vinculados aos CR! 

por forc;a do Regime Fiduciario, constitufdo pela Securitizadora em conformidade com o 

presente Termo de Securitizac;ao, nao estando sujeitos a qualquer tipo de retenc;ao, desconto 

ou compensac;ao com ou em decorrencia de outras obrigac;oes da Securitizadora. Neste 

sentido, o Credito Imobiliario representado pela CCI e a Conta Centralizadora : 

i) constituem Patrimonio Separado, nao se confundindo com o patrimonio comum da 

Securitizadora em nenhuma hip6tese; 
r c 



ii) permanecerao segregados do patrimonio comum da Securitizadora ate o pagamento 

integral da totalidade dos CRI; 

iii) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administrar;ao do 

Patrimonio Separado nos termos deste Termo de Securitizar;ao, bem coma ao 

pagamento dos custos relacionados a Emissao, incluindo mas sem se limitar a (a) 

emolumentos da B3 relatives tanto a CCI quanta aos CRI; (b) remunerar;ao da Emissora 

pela estruturar;ao da Oferta; (c) remunerar;ao a ser paga a Institui<;ao Custodiante; (d) 

remunerar;ao devida ao Agente Fiduciario, ao Banco Liquidante, ao Banco Depositario e 

ao Escriturador; (e) despesas relativas a registro de ativos nos sistemas da B3; e (f) 

registros e averba<;oes em cart6rios de registro de im6veis e de registro de tftulos e 

documentos, quando for o case; 

iv) estao isentos e imunes de qualquer ar;ao ou execu<;ao promovida par credores da 

Securitizadora; 

v) nao poderao ser utilizados na prestar;ao de garantias e nao poderao ser excutidos par 

quaisquer credores da Securitizadora, par mais privilegiados que sejam; e 

vi) somente responderao pelas obrigar;oes decorrentes dos CRI a que esta vinculado. 

3.4. A CCI representativa da integralidade do Credito Imobiliario vinculado aos CRI pelo 

presente Termo de Securitizar;ao foi emitida pela FAPA, sob a forma escritural, conforme a Lei 

n° 10.931/04, e se encontra devidamente registrada no ambiente de negociar;ao de valores 

mobiliarios administrado pela B3. Adicionalmente, a Escritura de Emissao encontra-se 

devidamente custodiada junta a Institui<;ao Custodiante, nos termos do artigo 18, § 40, da Lei 

no 10.931/04. 

3.5. A titularidade do Credito Imobiliario foi adquirida pela Emissora mediante a 

celebrar;ao do Contrato de Cessao e de transferencia da CCI, da Cedente para a Emissora, par 

meio de negociar;ao na B3. 

3.6. Pela cessao do Credito Imobiliario e da CCI que o representa, a Emissora pagara a 
FAPA o Pre<;o de Aquisir;ao do Credito Imobiliario, em ate 2 (duas) parcelas, sendo que (i) o 

pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 9.500.000,00 (nave milhoes e quinhentos mil 

reais) ("Primeira Parcela"), sera realizado no prazo de ate 1 (um) Dia Util ap6s a comprovar;ao 

do cumprimento das condir;oes precedentes descritas no item 3.6.1 abaixo; e (ii) o pagamento 



da segunda parcela, no valor maximo de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhoes de reais) 

("Segunda Parcela"), sera realizado no prazo de ate 1 (um) Dia Util ap6s a comprova~ao do 

cumprimento das condi~oes precedentes descritas no item 3.6.2 abaixo. 

3.6.1. A Primeira Parcela sera paga pela Cessionaria, ap6s o cumprimento das seguintes 

Condi~oes Precedentes da Primeira Parcela, de forma cumulativa : 

i) o cumprimento das condi~oes precedentes descritas no item 2 do Quadro III do 

Preambulo da CCB; 

ii) negocia~ao, prepara~ao e formaliza~ao de toda a documenta~ao necessaria a emissao 

dos CRI, em forma e substancia satisfat6rias as Partes; e 

iii) subscri~ao e integraliza~ao dos CRI em montante suficiente para o pagamento da 

Primeira Parcela, observada a Subordina~ao Minima. 

3.6.1.1. Serao descontados da Primeira Parcela e da Segunda Parcela os valores descritos 

no item 13.5 abaixo. Na hip6tese do item 3.6.3 abaixo, serao descontados da parcela l'.mica 

os valores descritos no item 13.5.1 abaixo. 

3.6.2. A Segunda Parcela sera paga pela Cessionaria, ap6s o cumprimento das seguintes 

Condi~oes Precedentes da Segunda Parcela, de forma cumulativa : 

i) o cumprimento das condi~oes precedentes descritas no item 2.2 do Quadro III do 

Preambulo da CCB; 

ii) subscri~ao e integraliza~ao dos CRI em montante suficiente para o pagamento da 

Segunda Parcela, observada a Subordina~ao Minima. 

3.6.3. Caso as Condi~oes Precedentes da Primeira Parcela e as Condi~oes Precedentes da 

Segunda Parcela sejam verificadas na mesma data, o pagamento do Pre~o de Aquisi~ao do 

Credito Imobiliario sera realizado em parcela L.inica . 

3.6.4. Os pagamentos da Primeira Parcela e da Segunda Parcela serao realizados, pela 

Emissora, na(s) mesma(s) data(s) em que for verificado o cumprimento das Condi~oes ( 

Precedentes da Primeira Parcela e/ou das Condi~oes Precedentes da Segunda Parcela, 

respectivamente. Contudo, caso as liquida~oes financeiras das integraliza~oes dos CRI 

It ~~ /f ~ 



(condir;oes descritas no item 3.6. l(iii) e no item 3.1.2(ii), acima) venham a ser concluidas 

somente ap6s as 12h00 (doze horas), horario de Brasilia, os pagamentos da Primeira Parcela 

e/ou da Segunda Parcela, conforme o caso, serao realizados no Dia Util imediatamente 

posterior a(s) data(s) em que for verificado o cumprimento das Condir;oes Precedentes da 

Primeira Parcela e/ou das Condir;oes Precedentes da Segunda Parcela, respectivamente, sem 

a incidencia de quaisquer encargos, penalidades ou correr;ao monetaria. 

3 .7. Caso, por qualquer motivo, o cumprimento das Condir;oes Precedentes da Primeira 

Parcela nao seja verificado no prazo de ate 35 (trinta e cinco) Dias Uteis contados da Data de 

Emissao, a emissao daso CRI e a cessao de credito pactuada no Contrato de Cessao resolver

se-ao de pleno direito, nos termos dos artigos 127 e 128 do C6digo Civil, retornando as Partes 

ao estado anterior a sua emissao, sem prejuizo do pagamento pela Devedora dos custos 

incorridos na Operar;ao. Ainda, caso, por qualquer motivo, o cumprimento das Condir;oes 

Precedentes da Segunda Parcela nao seja verificado no prazo de ate 24 (vinte e quatro) meses 

contados da Data da Primeira Integralizar;ao, o Prer;o de Aquisir;ao do Credito Imobiliario sera 

automaticamente reajustado para o valor da Primeira Parcela, ficando as Partes obrigadas a 

formalizar o competente aditamento da CCI, em ate 5 (cinco) dias ap6s o termino deste prazo . 

3.8. E assegurado a Devedora, desde que esteja em dia com suas obrigar;oes, o direito 

de liquidar o Credito Imobiliario antes do seu vencimento, desde que observadas as condir;oes 

previstas na CCB. 

4. DAS CARACTERISTICAS DOS CRI 

4 .1. Os CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelo Credito Imobiliario 

representado pela CCI, possuem as seguintes caracteristicas : 

4.1.1. Emissao. 1a (primeira). 

4.1.2 . Series. 1oa (decima) serie, correspondente aos CRI Seniores, e 1ia (decima 

primeira) serie, correspondente aos CRI Subordinados. 

4.1.3. Lastro. Credito Imobiliario, representado pela CCI. 

4 .1.4. Ouantidade de CR!. Serao emitidos 28.500 (vinte e oito mil e quinhentos) CRI, 

sendo 19.000 (dezenove mil) CRI Seniores e 9 .500 (nove mile quinhentos) CRI Subordinados. 

Caso nao seja colocada a totalidade dos CRI no curso da Oferta e desde que seja colocado o 



Montante Minimo e observada a Subordina<;ao Minima, a quantidade de CRI objeto da Emissao 

podera ser reduzida, mediante o cancelamento dos CRI nao colocados, a criterio exclusivo da 

Emissora, devendo ser objeto de aditamento a este Termo de Securitiza<;ao sem necessidade 

de aprova<;ao pelos titulares de CRI. 

4.1.5. Valor Nominal Unitario. Na Data de Emissao, os CRI Seniores terao valor nominal 

unitario correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) e os CRI Subordinados terao valor nominal 

unitario correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) (sendo tais valores doravante designados 

"Valor Nominal Unitario", quando referidos indistintamente). 

4.1.6. Valor Global e Valores das Series. A Emissao totaliza o montante global de R$ 

28.500.000,00 (vinte e oito milhoes e quinhentos mil reais), sendo R$ 19.000.000,00 

(dezenove milhoes de reais) correspondentes aos CRI Seniores, e R$ 9.500.000,00 (nove 

milhoes e quinhentos mil reais) correspondente aos CRI Subordinados, na Data de Emissao. 

4.1.7. Valor Mlnimo da Emissao. O Montante Minimo, correspondente a R$ 9.500.000,00 

(nove milhoes e quinhentos mil reais), observada a Subordina<;ao Minima. 

4 .1.8. Data e Local de Emissao. Para todos os fins legais, a Data de Emissao dos CRI sera 

o dia 31 de julho de 2019 e o local de emissao o Municipio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 

4.1.9. Atualizacao Monetaria. Sobre o saldo do Valor Nominal Unitario, incidira 

atualiza<;ao monetaria mensal, com base no IPCA, conforme este Termo de Securitiza<;ao. 

4.1.10. Juros Remunerat6rios. Sobre o Valor Nominal Unitario ou o saldo do Valor Nominal 

Unitario dos CRI Seniores, conforme o caso, incidirao os Juros Remunerat6rios CRI Seniores, 

a taxa de 8,50% (oito inteiros e cinquenta centesimos por cento) ao ano. Sobre Valor Nominal 

Unitario ou o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI Subordinados, conforme o caso, 

incidirao os Juros Remunerat6rios CRI Subordinados, a taxa de 15,00% (quinze por cento) ao 

ano. Os Juros serao calculados de forma exponenciaJ e cumulativa pro rata temporis, com 

base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, conforme este Termo de 

Se cu ritiza<;ao. 

4.1.11. Prazo e Vencimento. A amortiza<;ao do Valor Nominal Unitario Atualizado e os Juros 

Remunerat6rios dos CRI serao pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, 

sempre no dia 10 de cada mes, nos valores e nas Datas de Vencimento apurados conforme ( 



ou descritos na Tabela de Pagamentos, ressalvado o disposto no item 8.1.1 abaixo e 

observada a Cascata de Pagamentos. 

4.1.12. Data de Vencimento Final. 10 de agosto de 2023, ressalvadas as hip6teses de 

resgate antecipado, amortizac;ao antecipada e vencimento antecipado previstas neste Termo 

de Securitizac;ao. 

4.1.13. Paqamentos aos Titulares dos CRI. A Emissora devera efetuar pagamentos mensais 

aos Titulares dos CRI, nas Datas de Vencimento, no valor do somat6rio : (i) da parcela mensal 

de amortizac;ao programada do Valor Nominal Unitario, no percentual definido na Tabela de 

Pagamentos, calculada conforme o item 7.3 abaixo; (ii) dos Juras Remunerat6rios devidos na 

respectiva Data de Vencimento, conforme a Tabela de Pagamentos, calculados conforme o 

item 7.2 abaixo; (iii) do valor da amortizac;ao antecipada compuls6ria do Valor Nominal 

Unitario Atualizado, calculado conforme o item 8.1.1 abaixo, se for o caso; e (iv) de todos os 

encargos e despesas eventualmente incorridos ate a respectiva Data de Vencimento. Os 

valores dos pagamentos mensais devidos aos Titulares dos CRI observarao a Ordem de 

Prioridade de Pagamento e terao par base a seguinte formula: 

PM;= (VNa x TAi) + J + AMe 

On de: 

PM; = Valor unitario do i-esima pagamento mensal. Valor em reais, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

VNa = Valor Nominal Unitario Atualizado; 

TAi = Valor percentual da i-esima taxa de amortizac;ao programada do Valor Nominal 

Unitario Atualizado, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo 

com a Tabela de Pagamentos. 

J = Valor unitario dos Juras Remunerat6rios acumulado no periodo, calculado com 8 

(oito) casas decimais, sem arredondamento. 

AMe = Valor da amortizac;ao antecipada compuls6ria, calculado conforme o item 8.1.1 

abaixo. 

4.1.14. Local de Paqamento. Os pagamentos dos CRI serao efetuados utilizando-se os 

procedimentos adotados pela 83. Caso, par qualquer razao, qualquer dos CRI nao esteja 

custodiado eletronicamente na 83 em uma Data de Vencimento, a Emissora deixara, em sua 

sede, o pagamento a disposic;ao do respective Titular dos CRI. Nesta hip6tese, a partir da 



referida Data de Vencimento, nao havera qualquer tipo de remunerat;ao sabre o valor colocado 

a disposit;ao do referido Titular dos CRI na sede da Emissora. 

4.1.14.1. Sem prejufzo do aqui disposto, o nao comparecimento do Titular de CRI para 

receber qualquer pagamento que lhe seja devido, nas datas previstas neste Termo de 

Securitizat;ao ou em comunicado publicado pela Emissora, nao lhe dara direito ao recebimento 

de qualquer acrescimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os 

direitos adquiridos ate a Data de Vencimento. 

4.1.14.2. Prorroqacao dos Prazos. Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigai;ao, ate o primeiro Dia Util subsequente, se o vencimento 

coincidir com um dia que nao seja considerado um Dia Util, sem nenhum acrescimo aos valores 

a serem pagos. 

4.1.15. Multa e Juras Morat6rios. Na hip6tese de atraso no pagamento de qualquer quantia 

devida aos Titulares dos CRI, seja em virtude do atraso do pagamento do Credito Imobiliario 

ou da impontualidade da Emissora no pagamento de qualquer quantia recebida pelo 

Patrimonio Separado e que seja devida aos Titulares dos CRI, incidirao sabre o valor devido e 

nao pago, a partir do vencimento ate a data de seu efetivo pagamento: 

i) os Juras Remunerat6rios dos CRI, apurados conforme este Termo de Securitizat;ao; 

ii) multa nao indenizat6ria de 2,00% (dais par cento), incidente sabre o saldo total 

atualizado das obrigai;oes em mora, a qual sera incorporada ao saldo devedor a partir 

da data do inadimplemento; e 

iii) juros morat6rios a taxa de 1,00% (um par cento) ao mes, atualizado e acrescido da 

multa referida no subitem "ii" acima, incidentes sabre o saldo total das obrigai;oes em 

mora, diariamente, de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, com base em 

um mes de 30 (trinta) dias, desde a data do vencimento ate a data do efetivo pagamento 

dessas obriga<;oes. 

4.1.16. Regime Fiduciario._Sera institufdo Regime Fiduciario sabre o Credito Imobiliario, 

sabre as Garantias e sabre a Canta Centralizadora, com a consequente constituit;ao do 

Patrimonio Separado, conforme o disposto neste Termo de Securitizat;ao. 

( 



4.1.17. Subordinacao. 0 pagamento das obrigac;oes relativas a serie de CRI Subordinados 

somente sera realizado ap6s o pagamento integral da serie de CRI Seniores, conforme as 

Cascatas de Pagamentos. A Subordinac;ao Mf nima devera ser observada para fins do 

cumprimento das Condic;oes Precedentes da Primeira Parcela e, uma vez atendida a 

Subordinac;ao Minima, esta devera perdurar ate a liquidac;ao integral dos CRI em Circulac;ao. 

4.1.18 . Garantias. Nao serao constituldas garantias espedficas, reais ou pessoais, 

diretamente sabre os CRI, que gozarao indiretamente das Garantias, conforme previsto na 

clausula nona abaixo. 

4.1.19. Coobrigacao da Emissora. Nao. 

4.1.20. Forma. Os CRI serao emitidos na forma nominativa e escritural ea sua titularidade 

sera comprovada atraves de extrato emitido pela B3. Adicionalmente, sera reconhecido coma 

comprovante de titularidade o extrato em name dos Titulares dos CRI emitido pelo 

Escriturador, com base nas informac;oes prestadas pela B3, enquanto os CRI estiverem 

eletronicamente custodiados na B3. 

4.1.21. Ambiente para Dep6sito. Distribuic;ao. Negociacao. Custodia Eletronica e 

Liauida<;ao Financeira. B3. 

4.1.22. Classificac;ao de Risco . Os CRI nao serao objeto de classificac;ao de risco. 

4.1.23. Fatores de Risco. Conforme a clausula vigesima primeira deste Termo de 

Securitizac;ao. 

4.1.24. Registro de Distribui<;ao e Negociacao. Os CRI serao depositados para distribuic;ao 

no mercado primario par meio do MDA - Modulo de Distribuic;ao de Ativos, administrado e 

operacionalizado pela B3, sendo a distribuic;ao liquidada financeiramente atraves da B3, e para 

negociac;ao no mercado secundario, par meio do Modulo CETIP21 - Titulos e Valores 

Mobiliarios, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociac;oes liquidadas 

financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente atraves da B3. 

4.1.24.1. Par se tratar de oferta para a distribuic;ao publica com esforc;os restritos de 

colocac;ao, a Oferta podera ser registrada perante a ANBIMA exclusivamente para envio de 

informac;oes que irao compor a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 10, paragrafo 

2°, do "C6digo ANBIMA de Regulac;ao e Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de 



Distribuic;ao e Aquisic;ao de Valores Mobiliarios" na forma da deliberac;ao n° 05 de 30 de julho 

de 2016, do Conselho de Regulac;ao e Melhores Praticas para as Ofertas Publicas de 

Distribuic;ao e Aquisic;ao de Valores Mobiliarios. 

4.1.25. Destinac;ao de Recursos. Os recursos obtidos com a subscric;ao e integralizac;ao dos 

CRI serao utilizados pela Emissora exclusivamente para o pagamento a Cedente do Prec;o de 

Aquisic;ao do Credito Imobiliario. A Cedente, ao seu turno, concedeu o Credito Imobiliario 

consubstanciado na CCB a Devedora, com o prop6sito de financiar despesas que a Devedora 

venha a incorrer com relac;ao ao desenvolvimento do Empreendimento, a partir da Data da 

Primeira Integralizac;ao, nao estando inclufdo qualquer reembolso de despesas incorridas e 

desembolsadas pela Devedora anteriormente a referida data, incluindo custos e despesas 

relativos a aquisic;ao de terreno, incorporac;ao, compra de materiais, mao de obra e demais 

custos e despesas relativas a obra do Empreendimento. 

4.1.25.1. A Devedora devera comprovar a completa utilizac;ao do Credito Imobiliario ate a 

Data do Vencimento final dos CRI, conforme o cronograma que consta no anexo I da CCB. 

Para tanto, ate a completa comprovac;ao da destinac;ao dos recurses, a Devedora enviara, 

semestralmente, ate o ultimo Dia Util dos meses de agosto e fevereiro de cada ano, ou sempre 

que solicitado pela Emissora, pelo Agente Fiduciario, por titulares de CRI e/ou por 6rgaos 

reguladores ou autorreguladores, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados do recebimento de 

solicitac;ao escrita: (i) um relat6rio atualizado da aplicac;ao e destinac;ao dos recurses oriundos 

do Credito Imobiliario ("Relat6rio de Verificac;ao"); e (ii) uma declarac;ao assinada pelos 

administradores da Devedora, com poderes para tanto, atestando que as notas fiscais e os 

demais documentos e informac;6es referentes a aplicac;ao dos recurses mencionados no 

Relat6rio de Verificac;ao acima estao disponfveis para consulta pelo Agente Fiduciario, a seu 

exclusive criterio ("Documentos Comprobat6rios da Destinac;ao de Recurses") . 

4.1.25.2. Fica facultado a Emissora e ao Agente Fiduciario, ainda, solicitar, a qualquer tempo, 

a Devedora por meio de notificac;ao previa, o envio de c6pia dos Documentos Comprobat6rios 

da Destinac;ao de Recurses. A Devedora devera enviar a Emissora e ao Agente Fiduciario as 

c6pias dos Documentos Comprobat6rios da Destinac;ao de Recurses solicitadas, em ate 5 

(cinco) Dias Uteis contados da data do recebimento da respectiva solicitac;ao enviada pelo 

Agente Fiduciario. 

4.1.25.3. Sempre que razoavelmente solicitado por escrito pela Emissora ou pelo Agente 

Fiduciario, os Relat6rios de Verificac;ao deverao ser providenciados pela Devedora em prazo 

inferior ao previsto no item 4.1.25.1 acima, caso haja qualquer exigencia de algum 6rgao f 



regulador, autoridade ou exigencia de auditoria interna ou externa realizada na Securitizadora 

ou nos coordenadores da oferta dos CRI. 

4.1.2S.4. A Devedora devera realizar a guarda e cust6dia da via fisica de todos os 

Documentos Comprobat6rios da Destinac;ao de Recursos, os quais deverao ser mantidos em 

local seguro, sob as penas previstas na legislac;ao aplicavel, nos termos do artigo 627 do 

C6digo Civil. 

4 .1.26. Declaracoes. Para atendimento do disposto no item lS do Anexo III da I nstruc;ao 

CVM 414/04, seguem como Anexo II, Anexo III, Anexo IV e Anexo V ao presente Termo de 

Securitizac;ao, declarac;ao emitida pelo Coordenador da Oferta, pela Securitizadora, pelo 

Agente Fiduciario e pela Instituic;ao Custodiante, respectivamente. 

5. DA FORMA DE DISTRIBUI~AO DOS CRI 

S.1. A Emissao e realizada em conformidade com a Instruc;ao CVM 476/09 e com as 

demais disposic;oes legais e regulamentares aplicaveis, razao pela qual esta automaticamente 

dispensada de registro de distribuic;ao na CVM, nos termos do artigo 60 da referida instru<;ao. 

S.2. Os CRI sao destinados a Investidores Profissionais, exclusivamente, observado o 

disposto na clausula 4 acima. 

S.3. No ambito da Oferta, os CRI somente poderao ser subscritos por Investidores 

Profissionais, sendo oferecidos a, no maximo, 7S (setenta e cinco) Investidores Profissionais, 

e subscritos por, no maximo, SO (cinquenta) Investidores Profissionais. 

S.4. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos Investidores Profissionais, 

devendo estes fornecer, por escrito, declarac;ao no boletim de subscric;ao, atestando que estao 

cientes que: (a) a Oferta nao foi reg istrada na CVM ; {b) os CRI ofertados estao sujeitos as 

restric;oes de negociac;ao previstas na Instruc;ao CVM 476/09, e observado o item S.S abaixo. 

Ademais, os Investidores Profissionais deverao fornecer, por escrito, declarac;ao, atestando 

sua condic;ao de investidor profissional, nos termos definidos neste Termo de Securitizac;ao. 

S.S. Os CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados nos mercados 

regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de 
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5.6. A subscric;ao dos CRI devera ser realizada no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) 

meses, contado do inicio da Oferta, conforme o disposto no artigo 8-A da Instruc;ao CVM 

476/09 e observado o disposto nos artigos 7-A e so, paragrafo 2°, da Instruc;ao CVM 476/09. 

5. 7. A Oferta podera ser conclulda mesmo em caso de distribuic;ao parcial dos CRI, 

desde que haja a colocac;ao de CRI equivalente a, no minima, o Montante Minima. Caso, ao 

final do prazo de colocac;ao descrito no item 5.6 acima, a totalidade dos CRI nao tenha sido 

subscrita e integralizada, os CRI nao colocados serao cancelados pela Emissora. 

5. 7 .1. Tenda em vista a possibilidade de distribuic;ao parcial dos CRI, o investidor podera, 

no ato de aceitac;ao, condicionar sua adesao a Oferta a que haja distribuic;ao: (i) da totalidade 

dos CRI ofertados; ou (ii) de uma quantidade minima dos CRI originalmente objeto da oferta, 

definida conforme criteria do pr6prio investidor, mas que nao podera ser inferior ao Montante 

Minima; ou (iii) de uma proporc;ao minima de CRI Subordinados, mas que nao podera ser 

inferior a Subordinac;ao Minima . 

5.8. No caso do item 5.7.1, o investidor devera, no momenta da aceitac;ao da Oferta, 

indicar se, implementando-se a condi<;ao prevista, pretende receber a totalidade dos CRI par 

ele subscritos ou quantidade equivalente a proporc;ao entre o numero de CRI efetivamente 

distribuldos e o numero de CRI originalmente ofertados, presumindo-se, na falta da 

manifestac;ao, o interesse do investidor em receber a totalidade dos CRI par ele subscritos. 

6. DA SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO DOS CRI 

6.1. O prec;o de integralizac;ao dos CRI no ambito da Emissao correspondera ao 

respective Valor Nominal Unitario Atualizado, acrescido dos respectivos Juras Remunerat6rios, 

calculados de forma pro rata temporis, desde a Data da Primeira Integraliza<;ao, OU a ultima 

Data de Vencimento, conforme o caso, de acordo com o presente Termo de Securitizac;ao 

("Precode Integralizacao"), observado que o Prec;o de Integralizac;ao podera contemplar agio 

desde que aplicado de forma igualitaria a totalidade dos CRI em cada Data de Integralizac;ao. 

6.2. Os CRI serao subscritos no mercado primario e integralizados pelo Prec;o de 

Integralizac;ao, o qual sera pago a vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscric;ao, 

observando-se os procedimentos estabelecidos pela B3, nos termos do respective boletim de 

subscric;ao. f 
J. 







dct = numero de dias corridos existentes entre a Data da Primeira Integraliza<;ao e a 

primeira Data de Vencimento, para o primeiro periodo de atualiza<;ao, e para os demais, 

o numero de dias corridos existentes entre a Data de Vencimento imediatamente 

anterior ea pr6xima. 

7.3 . Observado o disposto no item 8.1.1 abaixo e as Cascatas de Pagamento, o Valor 

Nominal Unitario sera amortizado mensalmente, nas Datas de Vencimento, de acordo com a 

Tabela de Pagamentos, conforme a formula abaixo: 

AM1 = VNa x TA 

On de: 

AMi = Valor unitario da i-esima parcela de amortiza<;ao, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

VNa = Valor Nominal Unitario Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; e 

TA = Taxa de amortiza<;ao acumulada, utilizada com 4 (quatro) casas decimais, 

conforme a Tabela de Pagamentos. 

8. DA AMORTIZAc;AO ANTECIPADA, DO RESGATE ANTECIPADO E DO 

VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRI 

8.1. Amortizacao Antecipada. E assegurado a Devedora, desde que esteja em dia com 

suas obriga<;oes, o direito de liquidar o Credito Imobiliario antes do seu vencimento 

("Liquidacao Antecipada Facultativa"), ou efetuar amortiza<;oes antecipadas do Credito 

Imobiliario de valor superior a 5% (cinco por cento) do saldo devedor do Credito Imobifiario 

("Amortizacao Antecipada Facultativa"), exceto se referida Amortiza<;ao Antecipada 

Facultativa for realizada em virtude do disposto no item 9. 7.4 abaixo, caso em que tal 

percentual minima do saldo devedor do Credito Imobiliario nao sera aplicavel. Em qualquer 

caso, a Liquida<;ao Antecipada Facultativa ou a Amortiza<;ao Antecipada Facultativa nao 

dependera da obten<;ao de autoriza<;ao previa espedfica dos Titulares dos CRI, porem a 

Devedora devera pagar o Premio de Pagamento Antecipado. 

8.1.1. Sem prejufzo da Amortiza<;ao Antecipada Facultativa, com base nas disposi<;oes da 

CCB e do Contrato de Cessao Fiduciaria, todos os recurses decorrentes dos Direitos Credit6rios 

que venham a ser depositados na Conta Centralizadora serao utilizados exclusivamente para 

pagamento das Despesas, da amortiza<;ao programada do Valor Nominal Unitario, dos Juros 



Remunerat6rios e de eventuais encargos e despesas previstos neste Termo de Securitiza<;ao. 

Adema is, caso o valor dos recursos decorrentes dos Direitos Credit6rios depositados na Conta 

Centralizadora seja, em qualquer Data de Vencimento, superior ao somat6rio dos valores dos 

valores devidos a tftulo de Despesas, de amortizat;ao programada do Valor Nominal Unitario 

Atualizado, de Juros Remunerat6rios e de encargos e Despesas previstos neste Termo de 

Securitizat;ao, entao a Emissora aplicara todo o saldo dos Direitos Credit6rios que sobejar no 

pagamento de amortiza<;ao antecipada do Credito Imobiliario, em cada Data de Vencimento 

("Amortizac;ao Antecipada Compuls6ria") . A Amortiza<;ao Antecipada Compuls6ria sera 

realizada de forma automatica, independentemente do envio de qualquer notifica<;ao previa, 

do pagamento do Premio de Pagamento Antecipado ou da obten<;ao de autoriza<;ao previa 

espedfica dos Titulares dos CR!, os quais desde ja autorizam a Emissora e o Agente Fiduciario 

a realizarem os procedimentos necessarios a efetiva<;ao da Amortiza<;ao Antecipada 

Compuls6ria na forma aqui prevista. 

8.1.2 . Nas hip6teses de Amortiza<;ao Antecipada Facultativa ou Amortiza<;ao Antecipada 

Compuls6ria do Credito Imobiliario, a Securitizadora devera promover a amortizat;ao 

antecipada dos CR!, de maneira unilateral, no ambiente da B3, sendo certo que o Premio de 

Pagamento Antecipado somente sera devido aos Titulares dos CR! em caso de Amortiza<;ao 

Antecipada Facultativa. 

8.1.3 . Na hip6tese de amortizat;ao antecipada dos CR!, proceder-se-a ao pagamento dos 

Juros Remunerat6rios e da amortizat;ao do Valor Nominal Unitario Atualizado, nesta ordem, 

mantendo-se o prazo remanescente e conservando-se todas as caracterfsticas desta Cedula . 

8.1.3.1. A Tabela de Pagamentos sera inicialmente a tabela descrita no Anexo VI, a qual 

podera ser alterada de tempos em tempos, em fun<;ao das amortiza<;oes antecipadas 

realizadas em conformidade com este Termo de Securitiza<;ao, independentemente de 

aditamento deste Termo de Securitizat;ao, sendo certo que quaisquer altera<;oes da Tabela de 

Pagamentos deverao ser comunicadas pela Emissora a B3 e ao Agente Fiduciario. 

8.1.4. A amortizat;ao antecipada dos CRI sera efetuada sob a ciencia do Agente Fiduciario 

e alcan<;ara, indistintamente, todos os CR!, sendo os recurses recebidos pela Securitizadora 

repassados aos Titulares de CR!, em ate 3 (tres) Dias Uteis contados do seu efetivo 

recebimento na Conta Centralizadora . 

8.2. Resqate Antecioado. A Securitizadora devera promover o resgate antecipado da 

totalidade dos CR! vinculados ao presente Termo de Securitiza<;ao, de maneira unilateral, no 
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ambiente da 83, em caso de recebimento de recursos suficientes para a quita<;ao integral do 

Credito Imobiliario e das Obriga<;oes Garantidas, na Conta Centralizadora, sejam tais recursos 

pagos pela Devedora em virtude de Liquida<;ao Antecipada Facultativa ou decorrentes do 

pagamento dos Direitos Credit6rios . 

8.2.1. 0 resgate antecipado dos CRI sera efetuado sob a ciencia do Agente Fiduciario e 

alcan<;ara , indistintamente, todos os CRI, sendo os recursos recebidos pela Securitizadora 

repassados aos Titulares de CRI, em ate 3 (tres) Dias Uteis contados do seu efetivo 

recebimento na Conta Centralizadora. 

8.2.2. Na hip6tese de os CRI serem automaticamente resgatados antecipadamente, em 

fun<;ao da quita<;ao integral antecipada do Credito Imobiliario, sera devido aos Titulares dos 

CRI um montante equivalente ao Valor Nominal Unitario Atualizado, acrescido dos Juros 

Remunerat6rios, desde a Data de Emissao ou ultima Data de Vencimento ate a data do efetivo 

resgate. Na hip6tese de os CRI serem resgatados em fun<;ao da ocorrencia de Liquida<;ao 

Antecipada Facultativa, sera devido tambem o Premio de Pagamento Antecipado. 

8.3. Vedacao a Amortizac;ao e ao Resgate Antecioado Facultativo dos CRI. Sem prejuizo 

do disposto nesta clausula, a Emissora nao podera, a qualquer tempo, realizar o resgate 

antecipado parcial ou total dos CRI Seniores, dos CRI Subordinados e/ou de ambos, caso nao 

tenha ocorrido um evento de pre-pagamento do Credito Imobiliario, excetuada a possibilidade 

de aquisi<;ao, pela Emissora, dos CRI de sua pr6pria emissao, em decorrencia de negocia<;ao 

direta com qualquer dos Titulares de CRI. 

8.4. Procedimentos oara Amortizac;ao e Resgate Antecioado dos CRI. A amortiza<;ao 

antecipada e o resgate antecipado dos CRI custodiados eletronicamente na 83 seguirao os 

procedimentos de liquida<;ao adotados pela 83, caso os CRI estejam custodiados 

eletronicamente na 83, sendo que a Securitizadora fica autorizada a realizar a amortiza<;ao ou 

o resgate antecipado dos CRI, conforme o caso, unilateralmente, no ambiente da 83, 

observados os procedimentos da 83. 

8.4.1. A 83 devera ser notificada pela Emissora sobre a realiza<;ao de resgate antecipado 

dos CRI com antecedencia minima de 3 (tres) Dias Uteis da efetiva data de sua realiza<;ao, 

por meio de correspondencia com o de acordo do Agente Fiduciario. 

8.5. Eventos de Vencimento Antecipado da CC8. Observados os procedimentos 

descritos neste Termo de Securitiza<;ao, a Securitizadora podera declarar o vencimento 
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antecipado das Obriga<;oes Garantidas, mediante o envio de simples notifica<;ao a Devedora, 

na ocorrencia das seguintes hip6teses ou, ainda, de outros Eventos de Vencimento Antecipado 

expressamente definidos nos Documentos da Opera<;ao ou em lei : 

i) se ocorrer inadimplemento de qualquer obriga<;ao assumida pela Devedora ou 

pelos Avalistas, em consonancia com as clausulas e condi<;oes estabelecidas na CCB ou em 

qualquer dos Documentos da Opera<;ao, desde que nao sanado no prazo de cura especifico 

previsto para a referida obriga<;ao ou, na ausencia de prazo especifico, no prazo de 2 (dais) 

Dias Uteis, em caso de descumprimento de obrigac;ao de pagar, ou no prazo de 20 (vinte) dias 

corridos, em caso de descumprimento de obriga<;ao de fazer ou de nao fazer. Os prazos 

previstos neste item serao contados da data de ciencia da Devedora e/ou dos Avalistas, ou do 

envio de aviso a Devedora e/ou aos Avalistas, pela Emissora, acerca do respectivo 

inadimplemento, o que ocorrer primeiro; 

ii) se ocorrer, ap6s a Data da Emissao, inadimplemento de qualquer obrigac;ao 

assumida pela Devedora, pelos Avalistas e/ou par quaisquer Afiliadas da Devedora ou dos 

Avalistas, inclusive no exterior, de suas obrigac;oes decorrentes de outros contratos, 

emprestimos ou descontos celebrados com a Emissora, com quaisquer entidades Afiliadas da 

Emissora e/ou com quaisquer terceiros, bem coma se ocorrer a declarac;ao de vencimento 

antecipado dos respectivos instrumentos e das obriga<;5es ali consubstanciadas, por qualquer 

motivo e independentemente do valor; 

iii) se for constatado o protesto de titulos de responsabilidade da Devedora e/ou dos 

Avalistas, em razao do inadimplemento de obriga<;oes cujo valor, individual ou em conjunto, 

seja igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ressalvado o protesto tirado 

par erro OU ma-fe do respectiVO Credor; 

iv) se a reaquisic;ao dos Direitos Credit6rios Sujeitos a Recompra nao for concluida 

junta aos respectivos parceiros comerciais da Devedora, com a emissao do competente termo 

de cessao fiduciaria dos Direitos Credit6rios Sujeitos a Recompra e a averbac;ao deste a 
margem do registro do Contrato de Cessao Fiduciaria em cart6rios de registro de titulos e 

documentos das comarcas de Ribeirao Preto - SP e Sao Paulo - SP, aperfei<;oando, assim, a 

cessao fiduciaria dos Direitos Credit6rios Sujeitos a Recompra, no prazo de ate 30 (trinta) dias 

contados da Data da Primeira Integralizac;ao; 

v) se a Devedora e/ou os Avalistas forem inscritos no Cadastro de Devedoras de 

Cheques sem Fundo - CCF, ou, ainda, se constarem informa<;oes negativas a seu respeito no 



Sistema de Informac;oes de Credito do Banco Central, que, a criteria da Emissora, possa afetar 

a sua capacidade de cumprir as obrigac;oes assumidas na CCB; 

vi) se a Devedora e/ou quaisquer Afiliadas da Devedora, inclusive no exterior, 

tornarem-se insolventes, requerer(em) ou tiver(em), falencia, recuperac;ao judicial ou 

extrajudicial requerida ou decretada, sofrer(em) intervenc;oes, regime de administrac;ao 

especial temporaria, sequestro ou penhora de bens, ou liquidac;ao judicial ou extrajudicial; 

vii) se os Avalistas e/ou quaisquer Afiliadas dos Avalistas, inclusive no exterior, 

tornarem-se insolventes, requerer(em) ou tiver(em), falencia, insolvencia civil , recuperac;ao 

judicial ou extrajudicial, ausencia ou interdic;ao requerida ou decretada, conforme aplicavel , 

sofrer(em) intervenc;oes, regime de administrac;ao especial temporaria, sequestro ou penhora 

de bens, ou liquidac;ao judicial ou extrajudicial, conforme aplicavel , ou em caso de morte dos 

Avalistas, desde que a sua substituic;ao por outros Avalistas com capacidade de pagamento 

igual ou superior nao seja formalizada no prazo de ate 5 (cinco) dias a contar do evento; 

viii) se for comprovada a falsidade de qualquer declarac;ao, informac;ao ou documento 

que houver sido, respectivamente, firmada, fornecida ou entregue pela Devedora e/ ou pelos 

Avalistas; 

ix) se a Devedora e/ou os Avalistas sofrer(em) qualquer(quaisquer) medida(s) 

judicial(ais) ou extrajudicial(ais) que, por qualquer forma, possa(m) afetar negativamente, 

direta ou indiretamente, a sua capacidade de cumprir as obrigac;oes previstas na CCB ou em 

qualquer outro Documento da Operac;ao e/ou as Garantias e/ou as obras de incorporac;ao do 

Empreendimento; 

x) se as Garantias e/ou outras garantias reais ou fidejuss6rias que venham a ser 

eventualmente convencionadas, por qualquer motivo, se tornarem inabeis, impr6prias, ou 

insuficientes para assegurar o pagamento das Obrigac;oes Garantidas e desde que nao sejam 

substituidas, ou complementadas, na forma prevista na CCB; 

xi) se, sem o expresso consentimento da Emissora, ocorrer a transferencia a terceiros 

dos direitos e obrigac;oes da Devedora e/ou dos Avalistas decorrentes da CCB ou dos demais 

Documentos da Operac;ao; 



xii) se, sem o expresso consentimento da Emissora, a Devedora tiver o seu controle 

societario, direto ou indireto, cedido, transferido ou por qualquer outra forma alienado ou 

modificado; 

xiii) se ocorrer alterac;ao do objeto social da Devedora, de forma a alterar as atividades 

principais ou a agregar as suas atividades novos negocios que possam representar desvios 

em relac;ao as atividades atualmente desenvolvidas; 

xiv) se, sem o expresso consentimento da Emissora, a Devedora sofrer, durante a 

vigencia da CCB, qualquer operac;ao de transformac;ao, incorporac;ao, fusao, cisao ou outra 

forma de reorganizac;ao societaria ou de seus ativos; 

xv) caso a Devedora e/ou os Avalistas, na qualidade de mutuarios, venham, sem a 

expressa autorizac;ao da Emissora, a emprestar recurses a seus s6cios (no caso da Devedora) 

ou a quaisquer terceiros, independentemente do valor, das condic;oes de pagamento ou da 

finalidade do mutuo; 

xvi) se ocorrer a realizac;ao de reduc;ao de capital social da Devedora com outra 

finalidade que nao a absorc;ao de prejuizos, sem que haja anuencia previa da Emissora, por 

escrito; 

xvii) pagamentos de dividendos aos s6cios da Devedora, incluindo dividendos a tftulo 

de antecipac;ao e/ou rendimentos sob a forma de juros sobre capital pr6prio, quando a 

Devedora estiver em mora com relac;ao a qualquer obrigac;ao decorrente da CCB ou de outros 

Documentos da Operac;ao, pecuniaria ou nao, sem a expressa autoriza<;ao da Emissora; 

xviii) caso a Devedora venha a assumir qualquer nova divida em face de terceiros, sem 

a expressa autorizac;ao da Emissora, mediante a contratac;ao de mutuo, financiamento, 

abertura de linha de credito, arrendamento mercantil, emissao de titulos de dfvida, valores 

mobiliarios e quaisquer titulos ou ativos financeiros que possam ser convertidos em divida da 

Devedora, ou qualquer outra modalidade de endividamento que, no entendimento da 

Emissora, possam agravar o risco de descumprimento das Obrigac;oes Garantidas; 

xix) se houver a realizac;ao, por qualquer autoridade governamental, de sequestro, 

expropriac;ao, nacionalizac;ao, desapropriac;ao ou, de qualquer outro de modo aquisic;ao 

compuls6ria da totalidade ou parte substancial dos ativos ou propriedades da Devedora e/ou 

dos Avalistas; 
( 



xx) caso ocorra venda, cessao, conferencia ao capital, constituic;ao de direito real em 

garantia ou qualquer outra forma de transferencia ou onerac;ao, direta ou indireta, do Im6vel 

ou das Unidades, ou qualquer outro ato ou neg6cio jurfdico que possa afetar as obrigac;oes 

assumidas nos termos das Promessas de Compra e Venda, sem a previa e expressa anuencia 

da Emissora; 

xxi) se houver a pratica de qualquer ato ou neg6cio jurfdico pela Devedora ou pelos 

Avalistas ou, ainda, a ocorrencia de qualquer fato que possa, a criteria da Emissora, afetar 

adversamente, direta ou indiretamente, os pagamentos previstos nas Promessas de Compra 

e Venda; 

xxii) caso haja o descumprimento de qualquer decisao judicial transitada em julgado ou 

laudo arbitral definitivo e inconteste, contra a Devedora e/ou os Avalistas, envolvendo valor 

unitario ou agregado igual ou superior R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

xxiii) caso seja proferida decisao judicial por qualquer tribunal (6rgao colegiado), 

independentemente de seu transito em julgado, condenando a Devedora e/ou quaisquer de 

seus respectivos s6cios ou administradores (conforme aplicavel) e/ou os Avalistas, por crimes: 

(a) contra a economia popular, a fe publica, a administrac;ao publica e o patrim6nio publico; 

(b) contra o patrim6nio privado, o sistema financeiro ou o mercado de capitais; (c) 

falimentares; (d) eleitorais; (e) de lavagem ou ocultac;ao de bens, direitos e valores; (f) de 

trafico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 

xxiv) caso seja proferida decisao judicial por qualquer jufzo, em qualquer instancia, 

independentemente de seu transito em julgado, que, a criteria exclusivo da Emissora, resulte 

ou possa vir a resultar em um efeito material adverso aos neg6cios da Devedora e/ou dos 

Avalistas, aos seus ativos, a sua situac;ao financeira, a sua liquidez, a a CCB, as Garantias, a 

incorporac;ao do Empreendimento ou ao cumprimento das Obrigac;oes Garantidas; 

xxv) caso haja qualquer alterac;ao substancial nas condic;oes financeiras, econ6micas, 

comerciais, operacionais, regulat6rias ou societarias ou nos neg6cios da Devedora e/ou dos 

Avalistas, conforme aplicavel, que, a criteria exclusivo da Emissora, resulte ou que possa 

resultar em efeito material adverso a sua situac;ao financeira, a sua liquidez, aos seus ativos, 

a a CCB, as Garantias ou ao cumprimento das Obrigac;oes Garantidas; 



xxvi) se o Im6vel ou qualquer das Unidades sofrerem deprecia<.;ao, deteriora<.;ao ou 

desvalorizac;ao representativa, a criteria da Emissora, ou ainda se sofrerem turbac;ao ou 

esbulho, exceto se a Devedora substituir par outra garantia de mesmo valor e condi<.;oes, 

aceita pela Emissora, a seu exclusive criteria, na forma da CCB; 

xxvii) se for proposta qualquer a<.;ao judicial, pela Devedora, pelos Avalistas ou par suas 

respectivas Afiliadas, que tenha par objeto discutir a posse e/ou a propriedade do Im6vel, das 

Unidades e/ou as Garantias, notadamente a<.;oes possess6rias ou reipersecut6rias, ou se for 

proferida decisao judicial par qualquer juizo, em qualquer instancia, independentemente de 

seu transito em julgado, que, a criteria exclusive da Emissora, resulte ou possa vir a prejudicar 

a formaliza<.;ao das Garantias ou dos direitos da Emissora sobre o Im6vel ou sabre os Direitos 

Credit6rios; 

xxviii) nao renova<.;ao, cancelamento, revogac;ao ou suspensao das autorizac;oes, alvaras 

e licen<.;as, necessarias para a incorpora<.;ao do Empreendimento e/ou para o regular 

funcionamento e exerdcio das atividades da Devedora, conforme aplicavel, incluindo, mas nao 

se limitando a, licen<.;as ambientais; 

xxix) seja proferida qualquer decisao administrativa ou judicial que reconhe<.;a que o 

Empreendimento violou leis de zoneamento, ambientais ou de protec;ao do patrimonio 

hist6rico, artistico, paisagistico e cultural, descumpriu diretrizes do planejamento urbano; 

xxx) caso a Emissora rejeite a proposta de altera<.;ao do Cronograma de Obras 

apresentada pela Devedora, nos termos do item 3.2 do Quadro III da CCB; 

xxxi) termino de contratos firmados com prestadores de servi<.;os relacionados a esta 

Operac;ao, sobretudo o Agente Fiduciario, o Banco Depositario e o Servicer, e, par 

consequencia, a interrupc;ao no fornecimento dos respectivos servi<.;os, exceto se a 

substituic;ao de tais prestadores de servic;os for realizada e aprovada pela Emissora, no prazo 

de ate 5 (cinco) Dias Uteis; e 

xxxii) caso a Devedora nao envie os Relat6rios de Verificac;ao ou os Documentos 

Comprobat6rios da Destinac;ao dos Recurses, quando solicitados pelo Agente Fiduciario, na 

forma e no prazo previstos neste Termo de Securitizac;ao e na CCB, observado, neste caso, [ 

um prazo de cura de 3 (tres) Dias Uteis adicionais. 

8.5.1. Na ocorrencia de quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado elencados nas 

alf neas "i", "ii", "iii", "iv", "v", "vii", "viii", "ix", "x", "xi", "xiii", "xv", "xvi", "xviii", "xix", "xx", 



"xxi", "xxii", "xxiv", "xxv", "xxvi", "xvii", "xviii", xxix", "xxx", "xxxi " ou "xxxii" do item 8.5 

acima, a Securitizadora convocara, em ate 2 (dois) Dias Uteis da data em que tomar ciencia 

da ocorrencia do referido evento, uma Assembleia de Titulares de CRI, que devera ser 

realizada no prazo maxima de 20 (vinte) dias a contar da data da primeira das 3 (tres) 

publicac;oes do respectivo edital, para que seja deliberada por Titulares de CRI que 

representem a maioria qualificada dos CRI em Circulac;ao, pela nao declarac;ao do vencimento 

antecipado dos CRI, em qualquer convocac;ao, caso contrario, independentemente do motivo 

(nao realizac;ao da referida assembleia no prazo definido ou falta de quorum de instalac;ao ou 

falta de quorum de aprovac;ao), a Securitizadora declarara o vencimento antecipado das 

Obrigac;oes Garantidas. 

8.5.2. Na ocorrencia de quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado elencados nas 

alineas "vi", "xii", "xiv", "xvii" ou "xxiii" do item 8.5 acima, a Securitizadora declarara o 

vencimento antecipado das Obrigac;oes Garantidas, em ate 2 (dois) Dias Uteis da data em que 

tomar ciencia da ocorrencia do referido evento, independentemente da realizac;ao de 

Assembleia de Titulares de CRI. 

8.5.3. Na hipotese de declarac;ao do vencimento antecipado das Obrigac;oes Garantidas, 

incidirao sobre os valores devidos e nao pagos o Premio de Pagamento Antecipado e os 

encargos moratorios previstos neste Termo de Securitizac;ao, calculados desde a data em que 

as Obrigac;oes Garantidas se tornarem antecipadamente devidas ate a data do seu pagamento 

integral. 

8 .5.4. A Devedora ou os Avalistas deverao liquidar as Obrigac;oes Garantidas no prazo de 

ate 2 (dois) Dias Uteis contados do recebimento de simples notificac;ao de vencimento 

antecipado, e os CRI deverao ser automaticamente resgatados antecipadamente mediante a 

realizac;ao de tal pagamento, sendo facultado a Securitizadora e ao Agente Fiduciario iniciar 

imediatamente OS procedimentos necessarios para excussao das Garantias, 

independentemente de qualquer notificac;ao adicional ao aviso de vencimento antecipado. 

9. DAS GARANTIAS 

9.1.1. Como forma de assegurar o cumprimento de todas as Obrigac;oes Garantidas, alem 

do Regime Fiduciario, com a consequente constituic;ao do Patrimonio Separado, e da 

Subordinac;ao, serao constituidas as seguintes Garantias: 

( i) o aval outorgado pelos Avalistas na CCB; 



(ii) a cessao fiduciaria dos Direitos Credit6rios recebiveis decorrentes das vendas das 

Unidades ja realizadas, nos termos do Contrato de Cessao Fiduciaria; 

(iii) promessa de cessao fiduciaria (a) de recebiveis decorrentes das vendas futuras das 

Unidades que venham a ser realizadas; e (b) dos Direitos Credit6rios Sujeitos a 

Recompra; e (c) dos Direitos Credit6rios da Venda dos Bens Dados em Pagamento, nos 

termos do Contrato de Cessao Fiduciaria; e 

(iv) a alienac_;ao fiduciaria do Jm6vel e das Unidades, nos termos do Contrato de Alienac_;ao 

Fiduciaria. 

9 .1.1.1. A concessao das Garantias e pactuada nesta data, nos termos dos Documentos da 

Operac_;ao, sendo certo que tais Garantias terao sido devidamente constituidas em beneficio 

do Patrim6nio Separado ate a Data da Primeira Integralizac_;ao, mediante os registros (i) do 

Contrato de Cessao Fiduciaria em cart6rios de titulos e documentos das comarcas de Ribeirao 

Preto - SP e Sao Paulo - SP; e (ii) da CCI e do Contrato de Alienac_;ao Fiduciaria na matricula 

do Im6vel, perante o cart6rio de registro de im6veis competente. 

9.2. A cessao fiduciaria (a) de recebiveis decorrentes das vendas futuras das Unidades 

que venham a ser realizadas; (b) dos Direitos Credit6rios Sujeitos a Recompra; e (c) dos 

Direitos Credit6rios da Venda dos Bens Dados em Pagamento serao oportunamente 

constituidas em beneficio do Patrimonio Separado, mediante os registros dos respectivos 

Termos de Cessao Fiduciaria (conforme definido no Contrato de Cessao Fiduciaria) em 

cart6rios de titufos e documentos das comarcas de Ribeirao Preto - SP e Sao Paulo - SP. 

9.3. Nao serao constitufdas garantias espedficas, reais ou pessoais, diretamente sabre 

os CRI, que gozarao indiretamente das Garantias. Os CRI nao contarao com garantia flutuante 

da Emissora, razao pefa qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimonio, que nao 

componha o Patrim6nio Separado, nao sera utilizado para satisfazer as obrigac_;6es assumidas 

no ambito do presente Termo de Securitizac_;ao. 

9.4. As Garantias sao prestadas em garantia de todas as Obrigac_;oes Garantidas, nos 

termos dos respectivos Documentos da Operac_;ao. 

9.5. Fica certo e ajustado o carater nao excfudente, mas cumulativo entre si, das 

Garantias, podendo o Agente Fiduciario, em beneficio dos titulares de CRI, executar todas e 

quaisquer garantias outorgadas a Securitizadora 
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simultaneamente au em qualquer ordem, sem que com isso prejudique qualquer direito au 

possibilidade de exerce-lo no futuro, ate a quitac;ao integral das Obrigac;oes Garantidas. A 

excussao das Garantias podera ser realizada no todo au em pa rte, em procedimento (mica au 

em procedimentos simultaneos au sucessivos, conforme procedimentos e ordem de excussao 

definida pela Assembleia de Titulares de CRI. A excussao de uma das Garantias nao ensejara, 

em hip6tese nenhuma, perda da opc;ao de se excutir as demais. 

9 .6. As Garantias foram outorgadas em carater irrevogavel e irretratavel, vigendo ate 

a integral liquidac;ao das Obrigac;oes Garantidas, nos termos dos Documentos da Operac;ao. 

9.7. A Razao Minima ea Inadimplencia Maxima serao verificadas pela Emissora e pelo 

Agente Fiduciario, mensalmente, em cada Data de Vencimento, com base nos documentos, 

relat6rios e informac;oes fornecidos pela Devedora, conforme previsto na CCB. Nas hip6teses 

de a Razao Minima au a Inadimplencia Maxima nao serem atendidos, o Agente Fiduciario 

notificara o fato a Emissora ea Devedora, em ate 3 (tres) dias contados da data de calculo, 

que correspondera a Data de Vencimento mais recente. 

9.7.1. Sempre que a Devedora receber uma notificac;ao do Agente Fiduciario au da 

Emissora, informando a respeito do descumprimento da Razao Minima au da Inadimplencia 

Maxima, au, ainda, informando que, par outro qualquer motivo, as Garantias se tornaram 

inabeis, impr6prias, au insuficientes para assegurar o pagamento das Obrigac;oes Garantidas, 

conforme justificado na notificac;ao, a Devedora devera, no prazo de ate 10 ( dez) dias 

contados do recebimento de tal notificac;ao, oferecer outra garantia para reforc;ar au substituir 

as Garantias, conforme o caso. Nesta hip6tese, o Agente Fiduciario convocara uma Assembleia 

de Titulares de CRI para deliberar a respeito da aceitac;ao au nao da nova garantia ofertada 

pela Devedora. 

9.7.2. Caso as Titulares dos CRI aceitem a nova garantia ofertada pela Devedora, a 

Emissora e a Devedora deverao, no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da deliberac;ao da 

Assembleia de Titulares de CRI: 

(i) celebrar as instrumentos necessarios para a devida constituic;ao das novas garantias; e 

(ii) a Devedora devera cumprir todas as formalidades previstas em lei para a devida 

formalizac;ao e aperfeic;oamento das garantias, sobretudo registrar as instrumentos 

mencionados no subitem "i" acima, as suas expensas, na forma prescrita em lei e a 

contento da Emissora . 



9.7.3. 0 descumprimento dos prazos definidos nos itens 9. 7.1 e 9. 7.2 acima, por qualquer 

motivo, independentemente de qual seja a parte culpada, assim como a rejeic;ao da garantia 

ofertada pela Assembleia de Titulares de CRI, ao seu exclusivo criterio, darao a Emissora o 

direito de decretar o vencimento antecipado das Obrigac;oes Garantidas, mediante o envio de 

simples notifica<;ao a Devedora . 

9.7.4. Alternativamente, na hip6tese de inobservancia da Razao Minima, a Devedora 

podera, no prazo de ate 10 (dez) dias contados do recebimento da notifica<;ao prevista no 

item 9. 7 .1 acima, efetuar a amortizac;ao antecipada do Credito Imobiliario, a fim de 

reenquadrar a Razao Minima . Neste caso, a Devedora ficara dispensada de observar o 

percentual mlnimo da amortiza<;ao antecipada, previsto no item 8.1 acima, mas ficara sujeita 

ao pagamento do Premio de Pagamento Antecipado. 

10. DA ORDEM DE PRIORIDADE DE PAGAMENTOS 

10.1. Os pagamentos a serem feitos pelo Patrimonio Separado deverao obedecer a 
seguinte ordem de prioridade nos pagamentos ("Cascata de Paqamentos Ordinaria"), 

observado o disposto no item 10.2 abaixo, sendo que os pagamentos dos CRI Subordinados 

somente serao realizados caso os CRI Seniores tenham recebido todos os pagamentos a eles 

devidos no perfodo, de modo que cada item abaixo somente sera pago caso existam 

disponibilidades ap6s o cumprimento do item anterior. Adicionalmente, cada item abaixo inclui 

os montantes referentes ao perfodo em questao e eventuais valores vencidos e nao pagos 

referentes a perlodos anteriores: 

{i) Despesas incorridas e nao pagas; 

(ii) reembolso de despesas que tenham sido adiantadas pelos Titulares de CRI ao Agente 

Fiduciario, nos termos do item 14.13.2 abaixo, se houver; 

(iii) recomposic;ao do Valor Mlnimo do Fundo de Despesas, caso necessario; 

(iv) encargos morat6rios eventualmente incorridos ao pagamento dos CRI Seniores; 

{v) Juros Remunerat6rios dos CRI Seniores, utilizando-se os recursos existentes no Fundo 

de Liquidez, se houver; 
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(vi) Juros Remunerat6rios dos CRI Subordinados, utilizando-se os recurses existentes no 

Fundo de Liquidez, se houver; 

(vii) amortiza<;ao programada dos CRI Seniores no respective perfodo, nos termos do item 

7.3 acima; 

(viii) amortiza<;ao programada dos CRI Subordinados no respective perfodo, nos termos do 

item 7.3 acima; 

(ix) amortiza<;ao antecipada compuls6ria dos CRI Seniores no respective periodo, nos termos 

do item 8.1.1 acima, no valor correspondente a 67,00% (sessenta e sete por cento) dos 

recurses disponfveis ap6s o pagamento dos itens anteriores; 

(x) amortiza<;ao antecipada compuls6ria dos CRI Subordinados, nos termos do item 8 .1.1 

acima; e 

(xi) o saldo excedente do Credito Imobiliario resultante ap6s todos os pagamentos previstos 

nos itens anteriores, se houver, sera pago aos Titulares dos CRI Subordinados, a tftulo 

de premio pela Subordina<;ao. 

10.2. Os pagamentos a serem feitos pelo Patrimonio Separado deverao obedecer a 
seguinte ordem de prioridade nos pagamentos ("Cascata de Pagamentos Extraordinaria"), na 

ocorrencia dos eventos elencados no item 10.4 abaixo, observado que, uma vez iniciada a 

utiliza<;ao da Cascata de Pagamento Extraordinaria, os pagamentos nao mais seguirao a 

Cascata de Pagamento Ordinaria, exceto se de outra maneira deliberar a Assembleia de 

Titulares de CRI. Adicionalmente, cada item abaixo inclui os montantes referentes ao perfodo 

em questao e eventuais valores vencidos e nao pages referentes a perfodos anteriores: 

(i) Despesas incorridas e nao pagas; 

(ii) reembolso de despesas que tenham sido adiantadas pelos Titulares de CRI ao Agente 

Fiduciario, nos termos do item 14.13.2 abaixo, se houver; 

(iii) recomposi<;ao do Valor Mfnimo do Fundo de Despesas, caso necessario; 

(iv) encargos morat6rios eventualmente incorridos ao pagamento dos CRI Seniores; 

{v) Juros Remunerat6rios dos CRI Seniores; 
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(vi) amortizac,;ao integral dos CRI Seniores; 

(vii) ap6s a liquidac,;ao total dos CRI Seniores, encargos morat6rios eventualmente incorridos 

ao pagamento dos CRI Subordinados; 

(viii) ap6s a liquidac,;ao total dos CRI Seniores, pagamento de remunerac,;ao dos CRI 

Subordinados; 

(ix) ap6s a liquidac,;ao total dos CRI Seniores, pagamento de amortizac,;ao integral dos CRI 

Subordinados; 

(x) o saldo excedente do Credito Imobiliario resultante ap6s todos os pagamentos previstos 

nos itens anteriores, se houver, sera pago aos Titulares dos CRI Subordinados, a titulo 

de premio pela Subordinac,;ao; e 

(xi) o saldo excedente da Conta Centralizadora resultante ap6s todos os pagamentos 

previstos nos itens anteriores, se houver, sera restitufdo a Devedora, juntamente com 

os rendimentos das Aplicac,;oes Financeiras. 

10.3. Os pagamentos a serem feitos pelo Patrimonio Separado para os Titulares dos CRI, 

de acordo com a Cascata de Pagamentos em vigor, utilizarao os montantes disponiveis na 

Conta Centralizadora na Data de Vencimento em questao, observado que o Fundo de Despesas 

sera utilizado no pagamento das Despesas e o Fundo de Liquidez sera utilizado no pagamento 

dos Juros Remunerat6rios dos CRI. Montantes recebidos na Conta Centralizadora durante o 

mes corrente, decorrentes de pagamentos dos Direitos Credit6rios somente serao utilizados 

para efeitos de pagamentos aos Titulares dos CRI na pr6xima Data de Vencimento. 

10.4. Os pagamentos dos CRI deverao obedecer a Cascata de Pagamento Extraordinaria 

no caso da ocorrencia dos seguintes eventos: 

(i) no caso de pedido ou decretac,;ao de recuperac,;ao extrajudicial ou judicial, falencia, 

Regime de Administrac,;ao Especial Temporaria (RAET), intervenc,;ao, liquidac,;ao judicial 

ou extrajudicial ou regime similar em relac,;ao a Emissora; 

(ii) caso a Cascata de Pagamentos em vigor seja a Cascata de Pagamentos Ordinaria, o nao 

pagamento dos Juros Remunerat6rios dos CRI Seniores ou da amortizac,;ao programada 
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do Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI Seniores, nao sanada no prazo de 2 (dais) 

Dias Uteis contados da respectiva Data de Vencimento ; 

(iii) a razao entre (a) o somat6rio dos saldos devedores dos Direitos Credit6rios adimplentes, 

assim considerados aqueles que nao apresentam atraso igual ou superior a 90 

(noventa), com os valores de mercado das Unidades em estoque, descritos no Laudo de 

Avaliar;ao mais recente; e (b) o Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI, incluindo os 

Juras Remunerat6rios ja capitalizados e eventuais encargos e Despesas previstos neste 

Termo de Securitizar;ao, nao seja, a qualquer momenta, equivalente a, pelo menos, 1,3 

(um inteiro e tres decimos) ("Razao Minima"); 

(iv) caso haja Direitos Credit6rios com atraso superior a 90 (noventa) dias, em volume igual 

ou superior a 15% (quinze par cento) do total de Diretos Credit6rios, levando-se em 

considerar;ao os valores dos saldos remanescentes de cada contrato, e nao somente os 

valores das parcelas em atraso ("Inadimplencia Maxima"); 

(v) quando estiver em curso um Evento de Vencimento Antecipado; 

10.5 . Uma vez que tenha cessado ou sido sanado o evento que motivou a ador;ao da 

Cascata de Pagamento Extraordinaria, a ordem de pagamentos dos CRI retornara 

automaticamente para a Cascata de Pagamento Ordinaria . Caso seja declarado o vencimento 

antecipado das Obrigar;oes Garantias, a Cascata de Pagamentos Extraordinaria vigera ate a 

liquidar;ao integral dos CRI. 

11. DAS DECLARAtOES E OBRIGAtOES DA EMISSORA 

11.1. A Emissora obriga-se a informar ao Agente Fiduciario todos os fatos relevantes 

acerca da Emissao, bem coma aqueles relativos a pr6pria Emissora par meio de comunicar;ao 

par escrito em ate 2 (dais) Dias Uteis da ocorrencia de tais fatos. 

11.2. A Emissora obriga-se a encaminhar ao Agente Fiduciario um relat6rio mensal, que 

par sua vez devera coloca-lo a disposir;ao dos Titulares de CRI, ate o 200 (vigesimo) dia do 

mes subsequente, ratificando a vincular;ao do Credito Imobiliario, representado pela CCI, aos 

CRI. 

11.2.1. 0 relat6rio mensal referido no item anterior devera incluir: 
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(i) data de emissao dos CR!; 

(ii) data de vencimento final dos CR!; 

(iii) saldo do Valor Nominal Unitario na Datas de Vencimento do referido mes, ja 

considerando o seu pagamento e as datas de amortiza~ao extraordinaria/ resgate 

antecipado; 

(iv) valor pago aos Titulares de CR! na Data de Vencimento do referido mes; 

(v) valor nominal total do Credito Imobiliario; e 

(vi) status das Garantias: saldo devedor dos Direitos Credit6rios, Razao Minima e 

Inadimplencia Maxima. 

11.2.2. Os referidos relat6rios de gestao serao preparados e encaminhados pela Emissora 

ao Agente Fiduciario, nos termos do item 11.2 acima. 

11.3. A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informa~oes e declara~oes 

prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos Titulares de CRI, ressaltando que 

analisou diligentemente, em conformidade com opinioes legais emitidas no ambito da 

opera~ao, os documentos relacionados com os CR!, para verifica~ao de sua legalidade, 

veracidade, ausencia de vicios, consistencia, corre~ao e suficiencia das informa~oes 

disponibilizadas aos Titulares de CRI. 

11.4. A Emissora obriga-se desde ja a informar e enviar o organograma, todos os dados 

financeiros e atos societarios necessarios a realiza~ao do relat6rio anual, conforme artigo 15 

da Instru~ao CVM 583/16, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais 

deverao ser devidamente encaminhados pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do 

encerramento do prazo para disponibiliza~ao na CVM do relat6rio anual do Agente Fiduciario. 

0 referido organograma do grupo societario da Emissora devera conter, inclusive, 

controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no 

encerramento de cada exerdcio social. 

11.5. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares de CR!, no prazo de 5 (cinco) Dias 

Uteis contados da respectiva solicita~ao, todas as informa~oes relativas ao Credito Imobiliario. ( 



11.6. A Emissora compromete-se a notificar, em ate 2 (dais) Dias Uteis o Agente 

Fiduciario que, par sua vez, compromete-se a notificar imediatamente os Titulares de CRI e o 

Coordenador da Oferta (exclusivamente durante o prazo de colocac;ao no mercado primario 

dos CRI) caso quaisquer das declarac;oes aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente 

inverfdicas, incompletas ou incorretas. 

11.7. A Emissora neste ato declara que: 

(i) e uma sociedade devidamente organizada, constitufda e existente sob a forma de 

sociedade par ac;oes com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizac;oes necessarias a Emissora 

para celebrac;ao deste Termo de Securitizac;ao e dos demais Documentos da Operac;ao 

de que seja parte, a Emissao dos CRI e ao cumprimento de suas obrigac;oes aqui 

previstas e previstas nos demais Documentos da Operac;ao de que seja pa rte, tendo sido 

satisfeitos todOS OS requisitOS legais e estatutariOS necessariOS referentes a 
Securitizadora para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitizac;ao e os demais 

Documentos da Operac;ao de que seja parte tern poderes estatutarios e/ou delegados 

para assumir, em seu name, as obrigac;oes ora estabelecidas e, sendo mandatarios, 

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em 

pleno vigor; 

(iv) e legftima e (mica titular do Credito Imobiliario representado pela CCI; 

(v) foi contratado escrit6rio especializado para avaliar as Garantias e que o Credito 

Imobiliario representado pela CCI, em conformidade com opiniao legal da Operac;ao, 

encontra-se livre e desembarac;ado de quaisquer onus, gravames ou restric;oes de 

natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do conhecimento da Securitizadora a 

existencia de qualquer fato que impec;a ou restrinja o direito da Securitizadora de 

celebrar este Termo de Securitizac;ao e os demais Documentos da Operac;ao de que seja 

pa rte; 

(vi) nao tern conhecimento da existencia de procedimentos administrativos ou ac;oes 

judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Securitizadora em 

qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar o Credito Imobiliario representado 



pela CCI, as Garantias, a Conta Centralizadora ou, ainda que indiretamente, o presente 

Termo de Securitizac;ao; 

(vii) nao ha qualquer ligac;ao entre a Securitizadora e o Agente Fiduciario que impec;a o 

Agente Fiduciario de exercer plenamente suas func;oes; e 

(viii) este Termo de Securitizac;ao e os demais Documentos da Operac;ao de que seja parte 

constituem uma obrigac;ao legal, valida e vinculativa da Securitizadora, exequivel de 

acordo com os seus termos e condic;oes. 

11.8. Ede responsabilidade da Securitizadora, as expensas da Devedora, emitir 0 termo 

de liberac;ao das Garantias, sob supervisao do Agente Fiduciario, conforme previsto nos 

Documentos da Operac;ao. 

12. DA INSTITUI<;AO DO REGIME FIDUCIARIO 

12.1. Na forma do artigo go da Lei no 9.514/97, a Emissora institui Regime Fiduciario 

sobre o Credito Imobiliario representado pela CCI, a CCI, as Garantias e a Conta 

Centralizadora, constituindo o Credito Imobiliario representado pela CCI lastro para a emissao 

dos CRI. 

12.2. O Credito Imobiliario representado pela CCI, a CCI, as Garantias e a Conta 

Centralizadora sob Regime Fiduciario permanecerao separados e segregados do patrim6nio 

comum da Emissora ate o vencimento e pagamento integral dos CRI. 

12.3. 0 Patrim6nio Separado, unico e indivisfvel, sera composto pelo Credito Imobiliario 

representado pela CCI, a CCI, pelas Garantias e pela Conta Centralizadora e sera destinado 

especificamente ao pagamento dos CRI, das Despesas e custos tributarios do Patrim6nio 

Separado, conforme previsto neste Termo e das demais obrigac;oes relativas ao respectivo 

Regime Fiduciario, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.514/97. 

12.4. Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514/97, o Credito Imobiliario representado pela 

CCI, a CCI, as Garantias e a Conta Centralizadora estao isentos e imunes de qualquer ac;ao 

OU execuc;ao pelos credores da Emissora, nao se prestando a constituic;ao de garantias OU de 

execuc;ao por quaisquer dos credores, por mais privilegiados que sejam, e s6 responderao 

pelas obrigac;5es inerentes aos CRI. 
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13. DA ADMINISTRA<;AO DO PATRIMONIO SEPARADO E DAS DESPESAS 

13.1. A Emissora administrara ordinariamente o Patrim6nio Separado, promovendo as 

diligencias necessarias a manuten<;ao de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de 

pagamento no ambito dos CRI e demais encargos acess6rios dos CRI, bem como mantendo 

registro contabil independente do restante de seu patrim6nio e elaborando e publicando as 

respectivas demonstrac;oes financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei n° 9.514/97. 

13.2. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instruc;ao CVM 414/04: 

(i) cabera a Emissora a guarda e conservac;ao da via negociavel da CCB e seus aditamentos, 

de 1 (uma) via original da Escritura de Emissao de CCI e seus aditamentos, de 1 (uma) 

via original do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria e seus aditamentos, de 1 (uma) via 

original do Contrato de Cessao Fiduciaria e seus aditamentos e de 1 (uma) via original 

do Contrato de Cessao e seus aditamentos; 

(ii) a guarda cust6dia de 1 (uma) via nao negociavel da CCB e seus aditamentos, de 1 (uma) 

via original da Escritura de Emissao e seus aditamentos, de 1 (uma) via original do 

Contrato de Alienac;ao Fiduciaria e seus aditamentos e de 1 (uma) via original do 

Contrato de Cessao Fiduciaria e seus aditamentos sera realizada pela Instituic;ao 

Custodiante; 

(iii) a guarda das vias originais das Promessas de Compra e Venda, das notificac;oes enviadas 

aos respectivos adquirentes a respeito da cessao fiduciaria, juntamente com os 

comprovantes de recebimento, dos demais documentos representativos dos Direitos 

Credit6rios, das matrfculas, dos tftulos aquisitivos e de quaisquer outros documentos 

relatives ao Im6vel e ao Empreendimento sera realizada pela Servicer, que assume, nos 

termos do artigo 627 e seguintes do C6digo Civil, e sem direito a qualquer remunerac;ao, 

o encargo de fiel depositario desses documentos, obrigando-se a bem custodia-los, 

guarda-los, conserva-los, a exibi-los ou entrega-los, conforme o case, a Emissora, ao 

Agente Fiduciario ou ao juizo competente, quando solicitados, dentro do prazo de 5 

(cinco) dias, contados do recebimento da solicitac;ao nesse sentido ou no prazo que for 

determinado pelo juizo competente; 

(iv) As atividades de administrac;ao e cobranc;a dos Direitos Credit6rios serao exercidas pela 

Servicer; ( 



(v) a Conta Centralizadora, de titularidade da Emissora, sera segregada do patrimonio 

corn um da Emissora e vertida ao Patrimonio Separado, juntamente com os recursos nela 

depositados, incluindo o Fundo de Obras, o Fundo de Liqu idez e o Fundo de Despesas, 

alem das Aplicac;oes Financeiras; 

(vi) a medic;ao das obras do Empreendimento sera realizada com base em relat6rios 

elaborados pela Empresa de Medic;ao, conforme previsto na CCB; e 

(vii) a arrecadac;ao, o controle e a cobranc;a ordinaria do Credito Imobiliario sao atividades 

que serao realizadas pela Securitizadora. 

13.3. A Emissora somente respondera por prejufzos ou por insuficiencia do Patrimonio 

Separado em caso de descumprimento de disposic;ao legal ou regulamentar, por negligencia 

dolosa ou administrac;ao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo, 

reconhecidos por sentenc;a condenat6ria transitada em julgado. 

13.4. Pela prestac;ao dos servic;os descritos neste Termo, a Emissora fara jus (i) a uma 

Taxa de Implantac;ao no valor liquido de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ("Taxa de 

Implantacao"), a ser descontada pela Emissora do pagamento do Prec;o de Aquisic;ao do 

Credito Imobiliario, conforme o item 3.6.1.1 acima; e (ii) uma remunerac;ao mensal pelo 

servic;o de administrac;ao do Patrimonio Separado, equivalente a Taxa de Administrac;ao no 

valor liquido de R$ 3.500,00 (tres mile quinhentos reais) mensais ("Taxa de Administracao"), 

a ser paga pela Devedora, no dia 10 (dez) de cada mes subsequente a prestac;ao do servic;o, 

sendo certo que o primeiro pagamento da Taxa de Administrac;ao sera devido no dia 10 de 

setembro de 2019, no valor proporcional ao periodo compreendido entre a Data de Emissao 

e a data deste primeiro pagamento. 0 valor da Taxa de Administrac;ao sera reajustado 

anualmente, em cada data de aniversario da Emissao, com base na variac;ao acumulada do 

IPCA no periodo. 

13.4.1. Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da remunerac;ao 

da Emissora descrita no item 13.4 acima serao suportados pela Devedora, inclusive os tributos 

incidentes na fonte que devam ser retidos pela Devedora sobre tais pagamentos, que deverao 

ser ajustados para que a Emissora receba o valor devido livre que quaisquer tributos incidentes 

na fonte (gross-up) . 
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13.4.2. Sobre os valores em atraso devidos pela Devedora a Emissora incidirao multa 

morat6ria de 2% (dais par cento) sabre o valor do debito, bem coma juros morat6rios de 1 % 

(um par cento) ao mes, calculado pro rata temporis se necessario. 

13.4.3. A Taxa de Administra<;ao continuara sendo devida, mesmo ap6s o vencimento dos 

CRI, caso a Securitizadora ainda esteja atuando em name dos Titulares de CRI, remunera<;ao 

esta que sera devida proporcionalmente aos meses de atua<;ao da Securitizadora. 

13.4.4. Caso qualquer repactua<;ao dos CRI venha a ocorrer ate o pagamento integral das 

Obriga<;oes Garantidas e a mesma implique na elabora<;ao de aditamentos aos Documentos 

da Opera<;ao e/ou na realiza<;ao de Assembleias de Titulares de CRI e/ou, ainda, em qualquer 

outro caso de realiza<;ao de aditamentos aos Documentos da Opera<;ao, par qualquer motivo, 

sera devida a Securitizadora, pela Devedora, uma remunera<;ao adicional, equivalente a R$ 

600,00 (seiscentos reais) par hora de trabalho dos profissionais da Securitizadora dedicados 

a tais atividades. 0 aludido valor da hara de trabalho sera reajustado anualmente, em cada 

data de aniversario da Emissao, com base na varia<;ao acumulada do IPCA no perfodo. A 

Devedora devera arcar, com recurses pr6prios, com todos os custos decorrentes da 

formaliza<;ao e constitui<;ao dessas altera<;oes, inclusive aqueles relatives a honoraries 

advocatfcios devidos ao assessor legal escolhido a criteria da Securitizadora, acrescido das 

despesas e custos devidos a tal assessor legal. 

13.4.5. Caso o IPCA venha a ser substituido ou extinto, os valores da remunera<;ao da 

Securitizadora serao reajustados, conforme previsto acima, utilizando-se o fndice oficial que 

substituir o IPCA ou similar, aplicavel a opera<;oes semelhantes, nos termos da legisla<;ao em 

vigor. Na falta de disposi<;ao legal ou regulamentar, utilizar-se-a o IGPM, ou aquele que vier 

a substituf-lo, nos termos da legisla<;ao em vigor. 

13.5. Na Data da Primeira Integraliza<;ao, quando do cumprimento das Condi<;oes 

Precedentes da Primeira Parcela, a Securitizadora ira reter na Canta Centralizadora, deduzindo 

do pagamento do Pre<;o de Aquisi<;ao do Credito Imobiliario, e a Cedente, ao seu turno, ira 

reter do primeiro desembolso a Devedora, conforme autorizado e instrufdo pela Devedora nos 

termos da CCB, os seguintes valores: (i) R$ 2.000 .000,00 (dois milhOes de reais) para 

constituir o Fundo de Obras; (ii) R$ 1.592.500,00 (um milhao, quinhentos e noventa e dais 

mil e quinhentos reais) para constituir o Fundo de Despesas; (iii) R$ 2.265.000,00 (dois 

milhoes e duzentos e sessenta e cinco mil reais) para constituir o Fundo de Liquidez, nos 

termos do item 1.1 do Quadro III do Preambulo da CCB, sendo certo que o valor adicional de I 
R$ 3.642.500,00 (tres milhoes e seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos rea is) sera 

creditado em conta bancaria da Cedente para desembolso na Canta de Livre Movimento da 
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Devedora . Ainda, quando do cumprimento das Condi<;oes Precedentes da Segunda Parcela, a 

Securitizadora ira reter na Conta Centralizadora, deduzindo do pagamento do Pre<;o de 

Aquisi<;ao do Credito Imobiliario, ea Cedente, ao seu turno, ira reter do segundo desembolso 

a Devedora, conforme autorizado e instrufdo pela Devedora nos termos da CCB, o saldo de 

R$ 19.000.000,00 (dezenove milhoes e quatrocentos mil reais) para composi<;ao do Fundo de 

Obras. 

13.5.1. Na hip6tese de o Pre<;o de Aquisi<;ao do Credito Imobiliario ser pago pela 

Securitizadora em 1 (uma) !'.mica Parcela, mediante o cumprimento das Condi<;ao Precedentes 

da Primeira Parcela e das Condi<;oes Precedenes da Segunda Parcela na Data da Primeira 

Integraliza<;ao, a Securitizadora ira reter na Conta Centralizadora, deduzindo do pagamento 

do Pre<;o de Aquisi<;ao do Credito Imobiliario, e a Cedente, ao seu turno, ira reter do 

desembolso a Devedora, conforme autorizado e instrufdo pela Devedora nos termos da CCB, 

os seguintes valores: (i) R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhoes de mil reais) para constituir 

o Fundo de Obras; (ii) R$ 1.592 .500,00 (um milhao, quinhentos e noventa e dois mil e 

quinhentos reais) para constituir o Fundo de Despesas; (iii) R$ 2.265.000,00 (dois milhoes e 

duzentos e sessenta e cinco mil reais) para constituir o Fundo de Liquidez, nos termos do item 

1.3 do Quadro III do Preambulo da CCB, sendo certo que o valor adicional de R$ 3.642.500,00 

(tres milhoes e seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais) sera creditado em conta 

bancaria da Cedente para desembolso na Conta de Livre Movimento da Devedora . 

13.6. Todos os recursos do Patrimonio Separado que estejam depositados na Conta 

Centralizadora, incluindo no Fundo de Obras, no Fundo de Despesas e no Fundo de Liquidez, 

estarao abrangidos pelo Regime Fiduciario e deverao ser investidos nas Aplica<;oes Financeiras 

pela Emissora, nao sendo a Emissora responsabilizada por qualquer garantia minima de 

rentabilidade. Os resultados decorrentes das Aplica<;oes Financeiras integrarao 

automaticamente 0 Patrimonio Separado, ressalvados a Emissora OS beneffcios fiscais desses 

rendimentos. 

13.6.1. Sem prejufzo das Cascatas de Pagamentos, toda vez que, por qualquer motivo, os 

recursos do Fundo de Despesas venham a ser inferiores ao Valor Minima do Fundo de 

Despesas, mediante comprova<;ao, conforme notifica<;ao da Securitizadora a Devedora neste 

sentido, a Devedora recompora, no prazo de ate 10 (dez) Dias Uteis a contar do recebimento 

de notifica<;ao, o Fundo de Despesas com o montante necessario para que os recursos 

existentes no Fundo de Despesas ap6s a recomposi<;ao sejam, no minima, igual ao Valor 

Mf nimo do Fundo de Despesas mediante transferencia dos valores necessarios a sua 

recomposi<;ao diretamente para a Conta Centralizadora. 



13.6.2. o Fundo de Liquidez e o Fundo de Obras nae ficarao sujeitos a recomposi<;ao. 

13.6.3. Caso, quando da liquida<;ao integral dos CR! e ap6s a quita<;ao de todas as 

Obriga<;oes Garantidas, ainda existam recurses no Fundo de Despesas e no Fundo de Liquidez, 

a Securitizadora devera transferir o montante excedente, liquido de tributes, taxas e encargos, 

diretamente para a Conta de Uvre Movimento da Devedora, no prazo de ate 2 (dois) Dias 

Uteis contados da liquida<;ao integral dos CRI. 

13.7. As Despesas abaixo listadas que representam custos flat de estrutura<;ao da 

Opera<;ao serao descontadas, pela Securitizadora, do Pre<;o de Aquisi<;ao do Credito 

Imobiliario, sendo tal desconto desde ja autorizado pela Devedora. As Despesas abaixo 

listadas que representam custos recorrentes da Opera<;ao serao arcadas e/ou reembolsadas, 

exclusivamente, direta ou indiretamente, pelo Fundo de Despesas, observado que, no caso de 

insuficiencia do Fundo de Despesas, tais despesas deverao ser arcadas diretamente pela 

Devedora, ou, ainda, por outros recurses do Patrimonio Separado, em case de inadimplemento 

pela Devedora: 

(i) Taxa de Implanta<;ao (custo flat) e Taxa de Administra<;ao (custo recorrente); 

(ii) remunera<;ao do Escriturador e do Banco Liquidante; 

(iii) remunera<;ao da Institui<;ao Custodiante; 

(iv) remunera<;ao do Agente Fiduciario; 

(v) remunera<;ao do Coordenador da Oferta; 

(vi) remunera<;ao da Cedente; 

(vii) remunera<;ao do assessor legal da Emissao; 

(viii) remunera<;ao da Empresa de Medi<;ao; 

(ix) remunera<;ao da Servicer; 

(x) auditoria do Patrimonio Separado; 



(xi) remunerac;ao do agente de digitac;ao; 

(xii) remunerac;ao devida a Grafo Participac;oes Neg6cios Imobiliarios Ltda., a titulo de 

estruturac;ao e implementac;ao da Operac;ao; 

(xiii) remunerac;ao devida a Leste Credit Gestao de Recursos Ltda ., a titulo de estruturac;ao e 

implementac;ao da Operac;ao; 

(xiv) Despesas com a contratac;ao de outros fornecedores da Operac;ao nao elencados nas 

alfneas acima, desde que previstas nos termos dos Documentos da Opera<;ao; 

(xv) emolumentos e taxas de registro da B3, da CVM e da ANBIMA, conforme aplicaveis, 

relativos tanto a CCI quanta aos CR!; 

(xvi) averbac;oes, prenotac;oes e registros em cart6rios de registro de im6veis, quando for o 

caso, inclusive para fins de constituic;ao, aperfeic;oamento ou excussao das Garantias, 

notadamente o registro do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria e da CCI; 

(xvii) averbac;oes, prenota<;oes e registros em cart6rios de titulos e documentos e junta 

comercial, quando for o caso, inclusive para fins de constituii;;ao, aperfeic;oamento ou 

excussao das Garantias, notadamente o registro do Contrato de Cessao Fiduciaria e do 

Contrato de Cessao; 

(xviii) Despesas relativas a aditamentos e alterac;oes dos Documentos da Operac;ao e os 

custos relacionados a Assembleia de Titulares de CRI, conforme previsto neste Termo 

de Securitizac;ao; 

(xix) todas as Despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente 

Fiduciario que sejam necessarias para proteger OS direitos e interesses dos titulares dos 

CR!, para realizac;ao dos seus creditos OU para excussao das Garantias, Conforme 

previsto no item 14.13 abaixo; 

(xx) contrata<;ao de prestadores de servic;os nao determinados nos Documentos da Operac;ao, 

inclusive assessores legais, agentes de auditoria, fiscalizac;ao e/ou cobranc;a, se assim 

deliberado pela Assembleia de Titulares de CR!; 

(xxi) publicac;ao de quaisquer avisos exigidos pela CVM no ambito da emissao dos CRI; ( 



(xxii) Despesas relacionados a realizac;ao de Assemb!eias de Titulares de CRI; 

(xxiii) publicac;oes, notificac;oes e comunicac;oes eventualmente necessarias nos termos 

dos Documentos da Operac;ao; 

(xxiv) Despesas com a gestao, cobranc;a, rea/izac;ao e administrac;ao do Patrim6nio 

Separado, outras despesas indispensaveis a administrac;ao do Credito Imobiliario, 

exclusivamente na hip6tese de liquidac;ao do Patrim6nio Separado, inclusive as 

referentes a sua transferencia na hip6tese de o Agente Fiduciario assumir a sua 

administrac;ao; 

(xxv) dep6sitos e custas judiciais, inclusive decorrentes da sucumbencia em ac;oes judiciais; 

(xxvi) registro de documentos, notificac;oes, extrac;ao de certidoes em geral, reconhecimento 

de firmas em cart6rios, c6pias autenticadas em cart6rio e/ou reprograficas, 

emolumentos cartorarios, custas processuais, periciais e similares, bem como quaisquer 

prestadores de servic;o que venham a ser utilizados para a realizac;ao dos procedimentos 

listados nesta alinea; e 

(xxvii) publicac;oes em jornais e outros meios de comunicac;ao, locac;ao de im6vel, contratac;ao 

de colaboradores, bem como quaisquer outras despesas necessarias para realizac;ao de 

Assembleias de Titulares dos CRI. 

13.7.1. Os tributes incidentes sobre os pagamentos devidos aos fornecedores da 

Operac;ao, descritos no item 13. 7 acima, poderao ter de ser suportados pelo Fundo de 

Despesas, inclusive os tributes incidentes na fonte que devam ser retidos sobre tais 

pagamentos, de modo que os fornecedores recebam as suas respectivas remunerac;oes livres 

de quaisquer tributes incidentes na fonte (gross-up), a depender das condic;oes pactuadas 

com cada fornecedor. 

13.7.2. A remunerac;ao dos fornecedores da Operac;ao, descrita no item 13.7 acima, sera 

reajustada periodicamente, nas condic;oes pactuadas com cada fornecedor, sendo certo que 

tal reajuste sera igualmente suportado pelo Fundo de Despesas. 

13. 7 .3. 0 pagamento das Despesas mediante retenc;ao de pa rte do Prec;o de Aquisic;ao do ( 

Credito Imobiliario ou utilizac;ao dos recurses do Fundo de Despesas, devera ser devidamente 
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comprovado pela Securitizadora, mediante o envio, a Devedora, das notas fiscais e dos 

respectivos comprovantes de pagamento, sempre que solicitado. 

13.7.4. Sem prejuizo do disposto no item 13.6.1 acima, caso o Fundo de Despesas nao 

seja suficiente para arcar com quaisquer Oespesas, a Emissora devera solicitar diretamente a 
Devedora o pagamento de tais Despesas, com antecedencia minima de 5 (cinco) Dias Uteis. 

13.7.5. As despesas que eventualmente sejam pagas diretamente pela Emissora, com a 

devida comprovac;ao, por meio de recurses do Patrim6nio Separado, e/ou por meio de recurses 

pr6prios da Emissora, deverao ser reembolsadas pelo Fundo de Despesas e/ou pela Devedora, 

conforme o caso, a Emissora em ate 3 (tres) Dias Uteis a contar de notificac;ao enviada pela 

Emissora, observado que, em nenhuma hip6tese a Emissora possuira a obrigac;ao de utilizar 

recurses pr6prios para o pagamento de despesas. Sem prejufzo, na hip6tese de eventual 

inadimplencia da Devedora, a Emissora podera promover as medidas judiciais cabfveis, 

iniciando a execuc;ao por quantia certa contra a Devedora ou qualquer outra medida que 

entender cabivel, observados os termos e condic;oes para pagamento e reembolso pela 

Devedora, nos termos dos Documentos da Operac;ao. 

13.7.6. Em caso de mora no pagamento de quaisquer das Despesas, os debitos relatives 

a tais Despesas em atraso poderao ficar sujeitos a encargos morat6rios, incluindo multa e 

juros morat6rios, nas condic;oes pactuadas com os respectivos fornecedores. 

13.7.7. Na hip6tese de a Data de Vencimento final dos CRI vir a ser prorrogada por 

deliberac;ao da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, ou, ainda, se a Securitizadora e/ou o 

Agente Fiduciario continuarem exercendo as suas func;oes ap6s a Data de Vencimento final 

dos CRI, por qualquer motive, as Despesas, conforme o caso, continuarao sendo devidas. 

13.8. Os titulares dos CRI serao responsaveis pelo pagamento dos tributes incidentes 

sabre a negociac;ao secundaria e a distribuic;ao de rendimentos dos CRI. 

14. DO AGENTE FIDUCIARIO 

14.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciario, que formalmente aceita a sua 

nomeac;ao, para desempenhar os deveres e atribuic;oes que lhe competem, sendo-lhe devida 

uma remunerac;ao nos termos da lei e deste Termo de Securitizac;ao. 

14.2. 0 Agente Fiduciario, neste ato, declara que: 
[ 



(i) e uma sociedade validamente constitufda e existente, em situa<;ao regular, segundo as 

leis da Republica Federativa do Brasil, bem como esta devidamente autorizada a 

desempenhar as atividades descritas em seu objeto social; 

(ii) esta devidamente autorizado e obteve todas as autoriza<;oes necessarias a celebra<;ao 

deste Termo de Securitiza<;ao e dos Documentos da Opera<;ao, a emissao dos CRI, bem 

como a cumprir com suas obriga<;oes aqui previstas e nos Documentos da Opera<;ao, 

tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo de Securitiza<;ao e os Documentos da 

Opera<;ao, conforme o caso, tern poderes estatutarios e/ou delegados para assumir, em 

seu nome, as obriga<;oes ora estabelecidas e, sendo mandatarios, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

(iv) a celebra<;ao e o cumprimento de suas obriga<;oes previstas neste Termo de 

Securitiza<;ao, bem como a celebra<;ao dos demais Documentos da Opera<;ao, conforme 

o caso, foram devidamente autorizadas pelos seus 6rgaos societarios competentes, e 

nao infringem ou contrariam: (a) os atos constitutivos do Agente Fiduciario; (b) qualquer 

lei, decreto ou regulamento a que o Agente Fiduciario esteja sujeito; ou (c) qualquer 

obriga<;ao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario em quaisquer contratos, 

inclusive financeiros, nem ira resultar em: (1) vencimento antecipado de qualquer 

obriga<;ao estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (2) cria<;ao de 

qualquer onus sobre qualquer ativo ou bem do Agente Fiduciario, exceto por aqueles ja 

existentes nesta data; ou (3) rescisao de qualquer desses contratos ou instrumentos; 

(v) todas as declara<;oes e garantias relacionadas ao Agente Fiduciario que constam deste 

Termo de Securitiza<;ao, bem como dos Documentos da Opera<;ao, conforme o caso sao, 

na data de assinatura deste Termo de Securitiza<;ao, verdadeiras, corretas, consistentes 

e suficientes em todos os seus aspectos; 

(vi) todas as informa<;oes prestadas no ambito da Oferta sao corretas e verdadeiras na data 

na qual referidas informa<;oes foram prestadas e nao omitem qualquer fato necessario 

para fazer com que referidas informa<;oes nao sejam enganosas; 

(vii) nenhum registro, consentimento, autoriza<;ao, aprova<;ao, licen<;a, ordem de, ou 

qualifica<;ao perante qualquer autoridade governamental ou 6rgao regulat6rio, adicional 

aos ja concedidos, e exigido para o cumprimento, pelo Agente Fiduciario, de suas 



obriga<;oes nos termos deste Termo de Securitiza<;ao e dos demais Documentos da 

Opera<;ao ou para a realiza<;ao da Oferta; 

{viii) nao omitiu ou omitira nenhum fato relevante, de qualquer natureza, que seja de seu 

conhecimento e que possa resultar em aftera<;ao substancial adversa de sua situa<;ao 

economico-financeira, jurfdica ou de suas atividades em prejufzo dos Titulares de CRI; 

{ix) tern todas as autoriza<;oes e ficen<;as (inclusive ambientais, societarias e regufat6rias) 

relevantes exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exerdcio 

de suas atividades; 

(x) esta cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e determina<;oes dos 

6rgaos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicaveis a condu<;ao de seus neg6cios 

e que sejam relevantes para a execu<;ao das atividades do Agente Fiduciario, exceto com 

rela<;ao aquefas leis e regufamentos que estejam sendo contestados de boa-fe ou para 

as quais o Agente Fiduciario, possua provimento jurisdicional vigente autorizando sua 

nao observancia; 

{xi) cumpre a legisla<;ao ambiental e trabalhista em vigor, inclusive, mas nao limitado a, 

legisla<;ao em vigor pertinente a Politica Nacional do Meio Ambiente, as Resolu<;oes do 

Conama - Consefho Nacional do Meio Ambiente e as demais legisfa<;oes e 

regulamenta<;oes ambientais supletivas, adotando as medidas e a<;oes preventivas ou 

reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados, 

decorrentes da atividade descrita em seu objeto social; 

(xii) cumpre a fegisla<;ao em vigor, em especial a legisla<;ao trabalhista e previdenciaria, 

zelando sempre para que (a) nao utilize, direta ou indiretamente, trabalho em condi<;oes 

anafogas as de escravo ou trabafho infantil; (b) os respectivos trabafhadores estejam 

devidamente registrados nos termos da legisla<;ao em vigor; (c) cumpra as obriga<;oes 

decorrentes dos respectivos contratos de trabafho e da legisla<;ao trabafhista e 

previdenciaria em vigor; e (d) cumpra a legisla<;ao aplicavef a saude e seguran<;a 

publicas; 

(xiii) mantera os seus bens adequadamente segurados, conforme praticas correntes de 

mercado; 

(xiv) esta em dia com pagamento de todas as obriga<;oes de natureza tributaria {municipal, 

estadual e federal), trabafhista, previdenciaria, ambientaf e de quaisquer outras 



obriga<;oes impostas por lei, ou esta discutindo de boa-fe a realiza<;ao de pagamentos 

nao realizados, nas esferas administrativa ou judicial; 

(xv) cumpre e continuara a cumprir rigorosamente a legisla<;ao trabalhista em vigor, 

adotando todas as medidas e a<;oes de forma a nao descumprir os direitos dos 

trabalhadores e nao utilizar no exercicio de suas atividades mao-de-obra escrava ou 

infantil, bem como procedendo a todas as diligencias para evitar discrimina<;ao de ra<;a 

ou genero em seu ambiente; 

(xvi) cumpre e adota todas as medidas para que as suas Afiliadas e os seus conselheiros, 

administradores, funcionarios, representantes e procuradores cumpram as leis e 

regulamentos, nacionais e estrangeiros, conforme aplicaveis, contra pratica de 

corrup<;ao e atos lesivos a administra<;ao publica ou ao patrim6nio publico nacional, 

incluindo, sem limita<;ao, as Leis Anticorrup<;ao sem prejuizo das demais legisla<;oes 

anticorrup<;ao, na medida em que: (a) conhece e entende as disposi<;oes das leis 

anticorrup<;ao dos pafses em que faz neg6cios, bem como nao adota, quaisquer condutas 

que infrinjam as leis anticorrup<;ao desses paises, sendo certo que executa as suas 

atividades em conformidade com essas leis; (b) seus funcionarios, executives, diretores, 

administradores, representantes legais e procuradores, no melhor do seu conhecimento, 

nao foram condenados por decisao administrativa definitiva ou judicial transitada em 

julgado em razao de pratica de atos ilfcitos previstos nas Leis Anticorrup<;ao, bem como 

nunca incorreram em tais praticas; (c) adotam as diligencias apropriadas, de acordo 

com as polfticas do Agente Fiduciario, para contrata<;ao e supervisao, conforme o caso e 

quando necessario, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de servi<;o, de 

forma a instruir que estes nao pratiquem qualquer conduta relacionada a viola<;ao das 

Leis Anticorrup<;ao; (d) caso tenham conhecimento de qualquer ato ou fato que viole as 

Leis Anticorrup<;ao, comunicarao imediatamente a Emissora; (e) manter polfticas e 

procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrup<;ao; e 

(f) abstem-se de praticar atos de corrup<;ao e de agir de forma lesiva a administra<;ao 

publica, nacional e estrangeira, conforme aplicavel, no interesse ou para beneffcio, 

exclusive OU nao, dos Titulares de CR!. 

(xvii) aceita a fun<;ao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e 

atribui<;oes previstas na legisla<;ao especifica, neste Termo de Securitiza<;ao e nos demais 

Documentos da Opera<;ao; 



(xviii) aceita integralmente este Termo de Securitizac;ao e os demais Documentos da 

Operac;ao, todas suas respectivas clausulas e condic;oes; 

(xix) a celebrac;ao deste Termo de Securitizac;ao e o cumprimento de suas obrigac;oes aqui 

previstas nao infringem qualquer obrigac;ao anteriormente assumida pelo Agente 

Fiduciario; 

(xx) nao tern qualquer impedimenta legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66, da Lei 

no 6 .404/76, para exercer a func;ao que lhe e conferida ; 

(xxi) nao se encontra em nenhuma das situac;oes de conflito de interesse previstas no artigo 

60 da Instruc;ao CVM 583/16; 

(xxii) nao tern qualquer ligac;ao com a Emissora que o impec;a de exercer suas func;oes; 

(xxiii) verificou a legalidade e ausencia de vlcios da Emissao, alem da veracidade, 

consistencia, correc;ao e suficiencia das informac;oes constantes no presente Termo de 

Securitizac;ao; e 

(xxiv) que na presente data atua como agente fiduciario em outras emissoes de titulos ou 

valores mobiliarios da Emissora ou de suas Afiliadas, as quais se encontram descritas e 

caracterizadas no Anexo VII deste Termo. 

14.3 . O Agente Fiduciario exercera suas func;oes a partir da data de assinatura deste 

Termo de Securitizac;ao, devendo permanecer no exerdcio de suas func;oes ate a liquidac;ao 

integral dos CRI, mesmo que ap6s a Data de Vencimento final, ou ate sua efetiva substituic;ao, 

conforme o caso. 

14.4. Sao obrigac;oes do Agente Fiduciario: 

(i) zelar pela protec;ao dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a 

atuac;ao da Emissora na gestao do Patrimonio Separado; 

(ii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos { 

Titufares de CRI, bem coma a realizac;ao do Credito Imobiliario e excutir as Garantias {_ 

ca so a Em issora nao o fac;a ; 



(iii) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquidac;ao do Patrim6nio Separado, a 

administrac;ao do Patrim6nio Separado na forma da clausula decima quinta abaixo; 

(iv) promover, na forma prevista neste Termo de Securitizac;ao, a liquidac;ao do Patrim6nio 

Separado, nos termos da clausula decima quinta abaixo; 

(v) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercicio da 

func;ao, o cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administrac;ao dos seus pr6prios bens; 

(vi) renunciar a func;ao na hip6tese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidao e realizar a imediata convocac;ao de Assembleia 

de Titulares de CRI para deliberar sobre a sua substituic;ao; 

(vii) conservar em boa guarda, toda a documentac;ao relativa ao exercicio de suas func;oes; 

(viii) emitir parecer sobre a suficiencia das informac;oes constantes das propostas de 

modificac;oes nas condic;oes dos CRI; 

(ix) verificar, no momento de aceitar a func;ao, a veracidade das informac;oes relativas as 

Garantias e a consistencia das demais informac;oes contidas neste Termo de 

Securitizac;ao, diligenciando para que sejam sanadas as omissoes, falhas ou defeitos de 

que tenha conhecimento; 

(x) zelar para a regular constituic;ao e registro das Garantias, bem como o valor das 

Garantias, observando a manutenc;ao de sua suficiencia e exequibilidade, nos termos 

deste Termo de Securitizac;ao e demais Documentos da Operac;ao; 

(xi) acompanhar a observancia da periodicidade na prestac;ao das informac;oes obrigat6rias, 

alertando os Titulares de CRI no relat6rio que trata o artigo 15 da Instruc;ao CVM 583/16 

acerca de eventuais inconsistencias, omissoes ou inverdades constantes de tais 

i nformac;oes; 

(xii) solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora ou do 

Patrim6nio Separado; [ 



(xiii) convocar, quando necessario, a Assembleia de Titulares de CRI, conforme previsto na 

clausula decima sexta abaixo; 

(xiv) comparecer a Assembleia de Titulares de CRI a fim de prestar as informac;6es que lhe 

forem solicitadas; 

(xv) manter atualizada a relac;ao, os enderec;os e os cantatas dos Titulares de CRI, mediante 

solicitac;ao de posic;ao de Titulares de CRI a B3; 

(xvi) manter os Titulares de CRI informados acerca de toda e qualquer informac;ao que possa 

vir a ser de seu interesse; 

(xvii) convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplencia das 

Obrigac;6es Garantidas e na hip6tese de insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado, 

para deliberar sabre a forma de administrac;ao ou liquidac;ao do Patrimonio Separado, 

bem coma a nomeac;ao do liquidante; 

(xviii) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizac;ao e todas 

aquelas impositivas de obrigac;6es de fazer e nao fazer; 

(xix) disponibilizar aos Titulares de CRI o saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI atualizado, 

calculado de acordo com a metodologia deste Termo e eventuais aditivos, por meio da 

pagina do Agente Fiduciario na rede mundial de computadores, na pagina 

www.vortx.com .br; 

(xx) exercer suas respectivas atividades com boa fe, transparencia e lealdade para com os 

Titulares de CRI; 

(xxi) diligenciar junta a Emissora para que o presente Termo de Securitizac;ao e seus 

eventuais aditamentos sejam registrados nos 6rgaos competentes, adotando, no caso 

da omissao da Emissora, as medidas eventualmente previstas no presente Termo de 

Securitizac;ao ou demais normas aplicaveis; 

(xxii) examinar eventual proposta de substituic;ao de bens dados em garantia, manifestando 

sua opiniao a respeito do assunto de forma justificada; 



(xxiii) intimar a Devedora a refon;ar as Garantias prestadas, na hip6tese de sua respectiva 

deteriora<;ao; 

(xxiv) solicitar, quando julgar necessario para o fiel desempenho de suas fun<;oes, certidoes 

atualizadas dos distribuidores dveis, das Varas de Fazenda Publica, cart6rios de 

protesto, das Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Publica, da localidade onde 

se situe o domidlio ou a sede da Devedora ou dos Avalistas, conforme o caso; 

(xxv) comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obriga<;oes 

financeiras assumidas no Termo de Securitiza<;ao, incluindo as obriga<;oes relativas as 

Garantias e a clausulas destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que 

estabelecem condi<;oes que nao devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as 

consequencias para os Titulares de CRI e as providencias que pretende tomar a respeito 

do assunto, observado o prazo previsto no artigo 16, II da Instru<;ao CVM 583/16; 

(xxvi) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores, em ate 4 (quatro) meses 

ap6s o fim do exerdcio social da Emissora, relat6rio anual descrevendo, para cada 

emissao, os fatos relevantes ocorridos durante o exerdcio relativos aos CR!, conforme 

o conteudo mfnimo estabelecido no Anexo 15 da Instru<;ao CVM 583/16; 

(xxvii) no mesmo prazo previsto na alfnea "xxvi" acima, o relat6rio anual devera ser enviado 

pelo Agente Fiduciario a Emissora, para divulga<;ao na forma prevista na regulamenta<;ao 

espedfica; 

(xxviii) o relat6rio anual que trata a alinea "xxvi" acima devera ser mantido disponfvel para 

consulta publica da pagina do Agente Fiduciario na rede mundial de computadores, pelo 

prazo de 3 (tres) anos; 

(xxix) manter disponfvel em sua pagina na rede mundial de computadores lista atualizada 

das emissoes em que exerce a fun<;ao de agente fiduciario; 

(xxx) divulgar em sua pagina na rede mundial de computadores as informa<;oes eventuais 

previstas no artigo 16 da Instru<;ao CVM 583/16. Tais informa<;oes deverao ser mantidas 

disponfveis para consulta publica em sua pagina na rede mundial de computados pelo 

prazo minima de 3 (tres) anos; 



(xxxi) encaminhar aos Titulares de CRI sua manifestac;ao sabre a suficiencia das informac;oes 

prestadas em eventual proposta de modificac;ao das condic;oes dos CRI, na mesma data 

de seu envio a Emissora; e 

(xxxii) manter, pelo prazo minima de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por determinac;ao 

expressa da CVM, todos os documentos e informac;oes exigidas pela Instruc;ao CVM 

583/16. Sem prejuizo, tais documentos poderao ser guardados em meio fisico ou 

eletronico, admitindo-se a substituic;ao de documentos pelas respectivas imagens 

dig italizadas. 

14.5. O Agente Fiduciario podera ser substituido e continuara exercendo suas func;oes 

ate que um nova Agente Fiduciario assuma, nas hipoteses de ausencia ou impedimenta 

temporario, renuncia, intervenc;ao, liquidac;ao, falencia, ou qualquer outro caso de vacancia, 

devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrencia de qua!quer desses 

eventos, Assembleia de Titulares de CRI, para que seja eleito o nova Agente Fiduciario. 

14.6. O Agente Fiduciario podera ser destituido, ainda, por deliberac;ao: 

(i) com quorum qualificado de aprovac;ao equivalente ao voto de maioria qualificada dos 

CRI em Circulac;ao, em qualquer convocac;ao; ou 

(ii) com quorum de maioria simples dos CRI em Circulac;ao detidos pelos Titulares de CRI 

presentes na referida assembleia , na hipotese de descumprimento de quaisquer de seus 

deveres previstos neste Termo de Securitizac;ao. 

14.7. 0 Agente Fiduciario substituto assumira integralmente os deveres, atribuic;oes e 

responsabilidades constantes da legislac;ao aplicavel e deste Termo de Securitizac;ao. 

14.8. A substituic;ao do Agente Fiduciario em carater permanente devera ser objeto de 

aditamento deste Termo de Securitizac;ao. 

14.9. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo 

sabre a orientac;ao acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definic;ao 

pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a agir em conformidade com as 

instruc;oes que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente 

Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sabre o resultado ou sobre os efeitos jurldicos 

decorrentes do estrito cumprimento das orientac;oes dos Titulares de CRI a ele transmitidas 



conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, 

independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto 

aos Titulares de CRI ou a Emissora. A atuac;ao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da 

Instruc;ao CVM 583/16 e dos artigos aplicaveis da Lei n° 6.404/76, estando este isento, sob 

qualquer forma OU pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido 

da legislac;ao aplicavel. 

14.10. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario 

assumira que os documentos originais ou c6pias autenticadas ou simples (PDFs) de 

documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido nao foram objeto de 

fraude ou adulterac;ao. Nao sera ainda, sob qualquer hip6tese, responsavel pela elaborac;ao 

de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigac;ao legal e 

regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legislac;ao aplicavel. 

14.11. Os atos ou manifestac;oes por parte do Agente Fiduciario, que criarem 

responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigac;oes para com 

eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigac;oes assumidas neste 

instrumento, somente serao validos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de 

CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRI. 

14.12. Serao devidos ao Agente Fiduciario honoraries pelo desempenho dos deveres e 

atribuic;oes que lhe competem, nos termos da legislac;ao em vigor e deste Termo de 

Securitizac;ao, correspondentes a parcelas anuais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 

sendo a primeira parcela devida no 50 (quinto) dia uti! contado da celebrac;ao deste Termo de 

Securitizac;ao, e as demais, no mesmo dia dos anos subsequentes. 

14.12.1. As parcelas citadas acima serao reajustadas pela variac;ao acumulada do IPCA, ou 

na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizac;ao, pelo indice que vier a substitui

lo, a partir da data do primeiro pagamento, ate as datas de pagamento seguintes, calculadas 

pro rata die, se necessario . A remunerac;ao sera devida mesmo ap6s o vencimento final dos 

CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua func;ao em 

relac;ao a emissao, remunerac;ao essa que sera calculada pro rata die. 

14.12.2. As parcelas citadas nos itens acima, serao acrescidas de ISS (Impasto Sabre 

Servic;os de Qualquer Natureza), PIS (Contribuic;ao ao Programa de Integrac;ao Social), 

COFINS (Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuic;ao sabre 

o Luera Liquide) e o IRRF (Impasto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impastos 
r 



que venham a incidir sabre a remunerac;ao do Agente Fiduciario, nas alfquotas vigentes nas 

datas de cada pagamento. 

14.12.3. A primeira parcela dos honoraries do Agente Fiduciario podera ser faturada por 

qualquer empresa do grupo econ6mico, incluindo mas nao se limitando, a V6rtx Servic;os 

Fiduciaries Ltda., inscrita no CNPJ/ME no 17.595.680/0001-36. 

14.12.4. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, sabre os debitos em 

atraso incidirao multa contratual de 2% (dois por cento) sabre o valor do debito, bem como 

juros morat6rios de 1 % (um por cento) ao mes, ficando o valor do debito em atraso sujeito a 

atualizac;ao monetaria pelo IPCA acumulado, incidente desde a data da inadimplencia ate a 

data do efetivo pagamento, calculado pro rata die. 

14.13. A Devedora ressarcira o Agente Fiduciario de todas as despesas em que tenha 

comprovadamente incorrido para prestar os servi<;os descritos neste Termo de Securitizac;ao, 

a partir da Data de Emissao, e para proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, 

para que estes possam realizar os seus creditos ou para a excussao das Garantias. Quando 

houver negativa para custeio de ta is despesas pela Devedora, serao utilizados os recurses do 

Patrim6nio Separado, depositados na Canta Centralizadora e, em caso de insuficiencia destes, 

os Titulares dos CRI deverao antecipar todos os custos a serem despendidos pelo Agente 

Fiduciario. Sao exemplos de despesas que poderao ser realizadas pelo Agente Fiduciario : 

(i) publicac;ao de relat6rios, avisos e notificac;oes, despesas cartorarias, conforme previsto 

neste Termo de Securitizac;ao e na legislac;ao aplicavel, e outras que vierem a ser 

exigidas por regulamentos aplicaveis; 

(ii) despesas com conferencias e contatos telefOnicos; 

(iii) obtenc;ao de certid6es, fotoc6pias, digitalizac;oes, envio de documentos; e 

(iv) locomoc;oes entre Estados da Federac;ao, alimentac;ao, transportes e respectivas 

hospedagens, quando necessarias ao desempenho das fun<;6es e devidamente 

comprovadas e desde que razoaveis. 

14.13.1. 0 ressarcimento a que se refere o item 14.13 acima sera efetuado em ate 5 (cinco) 

Dias Uteis ap6s a realizac;ao da respectiva prestac;ao de contas a Devedora e envio de c6pia 

dos respectivos comprovantes de pagamento. 



14.13.2. O Agente Fiduciario podera, em caso de inadimplencia da Devedora no pagamento 

das despesas a que se refere o item 14.13 acima par um periodo superior a 30 (trinta) dias, 

requerer que a Emissora efetue o reembolso utilizando os recurses do Fundo de Despesas e, 

em caso de insuficiencia deste, podera solicitar aos Titulares dos CR! um adiantamento para 

0 pagamento de despesas razoaveiS e COmprovadaS COm procedimentOS legais, jUdiciais OU 

administrativos que o Agente Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos 

Titulares dos CR!. Neste caso, as despesas deverao ser previamente aprovadas pelos Titulares 

dos CR! e pela Emissora, e adiantadas pelos Titulares dos CR!, na propon;ao de seus creditos, 

e posteriormente, ressarcidas pela Emissora aos Titulares dos CR!, com os recurses que 

venham a ser auferidos pelo Patrim6nio Separado, sendo que as despesas a serem adiantadas 

pelos Titulares dos CR!, na propon;ao de seus creditos, incluem os gastos com honoraries 

advocatfcios de terceiros, dep6sitos, custas e taxas judiciarias nas ac;6es propostas pelo 

Agente Fiduciario ou decorrentes de ac;6es contra ele propostas no exerdcio de sua func;ao, 

ou ainda que comprovadamente lhe causem prejufzos financeiros, enquanto representante da 

comunhao dos Titulares dos CR!; neste caso, as eventuais despesas, dep6sitos e custas 

judiciais decorrentes da sucumbencia em ac;6es judiciais serao igualmente suportadas pelos 

Titulares dos CR!. Os Titulares dos CR! que estiverem impedidos por lei a adiantar as despesas 

serao exclufdos do rateio, devendo os demais Titulares dos CR! ratear as despesas na 

proporc;ao de seus creditos, ficando desde ja estipulado que havera posterior reembolso aos 

Titulares dos CR! que participaram do rateio em proporc;ao superior a proporc;ao de seus 

creditos, quando de eventual recebimento de recursos pelo Patrim6nio Separado. 

14.13.3. O Agente Fiduciario nao antecipara recursos para pagamento de despesas 

decorrentes da Emissao, sendo certo que tais recursos serao sempre devidos e antecipados 

pela Devedora, pelo Patrim6nio Separado ou pelos Titulares dos CR!, conforme o caso. 

14.13.4. Em caso de inadimplemento, pecuniario OU nao, pela Devedora, OU de 

reestruturac;ao das condic;6es da Emissao solicitado pela Emissora, sera devida ao Agente 

Fiduciario uma remunerac;ao adicional, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora

homem de trabalho dedicado as atividades relacionadas a Emissao. A mesma remunerac;ao 

sera devida quando da participac;ao em Assembleias de Titulares de CR!, analise e celebrac;ao 

de aditamentos, conferencias telefonicas e reuni6es presenciais, remunerac;ao esta a ser paga 

no prazo de 10 (dez) dias ap6s a conferencia e aprovac;ao pela Emissora do respective 

"Relat6rio de Horas". f 
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15. DA LIQUIDAc;:AO DO PATRIMONIO SEPARADO 

15.1. A ocorrencia de qualquer um dos Eventos de Liquidac;ao do Patrimonio Separado 

abaixo ensejara assunc;ao imediata da administrac;ao do Patrimonio Separado pelo Agente 

Fiduciario: 

(i) pedido por parte da Emissora de qualquer piano de recuperac;ao judicial ou extrajudicial 

a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou 

obtida homologac;ao judicial do referido piano; ou requerimento, pela Emissora, de 

recuperac;ao judicial, independentemente de deferimento do processamento da 

recuperac;ao ou de sua concessao pelo juiz competente; 

(ii) pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente 

elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

(iii) decretac;ao de falencia ou apresentac;ao de pedido de autofalencia pela Emissora; 

(iv) nao pagamento pela Emissora das obrigac;oes pecuniarias devidas a qualquer dos 

Titulares de CRI, nas datas previstas neste Termo de Securitizac;ao e/ou nos Documentos 

da Operac;ao, nao sanado no prazo de 2 (dois) Dias Uteis, contado da data de vencimento 

original, desde que a Emissora tenha recebido os valores correspondentes do Credito 

Imobiliario para satisfac;ao das obrigac;oes pecuniarias devidas; 

(v) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigac;ao nao pecuniaria prevista 

neste Termo de Securitizac;ao e nos Documentos da Operac;ao, nao sanada em 5 (cinco) 

dias contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for 

enviado pelo Agente Fiduciario; e 

(vi) nao substituic;ao do Agente Fiduciario no prazo previsto no item 14.5 acima, sendo que, 

nessa hip6tese nao havera a assunc;ao imediata e transit6ria da administrac;ao do 

Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, e sim a imediata obrigac;ao da Emissora de 

convocar Assembleia de Titulares de CRI. 

15.1.1. A remunerac;ao do Agente Fiduciario pela administrac;ao do Patrimonio Separado 

correspondera a Taxa de Administrac;ao, exceto se remunerac;ao diversa for fixada pela 

Assembleia de Titulares de CRI a que se refere o item 15.4 abaixo. 



15.2. A Emissora obriga-se a, tao logo tenha conhecimento de qualquer dos Eventos de 

Liquidac;ao do Patrimonio Separado, comunicar imediatamente o Agente Fiduciario. 

15.3. Nao estao inseridos nos Eventos de Liquidac;ao do Patrimonio Separado o 

inadimplemento e/ou mora da Emissora em decorrencia de inadimplemento e/ou mora da 

Devedora. 

15.4. Verificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Liquidac;ao do Patrimonio 

Separado e assumida a administrac;ao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario (exceto 

no caso da alinea "vi" do item 15.1 acima), este devera convocar, em ate 2 (dois) Dias Uteis 

contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assemb!eia de Titulares de CRI para 

deliberar sabre a eventual !iquidac;ao do Patrimonio Separado. Tai Assembleia devera ser 

realizada no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data da primeira publicac;ao do 

edital relative a primeira convocac;ao, ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data 

da primeira publicac;ao do editaf relative a segunda convocac;ao, se aplicavel, sendo que, na 

hip6tese de segunda convocac;ao, o respective edital devera ser publicado no primeiro Dia Util 

imediatamente posterior a data indicada para a realizac;ao da Assembleia de Titulares de CRI 

em primeira convocac;ao. 

15.5. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada no item 15.4 acima, os Titufares 

de CRI deliberarao (a) pefa liquidac;ao do Patrimonio Separado, hip6tese na qual devera ser 

nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidac;ao; ou (b) pela nao liquidac;ao do 

Patrimonio Separado, hip6tese na qual devera ser defiberado o retorno da administrac;ao do 

Patrimonio Separado pela Emissora ou a nomeac;ao de outra companhia securitizadora de 

creditos imobiliarios, fixando-se as condic;oes e termos para sua administrac;ao, bem como a 

remunerac;ao da nova companhia securitizadora de creditos imobiliarios. 

15.6. A deliberac;ao pela nao declarac;ao da liquidac;ao do Patrimonio Separado devera 

ser tomada, em qualquer convocac;ao, pelos Titulares de CRI que representem, no minima, a 

maioria dos CRI em Circulac;ao. A nao realizac;ao da referida Assembleia de Titulares de CRI, 

por qualquer motivo, em segunda convocac;ao, no prazo estabelecido no item 15.4 acima sera 

interpretada como manifestac;ao favoravel a liquidac;ao do Patrimonio Separado. Neste caso, 

uma nova Assembleia sera convocada pelo Agente Fiduciario para deliberar sabre a nomeac;ao 

do liquidante. 

15.7. A Jiquidac;ao do Patrimonio Separado sera realizada mediante transferencia do 

Credito Imobiliario, da CCI , das Garantias e dos eventuais recurses da Canta Centralizadora 

( 



integrantes do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciario (ou a institui<;ao administradora que 

vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de representante dos Titulares de 

CRI, para fins de liquida<;ao e extin<;ao de toda e qualquer Obrigai;ao Garantida. Nesse caso, 

cabera ao Agente Fiduciario (ou a institui<;ao administradora que v ier a ser nomeada pelos 

Titulares de CRI), conforme delibera<;ao dos Titulares de CRI: (i) administrar o Credito 

Imobiliario, a CCI, as Garantias e os eventuais recurses da Conta Centralizadora que integram 

o Patrim6nio Separado; (ii) esgotar todos os recurses judiciais e extraj udiciais para a 

realiza<;ao dos creditos oriundos do Credito Imobiliario, da CCI, das Garantias e dos eventuais 

recurses da Canta Centralizadora que lhe foram transferidos, ( iii) ratear os recurses obtidos 

entre os Titulares de CRI na propor<;ao de CRI detidos, observada a Cascata de Pagamentos 

Extraordinaria e (iv) transferir o Credito Imobiliario, a CCI, as Garantias e os eventuais 

recurses da Canta Centralizadora eventualmente nao realizados aos Titulares de CRI, na 

propor<;ao de CRI detidos, observada a Cascata de Pagamentos Extraordinaria . 

15.8. A realiza<;ao dos direitos dos Titulares de CRI estara limitada aos pagamentos do 

Credito Imobiliario, aos recurses provenientes da execu<;ao das Garantias, incluindo os valores 

que estejam depositados na Canta Centralizadora, incluindo o Fundo de Obras, Fundo de 

Despesas, o Fundo de Liquidez e as Aplica<;oes Financeiras, todos integrantes do Patrimonio 

Separado, nos termos do artigo 11, § 30, da Lei no 9.514/97. 

15.9. Independentemente de qualquer outra disposi<;ao deste Termo de Securitiza<;ao, 

em caso de insuficiencia dos bens do Patrimonio Separado para arcar com as Despesas sabre 

a liquida<;ao do respective Patrim6nio Separado e inadimplencia da Devedora no pagamento 

de tais despesas, estas serao suportadas pelos Titulares de CRI, na propor<;ao dos CRI 

titulados por cada um deles. A Emissora devera convocar Assembleia de Titulares de CRI para 

deliberar sabre o aporte de recurses pelos Titulares de CRI para arcar com as Despesas ou 

sabre a liquida<;ao do respective Patrim6nio Separado, observando os procedimentos do artigo 

14 da Lei no 9.514/97. 

15.9.1. Independentemente da realizai;ao da referida Assembleia de Titulares de CRI 

descrita no item 15.9 acima, ou da delibera<;ao dos Titulares dos CRI pelos aportes de 

recurses, as Despesas sao de responsabilidade exclusiva do Patrim6nio Separado ou, nos 

termos do item 13.1 acima, da Devedora, ou ainda, nos termos do item 15.9 acima, dos 

Titulares dos CRI, nao estando os prestadores de servi<;os da Opera<;ao, em conjunto ou 

isoladamente, obrigados pelo pagamento ou adiantamento das Despesas. 



15.9.2. Caso qualquer um dos Titulares de CRI nao cumpra com obrigac;oes de eventuais 

aportes de recursos na Canta Centralizadora nos termos do item 15.9 acima, para custear 

eventuais Despesas necessarias a salvaguardar seus interesses, e nao haja recursos 

suficientes no Patrimonio Separado para fazer frente a tal obrigac;ao, a Securitizadora estara 

autorizada a realizar a compensac;ao de eventual pagamento de Juras Remunerat6rios e 

amortizac;ao do Valor Nominal Unitario Atualizado dos CRI a que este Titular de CRI 

inadimplente tenha direito com os valores gastos pela Securitizadora e/ou pelos demais 

Titulares de CRI adimplentes com estas Despesas, que sera realizada fora do ambito da B3. 

16. DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CRI 

16.1. Os Titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de 

Titulares de CRI, a fim de deliberarem sabre materia de interesse da comunhao dos Titulares 

de CRI. As Assembleias poderao ser realizadas de forma presencial, podendo ser realizadas 

par conferencia telefonica, video conferencia ou par qualquer outro meio que assegure aos 

Titulares de CRI o direito de participar remotamente da Assembleia, podendo ser 

disponibilizados mecanismos que assegurem aos Titulares de CRI em Circulac;ao o direito 

manifestar o seu voto a distancia . Os Titulares de CRI que participarem remotamente da 

Assembleia e/ou que manifestarem o seu voto a distancia serao considerados presentes na 

Assembleia e assinantes da respectiva ata, para todos os fins, desde que nao seja vedado pela 

legislac;ao aplicavel. 

16.2. A Assembleia de Titulares de CRI podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, 

pela Emissora, ou par Titulares de CRI que representem, no mfnimo, 10% (dez por cento) dos 

CRI em Circulac;ao. 

16.3. Observado o disposto no item 16.2 acima, devera ser convocada Assembleia de 

Titulares de CRI toda vez que a Emissora, na qualidade de titular do Credito Imobiliario, tiver 

de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na CCB, na CCI ou em quaisquer outros 

Documentos da Operac;ao, para que os Titulares de CRI deliberem sabre coma a Emissora 

devera exercer os seus direitos frente a Devedora e aos Avalistas. 

16.3.1. A Assembleia de Titulares de CRI mencionada neste item 16.3 devera ser realizada 

com, no mfnimo, 2 (dais) Dias Uteis de antecedencia da data em que se encerra o prazo para 

a Securitizadora manifestar-se, observado o disposto no item 16.3.2 abaixo. l 



16.3.2. Somente ap6s receber do Agente Fiduciario a orientac;;ao definida pelos Titulares 

dos CRI, a Emissora devera exercer seu direito e devera se manifestar conforme lhe for 

orientado, exceto nos termos dos itens 8.5.1 e 15.4 acima e de outra forma prevista nos 

Documentos da Operac;;ao. Caso os Titulares de CRI nao comparec;;am a Assembleia de 

Titulares de CRI, ou nao cheguem a uma definic;;ao sobre a orientac;;ao, a Emissora devera 

permanecer silente quanto ao exerdcio do direito em questao, exceto nos termos dos itens 

8.5.1 e 15.4 acima e de outra forma prevista nos Documentos da Operac;;ao, sendo certo que 

o seu silencio nao sera interpretado como negligencia em relac;;ao aos direitos dos Titulares de 

CRI, nao podendo ser imputada a Emissora qualquer responsabilizac;;ao decorrente de ausencia 

de manifestac;;ao. 

16.3.3. A Emissora nao fara qualquer jufzo sobre a orientac;;ao definida pelos Titulares de 

CRI, comprometendo-se tao somente a manifestar-se conforme assim instrufda. Neste 

sentido, a Emissora nao possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurfdicos 

decorrentes da orientac;;ao dos Titulares de CRI por ela manifestado, independentemente dos 

eventuais prejufzos causados aos Titulares de CRI. 

16.4. A Assembleia de Titulares de CRI sera regida pelas disposic;;oes deste Termo de 

Securitizac;;ao, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei n° 9.514/97, bem como, 

subsidiaria e supletivamente, o disposto na Lei n° 6.404/76, a respeito das assembleias gerais 

de acionistas das sociedades anonimas, inclusive no que tange a possibilidade de participac;;ao 

remota e voto a distancia pelos Titulares dos CRI. 

16.5. A convocac;;ao da Assembleia de Titulares de CRI, realizada em conjunto ou de cada 

uma das series dos CRI, far-se-a mediante edital publicado por 3 (tres) vezes, com a 

antecedencia de 15 (quinze) dias para primeira convocac;;ao, e de 8 (oito) dias para segunda 

convocac;;ao, na forma da clausula decima setima abaixo. Nao se admite que a segunda 

convocac;;ao da Assembleia seja publicada conjuntamente com a primeira convocac;;ao. 

16.6. A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-a, em primeira convocac;;ao, com a 

presenc;;a de Titulares de CRI que representem, no mfnimo, a maioria dos CRI em Circulac;;ao, 

em conjunto ou de cada uma das series dos CRI e, em segunda convocac;;ao, com qualquer 

numero, exceto se de outra forma previsto neste Termo de Securitizac;;ao. 

16.7. Cada CRI em Circulac;;ao correspondera a um voto nas Assembleias de Titulares de 

CRI, sendo admitida a constituic;;ao de mandatarios, Titulares de CRI ou nao, 

( 



independentemente do cumprimento das formalidades estabelecidas no artigo 126, §§ 1° e 

20, da Lei no 6.404/76. 

16.8. Sera facultada a presen<;a dos representantes legais da Emissora nas Assembleias 

de Titulares de CRI. 

16.9. 0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia de Titulares de CRI e prestar 

aos Titulares de CRI as informa<;oes que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora, o Agente 

Fiduciario e/ou os Titulares de CRI poderao convocar quaisquer terceiros (inclusive, a 

Devedora), para participar das Assembleias de Titulares de CRI, sempre que a presen<;a de 

qualquer dessas pessoas for relevante para a delibera<;ao da ordem do dia. Sem prejufzo da 

referida faculdade, os Avalistas e/ou suas Partes Relacionadas nao poderao participar do 

processo de delibera<;ao e apura<;ao dos votos dos Titulares de CRI a respeito da respectiva 

materia em discussao. 

16.10. A presidencia da Assembleia de Titulares de CRI cabera a quern for eleito pelos 

Titulares de CRI presentes. 

16.11. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitiza<;ao 

(especialmente, sem se limitar, os itens 8.5.1, 15.4 e 14.6 acima e 16.12 abaixo) e/ou nos 

Documentos da Opera<;ao, as delibera<;oes da Assembleia Geral serao aprovadas por Titulares 

de CRI que representem, no mfnimo (i) 50% (cinquenta por cento) mais um da totalidade de 

cada serie dos CRI em Circula<;ao, em primeira convoca<;ao; e (i i) 50% (cinquenta por cento) 

de cada serie dos CRI presentes na assembleia mais 1 (um) CRI, em segunda convoca<;ao . 

Todas as delibera<;oes tomadas nos termos deste item serao consideradas existentes, validas 

e eficazes perante a Emissora, bem como obrigarao a Emissora ea todos os Titulares de CRI. 

16.12. As propostas de altera<;oes em rela<;ao as materias listadas abaixo, entre outras 

expressamente previstas neste Termo de Securitiza<;ao ou nos demais Documentos da 

Opera<;ao, deverao ser aprovadas, seja em primeira convoca<;ao da Assembleia Geral ou em 

qualquer convoca<;ao subsequente, por Titulares de CRI em Circula<;ao que representem no 

mfnimo 75% (setenta e cinco por cento) da totalidade de cada serie dos CRI em Circula<;ao: 

(i) Datas de Vencimento (datas de pagamento dos Juros Remunerat6rios e/ou da 

amortiza<;ao do Valor Nominal Unitario) e prazo de vencimento dos CRI ; 



(ii) forma de calculo da evoluc;ao financeira dos CRI, Juros Remunerat6rios dos CRI, forma 

de amortizac;ao do Valor Nominal Unitario; 

(iii) Eventos de Liquidac;ao do Patrimonio Separado; 

(iv) Eventos de Vencimento Antecipado; 

(v) Subordinac;ao, Cascatas de Pagamento e regras de alterac;ao da Cascata de Pagamento 

em vigor; 

(vi) condic;oes de pagamento do Credito Imobiliario, que possa impactar os direitos dos 

Titulares de CRI; 

(vii) as Garantias, que possam comprometer sua suficiencia, exequibilidade, validade ou 

liquidez, exceto no caso da definic;ao da ordem e da forma da excussao das Garantias; 

e/ou 

(viii) aos qu6runs de instalac;ao e/ou de deliberac;ao das Assembleias de Titulares de CRI. 

16.13. Se resgatados todos os CRI Seniores, as Assembleias dos Titulares de CRI passarao 

a ser convocadas e as materias nelas discutidas passarao a ser deliberadas somente pelos 

Titulares de CRI Subordinados, de acordo com os mesmos qu6runs e demais disposic;oes 

previstos neste Termo. 

16.14. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de 

Securitizac;ao, sera considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares de CRI a 

que comparecerem todos os Titulares de CRI. 

16.15. E dispensada a necessidade de convocac;ao e realizac;ao de Assembleia de Titulares 

de CRI para a alterac;ao dos Documentos da Operac;ao quando que tais alterac;oes decorrerem 

exclusivamente: (i) de atendimento as exigencias das autoridades competentes, de normas 

legais ou regulamentares, desde que as mesmas nao afetem, negativamente, o equilibrio 

economico financeiro dos CRI e do Patrimonio Separado; (ii) alterac;oes a quaisquer 

Documentos da Operac;ao ja expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) 

Contrato(s) da Operac;ao; (iii) atendimento de exigencias da B3, da CVM, da ANBIMA ou das 

camaras de liquidac;ao onde os a CCI ou os CRI estejam depositados para negociac;ao; (iv) 

para correc;ao de erros grosseiros, tais como, de digitac;ao, aritmeticos ou referencias cruzadas 



a clausulas dos Documentos da Operac;ao; e/ou (v) para atualizac;ao dos dados cadastrais das 

partes, tais coma alterac;ao na razao social, enderec;o e telefone, entre outros, se necessario, 

desde que as alterac;oes ou correc;oes referidas nos itens acima, nao possam acarretar 

qualquer prejufzo aos Titulares de CRI ou qualquer alterac;ao no fluxo dos CRI, e desde que 

nao haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares de CRI. 

16.16. As deliberac;oes tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias no ambito de sua 

competencia legal, observados os qu6runs previstos neste Termo de Securitizac;ao, vincularao 

a Emissora e o Agente Fiduciario e obrigarao todos os Titulares de CRI em Circulac;ao, 

independentemente de terem comparecido a Assembleia Geral OU do voto proferido nas 

respectivas Assembleias. 

16.17. As atas lavradas das Assembleias de Titulares de CRI serao encaminhadas somente 

a CVM via Sistema de Envio de Informac;oes Peri6dicas e Eventuais - IPE, sendo que sua 

publicac;ao em jornais de grande circulac;ao nao sera necessaria, exceto se a assembleia 

deliberar em sentido diverso, sendo que todas as Despesas com as referidas publicac;oes serao 

arcadas diretamente ou indiretamente pefo Patrimonio Separado. 

17. DA PUBLICIDADE 

17.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI (excetuados os atos e 

fatos relevantes da administrac;ao ordinaria da Securitizadora), bem coma as convocac;oes 

para as Assembleias de Titulares de CRI, deverao ser veiculados na forma de avisos nos 

mesmos jornais em que a Emissora publica as informac;oes societarias, quais sejam o Diario 

Oficial do Estado de Sao Paulo e o jornaJ "O Dia - Sao Paulo", obedecidos os prazos legais 

e/ou regulamentares. Caso a Emissora altere seu jornal de publicac;ao ap6s a Data de Emissao, 

devera enviar notificac;ao ao Agente Fiduciario informando o nova veiculo, sem necessidade 

de aditamento a este Termo de Securitizac;ao. 

17 .2. A convocac;ao para as Assembleias de Titulares de CRI pod era ser feita, 

alternativamente, mediante correspondencia escrita enviada, por meio eletronico ou 

postagem, a cada Titular de CRI, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer meio de 

comunicac;ao cuja comprovac;ao de recebimento seja possfvel, e desde que o fim pretendido 

seja atingido, tais coma envio de correspondencia com aviso de recebimento, fac-sfmile e 

correio eletronico (e-mail). f 



17.3. As demais informac;oes peri6dicas ordinarias da Emissao, da Emissora e/ou do 

Agente Fiduciario serao disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ ou regulamentares, 

por meio do sistema de envio de i nformac;oes peri6dicas e eventuais da CVM. 

18. DO REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAc;AO 

18.1. O Termo de Securitizac;ao sera entregue para Instituic;ao Custodiante, nos termos 

do Paragrafo Unico, do artigo 23 da Lei no 10.931/04, para registro, nos termos da declarac;ao 

constante do Anexo V ao presente Termo de Securitizac;ao. 

19. DAS COMUNICAc;OES 

19.1. As comunicac;oes a serem enviadas por qualquer das Partes deste Termo de 

Securitizac;ao, conforme aqui previsto, se feitas por correio eletronico, serao consideradas 

recebidas na data de seu envio; se feitas por correspondencia, as comun icac;oes serao 

consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" 

expedido pelo Correia ou por telegrama, nos enderec;os constantes a seguir: 

para a Devedora ou para qua/quer dos Avalistas: 

At .: Sr. Moises Nicodemo 

Enderec;o: Avenida Professor Joao Fiusa, n° 1.901, sala 501, Jardim Canada 

CEP 14.024-250 - Ribeirao Preto - SP 

e-mail: diretoria@I iftplan .com .br 

tel.: (16) 3629-4548 I (16) 3325-8444 

para a Emissora: 

At . : Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa 

Enderec;o: Rua Conselheiro Crispiano, 105, conjunto 43, Republ ica 

CEP 01037-001 - Sao Paulo - SP 

e-mail: ri@grupotravessia.com 

tel.: (11) 4115-8700 

para o Agente Fiduciario: 

At. Sra . Eugenia Queiroga 

Enderec;o: Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, 20 andar 

CEP 01452-000 - Sao Paulo - SP 

e-mail: agentefiduciario@vortx.com.br I pu@vortx.com.br 

tel. : (11) 3030-7177 



19.2. Excepcionalmente, as comunicac;oes a serem enviadas pore para qualquer das 

Partes, na hip6tese de descumprimento das obrigac;oes decorrentes deste Termo de 

Securitizac;ao ou dos Documentos da Operac;ao cujo prazo de cura esteja aqui definido e/ou 

em qualquer dos demais Documentos da Operac;ao, se feitas por correio eletronico, serao 

consideradas recebidas na data de seu envio; se feitas por correspondencia, serao igualmente 

consideradas entregues na data de seu envio, independentemente da confirmac;ao de 

recebimento por parte do destinatario, nos enderec;os constantes do item acima. 

19.3. A mudanc;a de qualquer dos enderec;os acima devera ser comunicada as demais 

Partes pela Parte que tiver seu enderec;o alterado, em ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da 

sua ocorrencia. 

19.4. Eventuais prejuizos decorrentes da nao observancia do disposto acima serao 

arcados pela Parte inadimplente. 

20. DO TRATATAMENTO TRIBUTARIO 

20.1. Os investidores nao devem considerar unicamente as informac;oes contidas nesta 

clausula para fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CR!, devendo 

consultar seus pr6prios assessores quanta a tributac;ao especifica a qual estarao sujeitos, 

especialmente quanta a outros tributos, que nao o impasto de renda, eventualmente 

aplicaveis a esse investimento, ou a ganhos porventura auferidos em operac;oes com CR!. 

20.2. Impasto de Renda (IR) e Contribui~ao Social sabre o Luera Liquido (CSLL) 

20.2.1. Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos 

relativos a CR! e o mesmo aplicado aos titulos de renda fixa. 

20.2.2. A principio, os rendimentos em CR! auferidos par pessoas jurfdicas nao financeiras 

estao sujeitos a incidencia do Impasto de Renda Retido na Fonte, a ser calculado com base 

na aplicac;ao de aliquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicac;ao geradora dos 

rendimentos tributaveis: (i) ate 180 (cento e oitenta) dias: alfquota de 22,5% (vinte e dais 

inteiros e cinco decimos par cento) ; (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e 

sessenta) dias: alfquota de 20% (vinte par cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 

720 (setecentos e vinte) dias: alfquota de 17,5% (dezessete inteiros e cinco decimos par 

cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: aliquota de 15% (quinze par cento). 

f 



20.2.3 . Com relac;ao aos investimentos em CRI realizados par instituic;oes financeiras, 

fundos de investimento, seguradoras, par entidades de previdencia privada fechadas, 

entidades de previdencia complementar abertas, sociedades de capitalizac;ao, corretoras e 

distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de arrendamento mercantil, ha 

dispensa de retenc;ao do IRRF. 

20 .2.4 . Para as pessoas fisicas, as rendimentos gerados par aplicac;ao em CRI estao isentos 

de impasto de renda na fonte e na declarac;ao de ajuste anual (artigo 3°, incise II, da Lei n° 

11.033/04). 

20.2.5. Pessoas jurfdicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados 

exclusivamente na fonte, au seja, o impasto nao e compensavel (artigo 76, inciso II, da Lei 

no 8.981/95) . As entidades imunes estao dispensadas da retenc;ao do impasto na fonte desde 

que declarem sua condic;ao a fonte pagadora (artigo 71, da Lei no 8.981/95) . Em 12 de abril 

de 2018, foi declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 12, paragrafo 

10, da Lei no 9 .532/1997 que previa que as rendimentos e ganhos e capital auferidos em 

aplicac;oes financeiras de renda fixa e variavel nao estavam abrangidos pela imunidade 

prevista no caput do mesmo artigo. 

20.2.6. No caso de pessoas juridicas domiciliadas no Brasil (e nao sujeitas a regras 

especiais de isenc;ao au imunidade), o rendimento devera ser computado na base de calculo 

do Impasto de Renda da Pessoa Jurldica e da Contribuic;ao Social sabre o Luera Liquide . As 

aliquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze par cento) e adicional de 10% (dez par cento), 

sendo o adicional calculado sabre a parcela do lucre real que exceder o equivalente a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) par ano. 

20.2 .7. 0 IRRF, na forma descrita acima, das pessoas jurfdicas nao-financeiras tributadas 

com base no lucro real, presumido au arbitrado, e considerado antecipac;ao do impasto de 

renda devido, gerando o direito a compensac;ao quando da apurac;ao do IRPJ (ou ainda 

restituic;ao, se for o caso) . 

20.2 .8. A aliquota da CSLL, para pessoas jurfdicas em geral, corresponde a 9% (nave par 

cento), sendo que para as pessoas juridicas financeiras e entidades equiparadas a aliquota foi 

majorada para 20% (vinte par cento) no periodo compreendido entre 1 ode setembro de 2015 

e 31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze par cento) a partir de 10 de janeiro de 2019. 



20.2.9. No caso das cooperativas de credito, a alfquota da CSLL e de 17% (dezessete por 

cento) para o periodo entre 10 de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida 

a 15% (quinze par cento) a partir de 10 de janeiro de 2019. 

20.2.10. As carteiras de fundos de investimentos estao, em regra, isentas de impasto de 

rend a. 

20.2.11. Em rela<;ao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que 

investirem em CRI no pafs de acordo com as normas previstas na Resoluc;ao n° 4.373, emitida 

pelo Conselho Monetario Nacional, em 29 de setembro de 2014 ("Resolucao CMN 4.373/14"), 

os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRRF a alfquota de 15% (quinze par 

cento). Excec;ao e feita para o caso de investidor domiciliado em pals ou jurisdi<;ao 

considerados coma de tributac;ao favorecida, assim entendidos aqueles que nao tributam a 

renda ou que a tributam a alfquota maxima inferior a 20% (vinte par cento) . No caso de 

investidor nao-residente no Brasil que seja pessoa ffsica, aplica-se a mesma isen<;ao do IRRF 

aplicavel aos residentes pessoas ffsicas. 

20.3. Contribui~ifo ao Programa de Integra~ao Social (PIS) e Contribui~ao para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

20.3.1. A PIS e a COFINS incidem sabre o valor do faturamento mensal das pessoas 

juridicas ou a elas equiparadas, considerando-se, a depender do regime aplicavel, a totalidade 

das receitas par estas auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da 

classificac;ao contabil adotada para tais receitas. 

20.3.2. No tocante ao regime cumulative, a contribuic;ao ao PIS incide a alfquota de 0,65% 

(sessenta e cinco centesimos par cento), ea COFINS incide a alfquota de 3% (tres par cento) 

ou 4% (quatro par cento), conforme o caso. No regime nao-cumulativo do PIS: (i) a alfquota 

aplicavel e de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centesimos par cento) para o PIS e 7,6% 

(sete inteiros e sessenta centesimos par cento) para a COFINS; e (ii) o valor das contribuic;oes 

apurado pode ser compensado com creditos decorrentes de certos custos e despesas 

incorridos junta a pessoas jurfdicas brasileiras. 

20.3.3. A remunerac;ao conferida a tftulo de pagamento dos juros dos CRI aos investidores 

pessoas juridicas constitui receita financeira. Para os investidores pessoas jurfdicas tributadas 

pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estao sujeitas a tributac;ao pelo PIS e pela 

{ 



COFINS as aliquotas de 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) para o PIS e 4% 

(quatro por cento) para a COFINS, nos termos do Decreto n° 8.426/2015. 

20.3.4. No caso dos investidores pessoas jurfdicas tributadas pelo lucro presumido, como 

regra geral a remunera<;;ao conferida a titulo de pagamento dos juros dos certificados de 

recebfveis imobiliarios constitui receita financeira, porem, nao estao sujeitas a contribui<;;ao ao 

PIS ea CO FINS, face a revoga<;;ao do paragrafo 1 o do artigo 30 da Lei n° 9. 718/1998, pela Lei 

no 11.941/2009. 

20.3 .5. E importante ressalvar que no caso das pessoas juridicas que tenham como 

atividade principal a explora<;;ao de opera<;;oes financeiras, como, por exemplo, as institui<;;oes 

financeiras e entidades assemelhadas, a remunera<;;ao conferida a titulo de pagamento dos 

juros dos CRI e considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurfdicas, estando, portanto, 

sujeita a tributa<;;ao pela contribui<;;ao ao PIS e pela COFINS, na forma da legisla<;;ao aplicavel 

a pessoa jurfdica que a auferir. 

20.3 .6. Sabre OS rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas nao ha qualquer 

incidencia dos referidos tributos. 

20.4. Imposto sobre Operac;oes Financeiras (IOF) 

20.4.1. Impasto sobre Opera<;;oes Financeiras de Cambia ("IOF/Cambio"): Regra geral, as 

opera<;;oes de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros reaJizados nos mercados 

financeiros e de capitais de acordo com as normas e condi<;oes previstas pela Resolu<;;ao CMN 

4.373/14, inclusive por meio de opera<;;5es simultaneas, incluindo as opera<;;oes de cambio 

relacionadas aos investimentos em CRI, estao sujeitas a incidencia do IOF/Cambio a aliquota 

zero no ingresso ea aliquota zero no retorno, conforme Decreto no 6.306/2007. Em qualquer 

caso, a alfquota do IOF/Cambio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder 

Executivo, ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transa<;;oes 

ocorridas ap6s este eventual aumento. 

20.4.2. Impasto sabre Opera<;;oes Financeiras com Titulos e Valores Mobil iarios 

("IOF/Titulos"): As opera<;;oes com CRI estao sujeitas a aliquota zero do IOF/Titulos, conforme 

o Decreto n° 6.306/2007. Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Titulos pode ser majorada a 

qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta 
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centesimos par cento) ao dia, relativamente a transac;oes ocorridas ap6s este eventual 

aumento. 

20.5. Serao de responsabilidade do(s) Titular(es) de CRI todos os impastos diretos e 

indiretos mencionados acima. 

21. DOS FATORES DE RISCO 

21.1. o investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser observados 

pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, credito, mercado, 

rentabilidade, regulamentac;ao espedfica, entre outros, que se relacionam tanto a Emissora, 

quanta aos demais participantes da Oferta e aos pr6prios CRI, objeto desta Emissao. 0 

potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informac;oes que estao descritas neste 

Termo de Securitizac;ao, bem coma consultar seu consulter de investimentos e outros 

profissionais que julgar necessaries antes de tomar uma decisao de investimento. 

21.2. Riscos da 0Deracio 

21.2.1. Nao existe jurisprudencia assentada acerca da securitizac;ao, o que pode acarretar 

perdas por parte dos investidores 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econ6mico e jurfdico desta Emissao 

considera um conjunto de rigores e obrigac;oes de parte a parte estipuladas por meio de 

contratos e tftulos de credito, tendo por diretrizes a legislac;ao em vigor. 

Em razao da pouca maturidade e da falta de tradic;ao e jurisprudencia no mercado 

de capitais brasileiro em relac;ao a estruturas de securitizac;ao, em situa<;oes de estresse 

podera haver perdas por parte dos investidores em razao do dispendio de tempo e recursos 

para promo<;ao da eficacia da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade de necessidade 

de reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seus termos e 

condi<;oes especificos ou ainda pelo eventual nao reconhecimento pelos tribunais de tais 

indexadores par qualquer razao. 

21.2.2. 0 Credito Imobiliario e os Direitos Credit6rios constituem Patrimonio Separado, de 

modo que o atraso ou a fa/ta do recebimento dos va/ores decorrentes do Credito Imobiliario 

ou dos Direitos Credit6rios, assim como qua/quer atraso ou fa/ha pe/a Emissora ou a 

inso/vencia da Emissora, poderao afetar negativamente a capacidade de pagamento das 

obrigac;oes decorrentes dos CRI 
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A Emissora e uma companhia securitizadora de creditos, tendo coma objeto social 

a aquisi<;ao e securitiza<;ao de creditos par meio da emissao de tftulos lastreados nesses 

creditos, cujos patrimonies sao administrados separadamente. 

o Patrimonio Separado tern coma t'.mica fonte os recurses decorrentes do Credito 

Imobiliario, dos Direitos Credit6rios ou da excussao das Garantias. 

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora podera afetar 

negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obriga<;oes decorrentes dos CRI. 

Na hip6tese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera 

assumir temporariamente a administra<;ao do Patrimonio Separado. Em Assembleia, os 

Titulares dos CRI poderao deliberar sabre as novas normas de administra<;ao do Patrimonio 

Separado, ou optar por sua liquida<;ao, que podera ser insuficiente para quitar as obrigac;oes 

perante os Titulares dos CRI, sobretudo os Titulares de CRI Subordinados, tendo em vista as 

Cascatas de Pagamentos. 

21.2.3. Nao realiza<;ao adequada dos procedimentos de execu<;ao e atraso no recebimento 

de recursos decorrentes do Credito Imobiliario e/ou dos Direitos Credit6rios 

A Emissora, na qualidade de cessionaria do Credito Imobiliario e de credora 

fiduciaria dos Direitos Credit6rios, e o Agente Fiduciario, nos termos do artigo 12 da Instru<;ao 

CVM 583, sao responsaveis par realizar os procedimentos de execu<;ao do Credito Imobiliario, 

dos Direitos Credit6rios e de suas respectivas garantias, de modo a garantir a satisfa<;ao do 

credito dos Titulares de CRI. 

A realizac;ao inadequada dos procedimentos de execu<;ao do Credito Imobiliario, 

dos Direitos Credit6rios e de suas respectivas garantias, par parte da Emissora ou do Agente 

Fiduciario, em desacordo com a legisla<;ao ou regulamenta<;ao aplicavel, podera prejudicar o 

fluxo de pagamento dos CRI. 

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razao de cobran<;a 

judicial do Credito Imobiliario, tambem pode ser afetada a capacidade de satisfa<;ao do credito, 

afetando-se negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI. f 



21.3. Riscos dos CRI e da Oferta 

21.3.1. Riscos relacionados a tributa<;ao dos CR! 

o Governo Federal altera com frequencia a legislac;;ao tributaria incidente sobre 

investimentos financeiros no Brasil. Atualmente, os rendimentos gerados por aplicac;;ao em 

CRI por pessoas ffsicas estao atualmente isentos de imposto de renda, por forc;;a do artigo 3°, 

inciso II, da Lei no 11.033/04, isenc;;ao essa que pode sofrer alterac;;oes ao longo do tempo. 

Eventuais alterac;;oes na legislac;;ao tributaria eliminando a isenc;;ao acima mencionada, criando 

ou elevando aliquotas do impasto de renda incidentes sobre os CRI, a criac;;ao de novas tributos 

ou, ainda, mudanc;;as na interpretac;ao ou aplicac;ao da legislac;;ao tributaria por parte dos 

tribunais ou autoridades governamentais poderao afetar negativamente o rendimento liquido 

dos CRI para seus titulares. 

21 .3.2. Fa/ta de /iquidez dos CR! 

O mercado secundario existente no Brasil para negociac;;ao de certificados de 

recebiveis imobiliarios, historicamente, apresenta baixa liquidez e nao ha nenhuma garantia 

de que existira, no futuro, um mercado para negociac;ao dos CRI que possibilite a seus titulares 

sua alienac;;ao, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o investidor que 

adquirir os CRI podera encontrar dificuldades para negocia-los no mercado secundario, 

devendo estar preparado para manter o investimento nos CR! par todo o prazo da Emissao. 

21.3.3. Quorum de delibera<;ao em Assembleia de Titulares de CR! 

Algumas deliberac;oes a serem tomadas em Assembleias de Titulares de CRI sao, 

via de regra, aprovadas par (i) 50% (cinquenta par cento) mais um da totalidade de cada 

serie dos CRI em Circulac;;ao, em primeira convocac;ao; e (ii) 50% (cinquenta par cento) de 

cada serie dos CRI presentes na assembleia mais 1 (um) CRI, em segunda convocac;ao, e, em 

certos casos, exigem quorum qualificado estabelecido neste Termo de Securitizac;ao ou na 

legislac;ao e regulamentac;ao aplicaveis. O titular de pequena quantidade de CR! pode ser 

obrigado a acatar decisoes da maioria prevista no respectivo quorum exigido, ainda que 

manifeste voto desfavoravel, nao havendo mecanismos de venda compulsoria no caso de 

dissidencia do Titular de CR! em determinadas materias submetidas a deliberac;;ao em 

Assembleia Geral. Alem disso, a operacionalizac;ao de convocac;ao e realizac;ao de Assembleias 

Gerais podera ser afetada negativamente em razao da pulverizac;ao dos CR!, o que levara a 

eventual impacto negativo para os Titulares de CR!. 
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21.3.4. Risco em Func;ao da Dispensa de Registro 

A Oferta, distribuida nos termos da InstrLI<;ao CVM 476/19, esta automaticamente 

dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informa<;oes prestadas no ambito dos 

Documentos da Opera<;ao nao foram objeto de analise pela referida autarquia federal. 

21.3.5. Risco de Estrutura 

A presente Emissao tern o carater de "opera<;ao estruturada"; desta forma e pelas 

caracterfsticas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, economico e 

jurfdico considera um conjunto de rigores e obriga<;oes de parte a parte, estipulados atraves 

de contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legisla<;ao em vigor. No entanto, em 

razao da pouca maturidade e da falta de tradi<;ao e jurisprudencia no mercado de capitais 

brasileiro no que tange a opera<;oes de certificados de recebiveis imobiliarios, em situa<;oes de 

estresse podera haver perdas por parte dos investidores em razao do dispendio de tempo e 

recurses para eficacia do arcabou<;o contratual. 

21.4. Riscos do Credito Imobiliario e dos Direitos Credit6rjos 

21.4.1. 0 risco de credito da Devedora e dos Avalistas e a inadimplencia do Credito 

Jmobiliario podem afetar adversamente os CRI, assim coma o risco de performance da carteira 

de Direitos Credit6rios 

A capacidade do Patrimonio Separado de suportar as obriga<;oes decorrentes da 

emissao dos CRI depende da performance da carteira de Direitos Credit6rios, que serao 

utilizados como meio de pagamento das Obriga<;oes Garantidas, e do adimplemento, pela 

Devedora e/ou pelos Avalistas, do Credito Imobiliario e das demais Obriga<;oes Garantidas. 

0 Patrimonio Separado, constituido em favor dos Titulares de CRI, nao conta com 

qualquer garantia ou coobriga<;ao da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo 

pelos Titulares de CR! dos montantes devidos dependera do adimplemento do Credito 

Imobiliario, pela Devedora e/ou pelos Avalistas, e do adimplemento dos Direitos Credit6rios, 

pelos adquirentes das Unidades, em tempo habil para o pagamento dos valores devidos aos 

titulares dos CRI. 
[ 



Ademais, e importante salientar que nao ha garantias de que OS procedimentos de 

cobran<;a/execU<;ao judicial ou extrajudicial do Credito Imobiliario e/ou excussao das Garantias 

serao bem-sucedidos, e mesmo de os procedimentos de cobran<;a/execu<;ao judicial ou 

extrajudicial terem um resultado positive. 

Portanto, uma vez que o pagamento das remunera<;oes e amortiza<;ao dos CRI 

depende do pagamento integral e tempestivo do Credito Imobiliario e/ou dos Direitos 

Credit6rios, a ocorrencia de eventos internos ou externos que afetem a situa<;ao econ6mico

financeira da Devedora e/ou dos Avalistas, as suas respectivas capacidades de pagamento ou 

o Empreendimento e as Unidades, podera afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos 

CRI e a capacidade do Patrim6nio Separado de suportar suas obriga<;oes, conforme 

estabelecidas neste Termo de Securitiza<;ao. 

21.4.2 . A ocorrencia de amortiza<;ao antecipada compuls6ria e resgate antecipado dos CR! 

pode gerar efeitos adversos sobre a Emissao e a rentabilidade dos CR! 

Em caso de qualquer forma de antecipa<;ao facultativa do Credito Imobiliario, 

conforme previsto nos Documentos da Opera<;ao, a Emissora devera utilizar os recurses 

decorrentes desses eventos para a amortiza<;ao antecipada compuls6ria dos CRI, ou o resgate 

antecipado dos CRI. Da mesma forma, todos os recurses oriundos dos Direitos Credit6rios, 

depositados na Canta Centralizadora, em qualquer Data de Vencimento, cujo valor exceda o 

somat6rio dos valores dos valores devidos a tftulo de Despesas, de amortiza<;ao programada 

do Valor Nominal Unitario, de Juras Remunerat6rios e de encargos e Despesas previstos neste 

Termo de Securitiza<;ao, serao utilizados na amortiza<;ao antecipada compuls6ria dos CRI, nos 

termos dos Documentos da Opera<;ao, independentemente de consulta OU anuencia previa dos 

investidores. 

Nas hipoteses acima, o Investidor tera seu horizonte original de investimento 

reduzido e podera nao conseguir reinvestir os recurses recebidos com a mesma remunera<;ao 

dos CRI. 

Alem disso, os CRI poderao ser integralizados pelo investidor com agio, calculado 

em fun<;ao da rentabilidade esperada pelo investidor ao longo do prazo dos CRI originalmente 

programado. Em caso de antecipa<;ao do pagamento dos CRI, o valor a ser recebido pelo t ? 

investidor podera nao ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, 

frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do agio. Neste caso, nem 



o Patrimonio Separado, nem mesmo a Emissora, disporao de outras fontes de recursos para 

satisfac;ao dos interesses dos investidores. 

21.5 . Riscos do Regime Fiduciario 

21.5.1. Desconsiderac;ao do Regime Fiduciario e do Patrimonio Separado 

A Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em 

seu artigo 76, estabelece que "as normas que estabelec;am a afetac;ao ou a separac;ao, a 

qualquer tftulo, de patrimonio de pessoa fisica ou jurfdica nao produzem efeitos com relac;ao 

aos debitos de natureza fiscal, previdenciaria ou trabalhista, em especial quanto as garantias 

e aos privilegios que lhes sao atribufdos". Ademais, em seu paragrafo unico, ela preve que 

"desta forma permanecem respondendo pelos debitos ali referidos a totalidade dos bens e das 

rendas do sujeito passivo, seu esp61io ou sua massa fa Iida, inclusive os que tenham sido objeto 

de separac;ao ou afetac;ao". 

Por forc;a da norma acima citada, o Credito Imobiliario, os Direitos Credit6rios e os 

recursos deles decorrentes, inclusive as Garantias, nao obstante serem objeto do Patrimonio 

Separado, poderao ser alcanc;ados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciarios da 

Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciarios de pessoas fisicas e 

jurfdicas pertencentes ao mesmo grupo economico da Emissora, tendo-se em vista as normas 

de responsabilidade solidaria e subsidiaria de pessoas ou entidades pertencentes ao mesmo 

grupo economico existentes em tais casos. 

Caso isso ocorra, concorrerao os titulares destes creditos com os titulares dos CRI, 

de forma privilegiada, sobre o produto de realizac;ao do Credito Imobiliario e das Garantias, 

em caso de falencia. Nesta hip6tese, e possfvel que o Credito Imobiliario e as Garantias nao 

venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CR! ap6s o pagamento daqueles 

credores. 

21.6. Riscos Relacionados a Emissora 

21. 6.1. Com relac;ao a Emissora 

21.6.1.1 . Manutenc;ao do Registro perante a CVM 

. r, 

( 



A Emissora atua no mercado como companhia securitizadora de creditos 

imobiliarios, nos termos da Lei no 9.514/97, bem como de creditos e direitos credit6rios do 

agroneg6cio, nos termos da Lei no 11.076/2004, e sua atuac;ao depende do registro de 

companhia aberta junta a CVM . Caso a Emissora venha a nao atender os requisitos exigidos 

pelo 6rgao, em relac;ao a seu registro de companhia aberta, sua autorizac;ao pode ser suspensa 

ou ate mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuac;ao no mercado de securitizac;ao 

imobiliaria e do agroneg6cio e, portanto, sua atividade principal. 

21.6.1.2. A Importancia de uma equipe qualificada 

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade 

de atrair e manter pessoal qualificado podera ter efeito adverso relevante sabre as atividades, 

situac;ao financeira e resultados operacionais da Emissora . O ganho da Emissora provem 

basicamente da securitizac;ao de recebfveis, que necessita de uma equipe especializada, para 

prospecc;ao, estruturac;ao e gestao, com vasto conhecimento tecnico, operacional e 

mercadol6gico de nossos produtos. Assim, eventual perda de componentes relevantes da 

equipe e a incapacidade de atrair novas talentos pode afetar a capacidade de gerac;ao de 

resultado da Emissora, bem coma de gestao dos ativos da Emissora e dos valores mobiliarios 

por ela emitidos . 

21.6.1.3. Origina~ao de novos neg6cios e redu~ao na demanda por certificados de recebiveis 

A Emissora nao origina creditos para securitizac;ao, sendo suas emissoes realizadas 

com creditos adquiridos de terceiros . Portanto, o desenvolvimento das atividades da Emissora 

depende nao apenas do sucesso na identificac;ao de originadores de creditos, na selec;ao destes 

e estruturac;ao de operac;oes de securitizac;ao atrativas e seguras para o mercado de capitais 

brasileiro, coma tambem da situac;ao economica nos setores, imobiliario e do agroneg6cio. 

Vista isso, em virtude dos fatores acima mencionados, a Emissora pode ter dificuldades em 

identificar OS Originadores de creditos, selecionar OS creditos e estruturar as operac;oes de 

securitizac;ao. No que se refere aos riscos relacionados aos investidores, inumeros fatores 

podem afetar a demanda dos investidores pela aquisic;ao de certificados de recebfveis 

imobiliarios ou de recebfveis do agroneg6cio. Caso a Emissora nao consiga identificar projetos 

de securitizac;ao atrativos para o mercado ou , caso a demanda pela aquisic;ao de certificados 

de recebfveis imobiliarios ou certificados de recebfveis do agroneg6cio venha a ser reduzida, 

a Emissora podera ser afetada. 

21.6.2. Riscos relacionados ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 

[' 
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Atualmente, a Emissora e controlada, diretamente, pela empresa Travessia 

Assessoria Financeira Ltda. e, indiretamente, pelo Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa, 

que concentra em si, atualmente, a maior expertise das atividades da Emissora. A Emissora 

nao pode garantir que a eventual mudanc;a de seu controle nao resulte em riscos decorrentes 

de tal mudanc;a, incluindo, sem limitac;ao, diferenc;as entre acionistas, estrategias, capacidade 

financeira e/ou problemas operacionais em virtude do conhecimento sabre o neg6cio. 

21.6.3. Riscos relacionados aos fornecedores 

21. 6. 3.1. A Emissora contra ta prestadores de servi~os terceirizados, o que podera resultar 

em prejufzos 

A Emissora contrata prestadores de servic;os terceirizados para a realizac;ao de 

atividades, tais como assessores jurfdicos, empresas prestadoras de servic;os de auditoria e 

cobranc;a de creditos pulverizados, agencias classificadoras de risco, banco liquidante, 

coordenador lfder para distribuir os certificados de recebiveis imobiliarios ou certificados de 

recebiveis do agroneg6cio, agente de cobranc;a, auditor independente, agente fiduciario, 

banco escriturador, dentre outros. Caso alguns destes prestadores de servic;os nao prestem 

servic;os com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora e/ou exigida nos termos 

contratados no ambito das emissoes dos certificados de recebiveis imobiliarios e do 

agroneg6cio, o desempenho da Emissora e sua capacidade em gerir seus ativos e valores 

mobiliarios por ela emitidos pode ser afetado adversamente, afetando igualmente os titulares 

dos valores mobiliarios de suas emissoes. 

Ainda, apesar da Emissora avaliar os riscos relacionados a seus fornecedores de 

servic;os com base em hist6rico profissional e relacionamento com mercado, alem de pesquisar 

referencias e restric;oes e atuar com a diversificac;ao na contratac;ao de seus fornecedores 

igualmente reconhecidos no mercado de modo a reduzir a dependencia em relac;ao aos 

prestadores de servic;o em caso de falencia destes ou alterac;ao relevante na tabela de prec;os, 

caso a Emissora nao consiga implementar sua estrategia de diversificac;ao dos prestadores de 

servic;o, podera ficar dependente de determinados fornecedores espedficos, o que pode afetar 

os seus resultados. 
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21.6.4. Riscos relacionados aos clientes 

A Emissora depende da origina<;ao de novos neg6cios de securitiza<;ao imobiliaria 

ou de agroneg6cio, bem como da demanda de investidores pela aquisi<;ao dos certificados de 

recebiveis de sua emissao. No que se refere aos riscos relacionados aos investidores, inumeros 

fatores pod em afeta r a demanda dos investidores pela aquisi<;ao de certificados de recebiveis 

imobiliarios ou de agroneg6cio, por exemplo, altera<;oes na legisla<;ao tributaria que resulte 

na redu<;ao dos incentivos fiscais para os investidores o que pode reduzir a demanda dos 

investidores pela aquisi<;ao de certificados de recebfveis imobiliarios ou de certificados de 

recebfveis do agroneg6cio reduzindo assim as emissoes e como consequencia as receitas da 

Emissora. Fato que podera impactar negativamente na habilidade da Emissora de realizar 

investimentos necessarios ao aperfei<;oamento da gestao dos seus ativos e dos valores 

imobiliarios de sua emissao. 

21. 7. Riscos Relacionados a Fatores Macroeconomicos 

21.7.1. Efeitos da concorrencia no mercado de securitiza<;ao 

O aumento da competi<;ao no mercado de securitiza<;ao pode acarretar em redu<;ao 

de margem nas receitas de securitiza<;ao em contraposi<;ao a uma manuten<;ao do nivel de 

custos fixos o que pode reduzir os lucros da Emissora e, por conseguinte, sua capacidade de 

realizar investimentos necessaries ao aperfei<;oamento da gestao dos seus ativos e dos valores 

imobiliarios de sua emissao. 

21.7.2. Interferencia do Governo Brasileiro na economia 

0 Governo Brasileiro tern poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, 

modificar sua polftica econ6mica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salaries, 

pre<;os, cambio, remessas de capital e limites a importa<;ao, entre outros, que podem causar 

efeito adverse relevante nas atividades da Emissora, da Devedora e/ou dos Avalistas. 

As atividades, situa<;ao financeira e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou 

dos Avalistas poderao ser prejudicados de maneira relevante devido a modifica<;oes nas 

polfticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles 

cambiais e restri<;oes a remessas para o exterior, como aqueles que foram impastos em 1989 

e no inicio de 1990; (iii) flutua<;oes cambiais; (iv) infla<;ao; (v) liquidez dos mercados 



financeiros e de capitais domesticos; (vi) polftica fiscal; e (vii) outros acontecimentos politicos, 

sociais e economicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanta a implementac;ao de mudanc;as par parte do Governo Federal, 

nas politicas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro, pode contribuir 

para a incerteza economica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores 

mobiliarios brasileiro, sendo que, assim, tais incertezas e outros acontecimentos futures na 

economia brasileira poderao prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora, 

da Devedora e/ou dos Avalistas. 

21.7.3. Experiencia recente com securitiza~ao no Brasil 

A securitizac;ao de creditos imobiliarios e do agroneg6cio sao operac;oes recentes 

no Brasil. A Lei no 9.514/97, que criou os certificados de recebiveis imobiliarios, foi editada 

em 1997, bem coma a Lei no 11.076/04, que criou os certificados de recebiveis do 

agroneg6cio, foi editada em 2004. Entretanto, s6 houve um volume maior de emissoes de 

certificados de recebiveis imobiliarios e do agroneg6cio nos ultimas anos. 

Alem disso, a securitizac;ao e uma operac;ao mais complexa do que outras emissoes 

de valores mobiliarios, ja que envolve estruturas jurfdicas de segregac;ao dos riscos da 

Emissora ou dos devedores dos financiamentos. Em razao da recente experiencia com a 

securitizac;ao no Brasil e das incertezas dela decorrentes, essa modalidade de operac;ao esta 

sujeita a discussoes jurldicas que poderao ter um efeito adverse sabre a Emissora e/ou sabre 

os setores e agentes (players) financiados e investidores. 

21.7.4. Efeitos dos mercados internacionais 

0 valor de mercado de valores mobiliarios de emissao de companhias brasileiras e 

influenciado, em diferentes graus, pelas condic;oes economicas e de mercado de outros paises, 

inclusive economias desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura economica desses 

paises seja significativamente diferente da conjuntura economica do Brasil, a reac;ao dos 

investidores aos acontecimentos nesses outros paises pode causar um efeito adverse sabre o 

valor de mercado dos valores mobiliarios das companhias brasileiras. Crises em outros paises 

de economia emergente ou politicas economicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos 

investidores nos valores mobiliarios das companhias brasileiras, incluindo os CRI, o que 

poderia prejudicar seu prec;o de mercado. Ademais, acontecimentos negatives no mercado 

financeiro e de capitais brasileiro, eventuais noticias ou indicios de corrupc;ao em companhias 



abertas e em outros emissores de titulos e valores mobiliarios e a nao aplicai;ao rigorosa das 

normas de protei;ao dos investidores ou a falta de transparencia das informai;oes ou, ainda, 

eventuais situai;oes de crise na economia brasileira e em outras economias poderao influenciar 

o mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os titulos e valores mobiliarios 

emitidos no Brasil. 

21.7.5. A inflac;ao e os esforc;os do Governo Federal de combate a inflac;ao podem contribuir 

significativamente para a incerteza economica no Brasil 

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos indices de inflai;ao. A inflai;ao, 

juntamente com medidas governamentais recentes destinadas a combate-la, combinada com 

a especulai;ao publica sobre possiveis medidas futuras, podem trazer efeitos significativos 

sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza economica existente no Brasil e 

para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliarios brasileiro. 

As medidas do Governo Federal para controle da inflai;ao podem incluir uma 

politica monetaria restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de 

credito e reduzindo o crescimento economico. As taxas de juros tern flutuado de maneira 

significativa. 

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redui;ao das taxas de 

juros, interveni;ao no mercado de cambio e ai;oes para ajustar ou fixar o valor do Real poderao 

desencadear um efeito material desfavoravel sobre a economia brasileira, a Emissora e, 

tambem, sobre os devedores dos financiamentos imobiliarios ou de agroneg6cios, podendo 

impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRI. Press5es inflacionarias podem 

levar a medidas de interveni;ao do Governo Federal sobre a economia, incluindo a 

implementai;ao de polfticas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos neg6cios, 

condii;ao financeira e resultados da Emissora e dos devedores dos financiamentos imobiliarios 

ou de agroneg6cios. 

Essas medidas tambem poderao desencadear um efeito material desfavoravel 

sobre a Emissora, a Devedora e/ou os Avalistas, podendo impactar negativamente o 

desempenho financeiro dos CRI. Pressoes inflacionarias podem levar a medidas de interveni;ao 

do Governo Federal sabre a economia, incluindo a implementai;ao de politicas 

governamentais, que podem ter um efeito adverso nos neg6cios, condii;ao financeira e 

resultados da Emissora, da Devedora e/ou dos Avalistas. 

( 
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21. 7. 6. Acontecimentos e Percepi:;ao de Riscos em Outros Paises 

o valor de mercado de valores mobiliarios de emissao de companhias brasileiras e 

influenciado, em diferentes graus, pelas condic;oes econ6micas e de mercado de outros paises, 

inclusive paises da America Latina e paises de economia emergente, inclusive nos Estados 

Unidos. 

A reac;ao dos investidores aos acontecimentos nesses outros paises pode causar 

um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliarios de companhias brasileiras, 

inclusive dos certificados de recebiveis do agroneg6cio e certificados de recebiveis imobiliarios, 

emitidos pe!a Emissora. Crises em outros paises de economia emergente, incluindo os da 

America Latina, tern afetado adversamente a disponibi!idade de credito para empresas 

brasileiras no mercado externo, a saida significativa de recursos do pafs e a diminuic;ao na 

quantidade de moeda estrangeira investida no pais, podendo, ainda, reduzir o interesse dos 

investidores nos valores mobiliarios das companhias brasileiras, o que poderia prejudicar o 

prec;o de mercado dos certificados de recebiveis imobiliarios e afetar, direta ou indiretamente 

a Emissora, a Devedora e/ou os Avalistas. 

21.8. Riscos Especificos da Ooeracao 

21.8.1. Riscos relativos aos Direitos Credit6rios 

As Promessas de Compra e Venda, das quais decorrem os Direitos Credit6rios, 

estao sujeitas a distrato e outros eventos que resultam na obrigatoriedade da Devedora 

reforc;ar ou substituir as Garantias. Alem disso, a Devedora esta obrigada a ceder 

fiduciariamente a Emissora todos OS recebiveis das Promessas de Compra e Venda que 

venham a ser celebradas, futuramente, com os adquirentes das Unidades em estoque da 

Devedora. 

Nao e possivel afirmar que a Devedora e/ou os Avalistas serao capazes se reforc;ar 

ou substituir as Garantias, em conformidade com as disposic;oes dos Documentos da 

Operac;ao. Ainda, e importante ressaltar OS recebiveis decorrentes das futuras Promessas de 

Compra e Venda que venham a ser firmadas com os adquirentes das Unidades serao cedidos 

fiduciariamente a Emissora e vinculados ao Patrim6nio Separado, inclusive para fins de reforc;o 

ou substituic;ao das Garantias, e que nao sera realizada qualquer especie de auditoria na 

Devedora ou nas Promessas de Compra e Venda no momenta de tal substituic;ao, de forma 

que nao e possfvel assegurar que a nova cessao de creditos sera valida e eficaz, nao sendo 



possivel, portanto, afirmar a impossibilidade de se garantir eventual anulac;ao judicial futura 

do neg6cio em fraude contra credores ou em fraude a execuc;ao. 

Ainda, a cessao fiduciaria de novos recebiveis, em beneficio da Emissora, 

dependera de procedimentos operacionais, em especial da celebrac;ao de termos de cessao 

fiduciaria e notificac;ao aos adquirentes das Unidades, na forma prevista no Contrato de 

Cessao. Caso tais procedimentos nao realizados, podem ensejar riscos a validade e eficacia 

da cessao fiduciaria dos recebfveis, que serao utilizados coma meio de pagamento das 

Obrigac;oes Garantidas, na forma prevista nos Documentos da Operac;ao, porem sem prejuizo 

da responsabilidade da Devedora e dos Avalistas pelo pagamento do Credito Imobiliario, na 

forma prevista na CCB. 

21.8.2. Riscos inerentes ao desempenho da Devedora e da Servicer 

21.9. A responsabilidade pela administrac;ao e cobranc;a dos Direitos Credit6rios, que 

serao utilizados coma meio de pagamento das Obrigac;oes Garantidas e garantem a Operac;ao, 

recai exclusivamente sobre a Devedora, na qualidade de incorporadora, e sabre a Servicer, 

na qualidade de fornecedor contratado para a prestac;ao de servic;os especializados de 

administrac;ao e cobranc;a . Na eventualidade de estes fa I harem na prestac;ao dos servic;os de 

gestao e cobranc;a, nos termos previstos no Contrato de Cessao Fiduciaria, podera ser 

necessaria a contratac;ao de um terceiro para prestar tais servic;os, o que pode resultar em 

prejuizos aos investidores, uma vez que a transferencia da gestao e cobranc;a e um 

procedimento operacional trabalhoso e que pode ser demorado, especialmente na hip6tese de 

a Devedora e a Servicer nao colaborarem durante o procedimento de realizac;ao de tal 

transferencia . Ainda, o nova "Servicer" pode vir a ter dificuldades na realizac;ao da cobranc;a, 

pelo fato de nao possuir relacionamento comercial com os adquirentes das Unidades, entre 

outros riscos que podem vir a prejudicar os investidores. 

21.9.1. Riscos relacionados a ausencia de auditoria as Demonstrac;oes Financeiras da 

Devedora 

A Devedora e uma sociedade limitada e nao audita seus balanc;os e balancetes par 

auditor independente, sendo elas apenas elaboradas por sua administrac;ao. Desta form a, nao 

e possivel afirmar se os balanc;os e balancetes da Devedora refletem a sua efetiva situac;ao 

patrimonial e demonstram sua capacidade de adimplir com as obrigac;oes previstas na CCB e 

relacionadas aos CRI. 



21.9.2. Riscos decorrentes da Auditoria Jurfdica 

No ambito da Opera<;ao, esta sendo realizada auditoria jurfdica restrita no 

Empreendimento, na Devedora e nos Avalistas, e nao foi, assim como nao sera realizada, a 

auditoria nos adquirentes das Unidades, nas Promessas de Compra e Venda, nos antecessores 

na propriedade do Im6vel no qual esta sendo desenvolvido o Empreendimento ("Auditoria 

Jurfdica") . Referida Auditoria Jurfdica esta sendo procedida por escrit6rio de advocacia 

especializado no setor imobiliario e de mercado de capitais, conforme contratado pela 

Emissora, e tern como escopo as principais certidoes fiscais e forenses relacionadas a cada 

um dos itens de analise, emitidas para a comarca do Im6vel e da sede/domidlio das pessoas 

jurfdicas OU ffsicas objeto da analise. 

Nao obstante, a Auditoria Juridica nao tern o condao de ser exaustiva e pode nao 

ser capaz de identificar todos os eventuais e potenciais passivos e riscos para a Operai;ao, 

seja por conta de seu escopo reduzido, seja em razao da nao apresenta<;ao da integralidade 

dos documentos/esclarecimentos solicitados. 

Desta forma, caso surjam eventuais passives ou riscos nao mapeados na Auditoria 

Jurfdica, o fluxo de pagamento do Credito Imobiliario, dos Direitos Credit6rios, ou mesmo o 

processo e valor de excussao das Garantias poderao sofrer impactos negatives, fatos estes 

que podem impactar o retorno financeiro esperado pelos investidores dos CRI. 

21.9.3. Risco decorrente de ar;oes judiciais 

Este pode ser definido como o risco decorrente de eventuais condena<;oes judiciais 

da Devedora, dos Avalistas e da Emissora, nas esferas dvel, fiscal e trabalhista, sobretudo 

aquelas que possam afetar o Credito Imobiliario, os Direitos Credit6rios, o Empreendimento, 

o cumprimento das Obriga<;oes Garantidas, as Garantias ou o Patrimonio Separado. 

Alem disso, nos termos do Contrato de Cessao, a Devedora devera indenizar e 

manter a Cedente indene contra perdas decorrentes de a<;oes judiciais e/ou reclama<;oes 

extrajudiciais relacionados a cessao do Credito Imobiliario, ao Credito Imobiliario e/ou a CCB, 

OU, ainda, a constitui<;ao das Garantias. Caso a Devedora descumpra tal obriga<;ao, Cabera ao 

Patrim6nio Separado arcar com a indeniza<;ao eventualmente devida a Cedente, sem prejuf zo 

do direito de regresso contra a Devedora. Em caso de insuficiencia de recursos do Patrimonio( 

Separado, os Titulares dos CRI deverao arcar com tais despesas, sem prejufzo do direito de 

regresso contra a Devedora. £ 
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21.9.4. Riscos relacionados as obras de desenvolvimento do Empreendimento 

Conforme descrito neste Termo de Securitizac;ao e nos demais Documentos da 

Operac;ao, o Empreendimento encontra-se em fase de construc;ao. 

Sera constituido um Fundo de Obras, mediante deduc;ao de parte do valor 

desembolsado a Devedora nos termos da CCB. A Devedora declarou que os recursos do Fundo 

de Obras sao suficientes para arcar com o termino das obras de construc;ao do 

Empreendimento, no entanto, tal informac;ao nao foi validada par terceiro independente. 

Ainda, os recursos do Fundo de Obras ficarao retidos na Canta Centralizadora e serao liberados 

pela Emissora a Devedora, mediante a apresentac;ao dos relat6rios emitidos pela Empresa de 

Medic;ao. 

Desta forma, quaisquer problemas relacionados as obras de desenvolvimento do 

Empreendimento, sejam decorrentes de atrasos, estouro de orc;amento, nao contratac;ao na 

Data de Emissao de todos os fornecedores para as obras, sinistros, eventos de caso fortuito 

ou forc;a maior, nao obtenc;ao ou cassac;ao de licenc;as, ma conduc;ao das obras, erros tecnicos, 

entre outros, poderao impactar diretamente a expectativa de retorno financeiro dos 

investidores dos CRI, seja em decorrencia de impactos negativos no fluxo de pagamento dos 

Direitos Credit6rios ou na perda de valor do Empreendimento e insuficiencia de recursos para 

desenvolvimento das obras. Em quaisquer dessas situac;oes, havera impacto negativo nas 

vendas das Unidades em estoque e e possivel que OS adquirentes optem por distratar as 

Promessas de Compra e Venda ja celebradas, e nao ha coma assegurar que a Devedora ira 

substituir as Promessas de Compra e Venda distratadas, e que, nesta situac;ao, a Devedora 

ou os Avalistas terao patrim6nio suficiente para arcar com a obrigac;ao de pagamento do 

Credito Imobiliario e, consequentemente, dos CRI. 

21.9.5. Riscos de insuficiencia das Garantias e de dificuldades no processo de execu<;ao 

No caso de inadimplemento do Credito Imobiliario por parte da Devedora e/ou dos 

Avalistas, a Securitizadora tera que iniciar o procedimento de execuc;ao das Garantias. Nao ha 

coma assegurar que as Garantias, quando executadas, serao suficientes para recuperar o 

valor necessario para amortizar integralmente os CRI. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI 

poderao ser afetados. 



Alem disso, na hip6tese de inadimplemento do Credito Imobiliario por parte da 

Devedora e/ou Avalistas, a Securitizadora iniciara o processo de excussao das Garantias, e 

nao e possivel afirmar se tais Garantias serao excutidas de forma celere, nos termos previstos 

nos respectivos instrumentos de constituic;ao das referidas garantias. 

21 .9.6. Riscos de insuficiencia do Aval 

No caso de inadimplemento do Credito Imobiliario par parte da Devedora, a 

Securitizadora tera que iniciar a cobranc;a dos Avalistas, que poderao nao ter patrimonio 

suficiente para garantir com o cumprimento das Obrigac;oes Garantidas. Alem disso, tais 

execuc;oes poderao prolongar-se demasiadamente ao longo do tempo, em razao da realidade 

judiciaria brasileira, e, especificamente no caso de falecimento de quaisquer dos Avalistas, 

existe o risco de as garantias ou obrigac;oes pelo Avalista falecido serem extintas, conforme 

eventual entendimento judicial nesse sentido. Portanto, nao ha coma assegurar que a 

Devedora e/ou os Avalistas, quando executados, terao ou oferecerao recursos suficientes para 

recuperar o valor necessario para amortizar integralmente os CRI. Caso isso ocorra os 

Titulares dos CRI poderao ser afetados. 

21.9. 7. Riscos relativos a a/iena~ao fiduciaria do Im6vel e das Unidades 

Conforme previsto neste Termo, em garantia do pagamento das Obrigac;oes 

Garantidas, sera constitufda a al ienac;ao fiduciaria do Im6vel e das Unidades em favor da 

Emissora . No caso de inadimplemento das Obrigac;oes Garantidas, a Emissora podera vir a 

excutir tais garantias. Acontece que, conforme mencionado, no risco " Riscos decorrentes da 

Auditoria Juridica", acima, nao foi e nao sera conduzida auditoria jurfdica nos proprietarios 

antecessores do Im6vel, de forma que nao e possfvel assegurar que tais garantias, quando e 

se constitufdas, serao perfeitamente exequiveis. 

Ainda, assim coma nas demais Garantias, nao ha coma garantir que a Emissora 

tera exito na execuc;ao da alienac;ao fiduciaria do Im6vel de forma a recuperar o valor 

necessario para amortizar integral ou parcialmente os CRI, considerando-se variac;oes de 

prec;o no mercado imobiliario no tempo, depreciac;ao, obsolescencia e adequac;ao dos referidos 

im6veis para destinac;ao diferente daquelas que possui atualmente, alem de dificuldades na 

sua execuc;ao. 

A alienac;ao fiduciaria abrange o Im6vel e todas as acessoes, melhoramentos, ( 

benfeitorias, construc;oes e instalac;oes nele ja realizadas ou que venham a ser realizadas, 



inclusive o Empreendimento em incorporac;ao. Nesse sentido, tao logo a incorporac;ao do 

Empreendimento seja concluida, com a emissao do competente certificado de conclusao de 

obras (habite-se) e, por conseguinte, sejam abertas as matriculas individualizadas das 

Unidades, a alienac;ao fiduciaria devera ser transportada para a cada matricula individualizada 

das Unidades, pelo competente Oficial do cart6rio de registro de im6veis, de offcio. Caso tal 

transporte nao seja devidamente realizado, podera ser necessario aditar o Contrato de 

Alienac;ao Fiduciaria e realizar diligencia e procedimentos adicionais junta ao citado Oficial, 

com o objetivo de preservar e aperfeic;oar a garantia constituida. 

21.9.8. Risco referente a nao implementar;ao das Condir;oes Precedentes 

Caso as Condic;oes Precedentes da Primeira Parcela nao sejam verificadas, os CRI 

nao serao integralizados, de forma que a Oferta sera cancelada, o que podera resultar em 

prejufzo aos investidores que estiverem contando com a aplicac;ao de recursos na 

integralizac;ao dos CRI objeto da Oferta. Em tal situac;ao, os recursos integralizados pelos 

investidores serao devolvidos sem qualquer correc;ao, deduzidos os eventuais tributos 

incidentes e deduzidas todas e quaisquer despesas incorridas ao Patrimonio Separado ate o 

momenta da devoluc;ao dos referidos recursos. 

21.9.9. Risco referente a Subordinar;ao 

Os CRI Seniores possuem prioridade no pagamento, de forma que os CRI 

Subordinados serao pagos apenas ap6s o pagamento dos CRI Seniores. Neste caso, caso falte 

recurses para pagamento dos CRI, os CRI Subordinados poderao sofrer prejuizos. 

21.9.10. Capacidade de Pagamento 

0 risco de credito desta Emissao encontra-se concentrado na Devedora e nos 

Avalistas, desta forma, a capacidade de pagamento dos CRI esta na capacidade da Devedora 

e dos Avalistas de cumprir com as Obrigac;oes Garantidas. O descumprimento, pela Devedora 

e pelos Avalistas, da obrigac;ao de pagar o Credito Imobiliario podera implicar no 

descumprimento do pagamento dos CRI, observando-se, contudo, a existencia das Garantias 

outorgadas e vinculadas aos CRI. 

Nesse sentido, frisa -se que a Devedora, no decurso dos seus neg6cios, contrata 

financiamentos bancarios. Caso a Devedora, par qualquer motive, deixe de arcar com suas 

Obrigac;oes de pagamento no ambito de tais financiamentos, OU ainda, deixe de cumprir com 



alguma obrigac;ao prevista nos instrumentos celebrados com as instituic;5es financeiras 

financiadoras, pode vir a ser acionado um Evento de Vencimento Antecipado em quaisquer 

desses contratos, que pode resultar no vencimento cruzado das dividas da Devedora (cross 

default). Em quaisquer desses cenarios, nao e passive! afirmar sea Devedora e/ou OS Avalistas 

terao recursos suficientes para arcar com tais obrigac;oes, o que pode resultar em prejufzos 

aos investidores. 

22. DAS DISPOSI«;OES GERAIS 

22.1. Nao se presume a renuncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo 

de Securitizac;ao. Dessa forma, nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercfcio de 

qualquer direito, faculdade ou remedio que caiba ao Agente Fiduciario e/ou aos Titulares de 

CRI em razao de qualquer inadimplemento das obrigac;oes da Emissora, prejudicara tais 

direitos, faculdades OU remedios, OU sera interpretado coma uma renuncia aos mesmos OU 

concordancia com tal inadimplemento, nem constituira novac;ao ou modificac;ao de quaisquer 

outras obrigac;oes assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciario ou precedente no 

tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

22.2. 0 presente Termo de Securitizac;ao e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, 

obrigando as partes por si e seus sucessores. 

22.3 . Caso qualquer das disposic;5es deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou 

ineficaz, prevalecerao todas as demais disposic;oes nao afetadas por tal julgamento, 

comprometendo-se as Partes, em boa-fe, a substituir a disposic;ao afetada par outra que, na 

medida do possivel, produza o mesmo efeito. 

22.4. Ressalvas as hip6teses de dispensa previstas no item 16.5 acima, o presente 

Termo de Securitizac;ao e suas disposic;oes apenas serao modificados, aditados ou 

complementados com o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, mediante 

aprovac;ao dos Titulares dos CRI, atuando por seus representantes legais ou procuradores 

devidamente autorizados. 

22.5. 0 Termo de Securitizac;ao constitui titulo executivo extrajudicial nos termos artigo 

784 do C6digo de Processo Civil, inclusive para os fins e efeitos dos artigos 815 e seguintes 

do C6digo de Processo Civil. 



22.6. A Emissora e o Agente Fiduciario poderao, a seu criterio exclusivo, requerer a 

execuc;ao especifica das obrigac;oes aqui assumidas, conforme estabelecem os artigos 536, 

806, 815 e 501 do C6digo de Processo Civil. 

22. 7. 0 Agente Fiduciario respondera perante os Titulares de CRI pelos prejuizos que 

lhes causar por culpa ou dolo no exercicio de suas func;oes. 

23. DO FORO 

23.1. As Partes desde ja convencionam que toda e qualquer controversia originada do 

presente Termo de Securitizac;ao sera dirimida pelo foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de 

Sao Paulo, com a exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

0 presente Termo e firmado em 3 (tres) vias de igual teor e forma, subscritas pelas 2 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas. 

Sao Paulo, 31 de julho de 2019. 

(assinaturas na pagina seguinte) 

(o espar;o restante desta pagina foi deixado em branco intencionalmente) 
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e Va/ores Mobiliarios Ltda., Liftplan Empreendimentos e Incorporac;ao Ltda. , Antonio 

Nicodemo, Ana Carolina Nicodemo e Moises Nicodemo no dia 31 d ·u1 · de 2019) 

ANTONIO NICODEMO 

INTERVENIENTES ANUENTES : 

TESTEMUNHAS : 

1. 2. _ _ ___ _ .,..__ _ _ ____ _ 

Norn : /l, 7J'"'-~?t:-e ~- y6"..i: .fiome . 
CPF M · (J/;.Ffl CX ~- {C' CPF/ME: S 'A APARECIOA GOMES 

RG.: 28. 191.920·3 SSP/SP 
CPF.: 268.621.788·06 
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ANEXO I 

Caracteristicas do Credito Imobiliario 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO 

DATA DE EMISSAO: 31 de julho de 2019 

Serie: 001 j Numero: FP3107/19 j Tipo: Escritural e integral 

VALOR NOMINAL: R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhOes e quinhentos mil reais). 

PRAZO: 1.466 (um mile quatrocentos e sessenta e seis) dias. 

DATA DE VENCIMENTO: 5 de agosto de 2023. 

IDENTIFICA<;AO DO IMOVEL OBJETO DO CREDITO IMOBILIARIO: 

Empreendimento: Condominio Residencial Parque Asas do Sul. 

Endere~o: Via Antonio Perna, n° 648, Distrito de Bonfim Paulista 

Complemento: - Cidade: Ribeirao Preto UF: SP CEP: -

Cart6rio: 2° Oficial do Registro de Ribeirao Preto 

Matricula Mae: 155.339 Tipo: Residencial Im6vel construf do: em obras 

ATUALIZA<;AO MONETARIA E TAXA DE JUROS: sabre o saldo devedor do Credito Imobiliario, 

incidirao (i) atualiza~ao monetaria com base no indice Nacional de Pre~os ao Consumidor 

Amplo, divulgado pelo IPCA; e (ii) juros remunerat6rios a taxa de 12,50% (doze inteiros e 

cinquenta centesimos por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro 

rata temporis, com base em um anode 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, nos termos 

da CCB. 

ENCARGOS MORATORIOS: Caso a Devedora nao pague, na data de seu vencimento, qualquer 

obriga~ao pecuniaria, de qualquer natureza, principal ou acess6ria, prevista na CCB, serao 

devidos a Securitizadora : (i) a remunera~ao originalmente pactuada na CCB; (ii) multa nao 

indenizat6ria de 2,00% (dais par cento) , incidente sabre o saldo total atualizado das 

obriga~oes em mora, a qual sera incorporada ao saldo devedor a partir da data do 

inadimplemento; e (iii) juros morat6rios a taxa de 1,00% (um par centb) ao mes, atualizado 

e acrescido da multa referida no subitem "ii" acima, incidentes so~re o sa ldo total das 

obriga~oes em mora, diariamente, de forma exponencial e cumulativa , pro rata temporis, 

com base em um mes de 30 (trinta) dias, desde a data do vencimento ate a data do efetivo 

pagamento dessas obriga~oes. 

PAGAMENTOS: A amortiza~ao do valor do principal e os juros remunerat6rios serao pagos pela 

Devedora em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, nos valores e nas datas 

descritos na ou apurados conforme a tabela abaixo, ressalvado a amortiza~ao antecipada 

conforme o disposto no item 5.6 da CCB. 

{ 



Taxa de amortizac;ao 
Pagamento de Juros 

Mes Data de Vencimento sobre o Valor do 
Remunerat6rios 

Principal (em %) 

0 31/jul/l 9 0,0000% Nao 

1 05/ago/19 0,0000% Nao 

2 05/set/19 0,0000% Nao 

3 05/out/19 0,0000% Sim 

4 05/nov/19 0,0000% Sim 

5 05/dez/19 0,0000% Sim 

6 05/jan/20 0,0000% Sim 

7 05/fev/20 0,0000% Sim 

8 05/mar/20 0,0000% Sim 

9 05/abr/20 0,0000% Sim 

10 05/mai/20 0,0000% Sim 

11 05/jun/20 0,0000% Sim 

12 05/jul/20 0,0000% Sim 

13 05/ago/20 0,0000% Sim 

14 05/set/20 5,1299% Sim 

15 05/out/20 0,5061% Sim 

16 05/nov/20 0,0000% Sim 

17 05/dez/20 0,0000% Sim 

18 05/jan/21 0,0000% Sim 

19 05/fev/21 0,0000% Sim 

20 05/mar/21 1,9308% Sim 

21 05/abr/21 1,4267% Sim 

22 05/mai/21 1,4616% Sim 

23 05/jun/21 1,4979% Sim 

24 05/jul/21 3,2817% Sim 

25 05/ago/21 3,4265% Sim 

26 05/set/21 14,7991 % Sim 

27 05/out/21 51,6151 % Sim 

28 05/nov/21 19,1671% Sim 

29 05/dez/21 12,7264% Sim 

30 05/jan/22 11,8692% Sim 

31 05/fev/22 13,6005% Sim 

32 05/mar/22 32,7798% Sim 



33 05/abr/22 0,0000% Sim 

34 05/ mai/22 0,0000% Sim 

35 05/jun/22 0,0000% Sim 

36 05/jul/22 0,0000% Sim 

37 05/ago/22 0,0000% Sim 

38 05/set/22 0,0000% Sim 

39 05/out/22 0,0000% Sim 

40 05/nov/22 0,0000% Sim 

41 05/dez/22 0,0000% Sim 

42 05/jan/23 0,0000% Sim 

43 05/fev/23 0,0000% Sim 

44 05/mar/23 0,0000% Sim 

45 05/abr/23 0,0000% Sim 

46 05/mai/23 0,0000% Sim 

47 05/jun/23 0,0000% Sim 

48 05/jul/23 0,0000% Sim 

49 05/ago/23 100,0000% Sim 

LOCALE FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos devidos a Securitizadora , nos termos da 

CCB, deverao ser realizados por meio de Transferencia Eletronica Disponfvel - TED ou de 

qualquer outra forma de transferencia permitida pela legislac;ao vigente, para a Conta 

Centralizadora . A Devedora devera depositar na Conta Centralizadora os recursos suficientes 

para a realizac;ao dos pagamentos devidos de acordo com a CCB, com antecedencia minima 

de 2 (dois) Dias Uteis dos respectivos vencimentos. 

LOCAL DE EMISSAO: Munidpio de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 

GARANTIAS: (i) o av al outorgado pelos Avalistas; (ii) cessao fiduciaria dos Direitos Credit6rios 

decorrentes das Promessas de Compra e Venda, nos termos do Contrato de Alienac;ao 

Fiduciaria; (iii) promessa de cessao fiduciaria (a) de recebiveis decorrentes das vendas 

futuras das Unidades que venham a ser realizadas; (b) dos Direitos Credit6rios Sujeitos a 

Recompra ; e (c) dos Direitos Credit6rios da Venda dos Bens Dados em Pagamento, nos 

termos do Contrato de Cessao Fiduciaria; e (iv) alienac;ao fiduciaria do Im6vel e das Unidades, 

nos termos do Contrato de Alienac;ao Fiduciaria . 
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ANEXO II 

Declarac;ao do Coordenador da Oferta 

DECLARACAO 

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

LTDA., instituic;ao financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

com sede na Rua Joaquim Floriano, n° 100, 50 andar, Itaim Bibi, CEP 04.534-000, no Munidpio 

de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 03.751.794/0001-13, neste ato 

representada nos termos de seu contrato social, para fins de atender o que preve o item 15 

do anexo III da Instruc;ao CVM 414/04, na qualidade de coordenador lfder da oferta publica 

dos certificados de recebiveis imobiliarios ("CRI") da 1oa e 11a Series da ia Emissao 

("Emissao") da Travessia Securitizadora S.A. ("Emissora"), DECLARA, para todos os fins e 

efeitos que, verificou, em conjunto com a Emissora, com a VORTX DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., na qualidade de agente fiduciario, e com os 

assessores legais contratados para a Emissao, a legalidade e ausencia de vicios da operac;ao, 

alem de ter agido com diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correc;ao e 

suficiencia das informac;oes prestadas pela Emissora no Termo de Securitizac;ao de Creditos 

Imobiliarios da 1oa e 11a Series da 1a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 

Travessia Securitizadora S.A., celebrado nesta data. 

Por: 
Cargo: 

Sao Paulo, 31 de julho de 2019. 

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS 

E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 

Por: 
Cargo: 

( 



ANEXO III 

Declarac;ao da Securitizadora 

DECLARA<;AO 

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, 

no 105, Conjunto 43, Sala 05, CEP 01.037-001, no Munidpio de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 26.609.050/0001 -64, neste ato representada na forma de 

seu estatuto social (" Emissora"), na qualidade de companhia emissora dos Certificados de 

Recebfveis Imobiliarios da 10a e 11 a Series de sua ia Emissao ("CRI" e " Emissao", 

respectivamente), com a participa<;ao da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

IMOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente 

fiduciario ("Aqente Fiduciario"), que serao objeto de oferta publica de distribui<;ao, nos termos 

da Instru<;ao CVM 476/09, com a intermedia<;ao da TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA 

DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.751.794/0001-13 

("Coordenador Lider"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com 

o Coordenador Lider e o Agente Fiduciario, a legalidade e ausencia de vfcios da opera<;ao, alem 

de ter agido com diligencia para verificar a veracidade, consistencia, corre<;ao e suficiencia 

das informa<;oes prestadas pelo Agente Fiduciario no Termo de Securitiza<;ao de Creditos 

Imobiliarios da Emissao. 

Par: 
Cargo: 

Sao Paulo, 31 de julho de 2019. 

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 

CA MI LA M. OLI VEI RA 
RG .: 36.825.036-2 SSP/S P 

CPF.: 349.935.8 18-23 

Cargo : 
LUl$ P 

RG.:~...i,.i- ' 
C.Pif.: i-~ ·. 



ANEXO IV 

Declaracao do Agente Fiduciario 

DECLARAc,;:AO 

VORTX DISTRI BUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L TOA., sociedade com 

sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, 20 andar, CEP 01452-000, no Municipio de Sao 

Pau lo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 22 .610.500/0001-88, neste ato 

representada na forma de seu contrato social ("Agente Fiduciario"), na qualidade de agente 

fiduciario da oferta publica de distribui<;ao dos Certificados de Recebfveis Imobiliarios da 1oa 

e 11a Series da 1a Emissao ("CRI" e "Emissao", respectivamente) da TRAVESSIA 

SECURITIZADORA S.A. , inscrita no CNPJ sob o no 26.609.050/0001 -64 ('' Emissora"), nos 

termos da Instru<;ao CVM 476/09, em que a TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE 

TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 03.751.794/ 0001-13, 

atua na qualidade de coordenador lfder (" Coordenador Lider"), declara, para todos os fins e 

efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o Coordenador Lider, a legalidade e 

ausencia de vfcios da opera<;ao, alem de ter agido com diligencia para verificar a veracidade, 

consistencia, corre<;ao e suficiencia das informa<;oes prestadas pela Emissora no Termo de 

Securitiza<;ao de Creditos Imobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 31 de julho de 2 

I 
VORTX DI STRIBUIDORA DE TITULOS E VALO ~S MOBILIARIOS LT 

I 



ANEXO V 

Declaracao da Instituicao Custodiante 

DECLARA<;AO 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS L TOA. , sociedade com 

sede na Av. Brigadei ro Faria Lima, no 2.277, 20 andar, CEP 01452 -000, no Munidpio de Sao 

Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 22.610.500/ 0001-88, neste ato 

representada na forma de seu contrato social (" Instituicao Custodiante") , na qualidade de 

instituic;ao custodiante do Instrumento Particular de Emissao de Cedula de Credito Imobiliario 

Integral, sem Garantia Real, sob a Forma Escritural , firmado nesta data entre a FAMILIA 

PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA, inscrita no CNPJ sob o no 53.146.221/ 0001-39, a 

Instituic;ao Custodiante e outras partes ("Escritura de Emissao"), por meio da qual foi emitida 

Cedula de Credito Imobiliario (" CCI"), DECLARA, para os fins do paragrafo l'.mico do artigo 23 

da Lei no 10.931/04, que lhe foi entregue para cust6dia a Escritura de Emissao e que a CCI 

encontra -se devidamente vinculada aos Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 1oa e 11a 

Series da ia Emissao ("CRI" e " Emissao", respectivamente) da TRAVESSIA SECURITIZADORA 

S.A., inscrita no CNPJ sob o no 26.609 .050/0001-64 (" Emissora"), sendo que os CRI foram 

lastreados pela CCI por meio do Termo de Securitizac;ao de Creditos Imobiliarios da 1 oa e 11 a 

Series da 1 a Emissao da Travessia Securitizadora S.A., firmado entre a Emissora e a 

Instituic;ao Custodiante (na qualidade de agente fiduciario) em 31 de julho de 2019 ("Termo 

de Securitiza<;ao"), tendo sido instituido o regime fiduciario pela Emissora, no Termo de 

Securitizac;ao, sobre a CCI e o credito imobiliario que ela representa, nos termos da Lei n° 

9.514/ 97, reg ime fiduciario este ora registrado nesta instituic;ao custodiante, que declara, 

ainda, que o Termo de Securitizac;ao ea Escritura de Emissao encontram-se, respectivamente, 

registrados e custodiados nesta instituic;ao custodiante, nos termos do artigo 18, § 4° e 

paragrafo unico do artigo 23, da Lei no 10.931/ 04. 

'l 
Sao Paulo, 31 de julho de 2019. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARI 
I 

Marcio Lopes dos Santos Teixeira 
RG: 46.894.863-6 

CPF: 369.268.408-81 
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TABELA DE PAGAMENTOS DOS CRI SENIORES 

Datas de Pagamento da 
Taxa de Amortizac;ao 

Remunerac;ao & Datas de Pagamento de Juros 
Periodo Acumufada {"Tai") 

Pagamento de Amortizac;ao Re mu nerat6rios (*) 
(em%) 

do CRI 

27 10/out/21 53,2024% Sim 

28 10/nov/21 20,3939% Sim 

29 10/dez/21 13, 7105% Sim 

30 10/jan/22 12,9007% Sim 

31 10/fev/22 14,9367% Sim 

32 10/mar/22 36,6730% Sim 

33 10/abr/22 0,0000% Sim 

34 10/mai/22 0,0000% Sim 

35 10/jun/22 0,0000% Sim 

36 10/jul/22 0,0000% Sim 

37 10/ago/22 0,0000% Sim 

38 10/set/22 0,0000% Sim 

39 10/out/22 0,0000% Sim 

40 10/nov/22 0,0000% Sim 

41 10/dez/22 0,0000% Sim 

42 10/jan/23 0,0000% Sim 

43 10/fev/23 0,0000% Sim 

44 10/mar/23 0,0000% Sim 

45 10/abr/23 0,0000% Sim 

46 10/mai/23 0,0000% Sim 

47 10/jun/23 0,0000% Sim 

48 10/jul/23 0,0000% Sim 

49 10/ago/23 100,0000% Sim 

(CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE) 





TABELA DE PAGAMENTOS DOS CRI SUBORDINADOS 

Datas de Pagamento da 
Taxa de Amortiza<;ao 

Remunera<;ao & Datas de Pagamento de Juros 
Periodo Acumulada ("Tai") 

Pagamento de Amortiza<;ao Remunerat6rios (*) 
(em%) 

do CRI 

30 10/jan/22 12,6253% Sim 

31 10/fev/22 14,5718% Sim 

32 10/mar/22 35,6242% Sim 

33 10/abr/22 0,0000% Sim 

34 10/mai/22 0,0000% Sim 

35 10/jun/22 0,0000% Sim 

36 10/jul/22 0,0000% Sim 

37 10/ago/22 0,0000% Sim 

38 10/set/22 0,0000% Sim 

39 10/out/22 0,0000% Sim 

40 10/nov/22 0,0000% Sim 

41 10/dez/22 0,0000% Sim 

42 10/jan/23 0,0000% Sim 

43 10/fev/23 0,0000% Sim 

44 10/mar/23 0,0000% Sim 

45 10/abr/23 0,0000% Sim 

46 10/mai/23 0,0000% Sim 

47 10/jun/23 0,0000% Sim 

48 10/jul/23 0,0000% Sim 

49 10/ago/23 100,0000% Sim 

***** 



ANEXO VII 

Outras Emiss5es 

DECLARA«;AO 

Nos termos do artigo 50, § 20, da Instru~ao CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada, o Agente Fiduciario identificou que 

presta servi~os de agente fiduciario nas seguintes opera~oes: 

Status de 
Quantldad Ta•a Jndeltad Venclment Inadlpleme 

Emlssora TIDO 0Dera<Ao Valor IR$) e luros Or Emlssio 0 nto Garantias 
TRAVE55IA 5ECURITIZADORA ia Serie da ia 
DE CREDITDS FINANCEIROS I Debentur Emissi!o I DEB 700.000.000, 
S.A. e TRAVESSIA 00 700.000 1 50% CDI 05/12/2017 20/12/2021 Ad1molente CessAo Fiduciiina Oire1tos Credit6rios 
TRAVESSIA SECURITIZADORA 2.11 sene da 1a 
DE CREDITOS FINANCEIROS I ~bentur Emissi!o I DEB 299.900.000, 
S.A. e TRAVESSJA 00 299.900 5% CD! 05/12/2017 20/ 12/2021 Ad1mplente Cessao F1duciarta Olreitos Credit6nos 
TRAVESSIA SECURITIZADORA 1" Sfrie da 1a Cess~o Fiduci.ina 
DE CREDITOS FINANCEIROS II Det>entur Emissi!o I DEB 83.000.000,0 
S.A. e MERCANTIL 0 83.000 6 00% CD! 18/ 12/2017 19/ 10/ 2020 Adimolente 
TRAVESSIA SECURITIZAOORA 2aseneda 1a Cessao Fiduciiiria 
DE CREDITOS FINANCEIROS II De~ntur Emissiio I DEB 17 .000.000,0 
5.A. e MERCANTIL 0 17.000 23 91% cDr 18/12/2017 18/10/2021 Adimolente 
TRAVESSIA SECURITIZAOORA 1a 5erie da 1a 
DE CREDIT05 FINANCEIR05 lII Debentur Emissi!o I DEB 50.000.000,0 
5.A. e FERRATUM 0 50.000 Nao ha 12/11/2018 12/ 11/ 2023 Adimplente 
TRAVE551A 5ECURITIZADDRA 1a 5erie da 1a 
DE CREDIT05 FINANCEIR05 IV Det>entur Em1ssi!o I DEB 33.350.000,0 
5.A. e CREDZ I 0 33.350 5 50% CD! 26/11/2018 26/ 11/ 2022 Ad1molente Cessao Fiduciilria Direitos Credit6rios 
TRAVE55IA 5ECURITIZAD0RA 2a sene da 1a 
DE CREDITOS F!NANCE!RDS IV Debentur Emissi!o I DEB 16.650.000,0 
S.A. e CREDZ I 0 16.650 7 00% CD! 26/ 11/ 2018 26/ 05/ 2023 A~imolente Cessao Fiduc1c1ria DJ.reitos Cred1t6nos 
TRAVESSIA SECURITIZADORA 1a sene da 1" 
DE CREDITD5 FINANCEIRDS I/ Debentur Emissiio I DEB 50.000.000,0 
5.A. e CARUANA 0 50.000.000 15 00% Nilo ha 1011212018 10/10/2022 Adimolente Cessao Fiducicina 

4a 5erie da 1 a Cessao Fiduciiiria, Fundo de Reserva, 
TRAVE551A 5ECURITIZADORA Emissi!o I CR! HL 14.500.000,0 Regime Fiduci4rio, Alienat:.!o Fiduciilria 
5.A. CR! FARIA LIMA 0 14.500 8,05% !PCA 15/ 09/ 2017 20/09/2023 Adimolente Im6vel Aval 
TRAVESSIA SECURITIZADORA sa Serie da 111 
5.A. CR! Emissao I LOTE 5 8.919.000 00 8.919 8 00% !PCA 13107/ 2018 20/01/ 2027 Adimnlente Subordinacao Aval 
TRAVESSIA SECURITIZADORA 6& Serie da la 
5.A. CR! Emissiio I LOTE 5 3.822.000 00 3.822 15,39% !PCA 13/07/ 2018 20/07/2029 Adimolente Subordinaclio Ava! 
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Status de 
Quantldad Taxa Index ad Vendment lni1dipleme 

Emlssora TlDO Ooerac:Jo Valor IRSl e luros or Emissio 0 nto Garantlas 
Cessao Ftduciaria D1reitos Credit6rios, 

TRAVESSIA SECURIT!ZADORA 7aseneda 1a 12.448 .000,0 Allenaclio Fidudaria Im6vel, Aval, 
5.A. CR! Emiss~o I fITT!NG 0 12.448 800% !PCA 17/12/2018 20/02/2028 Adimplente Fianca 

Cess3o Fiduc.ana OW'eitos Crectit6rios, 
TRAVESSlA SECURIT!ZADORA 

I CR! 
ea 5erie da 1" Aliena~a Fiduciaria lm6vel, Aval, 

S.A. Emiss.lo I FITIING 5.335.000 00 5.335 24 50% IPCA 17/12/2018 20/07/2028 Ad1mplente Fianca 
Cessao Direitos Credit6rios, Fundo de 

TRAVESSIA SECURITIZADORA ga SErie da ia 15.650.000,0 Reserva, Alienai;ao Fiducilria Jm6vel, 
S.A. CR! Emiss~o I CBA 0 15.650 9 00% CD! 31/05/2019 10/ 01/ 2024 Ad1molente Fianca 

Sao Paulo, 31 de julho de 2019. 

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIUARIOS LTDA. 

Por: 
Cargo: 
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ANEXO VIII 

Detalhamento do Preco de Aquisir;ao do Credito Imobili,:irio 

Composicao do Preco de Aquisiciio do 

Credjto Imobllilrio 

Obras 

Cedente (FAPA) 

Sub-Total: Primeiro Saque para a Conta de 

Livre Movimento 

Fundo de Obras 

Fundo de Despesas 

Fundo de Liquidez 

Total 

Prjmelra Parce!a Cna 

Data da primeira 

Integraljzaciiol 

R$ 3.500.000,00 

R$ 142.500,00 

R$ 3.642.500,00 

R$ 2.000.000,00 

R$ 1.592.500,00 

R$ 2.265.000,00 

R$ 9.500.000,00 

Seaunda Parcela Cna 

D;tta d;t Seaunda 

Inteqralizado l 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 19.000.000,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 19.000.000,00 

Total Cou 

Desembolso Unlcol 

R$ 3.500.000,00 

R$ 142.500,00 

R$ 3.642.500,00 

R$ 21.000.000,00 

R$ 1.592.500,00 

R$ 2.265.000,00 

R$ 28.500.000,00 

c 
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