tmoh$í,fbi .ta Ttuyessio securfrEodon s.a., th,,údo .m

§

d.

*aeb,o

de 2019, .nÚa a Ífiytl6i/E s2cudtizortom

sÁ.'

aoquolk,odzd.comgonh,d.fils'oftltosc&leovólt,Dh.ílbut.'olod.Íi.ulosevaloÍz'MobllárksLúd,naquolldode
.te o0enae Nucró.lo, com o owl do AYollsto-

TERMO DE SECURÍTIZAçÃO OE CRÉD|TOS lMOBlL|ÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS

DA 12T

E

DA 13I SÉRIES DA

IMO

UÁRIOS

1! EM§SÃO

OA

ÉÍ*avessia
TRAVESSIA SECURITIZAOORA S.A.

ComPonhio Abefto
cNPJ ne 26.609.050/0001-64

I
São Paulo, 30 de setembro de 2019
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TERMO DE SECURITIZAçÃO OE CRÉDEOS |MOE|UÁRIOS DA

12!

E DA

13!

SÉRIES OA

1r EMlsSÃO

DE

CERTIFICÁDOS DE RECEBíVEE IMOBILIÁRrcS OA TRÂVESSIA SECURÍTIZADORÂ S.A.

Pelo presente instíumento:

I

-

PARÍES:

Éstado de
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de são Paulo'
São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano,

cNpJ sob

o ns 26.609.050/0001-64,

nr 105, Conjunto 43,

sala 05, CEP

01037-00f inscrita no

neste ato repíesentada na foÍma de seu Estatuto social

("EmissoÍa" ou "5e@!!ugdPla" );

VóRTX D|STRIBU|OORA DETíÍULOS

E

VALORES

MOBI[ÁRlos LToa., instituição financeira' com sede

ne 2277, conjunto 202,
na cidade de 5ão Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Av. Brigadeiro faria Lima,

01452-OOO, inscÍita no CNPJ sob

CEP

o ne 22,610.500/0001-88, neste ato representadâ na forma de seu

Contrato Social ("AgCO!qEid-u.EÚ!q");

e, ainda, na qualidade de avalistâ;

o reSime
FRANCISCO DIOGO MA6NANI, bÍasileiro, empregário, casado sob

letalda comunhão paÍcial

3 5OO' conjunto 2205
de bens, com endereço comercial na Avenida Presidente Kennedy'

-

Bairro Boa

898-91 ("Avalista")'
vista, São caetano do sul, cEP 09572-015, inscrito no cPt sob o ne 859'983

N
conjunto, como "PêÍ!9!,,e,
A Emissora, o Agente Fiduciário e o Avalista, adiante desi8nados, em
de secu tizoção de créditos
individual e indistintamente como "!34q', firmam o pÍesente "Temo
tmobiliótios da

72e e

do

73o séries do 7e Emissõo de cediÍicodos de Receblveís

À^

lrnobiliótio, do Trovessio

,"\k

Íe.mo

ata

S.cutiahoção de

Cr

ltos líaobltláttos do

,2,

e do

tmob tódos rh Ííavêst/ú Sacudtk?,doto ,À., fit túdo .m
no quoluod. .tc cor,,ponhb .mbsoft .tos
de dgênt€

Nucürb,

com o

CAt e

N

l

Sédes do

1,

EmE56o de

Cêftlfrcodos.t

Recebhtels

m7, entr. o Ííov.iilo S.cudtkodoío SÂ.,
de Ííaubs . Volot É Mobill,.tu Lút' na qt dlidott

de sel€ínbtu d.

o Vótú Oindbu/dom

ord .to avolhto.

secu tizodoto S.A.",de acordo com o artiSo 8e da Lei no 9.514, de 20 de novembÍo dê 1997, confoÍme
alterada ("!qL49-L5!U92"), bem como em consonância com o Estatuto Social da Emissora, paÍa
Íormalizar a securitização do5 créditos lmobiliários representados pela ccl (conforme abaixo definida)

e a corÍespondente emissão dos CRI (conÍorme abâixo definido) pela Emissora, de acordo com as
seEuintei Cláusulas e condições.

cúusur.Á5

cúusutA

PRtMEIRA: DErlNlçÕEs

sem
1.1. ggÍiO!çÕg§. Para os fins deste Íermo de Securitização, adotam-se as seguintes definições'

pÍejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do pÍesente:

"Adouirentes":

São os adquirentes das Unidades do Empreendimento;

"4ccdeÍd-urÉ-rD':

A

VÓRTX DISTRIEUIDORA DE ríÍULOS

E

VALORES

MoBILÉRIOS LTDA', acima definida;

"Alienação Fiduciária de Unidades significa
cDLElSSsC":

a alienação fiduciária que eventuâlmentê

será

constituída sobÍe as Unidades êm Estoque, na ocorrência
dos Eventos AF. Ainda, a Devedora outoítará

Procuração
/

teíá
I
a
caso
Fiduciáíia,
poderes para constituir a Alienação
I
celebÍado
a
seÍ
vir
de
Na
hipótese
faça.
Devedora não o
À\
Públicâ à Emissora, por meio da quâl a Emissora

compromisso de venda

e Compra aceíca de

quaisqueí

unidades em Ettoque alienada fiduciôriamente, a referida

I \d-N

feltlno dc Sejr!, tt2oçlo de

N quotÚo.te.t
de ogênt.

Ct&l|oí titob

lóricÉ do

.omponhiE cmtstotz dos cBl

NucMtA .om o owl

.1o

e

o

,2,

e do 7:r, Sátts

vótu Dbtttbuiíto,!

rt

th ,1

Emt-ttu de

C2ttltl.,ht & e.@bleeis

ÍLulos e volorcs Mob Mrlos Lldo, io quolldade

avÚlitto.

unidôde deverá ser liberada da a lienação Íiduciá ria e deverá

seí constituída nova cessão Íiduciária sobre tais Direitos
Creditórios;

'

alie!ê§&lidEÉE-ie-que$! É a

cessão tiduciária
Eselollisgs"

de

Direitos

alienação fiduciária da totalidade das Quotas da

Devedora e a cessão fiduciáÍia dos Direitos Econômicos,

constituídas

:

em favor da

Emissora,

em Sarantia

do

paSamento integral das Obrigações Garantidas, nos termos
previstos no Contrato de Alienação FiduciáÍiâ de Quotas;

"Amortizacão

ExtraoÍdinária

Signlfica a Amortização ExtraoÍdinária Compulsória dos CRI

SenioÍes e a AmoÍtização Extraordinária compulsóÍia dos

Compulsória":

CRI

Subordinados, quando referidas em conjunto;

Significa a amortização extÍaordináÍia compulsória dos cRl
Compulsória dos cRl Seniores":

Seniores, queocorrerá na forma prevista nos itens6

l

e

6'2'

deste Termo;

.,AmortizacãoExtraordináriasiSnificaaamortizaçãoextÍaoÍdináriacompulsóíiadoscRl

Comoulsória dos
S!-berdi.naé9s"

:

"489Ét!êsAaÊ9cG@da"

CRI

Subordinado§, que ocorreÍá na forma prevista nos itens 6 1'
e 6.2. deste Termo;

Significa a Amortização Programada dos CRI SenioÍes e a

[*

Amortiração Programada dos CRI Subordinados, quando
referidos em conjunto;

;(r

,3, sérbs do ,t

Íermo de sacutidroiÃo dê cradfros lnúll,órlos ttd

,2t

tmoblllários alo Ífivess/í, Secu.ltt odoo 5.a.,

am 30 ate setêmbro de

,tnodo

ãã quoluo.te de @mpanhb emissoÚ dos CRt e o

e do

Vótn DisttlbuLlotz d.

Emksão de ceftlficottos de Recrbhrels

ml,

Í,,uks.

entrc o fmvessb SecuitEoaloo S.À-,

Vdbres Mob lát os

Lalttc, no

quolldod.

d. oC.nE Nuclótb, con o ovol do AvÚl6io.

"4D948és--Pr9gÍa
CRlSenioÍes":

rn4bi!§

Significa a amortização programada dos cRl Seniores, que
ocorrerá na peÍiodicidade e montantes previstos no Anexo

I

e de acoÍdo com a fórmula prevista no item s 4.1. deste
Termo;

"Amonizacão Prosramada dos Significa a amortização progíamada dos
cRl subordinados":

CRI Subordinados,

que ocorrerá na periodicidade e montântês pÍevistos no
Anexo ll, de acordo com a fórmula prevista no item 5.4.2
deste Termo;

..ANBIMA,,:

A

ASSOCnçÃO BRASILEIRA DAS ENTIOADES

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS

-

OOS

ANBIMA, pessoa

jurídica de diÍeito privado com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nô Avênida República do

Chile, 230, 139 andaÍ, lnscrita

no

CNP.I sob

o

ne

34.277.17110rn7-77 ;

"Anexoí':

os anexos ao presente Termo de Securitização, cu.los teÍmos

são parte integrante

e

complementar deste Termo de

Securitização, para todos os fins e efeitos de direito;

"a§§eEDLei.?ssa!":

A Assembleia GeÍal de titulares de cRl, na Íorma da cláusula
Décima Segunda deste Termo de SecuÍitizaÉo;

"Avd":

O Aval CCB e o Aval CRl, quando referidos em coniunto;

t,

/\t

fe/l,,o d. SeudalzoçAo de

Cr

hor t,nobillórbs do

,2.

e rtd 73, Sé.lcs

hnoblllórlos.toT|t,vesslo ScturiaÀottorz 5.A., frfinotb en ln de
no quotHodc de comrynhh.mit om dos
de

ogcnr fruciátb,

com o

CRI e

d Várn

Oitút

.h

s.tenbro.t
ktolo

,t

Emitsão da Certíir,dos de Rec.bívals

2019, enuc o Ítoy€

d.ÍÍ,ubs

e

tb kcuíltlro.ton

Vobr.ilÚolt ítips

Ltdo, no

5-4,,

quolHad.

owl do avollsto.

"AvalCCB":

É a garantia

fidejussória prestada pelo Avalista na própria

Cédula, em garantia do seu pagamento integral, nos termos
de sua cláusula Décima;

"AvãlcRl":

Éa

garantia fidejussória prestada pelo Avalista neste Termo,

em garantia do pôEamento das Obrigações Garantidas dos
CRl, nos termos dos itens 8.1. e seguintes, abaixo;

"Avalista":

É o Sr.

FRANCISCO OIOGO MAGNANI, bÍasileiÍo,

empresáÍio, inscrito no CPF sob o ne 859.983.898-91, com
endereço comercial na Avenida PÍesidente Kennedy, 3.500,

conjunto 2205

-

BaiÍro Boa Vista, São Caetano do Sul, CEP

09572-015;

"EL§cs!!e!!e-uIYMI":

A 83

S.A.

-

Erasll, Bolsa, Bã1.ão (S€gmento UWM),

instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do
Erasil paía a prestação de serviços de dêpositáÍia de ativos

escÍiturais e liquidação Íinanceira;

"Banco Liouidante":

O

lÍAÚ UNIEANCO s.A., instituição financeira com sêde na

Praça AlÍredo Egydio de Souza Aranhâ, ne

1m, TorÍe Olavo

setúbal, na cidade de São Paulo, Éstado de São Paulo,
inscrita no CNPJ §ob o ne 60.701.190/mO1O4;

t
/\A

"Boletim de Subscricão":

Significa cada boletim de subscrição poÍ meio do qual os
Titulares de CRI subscíeveíão os CRI;

,,0

I

kf.
t^,'{

ÍeÍíno

d.

Sê.ut

tkodo d.

. .to tit Sétizt .to t. Ernisslo & ceílfuados d2 Rêc.btveg
ed:n.t s2aembrc.h 2079, ena€ o nEJesslo Se.:u tírodom 5.a.,

CÍ&,hos hÍ,obirilid6 do t:21

hfioblllltttos dd Í.ov.ss/o Se.uiaird.lotu ta.,llnno.to
no quotktade .le .omponhio .mtssom .los
de ogent€ Nuclódo, com o oeol do

cP.t

ca

vótut Dlírlbuldoto de fhulos

.

volores Moblllá.los Lttto, no quolldo.re

awlfu.

A República Federativa do Brasil;

"çêsrê!ê--de

Eêc3!!c!!9

SiSnifica a ordem de pagamento dos CRl, conformê item 4.4.

Extraordinária":

deste Termo;

"ç!§§s!ê------dc----!êca !t!9

Significa ã ordem de pa8amento dos CRl, conforme item 4.3.

ordinária":

deste Termo;

"ççq" ou "çéCs.!ê":

A cédula de crédito Bancário

-

ccB ne FP3o09/19, emitida

pela Devedora e avalizâda pelo Avalista em 30 de setembro

de 2019, no valor de RS27.mO.ooo,0O (vinte e sete milhões
de reais), em favor da Cedente, nos termos da Lei Federal n9
10,931, de 02 de aSosto de 2004, conformê alterada;

"ç_'l

Slgnifica

a

cédula

de crédito lmobiliário

integral,

representativa da integralidade dos Créditos lmobiliários,

emitida pela Emissora sob a forma escritural, sem gaÍântia
real imobiliáriã, nostermos desta Escrituía de Emissão de CCI;

"çeC.e$c":

A

FAMÍLIA PAUI.ISTA COMPANHIA IIIPOÍECÁRIA,
instituição financeira, com sede na Cidade de Santos,
Estado de São Paulo, na Rua loão Pessoa, ne 63, CEP 11 013-

903, inscrita no CNPJ sob o ne 53.146.22U0001-39;

I
\^

\ ^Ç

I 4q

T..no de Se.,rrtltroçôo .te Cédltos lmobt áttot do L2t e .td 73t sé

es

.h 1.

EmBsão de Cettifrcddos

k

RecebÍYelt

lmobtllótloi do Í'Úyllssto S.cu tlzodoto 5,a., flnnodo em 30 de s.tembro da 2O1, enlrc o Íftveitlo Sccutithodoto S.a.'

Nquo doh
d.

ogente

deÍítulos. vdbrcs Mob Mtíot

de componhb efitssott dot CRt. d vóttx Dls|úlbui.ton

NucÉtq

Ltda, nd quolldode

com o dyol.to Avalhto.

"Cessão Fiduciária
Creditórios":

de

Direitos

É

a cessão Íiduciáriã dos Diíeitos CreditóÍios Presentes e dos

Direitos Creditórios Futuros, constituída em favor da
Emissora,

em

do

Sarantia

Obri8ações Garantidas,

e

paSamento integral

das

operacionalizada nos termos

previstos no Contrato de Cessão Fiduciária;

"e!f]Ezl":

CETlP2l

-

TÍtulos

e Valores Mobiliários,

operacionalizado pela 83

- Se8mento Cetip

"çM!":

O Conselho Monetário Nacional;

"e.u8l":

O CadastÍo Nacional da

Pessoa Jurídica

administrado

UTVM;

do Ministério

da

Economia;

"çécise4lglMA":

o

poto
"Códiqo ANBIMA de Reguloção e Melhorcs Ptóticos

Esttututoção, Coodenoçõo e Disttibuiçõo de OÍettos Públicos

de volorcs Mobiliótios e OÍeftos Púbticos de Aquisição de
Volores

"ç.8f!.!§":

çgrlplq":

A

Mobilióios',

vi8e

nte desde 03 de junho de 2019;

contribuiÉo para Financiamento da 5€turidadê Social;

Autônomo Condominiol

e

Outtos Avenços" das futuías

já celebrados ou
unidades autônomas do Empreendimento

h

a serem cetebrados entre a Devedora e os Adquirentes;

"

,Í?

.. r(À
-â

I

\ÀJ

c\

Í.np

de Sccuàal,t,ção

t.

cédr.os hÍtob,titittos do

,2.

tn'p,bll,,dos do ÍtoyE]sslE S.cutiahodoto s.a.,frnnado.m
no qlr,o,,dode de compdnhlo emtsso.!.los

.t. og.na. Nttciárb,

cotl! o

CRt e

a

e

do t3,

S1,r/És

.b

t,

EmBsão de Cêniffrttos ttc Re.tbht ls

ln d. tct mVode2OE,entt

o Ímu€Jsb Secuitlrodotz s.a.,

Vótd D§ttibutttoto d.Íítulos c Volües Mob lótios Lt to, no quolLtode

owl .lo Awlltto.

"Condicões Precedentes"

Significa as condiçôes PÍecedentes le condições Precedentes

:

ll, quando reÍeridôs em conjunto;

"ge!.d!ç0!§-eEsedc!!erl"

r

As condições precedentes para

o

pagamento da primeira

parcela do Valor da Cessão pela Emissora, as quais deverão
ser implementadas nostermos da cláusula 2.3 do Contrato de
Cessão, e que estão abaixo tíanscritas:

(i)

Íormalização de todos os Documentos da operaÉo;

(ii)

registro do Contrato de Cessão nos Cartórios de

ReSistro de Títulos e Documentos das cidades das sedes ou

domicílios principais das partes signatárias;

(iii)

constituição

da

Cessão Fiduciária

de

Direitos

creditóÍios, com apresentação do ÍegistÍo do contrato de
Cessão Fiduciária nos cartórios

de Registro de Títulos

e

Documentos das cidades das sedes das partes siEnatárias;

(iv) constituição da Alienação Fiduciária de Quotas e

da

cessão Fiduciária de DiÍeitos Econômicos, com apresentação

I

do re8istrodo Contrato de Alienação FiduciáÍia de Quotas nos

cârtórios de Registro de Títulos e Documentos das cidades
das sedes das partes siSnatárias e protocolo do pedido de

arquivamento, na JUCESP,

,V

do Contíato Social da Devedora

contêmplando a Alienação FiduciáÍia das Quotas;

10

n
§\..

I

4A

Tenno de S.cutiahoçõo de Ctfiiaos li7l,obirlártu do 12, e da

lmob Nt os fu Tmyessh Seawiairodotg s-a-, fimob am
na qüoluo.r. de coÂ,u,,á/E .mitsoto
de oogna.

d6

CRI

.

d

ln

,r,

Sd,les do

ate se?Él,,,hro da

tt

Emlss0o dc cettfrcddos dc Re.zblyeB

mrg, eníe

o r,ovessb S.irrialroatoíu 5.4.,

vórú Diíti&rktom d. Íhubs c vobÉs Ltob ltdos

L?da, na

quolldo.te

Nuclótb, @m o ovol do aw sto.

(v)

prenotação da Escritura de Hipoteca;

{vi}

lavratura e entrega à Emissora da Procurâção Pública;

(vii)

íegistro da Cédulã no cartório de Registro de Títulos e

Documentos das cidades das sedes ou domicílios das partes
signatárias;

(viii)

cumpÍlmento, por parte da Cedente, da Devedora e

do Avalista, de todas as obÍigações firmadas no Contrato de
Cessão, bem como inocorrência

de qualquer Evento

de

Vencimento AnteciPado;

(ix)

inexistência de decisão por violação de qualquer

dispositivo le8al ou regulatório, nacional ou estrangeiro,

relativo

à

píática de corrupção ou de atos lesivos

à

administÍação pública, incluindo, sem limitação, a Lei Fedeíal
ne 12.846, de 1e de a8osto de 2013 e o Oecíeto Lei 2 848 de

7 de dezembÍo de 1940, pela Cedente, pela Devedora, pelo
Avalista, suas afiliadas, ou demais pessoas e entidades de seu

grupo econômico, bem como não constarem no Cadastro
Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
Cadastro Nacionalde EmpÍesas Punidas

(x)

-

-

CEIS

ou no

I

I,M

CNEP;

cumprimento, se aplicável, em todos os aspeqtos

,atotÚ
"\tdN"-r

r

Íe.l']p de SecudtiroçAo de CÉdl/dis hnoblótbs do L2, 2 do

tnob rátto' doÍrd/e.isb
no quol,.bde.'.

@

k ui

zodom s-a.,lt nado êm

ponhid.missoí

dos

fi

Bt

Sár,es da

,t

Emlssão de Ce,tÜkodos de aecebtuQk

dê s.têíí,bto d.2019, cnÚe o tuYesí/ú

cil e o vóltx ohtllÊ,uidolo

1,.

Íhl,b'

s..utLhadoto 5.4.,

ê volo,t-s Mobllüílos Ltdd, âo quolidode

de agan.€ Nuclátb, @ín o ovol .to AwllÉao.

materiais, pêla Devedora, pela Cedente e pelo Avalista, de

leis, regulamentos, normas âdministrâtivas, retíâs

de

autorregulação e determinações dos ó18ãos governamentâis,

autarquias ou tribunais, aplicáveis

à

condução de seus

ne8ócios, em especial dos termos da le8islação ambiental e

trabalhista em vigor, ôdotando as medidas necessárias para
preservar o meio ambiente, atender às determinações dos

órgãos municipais, estaduais

e

federais, evitar

e

corÍi8ir

eventuais danos ao meio ambiente e aos seus trabalhadores

decorrentes das atividâdes descritas em seu objeto social'
confoÍme o caso;

(xi)

não ocorrência, até a data de cumprimento das
demais Condições Precedentes, de ínudanças legais'
que
regulôtóÍias, tributáíias ou de força maioí/caso Íortuito

afetem as principais caÍacteÍísticas de tÍtulos e valores
mobiliários que Podem lastíear Certificados de Recebíveis
lmobiliários;

(xii)

conclusão da a uditoria

.iu

ííd ica

restrita que está sendo

em
Íealizada na DevedoÍa, no Avalista e no Empreendimento'
termos satisÍatóÍios à Emissora;

(xiii)

recebimento, pela Securitizadora'

de laudo

de

l_

empresa que
avaliação do Empreendimento, elaborado Pela

indicando o
seia expressamente aceita pela Securitizadoía'

72

A

\d

I \rc
d§

r.nrm dê Securitlmção de Cr&hos lrnobitiltttB .to

7;2t e do 73. Sérts do

compútu efittsom dos cat . o vótot
d. ogenl€ fitttk6tb, con o owl .to avoltu.
no qtfrtÚode de

t'

OlstítbttHotu de lhubs

EfiBíõo

. vobÍ.s

d.

Wtbs

d.

Rc.cbiIals

Mohlllárlos aír,o, Âo qualLla.te

número de Unidades em Estoque e o valor de mercado dessas
Unidades em Estoque;

{xiv)

recebimento, pela secuÍitizadora, de opinião le8ã1, em

termos satisfatórios à Securitizadora, elaborada pelo assessor
legal da operação atestando a validade e exequibilidade dos

Documentos da operação,

o que inclui a conferência

de

poderes das íespectivas panes siSnatária;

(xv)

comprovação

da

contratação

de

Empresa dê

Engenharia lndependentemente, apÍovada
Securitizadora, para realizar

a

pela

medição das obras de

desenvolvimento do EmpÍeendimento, confoÍme validado
pela Empresa de Engenharia lndependente;

(xvi)

contratação de seguro de obra com seguradora de

primeiÍâ linha, previamente apÍovada pela Securitizadora, no

valor mínimo equivalente ao valor total das obras de
desenvolvimento do Émpreendimento, conforme validado
pela EmpÍesa de EngenhaÍia lndependente;

(xvii) recebimento, pela Emissora, de cronoSÍama Íísicoíinanceiro de conclusão das obras

do

EmpÍeendimento'

prepaÍado pela Devedo.a, em planilha no formato "Excel"'
cujo teor deverá ser validado pela Empresa de Engenharia

i
"

/\^

lndepêndente e aceito pele Securitizadora, ão seu exclusivo

;'\d
A

rrrr.N'
n'\

Ta no.te Sêcurtttzoçõo.L ctaditos lmobiliádos da Xt. e dd 13t Sé es .h 7, Emksão de c.ttlfrcodos
lmob lótios.lo tuwssla

se

rhlradon 5.a.,llrmo.to efi 30

no qudlE,adc dc componhto emlssoío.tos cil

d.

og.n@

Nuc6tlo,

e

a

de s.aembto.te

&

S.ebleels

2O7, entrc d Í,l,vessb Sccutitlzodoto 5.4.,

vóta Dindbuittoíd d.ÍÍtulos

e vobtcs Mob Édos Ltdd' nd qwlldade

com o oval do Avulbto.

critério; e

(xviii) subscrição da totalidade dos cRl objeto da Ofena
Restrita e integralização de parcêla suÍiciente ao pagamento
de 30% (trinta por cênto)do valor dâ cessão.

"çe!.Í!!§Õe§!E!edc.oter.!1":

As condiçôes precedentes para

o

paSamento das demais

parcelas do Valor da Cessão pela Emissora, as quais deverão

seí implementadas nos termos da cláusula 2.3.1do Contrato
de cessão, e que estão abaixo transcritas:

{i)

identificação

do

cumpÍimento

das

condições

Precedentes I identificadas nas alinea5 "i" a "xvii";

(ii)

comprovação do endosso, à CessioÔária, da apólice dê

seguÍos mencionada na Condição Prêcedente

i

descrita nô

alínea "xvi";

(iii)

comprovação

do

arquivamento

na

JUCESP do

Contrato Social da OevedoÍa contemplando a constituição da
Alienação tiduciária de Quotas;

(iv)

ÍeSistro da HiPoteca;

(v)

apresentação das seguintes certidões, que deveÍão

I,

constar como "negativas" ou "positivas com efeitos de

,"4
rfl

-4 \\
Á

,\
\§

Íerno de S.curiahdçõo de Cédltos t,l,obltt tlos do
tnoblttótio' ttd Íúvesslo secuiat2odom

Nu.iát/,,

com o

.to tgt

S!êriÉJs

do

,t

Emlssdo

d.

Certlfr.ottos

&

Recebíl,'b

frfinodo em :n de setembrc de 2or9, eive o Ttuvessb Sc.urLlmdon s.4.,
quol/dode
CRI e o vórd DbtdbutttoÚ de rÍntbs c volo€s Moblm'/E6 Ltdo,

ta.,

no qudlÚod. de compoahto .mE oíd dú
de d,!Í,ae

721 ê

'5

owl do avolfu.

negativas": (ã) Certidão de Débitos de Tíibutos lmoblliáÍios
(inscritos e não inscÍitos) do hóvel, emitida pela Prefeitura
de São Caetano do Sul; e {b) certidão de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da união, administrados

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procu radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) da Devedora;

e

(vi)

inteSÍalização de CRI em montante suÍiciente ao

pagamento da respectiva paÍcela do valor da cessão'

"conta do Patrimônio seDaÍado":

junto
A conta corrente de titularidade dã Emissora mantida
ao ltaú Unlbanco S.A. (n. 341), sob o ne 29 977-7, agência
8499, na qual serão depositados os recuÍsos relativos aos
Créditos lmobiliários, aos Direitos Creditórios, ao Fundo de
Re5erva, nos termos do Contrato de cessão, da cédula' dos

Contratos

de

Cessão tiduciária

e

destê Termo

de

Securitização;

Alienoçõo Fiducititio de Quotos
"contrato de Alienacão Fiduciária o "tnstrunento Porliculot de
Avenços"
e cessão Fiduciótio de Dircitos Éconômicos e outros
'
de Quotas":

entre a MZM PaÍticipaçóes Ltda , inscíita no CNPI sob
Ltda,
n.13./t45.28UOOO1-38 e a MZM Participações tC
qualidade de
inscrita no CNPJ sob n'L3.445.2941c/JÍJ7-o7, na
DevedoÍa'
fiduciantes e titulaíes da totalidade das Quotas da
a Securitizadoí4, na qualidade de

/

fiduciáíia, e a Devedora' na

sO
r 0t\

I

\
1,rry

lemo de

Se.ottthoção de Cédttos lmoblllótlot do

l,,,lobillót/ú6.to ftuyasslo *cu.ltEodora S.À.,frnúdo

,2,

e do 131 Séries do 7t Emlssõo de Certücddos

em

d. R.c.blvels

desct mbro.te mrg, ena.! d TÚesrb $curltl,,ítoro 5-4.,

noquotÚott.tccom,Enhlo.mis§otu.losCRIedVórúOindbuldo.odeTtaubs.vobÊíMobllÉtlosLtdo,ioquollddd.
ata

ogzíta Nuclátto, com o owl do Ayglbto,

qualidade de interveniente;

O " lnstrumento Porticulot de Controto de Cessão de Ctéditos,

"gs!ga!qde!c§§ês":

Tronskêncio de CCB e Outtds Avenços", celebrado em 30 de
setembro de 2019, entre a Cedente e a EmissoÍa, com

a

interveniência e anuência da Devedora e do Avalista;

"çeog4e-delc§sê.elic.u§!é.r!e":

O "lnsüumento Potticulot de Cessõo Fiduciário de Diteitos
Crcditóríos, Prcmesso de Alienoçõo Fiducitiio

e

Outros

Ávenças", celebÍado em 30 de setembro de 2019 entre

a

Devedora, na qualidade de fiduciante e titular da totalidade

dos Direitos CÍeditórios,

ea

Emissora, na qualidade de

fiduciária, tendo por objeto a cessão fiduciária dos Direitos

Creditórios

em garantia do

paSamento integÍal

das

ObÍigações Garantidas, contando, ainda, com a promessa de

constituição

da

Alienação tiduciáÍia das Unidades em

Estoque, na ocorrência dos Eventos

"çs!ga!o-de-qis!ibul@"

:

O

At;

"Conttoto de Coordenoçõo, Colocoção

e

Disttibuição

Público, sob o Regime de Melhoíes EsÍotços de Colocoção, de
Ceftifrcodos de Recebíveis lrítobilioios do 12s

le

e

13e Séries do

Enissõo do Tíovessio Securitizodoto 5.A ", celebÍado em 30

de setembro de 2019 entre a ÉmissoÍa e o coordenador Líder,

UM

com inteíveniência da Devedora;

'eserdcGder-tiCer"

Significa

a

t

ÍERRA INVESTIMENTOS DlsTRlSUlDORÁ

DE

\l
d \q'\
,1

Íaínb de

Sccu,fttzoçOo

tmobtttótios

.h T.ov.ssio

dê C'{df.os lmobtltóttos do

e do 13, sérles

flmodo em 30 de tclembtu

se.udat2odom s-a.,

na qud do.te .te codponhb emhsoto dot

,2.

c\t

e

d vórot

TíÍULOS

olítlbt

E

ldoru

th 1.

E,i,lssão de Cettlfrcodot de Râcebhrels

.te 2019, entfê o ftoY.sslo sccudtizodoto s.a.,

d. fÍrulos

2 volotês Mobllló.ios Ldo, na quo,Llode

VALORES MOBILIÁRIOS LTOA., instituição

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
inscrita no CNPJ ne 03.751.794/0001-13, com sede na Rua
Joaquim Floriano, ne 1Oo, 5e andar, na cidade dê são Paulo,
Estado de São Paulo;

"eÉC.i!e§.!Eeb!!Ér!.es":

Significa todos os créditos imobiliários decorÍentes da cédula,

de titulaÍidade da Emissora, que compreendem a obriSaçâo

de pagamento do Valor de Principal Atualizôdo e dos Juros
RemuneratóÍios, bem comotodos e quaisqueroutros di'eitos

cíeditórios devidos pela DevêdoÍa por ÍoÍça da cédula, e

a

totalidade dos Íespectivos acessórios, tai§ como encargos

moratórios, multas. penalidades, indenizações, se8uÍos'
despesâs, custas, honorários, gaíantias e demais encargo§
contratuais e legais píevistos na Cédula;

Os certificãdos

de recebíveis imobiliários da 12i e 13! séries

da 1t emissão da Emissora;

"çE!§ederc§"

:

12e
SigniÍica os Cêítificados de Recebíveis lmobiliários da
da 1. Emissão da Emissora Os cRl Seniores têm

SéÍie

prefeíência

no

recebimento

de juÍo§

remuneratórios'

principal e encargos moratórios eventualmente incoÍridos'
de
em relação aos CRI Subordinados, sendo que as despesas
pagas antes
responsabilidade do Patrimônio separado são

),
À,,\

que os CRI SenioÍes, dê ecordo com a Câscata de Pegamentos

",rl
x} \,\
\

/

Íefio

de Sêcurltt2odo ttc

cr&h6

h,,obll*rrio' da ,21 e .to

hrlÉ,blllóílos da ÍíEwssio S.turi,ho.toro

tA., tl,,no.to

no quoti.lo.te.L componhlo e,,.l,5oru ddt

CRI e

em :lO d.

,:t

Sá[,es do

..a.mbft

.te

t.

Ünbsõo

tk C.rdfubt

de

n

c.btvels

m19, .na,r o nzYetsb S..urll2odotz SA.,

d Vótú Oist buLtotd th Tiaulos e Voloíet Moblllórloc L.do, no quoldode

de ogcntr Nuclótio, .om o oval do awlisto.

Ordinária e a cascâta de PaSamentos Extraordinária píevistas

nos itens 4.3 e 4.4. deste Termo, Oessâ forma, os

CRI

Subordinados não poderão 3er totalmentê amortizados ou
resgatados pela Emissoía antes da amortização ou resgate
integÍal dos cRl SenioÍes;

"CRl Subordinados":

Significa os certificados de Recebíveis lmobiliários da 13!

SéÍie da

1i

Emissão

da Emissora. Os CRI Subordinados

recebem juros remuneratórios Superiores aos CRI Seniores,
assim como os seus eventos de paSamento de juros, principal

e encargo5 moratórios eventualmente incorridos, ocorrem
em momentos imediatamente Subsequentes âo pa8amento
dos CRI Seniores, de acordo com a Cascata de Pagamentos

Ordinária a Cascata de Pagamentos Éxtraordinária previstas
nos itens 4.3 e 4.4. deste Têrmo;

"çELeE-l:jEu!a9ãq", para fins de Todos os CRI subscÍitos e integralizados, excluídos aqueles
quórum:

mantidos em tesouraria pela EmissoÍa e os de titulaÍidade de
pessoas ou entidades por ela controladas;

"ç§s":

"Custodiante"

çu§!eci3!!e":

A contribuição Socialsobre o Lucro Líquido;

I

"bsliElt& A vóRÍX DISTRISUIooRA OE ÍÍTUIOS E

VALORES

/^

MOBILIÁRlOs LTOA., acima qualiÍicada;

. rrt
I N-

femo de S.tutittroçlto de

Crádhos trnobllÚtlos do L2. e do

hnobltÉrlot .to Tmvessld Securiaimdotu
fio

,a-, fimodo

qurlÚd& de componh:s embtora bs

.te o,gan.' Nu.iát/,, .om o oeol do

c&l e o

,3'

S{Iles do

1t

Emlssão

tt. Ce,tlf,@ttos.t R.@bi!'ls

am 30 de s.tembto .h 2Or9' entrc d Íruv2ssb

vórd OiítlbrrBotz d. Íltubs . Vobt

N quolfude

s Mobillá.b5

'tdo'

avoltu.

-

S.(Itílt/,'do'o SA',

CVM;

"ÇyM":

A Comissão de Valores Mobiliárlos

"qêEie-Advc!!á(D":

É

"94!-drL!o!5§êe":

A data de emissão dos cRl é 30 de setembro dê 2019;

"94êirlI!isÉe-@!ç!":

A data de emissão da CCI é 30 de setembro de 2019;

"Datas de lnteqralizacão":

A(s) data(slem que os CRI serão integralizados;

"94a-de-Ye!!ir!c!!s":

julho dê
A data de vencimento Íinal dos CRl, qual seia, 20 de

o dia 20 de cada mês;

2021i

"Destinacão de Recursos CCB":

Os Íecursos captados com a CCB serão destinados ao
Íinanciamento da constÍução do Empreendimento;

"Despesas

do

Patrimônio

São asdespesas

recorrentesda operação, descritas no item

Seoarado":

13.1. deste TeÍmo;

"qeve.dars":

signiÍica

a MzM

KENNEoY PARÍ lNcoRPoRAçÃo sPE

PÍesidente
LTDA., sociedade limitada, com s€de na Avenida

Kennedy,3.5OO, conjunto 2205

-

BairÍo Boa vista' São

o ne
Caetano do Sul, CEP 09572-015' inscÍita no CNPI sob
17.784.10u00o1-01;

/1^
"Dias Úteis":

Íeriado
si8nifica todo dia quê não sejâ sábado, domingo ou

19

",{

I ^o§ \'

Í.no

de Seíxtrialr,,ção dê Cíédtlos tmob tÉ o5 tto 12t e do

lmoblttóÍíos do Ttoyêss//, Secu.rüzadoft 5.A., Ílflnado e,n

na quolLloata.re componhio êmlsso/í rlos
.te o0anl. Nuclódo, @h o

c

e

o

ln

,3.

SétlÊt do

.te sêtembrc de

,t

Emlssão de Cettltlottos de eecebfuels

201, entte o frzvessb

vótn t F'rt/Á,uklo,o dc fÍaubs a vobres MoblÉdos

S.a

tlrodoto

S

A.,

Latto' no quolldoda

owl do at dlfio-

declarado nacionãl na República Federativa do Brasil;

"8!Ei!eúreCi!ót!.e§"

:

5ão os Direitos CÍeditórios PÍesentes

e os Direitos

CreditóÍios Futuros, quando referidos em coniunto;

"Direitos CÍeditórios Futuros":

significa a totalidade dos diÍeitos creditórios que serão
o.iginados a partiÍ dos Compromissos de Venda e CompÍa
que serão firmados futuramente, reÍerentes às Unidades

em Estoque,

e

qualquer pÍoduto, indenização e/ou

qualqueÍ êspécie de receita originada porocasião dâ venda

de Unidades em Estoque em função de distrato

de

Compromisro de Venda e CompÍa ou poí qualquer outío
motivo;

"Direitos Creditórios PÍesentes":

Sisnifica os direitos cÍeditórlos oritinados a partií dos
compromissos de Venda e compra das Unidades Vendidas,

já Íirmados com os Adquirêntes, os quais encontram-se
listados no Anexo ll do Contrato de Cessão Fiduciária;

"9ile!!e§l!9!ê4ireE":

São os valoíes a pagar pela Devedora relativos às Quotas,
ou seja, direitos de crédito, de qualquer natureza, presentes

e ÍutuÍos, detidos por quaisquer dos quotistas contra a
Devedora, seia em Íunção da titulaÍidade de quotas do
capital social da Oevedora, seja por qualqueÍ outÍa razão,
tais como, mas não limitado a, os adiantamentos paía

futuro aumento de caPital, bem como os

v,[\

frutos,

,\d

I Ts'

\

Temo de Secuiairoçío de Üédhos lmob Mdos tto

t2t

ln.t.

tmobtlló.tos do7íovesslo Secut alzo.toto 5.a.,,hmo.to.m
no qucttltô.re

tk

coínqonhro .mhsoro dos CAt e o Vótd

e do 1:tt Séries .to
seaarnbrc de

D&rblHo,'

7.

EmBsão dc Certifuodos

m7g,ent'!r o ftuvessb

de thubs

.

tL ReccbÍwh

Sa dtlrodoto s-4.,

VobGs MobllÉtio6

Ladd,

ia qualLh.k

de agentê fiduclátb, com o otml do Avotbto.

rendimentos, vanta8ens, distribuições

e

provêntos em

dinheiro, distribuição de lucros, juros sobíe capital próprio
e remuneração a título de pro labore, e outras vantaSens de

cunho patrimonial similares, relacionados às Quotas da
Devedora;

"Do€umentos da Operacão":

A CCB, a Escritura de Emissão de CCl, o Contrato de Cessão,

o Contrato de

Cessão Fiduciária, Contrato de Alienação

Fiduciária de Q.uotas, a Escritura de Hipoteca, o presente

Termo de secuÍitização, o contrato de DistÍibuiÉo e os
Boletins de SubscÍição dos CRl, incluindo seus Íuturos e
evêntuais aditamentos, quando mencionados em conjunto;

,,EDE§ã.g":

A presente emissão dos CRI;

"E!is§.e.Íê":

Significa a ÍRÂVESS|A SECURIÍIZADORÂ S.4., qualificada no

preâmbulo;

"EI!prgs!C.!!!.9$9":

Sitnifica

o

êmpreendimento imobiliário residencial

denominado "condomínio Residenciol
Kennedy

Potl(, dividido nas Íorres

e

Emptesoriol

Park Home ê Torre Park

stúdio, locâlirado na Cidade de santo André, Estado de São
Paulo, que está sendo desenvolvido sobre o imóvel objeto
da matrÍcula ne 20.638, do 1e Oficialde Re8istro de lmóveis

l,M

da Comarca de 5ão Caetano do Sul-SP;

.,((
A

\n$'

Temro de Se.uirhoçõo

th

Ctédhos l,r',oblrlát ot do 121e .to 13. Sérk,s do

tmobtllúílos .lo rÚvestlo Se.urLlrddoto

ía., ntufrdo ed 30 .r.

no qUuluod. de.omponlr/, eínhto,o.tos cal e o

d. ogentr Nu.:iát,o, con

o oe.rl do

seaembto

tt

EnLrsôo.te Cer'Jlkados

.k m79, enw

d.

Re..blt,/€E

o Ítovêssio Securlthadoro S.a.'

vótú DlndbuLtoío.t ftiubs ê vobÊ. Mohl átbs Ldo, ia

qt

oldod.

Awlbto.

'Eroprg§4----!c-----

Empresa de entenharia independente, que será contratada

L!depe!Cc!!e":

pela Devedora, após aprovação pela sêcuritizadoÍa, para a
reâliração do acompanhamento e medição das obras de
construção do Empreendimento;

"EsrliN-G-dclllissêe-dclç!"

:

O "tnsüumento Potticulot de Efiissão de Cédulo de Ctédito

tmobiliário lntegrul sem Gorontio Reol lmobiliótio sob o

Fo no Esctiturol', celebrado entre

a Cedente, na qualidadê

de emissora da CCl, a lnstituição Custodiante da CCI e

a

Devedora, na qualidade de inteÍveniente anuente, em 30 de

setembro de 2019;

"Esç!!ula-dg! jpe!c!q"

A Escritura de Hipoteca, firmâda em 30 de setembro

de

2019, entre a Devedora e a Fiduciária, por meio dã qual é
constituída a hipoteça em 1e tÍau sobre o lmóvel, no qual
está sendo desenvolvido o EmpÍeendimento;

"EscÍiturado/':

A lTaÚ coRREÍoRA DE vaLoREs

s.4., instituição finânceirâ,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de são Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.50O, 39 andar A (Parte),
inscrtta no CNpJ sob o ne 61.194,353/0001-64;

"EYe!!gS-A[":

São os eventos abaixo descritos, que acionam

a

i

ob.igatoriedade de çonstituição da alienação tiduciária das
unidader em Estoque:

',,\

,r0
D§,'
Á

r(

Íermo dê Secuíialmçõo de Crédttos lmobíllótios da

,2.

ht obílt ttos do T@vesslo J€cutiairottoío s.a., ílírnodo.m

M

e dd 73, sédes do 7. E nbsüo dc c.,tlfrec(hs .te R.cebÍvels

fi

de s"tembro

d.2or9, êntrc o Ítoy.tsb l.',tdtl2odo,t 5-a.,

quottdode.h @fipo/nhb .mitso.a dos Cel e o Vóíü DÉttlbuuora d. ÍÍaúbs. Vobr?s Mott

de ogentc

froclrrb,

@m o zyol do

l,rtu

Ldo,

N

qttofiddde

Avalh.

(i)

caso a quantidade total de Unidades em Estoque

venha a equivaler ao percentual iSual ou slrperiora 10% (dez

por cento) da totalidade das Unidades, conformê medição
mensala serrealizada pelo servicer, até o 5e (quinto)dia Útil
de cada mês; e

(ii) a qualqueí momento, na ocoÍrência

de

al8um

Evento de vencimento AnteciPado.

"Eventos de

Vencimento São os eventos que acionam o vencimênto antecipado

AEC§!pêC9":

CCB, que estão descritos no

da

item 5.3. da ccB e abaixo

tÍan5critos:

(i)

cisão, fusão, incoíporação ou qualqueí forma de

alteração

ou

rêoÍSanização societáÍiâ envolvendo

DevedoÍa, desde que

tâl aheraÉo ou

a

reorganização

acaÍrete a transferência do controle acionáÍio (conÍoÍme
definição dê controle prevista no arti8o 116 da Lei dâs
Socledades poÍ Ações), direto ou indiÍeto, da Devedora;

(ii)

caso seja apurado qualquer descumpÍimento,

falsidade, imprecisão, incorÍeção ou omissão imputável

Devedora

e/ou ao Avalista em qualquer

inÍormação

à

declaração'

ou documento que houver sido

fiímôdo,

4^

prestado ou entregue relativo à operação;

23
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é

^S

,d

f.n F
lr,ob

de Sccurithoçõo de üédltos hnohll6tios do

,2t

e do 73.

5&s

do

t,

Emissõo

th c.rdncobs de Rcceblytk

frtundo.m N de §/,aemhro.k 2Or9, enar. o rftvetsia Secuddrodoín S.^.,
N quolbo.h .k @n ,únhto .rn6sotz cbs c&l . o vórú oHdnt Fon de TllíIbs . vobt2s NlobilltÍlos Lado, ,E quoli.la.k
Ládo6

de ogênE

do Troyetslo Secuálaodon 5,A.,

Nuc6rb,

com o oyal do

awlbto.

(iii)

extinção,liquidação,insolvência,dissolução,pedido

deÍalência ou recuperação judicia I fe ito porterceiros contra

a Devedora e nâo elidido no prazo legal ou pedido de
âutofalência, bem como pedido de recuperação
extrajudicial ou judicial da Devedora, independentementê

de ter sido requerida homolotôção judicial do

plano

respectivo e independentemente de defeÍimento pelo juízo

competente, ou submissão a qualquêr credor de pedido de
ne8ociaÉo de plano de recupeÍação extrajudicial;

(iv)

pÍopositura de ação que ob,etivê a insolvência civil

do avalista, ou de ação ou pedido afim contÍa o Avalista
(como, exemplificativamente, um incidente de declaração

dê insolvência civil em deteÍminado processo de que

o

Avalista seja parte), em qualqueí dos casos retÍo, que não
seja extinta dentro de até 30 (trinta)dias contados da data

da sua respectiva propositura, ou, ainda, proposituÍa de
ação de auto-insolvência civil pelo Avalista;

(v)

Íalta de cumprimento, no prazo e forma devidos, de

qualqueÍ obrigação pecuniária, principal ou acessória,
contÍaída no âmbito da cédula, o que incluia recomposição

do Fundo de Reserva, não sanado no prazo de até 7 (sete)

h

Oias Úteis da data em que tal obÍigação se tornou devida;

/ü

(vi)

vêncimento ântecipâdo

de qualqueí

contrato,

_"c
/

,$

Íemo de S.cu,lttroçAo de Crédltos lrtoblllátlot do
hnobllllttbs.toÍwv€stln S.cutttlradotu

N

th ogenlt fituciárí,, con

o oeol .lo

frnnodo em

S-A.,

quoll,ade .te .omponh/o emhsotz dot

,:21 e

CRI

do t3t Sldes do

30.t

t'

Embsao de Ceft{i[jados ttc RecebÍv.ls

s.larnbro.te 2Or9,

aiz

o fíoYess/p

. o VótA Dhttibuktom d. fitubs e Vobrcs Mobllilttbs

l.cud

2odoo s.a.,

L.do, nz

quollbde

avolho.
cédula ou instrumento ÍiÍmado com quaisquer instituições
financeiras da Devedora ou do Avalista, em valoÍ individual

ou agÍegado igual ou supeíior a

RS

500.000,m (quinhentos

milreais);

{viil

se as Garantias não foÍem devidamente eÍetivadas

ou formalizadas, segundo os di§positivos contratuais ou
legais aplicáveis, ou se elas, por qualquer Íato atinente ao
seu objeto, tornaÍem-se inábeis, impÍóprias ou insuficientes

parô asse8uÍaÍ o pagamento dos valores devidos no âmbito
da Cédula;

(viii)

não cumprimento de qualquer decisão arbitral,

mandado de penhoÍã ou processo semelhante ou sentença

judicial transitada em julgado no prazo determinado na
sentençã condenatória (ou nãofornecimento de Sarantia ao

em valor indlvidual
iuízo), contra a Devedora ou o Avalista,
ou atre8ado igual ou superior a RS 5OO 0OO,00 (quinhentos

milÍeais);

(ix)

se for pÍotestado qualquer título de cÍédito' exceto

aa
se, no prazo le8al, tiver sido validamente comprovado

cedente, ou a seu cessionário, que o(s) protesto(s) foi(Íam ):

I

u,t,n

(a) cancelado(s) ou suspenso(s); (b)efetuado(s) por erro ou

o valor objeto do protesto for
por
devidâmente quitado; or.r ainda, (d) garantido(s)
má-fé de terceiros; (c)

4
/

,rO$

r

OAfros l,,to ,,fios tto ,2.

lemo d. S.ct,,Liroç,,o

de

tmobllitátlos do Trovíltslo

S.cuÍttLodot

Íto

s-A., frrmodo.m

quoldade d. .o,mponhlo embso.o dos

de doent

NucMtA

CRI

.

.to

ln

,3,

sé.ks

.h

.te sete,,rlxo d.

e o VórU Dlstrlbuldoru de

It

Ernbtu d. Cedftabt

mtg,.ntrc

o Troyêt

b

ÍÍtubs e Volorzs Mobllládos

&

Reccblv.ls

Sâcutttl,,dora 5.4..
Ltcto, no

quollda.te

com o oyal.lo avollsao.

garantia(s) aceita(s) em juízo, individualmente, contra â
Devedoía ou o Avalista, em valor individual ou e8íegado

igualou superior a

(x)

RS

500.m0,00 (quinhentos mil reais);

não utilização dos recursos captados com a cédula

dê acordo com a Destinação dos Recursos, devidamente
comprovada

por meio da apresentação de

relatóÍio,

conÍorme modelo anexo à Cédula, na forma do Anexo lll;

(xi)

caso os Direitos Creditórios deixem de sêr pa8os na

Contô

do

Patrimônio Separado,

por ato

praticado

deliberadâmente pela DevedoÍa e/ou pelo Avalista;

(xii)

caso as Alienaçôes Fiduciárias das Unidades em

Estoque não tenham sido registíadas nas respectivas
matÍículas no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do

protocolo do termo de liberação (conforme o caso) da
Hipoteca ou da Alienação Fiduciária das Unidades em

Estoque ânterioÍmente constituída (5em prejuízo de
eventual prorroSação poÍ iSual peÍíodo, poÍ ocasião dê
exigências impostas pelo cartório de registro de imóveis

competente,

que estejam sendo

tempestivamente

cumpridas, e desde que mantida a píenotação);

(xiii)

caso a Procuração Pública venha a ser revotada ou

tenhâ â sua vâlidadê questionada poÍ contâ de qualquer

ato

'l*

'*j(

Íeno &
ht

M

S.cuddeçAo de cédiaos fiitobllÚrlos ttd ,:2.

ob litbs

do Ttdrêrtio Secuttttuttoro s.a,,frrngdo en

..lo t3.

es do

ln de t tembtu.tc 2Ot9, eúrc o f,!t essb seÍxr alrodoro SA.,

qudl,r'ode de componhb emlssotz dos CRI. o VótU Dlta bt Hoto de

de oCEita

Noclótlo, coa

o

7r Emltsão de ceâiÍt.,ttos da ,l.c.bir,.ls

TLubs. Vobí6 Moblllórbt Ltda, io quoli&.r.

owl do awllsta.

à Devedora e/ou o descumprimento, pela
Devedora, dâ obrigação de outorSar e renovar
atribuído

tempestivamente a Procuração Pública, com no mínimo 30

(trinta) diag de antecedência à sua expiração, que deverá
permanecer válida e vinculante até a quitação integral das
Obrigações Garantidas;

(xiv)

descumprimento

de

qualquer obriSação não

pecuniária, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias, da data

em que foi identíicado tal descumprimento, prevista

na

Cédula ou nos demais Documentos da Operação, e

(xv)

manutenção da validade e vigência de apólice de

seSuros

que cubra

o

custo total das obras

do

Empreendimento, emitida pela Allianz Sê8uro5 S.A. (ou poÍ

outra Seguradora de primeiaa linha que tenha sido aceita

pela SecuritizadoÍa), até

o

téÍmino das obras

de

desenvolvimento do Empreendimento

são Eventos de vencimênto Antecipado automáticos, os
eventos listados nas alíneas "!!!", "iy",

"(

e

"1Í

acima. Os

demais eventos dependem de aprovação em Assembleia

)^

Geral de lnvestidores;

"E-lCgieieseEa":

Éo

fundo constituído na Conta do Patíimônio Sepârado, no

À

"

4l)
ç{4

\

',\\

^^l.{\
]',^l

ferrno de Securrti.oção de CduLos lrnob$*rtiot .to x2t z .to
lí,obllilit/Ós.to lroyesslo
ôo quoli.lo.te
de

d.

*.utltlradoro,a., fúd$do em

componhlo e/mhtoro ttos

ogeie Nucló o,.on

o oeol do

CAI ê

de

lltt

tt

sd,,.s do

Emb§o

tk C.rtltbdos

h

,l.ccbfu.lt

s.a.fiWo.te mtg,.nng o Í'EYe3sb Sccu.ldmdoft SÀ.,

d Vóttt Dlsarlbüi.lo.o de Tiatllos ê Voloíes Mohllrtlos Ll/o, no quolkhde

awlisto.

valor inicial de

RS

465.000,00 (qLratrocentos e sessenta ê

cinco mil reais), cujos recurros serão destinados

ao

pagamento das Despesas do PatÍimônio Sepaíado e, caso
necessáÍio, ao pa8amento da Amortização ProgÍamada e
dos luros RemuneratóÍios;

O Aval (CRl); o Aval (cCB), a cessão Fiduciária de Direitos

"§sê.n!ês":

CÍeditórios, a Alienação Fiduciária de quotas
Fiduciária de Direitos Econômicos, e
referidos em conjunto.

É

e

Cessão

a Hipoteca, quando

possível, ainda, caso identlficada â

ocorrência dos Eventos AF, que venham a ser constituídas
as

Alienações Fiduciárias das Unidades em Estoque,

Vale ressaltar que: {i)

o

Aval (CRl) Sarante todas

as

Obrigações GaÍântidãs CRI; (ii) o Aval, a Hipoteca a eventual

Alienação Fiduciária das Unidades em Estoque, Sarantem

(iii) a
exclusivamente as obrigaçóes Garantidas da ccB; e
Cessão Fiduciária

de Direitos CÍeditóÍios e

tiduciáÍia de Quotas

e

Econômicos, garantem

a,

Cessão Fiduciária

a

Alienação

de

Direitos

totalidade das Obrigações

GaÍantidas.

"Lljpelsra"

:

I

Hipoteca em 19 grau do lmóvel nos termos da EscÍitura de
Hipoteca;

"lníÍucão

CVM 358":

A lnstruÉo da CVM ne 358, de 03 de jãnêiÍo de

/\^

2002,

*\ÍP

l^\I§

I

Íemo

de

kcutitl$ção de C,{dltos lnoblllótíos do 72, e do

N quolldn.h ck
.le ogpnE

comrynh/Ú .mhsotz dos cBl c a

Nuc6tlo, .om

731 Sédct do

vórt, ol'tt,ôuUoft

7. Enhsdo & C.tdff.odos d. R..ebttck

de ritubs

. vobQs

MobllÜtlos

Lado,

,E quoli.ratk

o oeal do avolkio.

conforme alteÍãda;

"lnstrucão CVM 414":

A lnstrução da CVM n9 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alteÍada;

"!.8§gs§êe!vu-42q":

A lnst.uÉo da CVM ne 476109, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterãda;

"!.L5!ru§êe!\ll4-IE":

A lnstrução da CVM n9 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada;

"bsg!§êslllMlg.l":

A lnstrução da CVM nq 583, de 20 de dezembÍo de 2016,
conforme aherada;

"lnvestidor{es}":

Significam os titulares dos CRI;

"lnvestidor(esl Prof irsional(is)":

Os investidores profissionais, conÍorme definidos no artiSo
9e-A da lnníução CvM 539;

"lnvestidoÍíes) Qualifi cadols)":

os investidores qualificados, conforme delinidos no aítigo
ge-g da lnstrução cvM 539;

"llvs$iosls§feltr!!Cas":

São os investimentos realizados com os recursos mantidos

no tundo de Reserva em: títulos públicos, títulos e vôloíes

ü

tj,

mobiliários e outros instrumentos Íinanceiros de renda fixa

e/ou

de emissão dê instituiçõesfinanceirai de primeira linha

29
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,4)

"JllN

\d

T.rmo

d.

Secutu,oção de Cédfas ,noblllórlos .ro

,2,

ê .lo 7!t, Sé,les do

t

Eúlssõo.te Cefifuodos

d.

neíPbÍleh

,a-,llrmo.b em U tt. s.a.mbrc dc mrr.nl,e o frsú.stb Sê.udtbd<tm sa.,
'e.uíLÁd.toro
no qwldode de compoaàlo emksoto.los CRI. o vóra Ditulbuittotu de fftubs e vobrcs Mob Í,rlos La.to, no quofirtode
,l,,,obllilit/ú6 .to Íravcss/d

d. ocl,nlr Noclótb,

cor, o owl do

Àwitu.
fundos de renda fixa classiÍicados como Dl, administrados
por instituições financêiras de primeira linha, com liquidez
diáÍia. Entende-se como fundos de renda fixa classificados
como Dl os fundos que aplicam, no mínimo, 95% (noventa e

cinco) do patrimônio nos títulos públicos fedeÍais do
teiouÍo direto, atrelados ao
lnterbancário

-

CDI

-

CeÍtificado de Depósito

ou à Selic ou em títulos privados de bairo

risco;

O imóvel objeto da matrícula ne 20.63E, do 1s OÍicial de

"lmóvel":

Registro de lmóveis da Comarca de São Caetano do Sul-SP;

"!.9.E1çiâD.b!.s"

:

'1oF/Títulos":

O lmposto sobre OpeÍações Financeiras de Câmbio;

o

lmposto sobre opeÍaçôes tinanceiras com Títulos e

Valores Mobiliários;

"!eça":

O Índice Nacional de

Preços

ao Consumidor

AmPlo'

câlculado e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geo8rafia
e Estatística;

"!Bü"r

O lmposto de Renda Retido na Fonte;

"!Bll":

o lmposto

"Juros Remuneratórios dos cRl":

Os Juros RemuneÍatóÍios dos cRl seniores

de Renda da Pessoa Jurídica;

e os JuÍos

Iu

'n
\.rd'
I 1\'S \\

TenN de *atdalnÉo d. Ct&i ot lÍlp,b lótios tto L2s

. fu 7j, Yti..

lmoblrúíios do Ttueesslo Secudtlrodom SA., ,tmddo am ln

io quol*jod.
d.

de

@/,,,gnhb c,,,issoro dos

ogenae Nu.iátb, .om o

CRI

ate seaambro

e o vótb( Dhattb,r'*rora

.to

7, únhfu dc cenftcdos

&

Rec.hfucls

de 2079" antre o Ítuve§,h Scaurlthodom SA.,

d. fÍntbs . vobres Mob b,16 Ldo,

no quo

tht c

owl .lo AvÚlisia.

RemuneÍatórios dos cRl Subordinados, quando referidos
em conjunto;

"Juros Remuneíatórios dos

CRI

Significa os juros ÍemuneÍatórios incidentes sobre o Valor

Nominal Unitário dos cRl seniores, conforme previstos no

Seniores":

item 5.2.1. deste Termo;

'

J-u!9§--&!osoe!ê!ári9§--d9{E!

subordinados":

Significa os juros remuneratórios incidentes sobre o Valor
Nominal unitário dos CRI Subordinados, confoíme previstos
no item 5.2.2. deste TeÍmo;

A Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme

"lei9.514":

altêrada;

"!ci1q§3-1"

:

"!ci-dê§-§.sçieCeCesr@":

a Lei ne 10.931, de 2 de aSosto de 2004, conforme alterada;

A tei ne 6.404, dê 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada;

,,MDA":

Módulo

de

Distribuição

operacionâlizado pela 83

"Multa lndenizatória":

de ativos,

administrado

- Segmento Cetip

e

UTVM;

Obrigação assumida pelo Avalista e pela Devedora perante

a Emissora, nos termos da Cláusula 4.1. do contrato
Cessão, acerca

da

I

de

existência integral dos Créditos

lmobiliários ê dâ CCB, assim como por sua exigibilidade,

d^

b.,

n *d\d

Ícn,o de Secuftfuçõo dc Ctahos lnobitíártos t o ,2, . do Br Y,t
tmobltláttos do Írovesslo Secudalrodoft S;,.., finnodo en

nd quotLlo.t

.t

ln

s

th 1'

de tetembrc d.

Emhsão de C2ttltlddos t

mr,.ntrê

.

R.@bluels

o TrcYeíilo Secu tlrodoío S.A.'

com.E,nhb.rnisso/!.los c&l. o vótd D&,]ttbttuotE deÍÍaubs e vrbtes Mob tótlos Lfu' N quotude

dê ogeate Nuclónb, com o oyol do

awlhtolegitimidade e correta foÍmalização, deforma que o Avalista
e a Devedora se comprometeram indenizar a Emissora, de

forma solidária, nos terTnos do Arti8o 275 do Códi8o Civil,

após decisão judicial que envolva discussão quanto

à

existência ou erigibilidade dos Créditos hobiliários ou da
CCB, bêm como

por qualqueÍ terceiro, com qualquêr

fundamento, inclusive com base nô nuliÍicação, anulação,
declaÍação dê ineficácia, rescisão, resolução, resilição, ou

denúncia,

a

qualquer tempo, da Cédula, dos Créditos

lmobiliários e/ou da cessão de créditos;

"9bdcêçÕcs§{aogC.a!"

:

As Obrigações Garantidas da CCB, as Obrigações Garantidas

dã Multa lndenizatória e as Obri8ações Garantidas de
Despesas, quando reÍeridas em conjunto;

"Obriqacões Garantidas da CCB

São todâs as obrigações, principais e acessórias, assumidas

e que venham a ser

assumidas pela Devedora na CCB,

incluindo, mas não se limitando ao adimplemento das
obri8ações principais ou acessóriôs, pecuniáÍias ou não,

tais como os montantes devidos a título de valor de
principal, atualizaÉo monêtária, juros remuneratórios,
prêmios, encaÍ8os moÍatórios e demais encaÍ8os leSais e

contratuais de qualquer natureza de responsabilidade da
Devedora nâ Cédula, o que inclui o pagamento de todas e

quaisquer despesas incorridas para emissão, cobrança,
exêcução e pa8âmento da CCB;

,

*\*

ú

\no

Terrno de Sea/tritiração de Crédlbs lmobilktrlos

do 12, ê do ,3t

Sédes da

7t Emksão de Cedttlcodos .k

lnobiliá.ios do Ímvessb Securltlzd.ton 5.A., finro.to em 30 de setembro dê 2019,
no quolldade de componhía êmissoro dos
de í,gente

Nudótq

co,n o oyal do

CRI e

enarê o Tmvesslo

RccebÍvets

Secu ahodoto 5.A.,

o Vó.o( Dtsitbuldoru de Thulos e Volotês Mobiltúios Ltdo, no quatktude

Awlbto-

"ObriÊâcões Garantidas da Multa

São as obrigaçôes, principais e acessórias, assumidas e que

lndenizatória:

venham a ser assumidas pelâ Devedora e pelo Avalista no

Contrato de Cessão, incluindo, mâs não se limitando

a

Multa lndenizatória, conforme definidâ no item 4.1. do
Contrato dê Cessão

"Obriqacões Garântides

dê

Desoesas":

São as obrigações de Íecomposição do Fundo de Reserva no

valor de

RS

465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil

reais) constituído na Conta do Patrimônio Separado, nos

termos da cláusula 2.1,2. do Contrato de Cessão e do
pagamento integral

de todas

e

quaisquer despesas

incorridas com o pâgamento, a cobrançâ e a execução de (1)

garantias dos CÍéditos lmobiliáriot

e (2) de

quaisquer

obritaçôes no âmbito da Cédula, da Escritura de Emissão de
CCl, do Contrato de Cessão

ê/ou âs Despesas do Patrimônio

Separado, nos têrmos da leie deste Termo de Securitização;

'Q.bicÊr0es§e.E!$dE§-dp ":

São aquelas descritas no item 8.1. deste Termo;

"9&4ê" ou'aÍccê__lúblra

A oferta pública com esforços restritos de distribuição dos

Restrita":

CRl, realizada pelo Coordenador Líder nos termos da
lnstrução CVM 476 e do Contrato de Distribuição;

"Pasamento
Compul5ório da CCB":

AnteciDado

A

Cédula deverá

ser

amortizadã antecipada

e

v

tM

compulsoriamêntê, na ocorrência dos seguintês êvêntos:

D*

, ,-$§) \d

T.nio de !.rürrthação ttc Crédilos lmob

Mno6 da 12, e do 13t Séd.s do

,,

E,,l,ítsõo

d. C.dlftodos d.

Becêbív€is

lmob M,los do Í,ovesslo S..udalredoft S.A-,lhmo.lo em 30 de setembtu d.2Ot9, entrc d Truvêislo S.cu.ltt2odon
no quolitlode de componhlo emlssoro.tos

&

oCenE

CRI e

a Vórd DlsttlbuLloro

d. fÍtubs

e Vobrcs

Mob ládos

SJ,..,

Lt.ta, no quolitldde

ftucilirb, @n o owl do Awlls.o.

(i) existência de saldo

remanescente

na Conta

do

Patrimônio Separado, após a realização do pagamento: (a)

da parcela de Juros Remuneratórios da

CCB

e da parcela

referente à Amortização Programadã da CCB; e lb)eventual
recomposição do Fundo de Reserva, resulta na obrigação de
utilização da totalidade de tais recuÍsos remanescentes no
Pagamento Antecipado Compulsório da CCB;

(ii) na eventualidade de recusa (independentemente de

motivo) ao financiamento de Adquirente de Unidade
Vendida, por parte da instituição financêira responsável

pelo Íinanciamento de qualquer das Unidades Vendidas
(repasse),

a

Devedorô

se compromete

a

realizar o

Pa8amento Antecipado CompulsóÍio da Cédula no valor
equivalente ao valoÍ pÍesente do Compromisio de Venda

e Compra celebrado por tal Adquirente,

acrescido da

Remuneração, calcelada prc rcto temporis, desde a Data

de Oesembolso ou desde a última Data de PaSamento, o

que ocorrer por Último, até

a

data do respedivo

Pagamento; e

(iii)caso a Devedora venha a renegocia

r te rmos e

condições

dos Compromissos de Venda e Compra, Íessalvado quando

a

Cedente anuir com Íeferida alteração/redução,

e tãl

tY^t

neSociação resulter:

à

'rl',mN

/ "J

w(

Temo dc Securltlzoçõo de cr&hos lmob ládos .ro

,2,

c da 131 sl.ies

lÍ,o,biliótíos do froyesslo Secud rodoío SA,,

em

n

de oCentê

Nudátd

com o

frnodo

h ,,

EmE do de ceâUiccdos ttê R.cebÍv.ls

s.tcmb'o de 201, entt o Ííoyessb kcuÍtlrodon SA.,

de

owl do awlkao.

(a)

em redução do saldo devedor do

respectivo

compromisso de Venda e compra, a Devedora deverá

realizar

o

Pagamento antecipado compulsóÍio da

Cédula no valor equivalente à diferença entre o valoÍ
presente do Compromisso de Venda e CompÍa oriSinale
o valor presente de tal renegociação; e/ou

(b) no aumento do prazo de vencimênto do referido
Compromisso de Venda e Compra em prazo superior ao

da cédula, deverá realizar o Pagamento Antecipado
compulsório da cédula no valor equivalente ao valor
presente do montante que será pago apó§ o vencimento

acrescido

ê

tal

Compromisso de Venda

da

RemuneÍãção, calculada

original de

Compra,

p@

ruto

ternpo s, desde a Data de Desembolso ou desde

a

última Data de Pã8amento, o que ocorrer por último,
até a data do respectivo pagamento.

Em qualquer das situações previstas acima, o Pa8ãmento

Antecipado compulsório da cédula deverá ser realizado
pela Devedora na píóxima Datâ de Pagamento da cédula,

mediante pagamento do saldo do Valor de Principal da

Cédula

a ser amoÍtizado,

acrescido

(i) dos luros

RemuneratóÍios da CcB, calculados sobre o saldo devedor
cdlculddo pío toto teúpoí,s desde a data de desembolso ou

lm

-l- 15

I

t

n

!
'\IS., \s(

Temo d. Securlthoçõo de Cddltos /laobiliótlot do ,21 ê do Be

ln'obiliódú.h ftuyetsio Se.:url.lrodo.o 9a-,llnnodo

Sérlês dd

7t

Emlssõo de C.ttlfuo.tos de Receblyels

Se.t

alro.loto SÁ.,

noquoldod.d.@mporrhb.m/§sol!í106CR,coVótuDítatibuktorod.frà/bsevobt.Mob ,,dos Ldo,

no quaMode

de oCEnE

em

ln d. s.lrmbrc

dê

2or9, enú. o T,ovessb

Nuclúílo, @m o owl do a|,/!lisú-

desde

a última Data de Pagamento, o que ocorÍeí por

último; e (ii) dos Encargos MoratóÍios, caso aplicável, e
demais encargos devidos e não pa8os até a data do eÍetivo
PaBamento Antecipado Compulsório da CCB.

'!êsêrrcde---------ÀE

A Devedora poderá Íealizar o paSamento antecipado total

Fâcultativo dâ CCB":

ou parcial da Cédula a qualquer momento, desde que
notifique a Emissora com no mínimo 30 (trinta) dias da

data prevista paÍa

o

pÍé-pa8amento, mediante o

patamênto do saldo do valor de Principal da Cédula a ser
amortizado, acrescldo (i) dos luros Remuneratórios da
cédula, calculados sobre o saldo devedor calculado p/o

ruto temporis desde a data de desembolso da cédula ou

o

que

ocoÍreÍ por último; (ii) dos Encargos Moratórios,

caso

desde a última Data de Pagamento da Cédula,

aplicável, e demais encargos devidos e não paSos até

data do efetivo Patamento Antecipado Facultativo

a

da

Cédula, e do (iii) Prêmio pelo Pa8amento Antecipado da
Cédula.

"!Íe!e-Cs..!dssE!Eêsê9"

l

A ContÍibuição ao Programa de lntegração Social;

"915":

:

rM

os cRl serão intetralizados à vista, na data de subiçrição,

em moeda coÍrente nacional, pelo seu Valor Nominal
Unitário devidamente atualizado monetariamente
acrescido da respective íemuneÍação descrita neste

e

Íermo,

Áro

I -^*

\d

,noblllttbs dd ,2,

.

t3t

Teflno de Se.,

ltlrofro dc

lmobllbrlos

froyesslo Sacu alfralo,ú tA.,frtmodo em:N da satemúg

cro

no qualldode.t
de ogente

CrédLos

coúpo, tlo.mbsoto

Nucló

o, @m o ovol do

dos CRI e o

do

Sédes

& t,

&

Emhsro

Cerlfrco&s de Recebty.ls

& mr9, ani,r o ftgvatsb Sedrrltlzodoa

Vórn Dlítlbu,,oft deÍlrubs

e Vobrcs

5.A.,

Mobll6rloi Ldd, no q@ldo.le

awllstu.

calculada pro roto tefipotis, desde

a primeira Data

de

lntegralização até a data de sua eíetiva intetralização, por

intermédio dos procedimentos operacionais estabelecidos
pela B3 {segmento CETIP UTVM);

"Erêois":

É um prêmio regressivo dêvido pela Devedora, caso esta

opte pelo Patamento Antecipado Facultativo da Cédula, de

acordo com

o

decurso do prazo da Íespectiva cédula,

confoÍme descrito no item 6.2.1. deste Termo.

"Prgeueeae-eÉ.b!!ê":

Procuração pública que será outortada pela Devedora à
Emissora,

poÍ meio da qual a Emissora teÍá poderes para

constituir a Alienação Fiduciária das Unidades em Estoque,
caso a Devedgrã não o faça no prazo de 5 (cinco) dias úteis
da identificação da ocorrência de um Evento AF.

"Ouotas":

Si8nifica a totalidadê das quotas da Dêvêdora, as quais

foram alienadas fiduciariamente em gardntia
ObÍigações Garantidas, nos termos

das

do Contrato de

Alienaçào FiduciáÍia de Quotas;

"SesDelidqqé-(D":

o

regime fiduciáÍio instituído pela Emissora sobre

os

Créditos lmobiliáíios, representados pela CCl, sobre

as

Garantias, bem como sobre todos

direitot

e

,M

)

quaisqueÍ outros

Barantias, privilégios, prefeÍências, prerrogativas e

ações inerentês aos créditos lmobiliáÍios, tais como

lb

,,

, o*w(

Í.nb

de Sea/tltüoçAo dc

Ctulbt

lmoblllúíros do

lmob iátios do Íwycss/o S.cutlthodom

S-A-, frmodo

no quolLlade de companhh .mlssoto dos
.le oCEnE

Nuciát4

CRI e

o

,2t . do
eú

vórt

?O

73. Sé,bs do

d. s.Lmbro

de

,.

E',,tssão.t C.ítlf@dot dc R.@bÍt cls

mtg, enir.

o r,ovessb S.cutitizdrlotu 5,A.,

Dlsvlbuldoru de Íítub.s e volofts Mobulátlos

Lado,

nd

quoldod.

com o dvol.to ayollstu.

recuÍsos financêiros, multas, juros,

penalidades,

indenizações e demais acessórios eventualmente devidos,

originados dos Créditos lmobiliários, das Garântias, da
Conta do PatÍimônio Separado, na forma do artigo 9e da Lei

9.514 e deste Termo;

É

"8eo-u-!elÊçêq-dal-!!h ":

remuneração mensal devida

à

Emissora

pela

administração do PatÍimônio Separado, prevista no item
9.2. e seguintes deste Termo;

"Resqate

Antecioado

çer!.p.ulsáúe":

SiBnifica

o

SenioÍes

e o Restate Antecipado Compulsório

Res8ate Antecipado compulsório dos cRt
dos cRl

Subordinados, quando referidas em conlunto;

"8c§ga!c-----------

Sitnifica o resgate antecipado compulsóÍio dos cRlSeniores,

çqllp.ulsÍi.e-de§-ç8l§edorc§":

quê ocorreÍá na forma prêvista nos itens 6.1. e 6.2. deste
Termo;

"Reseate

Antecioado

Compulsório dos
§!-bqdi-!êdpr"

"service/':

:

CRI

SiBnifica

o

resgate antecipado compulsório dos

CRI

Subordinados, que ocorrerá na Íorma prevista nos itens 6.1.
e 6.2. destê Termo;

arke Serviços Administrativos e Recuperação de crédito
Ltda., inscÍita no CNPJ sob o ne 17.409.378/0001-46, que

prestaÉ os serviços de, dentre outros, cobrança

e

v
Iú

verificação dos pâSamentos realizâdos pelos adquirentes na

B

/

*,\o\o(

Teflno de Secu.iaizoçõo.te

Cr

ltos tmob

ló

os

tto 12, e do ,3t S*les da 1,

lmobllládos do fti,l,|lsslo Secudtlzodoro 5.A., llnno.to êm 30
no qualdode.lc componhio embsoru.los CRt.
dê ogenre frdt

cÉtq

com o

d.

Emtssdo

sea.mb@ dc 2079,

de Cet'jrfrcodos d. Rec.bh/f.E

.nt.e o llay4rtsto Sê.utht

dVórd DEt bu/do'r de'thulos c VobE Mobluóttos

odcno 5.A.,

Ltdo, nc quottdode

cwl do Awtlsao.

Conta do PatÍimônio Separado; netociação de eventuais

inadimplementos

no

pagamento

das

parcelas;

acompanhamento dos eventuais distratos, de Íorma

a

permitir a realização do aditamento ao presente Contrato
de Cessão Fiduciária;

"Subordinacão":

Espécie de píeferência garantida aos CRI Seniores em

relação aos CRI Subordinados, no sentido de que os
primeiÍos são pagos pela Emissora antes que os segundos,
em estrita observância à Cascata de Pagamentos Ordinária
e à Cascata de Pagamentos ExtÍaordinária;

"Ie!!e--CcleçeüE!§êe"
"Termo":

ouO presente Termo de Securitização

de CÍéditos lmobiliários

dâ 121 e 13! Séries cla 1! (primeira) Emissão de Certificados
de Recebíveis lmobiliáÍios da Emissora;

'f!E!aE§-de-ç8!":

Os

"!MêCs§":

Significa as Unidades Vendidas e as Unidâdes em Estoque,

titularesdos CRl, em conjunto;

quando em conjunto. A totalidade das Unidades estão
descritas no Anexo I ao Contrato de Cessão Fiduciária;

"Unidades em Estooue":

I

São as futuÍas unidades autônomas do Empreendimento,

ainda não vendidas, devidamente descÍitas no Anexo lll âo

À\

Contrato de Cessão Fiduciária;

À,,

/

Nd

\d

Íc|fio de Sccu.talroçEo de O&ttos

tmob Màos da

,2.

e

da

13,

,étks tto

{

Emlssão

ttc Certif/rtrdoí

d.

ReccbíYeit

flmodo em 30 .1. setembtu .le 201, entte o Travessb Securltlmdoro 5.a.,
no quoli.to.tê.k componhb emhtotz.tos Cat c o véta Dlsat/Du/l,oro.te Ítu bt e votot s Mobilü.ios LtÍlo, no quolkhde
lmobíliórios do Ttuvesslo Secudtlrddoo 5.a.,

&

ogànE

fi.ruúíb,.om

o ovÚl do

awlhtd.
São as futuras unidades autônomas do Empreendimento já

"Uddlde§-vcldid!§:"

vendidag, ar quais encontram-se listadas no Anexo

ll

ao

contrato de cessão Fiduciária;

A

'Yê!.er-ds-çe§$e":

importáncia que

a

Emissora pagará

a

Cedente pela

aquisição da ccB e dos Créditos lmobiliários, representados
pela CCl, nos termos do ContÍato de Cessão e da Cláusula 2.4.
deste

'!ê!.er-N.el!i.D.allJ.oi!éIe"

Íermo de Securitização;

É valor nominal de cada cRl, que, na Data de Emissão,

:

correspondente a RS 1.ooo,0o (um mil reais);

1.1.1. Exceto

se expressa e diversamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas,

não definidas neste Termo, terão o significado previsto abaixo; e (ii) o masculiôo incluirá o feminino e
o singular incluirá o plural.

cúusura

2.1.

sEGUNDA: oBJETo

E

cRÉDITos lMo8lLlÁRlos

Vinculacão: A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e iÍretratável, a vinculação

dos Créditos lmobiliáriot da ccl e das Garantias aos CRI da 12ê e da 131 Séries dê sua 1l Emissão,
conÍorme as caracleíísticas descritas na cláusula Terceira, abaixo.

2.2.

Lastro dos CRI e cessão dos Créditos lmobiliários e da ccl: A Emissora declara que foram

I,M

vinculados, pelo presente TeÍmo de Securitização, os Créditos lmobiliáÍios, representados pela ccl,
com valor nominal total de RS 27.0(X),OOO,OO {vinte e sete milhões de Íeais) em 30 de setembro de

-&

A

40

'c0
\'

Ícrmo dê *cu.ftEoçõo de C,{dltos lnob lódos do
lmobllládos do Ttdyasslo Secudtizodora

,2,

ê do

lltt

S-A.,

ogcnae

Nu.lótlo,

com o

t

Emissão de CattlÍlcotlos de Rec€bhtels

llmodo em 30 ate sêternbllo de 2Ot9, anúe o fúyess/d SaautLkoatoto 5.A.,

no qualidode de componhlo emlssoto ctos CBI e o Vóttx OhttlbuÍ,orz
are

do
'étiEs

d.r/tubs

e Vobres

Mob lárlot Ldo, io qwldode

owl do Avolísto.

2019, cuja titulaÍidade foi obtida pela EmiisoÍa por meio da celebração do Contrato de Cessão e da

traníerência da CCI para seu nome no competente sistema de netociação.

2.3.

Oriqem da CCI e dos Créditos lmobiliáÍios: A CCl, repÍesentativa dos Créditos lmobiliários,

consubstanciadoi na CCB, foram emitidas pêla Cedente, sob a forma escíitural, nos termos da Lei
10.931e da Escritura de Emissão de CCl,

2.3.1, A Emissora, ou terceiÍos por ela contratados, será a responsável pela ãdministrãção e
cobrança da totalidade dos Créditos lmobiliários.

2.3.2. Com relação aos Direitos Creditórios cedidos Íiduciariamente,

o

Servicer será

responsável pela Sestão e cobrança da caneira de Direitos Creditórios, sendo certo que a Emissora

contratãrá terceiros para substituição do Servicer, às expensas da Devedora, na ocorrência de
quaiSquer dos seSuintes eventos:

(i)

caso o Servicer deixe de encaminhar, de forma iniustificada,

o Relatório Gerencial

contemplando as informações acordadas, até o 5e (quinto) dia útil de cada mês, e desde que não sane

tal inadimplemento no pÍazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de notificação da
Securitizadora nerte sentido;

(ii)

caso

o

Servicer envie os boletos de cobrança dos oireitos CreditóÍios Presentes

il

contemplando outra conta corrente para patamento, que não a conta do Pâtrimônio sêparado; e

'^/

{iii)

caso

o Servicer deixe de encaminhar boletos de cobrançá dos Direitos creditórios

PÍesentes aos Adquirentes das Unidades Vendidas do Empreendimento.

A

I

\(

Íe,]mo dp sedrrldroçAo

d. CrüLos lmob Hrbs lto

72, e cro 7!t sédes do

lmoblllátbs .to Írzl,css/É se.udtlrodoto tA., fimado.m :N de se.€,l,,bto.k
no quoldodê de conpoàhlo.mhsoru dos
ah oganaa ffarucilttio, corn o

CRI e

o VórA

DH

t

tk C.dfuo.ros de Re.ebrsth
m7g,.na€ o f'ot,çlslo Se tiair,doú 5.4.,
El,,,btõo

buUoru de fitulos e Vobtes

Mob

lárlos Lado, no quclldode

owl do Awlbto.

2.3.3. A CCI encontra-se devidamente custodiada junto à lnstituição Custodiante, nos têrmos

do § 4e do artigo 18 da Lei 10.931.

2,4.

Valor da cessão: ObseÍvâdo o disposto no subitêm 2.4.4., abaixo, pela aquisição dos créditos

lmobiliáÍios e dâ CCl, a Emissora pagará à Cedente o Valor da Cessão na Íorma prevista no subitem

2.4.1., abaixo, tendo-se em vista que, nesta data, os recursos do Íinanciamento imobiliário
consubstanciado na CCB ainda não Íoram desembolsados pela Cedente à DevedoÍa, tâis recursos

seÍão pa8os pelâ Emissora, por conta e oÍdem da Cedente, diretamente em favor da Devedoía,
observados os termos da ccB e do contrato de cesgão, sendo esse pagamento considerado também,
para todos os fins e efeitos de direito, como pagamento do Valor da Cessão pela Emissora à Cedente,
Observado isto, o pagamento dos recursos do Valor da Cessão será realizado em mais de umâ data,

2.4.1. O Valor da Cessão será pago de forma Íracionada, sem a incidência de quaisquer
encargos, penalidades e/ou correções monetárias, desde que tenham sido sâtisfeitas todas as
Condições Precedentes.

2.4.2. Os recursos do Valor da Cessão serão liberados/pagos à DevedoÍa, poÍ conta e ordem

da Cedente, da se8uinte Íorma: (i) o valor de RS 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil

Íeais) será utilizado para a constituição Fundo de Reserva, cuios recursos serão dêpositados
integralmente na Conta do Patrimônio Separado; (ii) o valor de

RS

380.q)0,00 (trezentos e oitenia

mil reais), que será utilizado para o pa8âmento das despesas de estruturação descritas no Anexo I do
Contrato de Cessão; e (iii) o valor necessário para arcar com parte dos custos para desenvolvimento

I

I

,/ú

do Empreendimento.

2.4.3. Os demais pa8amentos de parcelas

do Valor da

Cessão serão realizados

trimestralmente, e ficarão depositados na conta do Patrimônio Sêparado, sendo certo que a Emissora

baz
n

I

\ rÍY
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\

Íeno

de SccuritkcçAo de Cr{dltos lntob Mdos .ta 12, e

.h

73t

Sérles

.lo 7,

lmobíllótlot do tuvesslo Sccutítlzodom 5.A., frnodo em ln .h sêiembtu de
no

quolddd. d. componhio emEso,g dor

de ogerrÉ Nucárb, con o oúol ato

CRI

. o Vótú

El,,,hs0o dê Certlfrcados de Receüveis

20r, ê,,t'"

o Íravêsslo Securlthodoro 5.A.,

Obtrlbuuoro de Tftulo' e Vobtcs Moblládot

Lado,

M quoli.lode

^wlfu-

realizará a libêração de tais rêcursos à conta de livre movimentação da Devêdora trimestralmente, de

ãcordo com o Cronograma de Aplicação dos Recursos (conforme definido na Cédula), de acordo com
o informado pela Empresa de Engenharia lndependente. A periodicidade das demais parcelâs do Valor

da cessão e/ou para transÍerência dos recursos da conta do Patrimônio Separado à conta de livre
movimentação da Devedora, poderá ser reduzida, na ocorrência de eventos que justifiquem â
antecipação, a critério da Emissora, após solicitação da DevedoÍa e apíesentaÉo de laudo de medição
elaborado pela €mpÍesa de Entenharia lndependente.

2.4.4. O pagamento da primeira parcêla do Valor da Cessão, nô forma do item 2.4., aciína,
assim como os demais pagamentos doValoÍ dâ Cessão, será realizadoapósa verificâçãodas Condições

Precedentes

I

nas Dâtas de lntegÍalização dos CRl, desde que a liquidaÉo financeira de tais

integralizações tenham sido concluídas até as 15hm, inclusive, sem

a incidência dê quaisquer

encar8os, penalidadês e/ou correções monetárias, e desde que tenham sido satisfeitas todâs as
Condições Precedentes.

2.5.

lnvestimentos Permitidos: Os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado serão

investidos nos lnvestimentos Permitidos.

2.5.1, Após o pagamento da última paÍcela de remuneração e amortização dos cRl, ê
cumpridas integralmente as obrigaçôes da Cédula e dos CRl, conforme eíipulados neste
Termo de Securitização, a Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contado da data da
quitação final da cédula, liberar eventual saldo remahescente da conta do Patrimônio

il

Separado líquido de impostos, para a DevedoÍa, em cohta corrente a ser informada pela
oevedorô.
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3.1.

:n

do
'ér'€s

cRr

E

FoRMA oE orsÍRr8utçÃo

Características dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cu.io lastro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, pela CCI e pelâs Garantias, possuem as seguintes carãderísticas:

121 Sérle

1.

Emissão:

2.

Serie: 12!;

Quantidade

-

CRI

13! Sérle

SenloÍês

1.

-

CRI Subordlnados

Emissão:

5érie:13ê;

de CRI 5ênior:

18.900

Ouantidade de CRI Subordinado:8.10O

(dezoito mil e novecentos);

(oito mile cem);

ValoÍ 6lobaldâ Série: Rs 18.90O.OOO,m

ValorGlobalda série:

(dezoito milhões

novecentos mil

milhões e cem mil Íeais);

valor Nominal lJnitário: RS 1.m0,00

valoÍ Nominal unitário:

(um milreais);

milreais);

Forma: Os cRl seniores seÍão emitidos

Forma: os cRlsubordinados serão emitidos

de forma nominativa e escritural e sua

de forma nominativa e escritural e

titularidade seÍá comprovada

titularidade será comprovada por extrato

e

RS

t.1m.000,00 (oito

reais);

Por

RS 1.000,00 (um

extrato emitido pela 83 enquanto

emitido pela 83 enquanto

estiverem

eletronicamente custodiados

custodiados

eletronicamente

na 83, Adicionalmente,

sua

estiverem

na

83,

Adicionalmente, será reconhecido como

^
I

\*f

ilf'

fermo de Secttdalmção de
lrnob Mtlos

alo

ü&hos t7,obl átto6 do ,2,

f'uvesslo Securttlr,doto 5,A., flnnodo em

ôd quoMade dê @mPonhto emlssoto doi c&t

e dd
91)

,3.

Sa,í.t do

de seumbft dc

. o vóta Dbaribui.lom

rte

tt

E,l',ksão de Ceâtfuodos

2Og

Tlüros

.

dc necebíeêts

enlúe o nnyessto Secutfihodom

votorct Mot iltáttos

Lado, na

sA.,

quolidode

dc o$errÉ ftu.Mtb, .oot o owl do Awtisao.

12. SéÍle - CRI Sênlores

13. Sériê

-

CRI

Subordlnados

de titularidade dos CRI
o êxtrato em nome dos

será reconhecido como comprovante

comprovante

de titularidade dos CRI Seniores o

Subordlnados

êxtrato em nome dos Íitulares de

CRI

Titulares de CRI emitido pelo Escritu.ador,

emitido pelo EscÍiturador, com base nas

com base nas inÍoÍmaçôes prestadas pela

informações pÍestadas pela 83, quando

83, quando os CRI Subordinadoi estiverem

os CRI Seniores

eletronicamente custodiados na B3;

estiverem

eletronicamente custodiados na B3;

7.

índice de Atualização Monetária: Or CRt

serão

Seniores

atualizados

mensalmente pelo IPCA.

luros Remuneratório9: Os

7.

índice de Atualização Monetária: Os

serão

subordinados

CRt

atualizados

mensalmente pelo IPCA.

CRI Seniores

Juros

Os

Remuneratórios:

CRI

faÍão jus a juÍos remuneratórios a uma

SuboÍdinados

farão ius a

tâxa de 10% {dez por cento) ao ano,

remuneratórios

a

base 360 (tÍezentos e sessenta) dias

{dezoito por cento) ao ano, base 360

corridos, calculado confoÍme fóÍmula

(tÍezentos

constante do item 5.2.1. abaixo;

calculado conforme fórmula constante do

e

juros

uma taxa de 18,00%

sêssenta) dias corridos,

item 5.2.2. abaixo;

Nâo

i

Prêmio pela Subordinação: Sim. qualquer
saldo excedente dos Créditos tmobiliários;

10. Data de Vencimento: 20 de janeiro

/ú
10. Data de Vencimento: 20 de julho de

2022;

uo'A
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Í.fl,i,o dc J,cttílai,r,çõo .r. cíalrr.jos lnobrltátlos do
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no quotldo.te .lê co],,panhio êmlssoíd dos
de ooen'€

CRt e

o VótA Dbrnbuidoía da

&

Embsao

.nÍ.

o

certtftodos d2 R.@blv.h

ÍftYersi, kcwldmdoo SA.,

lttubs . Valores Mohllrárlos

Ltdo, no

quolthd.

frduciót4 .on o ov!l .lo Awl6to.

12i SéÍiê

-

13t Sérlc

CRI Senlores

11. Periodicidade de pagamento de juros:

Na periodicidade prevista no Anexo

I

de

CRI Subordinados

11. Peíiodicidade de pagamento de juros: Na
peÍiodicidade pÍevista no Anexo ll deste TeÍmo
de Securitização;

deste TeÍmo de Securitização;

12. Periodicidade

-

pagamento

de

12.

Periodicidade

de

pagamento

de

amortização: Na periodicidade prevista

amortização: Na periodicidade prevista no

no Anexo

Anexo ll deste Termo d€ securitização.

I

deste Terrno

de

Securitização;

13. Prazo Total: 843 (oitocentos e quarenta
e

trêsldias corridos,

a

contarda oata de

Re8ime FiduciáÍio:

S.rá

instituído

Regime FiduciáÍio sobÍe os CÍéditos
representados

lmobiliários

inteSralmente pela CCl, sobre

e

oitenta e nove) dias corridos, a contar da Data
de Emissão até a Data dê Vêncimento.

Emissão até a Data de Vencimento.

14.

13. Prazo Total: 1.389 (um mil, tÍezentos

as

14, Regime tiduciário: Será instituído Regime

Fiduciário sobre

os créditos lmobiliários

representados integralmente pela CCl, sobre as

Garantias, sobre

a

Conta

do

Patrimônio

Garôntias, sobre a Conta do Patrimônio

Separado, nos termos deste Termo de

Separado, nos termos deste TeÍmo de

Securitização;

v

Securitização;

15.Sistemâ

de

Financeira: 83;

Registro

e

Liquidôção

AI

15. Sistema de Registro e Liquidação Financeiía:
B3;

[Yo'n
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lenrm dc SecuftizcçAo de üAhos ln,o,b ltdos do L2. e do 73, Séílcs
ln,ob látíos da TÚyessh Sccurttirzdorr

SA.,

no quol6o.t. de corn,{ah/, embsom dos
de ogente

C

tffi
e

cm

Y

.h 7,

de setembro da 20t9, enú? o

vórú Db',íüafu,! dcÍhubs

o

Emissflo de C.dltkodos

e Vobrcs

.h

Recebtveis

ÍtovÉtb l.clr',t n.toro

Mob

b.b

S.A.,

Lúo, no quo$dode

Nuc irb, com o dydl .lo AvElls.o.

12! SéÍie
16, Data

-

13. séde

CRI seniores

de Emissão: 30 de setembro

-

cRl subordlnâdos

16. Oata de Emissão:30 de setembro de 2019;

2019;

17. Localde Emissão: são Paulo-sP;

18. Garantias

17. Local de Emissão: São Paulo -SP;

dos CRI Senioíes:

A

18. Garantias dos CRI Subordinados: Aval (CRl);

o

19. GaÍantias dos Créditos lmobiliá.ios:

subordinação e Aval (CRl);

19. Garantias dos CÍéditos lmobiliáÍios:

a

O Aval

Alienação Fiduciária de Quotas ê

Aval (CCB), a Alienação tiduciária dê

(CCB),

Quotas e cessão Fiduciária de Direitos

Cessão tiduciáÍia de Direitos Econômicos, e a

Econômicos, e a cessão Fiduciária de

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

Diíeitos Credhórios

ea

Hipoteca,

podendo contar, âinda, com

as

Alienações Fiduciárias das Unidades em

e

Hipoteca, podendo contar, ainda, com
Alienações Fiduciáriâs

das Unidades

a

as

em

Estoque.

Estoque.

Vale Íêssaltar quei (i)

o

(CRl)

Vale ressaltar que: (i) o Aval (CRl) gaÍante

tarante todas as ObriEações Ga.antidas

todas âs Obrigações Garantidâs CRI; {ii) o

CRI; (ii) o Aval garante exclusivamente as

Aval garante exclusivamente as Obrigações

Obrigaçõês Garantidas da cCB; (iii) a

Garantidas da CCB; (iii) a Hipoteca Sarante

Hipoteca garante exclusivamente

exclusivamente as obrigações GaÍantidas da

Aval

as

obrigações Garantidas da cCB; (iv)

eventual Alienação Fiduciária
Unidades

em

a

das

Estoque Sarantem

ccB; (iv)a eventual Alienação Fiduciária das

Unidades

em Estoque

gaÍantem

exclusivamente as ObriSações Garantidas da

»41
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de Se.udtlzoçdo de Crédnos lmob lá,ío5 do
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Sédes do

tt

Emlssõo de Ceftfrcddos de Re(fjbryeí'

lmobllÚtlos do Tmwsslo Secudtirodoto 5-A., lhno.lo em 30 de serembro de 2019, entre o Ítueessb SecurtaEodoto 5.A.,
no quolidode

d.

ogentP

d..omponhlo.mlsso,o

Nu.rátb, con

o

ctos CBI e

o Vóttx OlstrlbuLloto

.t. fÍtubs c Vobres Mob

owl do Awlisto,

- CRI Senior6
exclusivamente as Obritaçôes
12r SéÍle

Garantidar da CCB;

e (v) a

Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios

e

a

Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão

Fiduciária

de

lódos Lt to, no qudlidode

Direitos

Econômicos

13r Sériê
CCB;

e (v) a

CÍeditórios

quotas

e

-

CRI SuboÍdlnados

Cessão Fiduciáriâ

ea

de Direitos

Alienação Fiduciária de

Cessão tiduciáÍia

Econômicos gaÍantem

a

de

Direitos

totalidade

das

Obrigaçôes Garantidas.

garantem a totalidade das Obrigaçôes
GaÍantidas.

20. Garantia Flutuânte
20. Garantia Flutuante

e

Coobrigação da

e

Coobritação da

EmissoÍa: Não, sêm coobrigaÉo;

EmissoÍa: Não, sem coobrigação;

21.

Riscos: Conforme Cláusula Décima

21, Riscos: Conforme Cláusula Décima Sétima

Sétima deste Termo de SecuÍitização.

deste Termo de Securitização.

3,2.

Reristro: Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociaÉo secundária na 83,

sendo a distribuição primária realizada com a intermediação do Coordenador Líder, instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nosteÍmos doartito 2e da lnstruçãoCVM
476.

3.3.

Oferta Públicô Restrita: A emigsão dos CRI é realizada em conformidade com a hstrução CVM

r"M

476 e está automaticamente dispensada de re8istro de distribuição na CVM, nos termos do ârtigo 69
da lnstrução CVM 476. Não obstante, a Oferta Pública Restrita será registrada na ANBIMA, nos termos

do artigo 4e, ParágÍafo Único, do Código ANBIMA, e das normas estabelecidas na Diretriz anexa à
Deliberação ne 5, de 30 de julho de 2015, do Cons€lho de Regulação e MelhoÍes Práticas do Mercado
dê Capitais da ANBIMA, exclusivamente paÍa ílns de informação ao banco de dados da ANBIMA.

Pla
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il,ry \
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Íemo de Secu.itizofro

de Crédltus

lnobllló

os

do

12s e .to

,3t S*íes.h 7,

Emlssõo de Ceftifi.ottos de Receblvels

lmoblllótlos do fíove§'io Secuitizo.lotu S,A., rimodo em 30 de setemhro de 2079, enúe o Ímeessto Secuitirodom S,I-.,
no quoli.lode de.omponhio emissoto d.rs
de ogeníê frduclóílo, co,,, o

CRI e

o Vótut Ditülbulclora de fhulos e Volotes Mob lúrlos

La.ro,

no qoolldade

owl do auglktd.

3.3.1.

A Oferta Pública Restrita é destinada apênas a lnvestidores Profissionais.

3.3.2.

O início da distribuição pública sêrá informado pelo Coordenado. Líder à CVM, no

prazo de OS (cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores, nos
termos do Contrato de Distribuição e do artigo 7-A da lnstrução CVM 476.

3.3.3.

Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM 476, os CRI da Oferta Pública

Restrita serão ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Invêstidores Profissionais e
subscritos por, no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores PÍofissionais.

3.3.4.

Os CRI serão subscritos e inte8ralizados à vista pelos lnvestidores Profissionais, nos

termos da Cláusula quâíta, abaixo, devendo tais lnvestidores Profissionais, por ocasião da
subscrição, fornecer, por escrito, declaração a ser previSta no Bolêtim de Subscriçâo e a ser

prevista na decla.ação de investidor profissional dos Titulares de CRI (caso aplicável),
âtestando que estão cientes de que, dentre outras questões: (i) a Oferta Pública Restrita não

foi registrada na cVM e não será registrada na ANBIMA; e (ii) os CRI ofertados estão sujêitos
às rêstriçõês de negociação previstas na lnstrução CVM 476.

3.4.

Encerrâmento:

A

Oferta Pública Restrita será encêrrada quando da subscrição

e

intêgrêlização da totalidade dos CRI pelos lnvestidores, ou a exclusivo critério dâ Emissora em
conjunto com o Coordenador Líder, o que ocorÍer primeiro.

I
"Á/

3.4.1.

Em conformidade com o artigo 89 da lnstrução CVM 476, o encerramento da Ofeíta

Pública Restrita será informado pelo coordenador Líder à cVM, no prazo de até 5 (cinco) dias

contados do seu encerremento, devendo reÍerida comunicação sêr êncaminhada por

2 or0
/
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Í.flno .h S.cuftlnÉo d. Ctédito'

lnobllódot do rílves'lo $cudtizodora
no

quoluod. d. cotÍrplonlr/ú cmEsoto d6
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oçnÉ Nuclárb, con

o oet l .lo

k
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'étbt
S!4,, firn$do en n d. se,.mbro de 2Or9, e,uÊ o T'!t,Ess*, Sz.It nltudoro SA.,

ht ohiliádos

CRI

,:2,

. o Vótd Dbl7lbu/Íiora .h Iln bs . Vobftt Mobilláíbs

Lado,

,ro

quoll&d.

Awlbta.

intermédio da páBina da CVM na rêde mundial de computadores e conter as informações
indicadas no anexo lda lnstrução CVM 476.

3.4.2.

Caso

a Oferta Pública Restrita não seja encerradã dentro de até 180 (centro

e

oitenta) dias da data de seu início, a EmissoÍa, em nome e em benefício do Coordenador
l-íder, deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3.4.1. acima, com os dados
disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu enceÍramento.

3.5.

Vedacão à Nesociacão ("toc* Ur"): Os CRI da presente Emissão, oÍertados nos termos da

Ofena Pública Restrita, somentê podeÍão ser netociados nos mercados regulamentados de valores
mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição pelo
lnvestidor.

3.5,1.

Observadas as restriçôes

dê negociação acima, após o pêríodo de vedãção

à

negociação, os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados lnvestidores
Profissionais e lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de

oferta pública perante a CVM, nos termos do artiSo 21 da Lei ne 6.385, e da lnstrução CVM
nq 400, de 29 de dezembro de 2003,

conforme alteÍeda, e desde que ãpresente o Íespectivo

prospecto à CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

3.6.

Mercado Secundá.io: Obseívado o item 3.5. acima, os CRI poderão ser negociados nos

mercados de balcão organizado, devendo a Émissora cumpÍir com o disposto no ârtigo 17 da lnstíução

cvM 476.

3.7.

9Cg!4ê90C9: As declaraçõesa serem emitidas pela lnstituição Custodiante, pelo Coordenador

Líder, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, êncontrãm-se anexas ao presente Termo como A!CIqS

/

t

50^

-t\-
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Íermo de Securl roção de Cíédhos tmobl/ládos do L2. e do 13, y.tes do 1, Enlssôo de Certilicodos de R.Í.ebÍl,ets
/,'noblllátlos tto T,Ivesslo Sacudtlzodoto tA., fltmodo ên
,to qudlidad.

d..o/iíponhlp.

itsotz dot CRI. o

de ogente tlduclátb, @m o ot,,El do

vórt

ln

da

';etcmbrc

Dtsadbu//d,oro.re

de 2Or9, entía o Ítovessio Secufikodom 5.A.,

Íltubs e Vob,Es Mobititidos Ldo, ãa quot tade

Arotbú.

lll. lV. V e Vl. respectivamente.

3.8.

Banco Liouidante: O Bônco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionaliza. o

pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos lnvestidores, executados
por meio dos sistemas da 83

-

Segmento Cetip UTVM.

cúusuLA qUARTA: suBscRtçIo

4.1.

E

|NTEGRAUzÁção Dos cRt

Subscricão e lnteqralizacão doi CRt: Os CRI serão subscritog e intetralizados na forma do item

4.1.1 abaixo, sendo admitido, lnclusive, ágio ou deságio no momento da sua subscrição e
integralização.

4,1.1. Os CRI serão subscritos após a verificação das Condiçôes precedentes.

4.1.2. A integralização dos CRI seÍá realizada à vista, em moeda corrente nacional, por meio do

sistemâ de liquidação Íinanceira da 83, sendo admitido, a c.itéÍio dâ Emissora, ágio ou desáBio no

momento da intetralizaÉo.

4,1.3. Os CRI que venham a ser integralizados na primei.a Data de tntegralização serão
integralizados pelo Valor Nominal Unitário sem qualquer atualização. Os CRt que venham a se.
intêgrôlizados após a primeira Data de tnte8Íalização serão integÍâlizados pelo seu Valoí Nominal

t/nitário Atualizado, acrescido da Remuneração, câlculada prc rcto tempo s, desde a primeiÍa Data
de lntegralização até a data da efetiva integralização.
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Procedimento de lnteqralizacão: A integralização dos CRI será realizada via 83- Segmento Cetip

UTVM, e os recursos serão depositados na Conta do Patrimônio Separado

e utilizados para o

paSamento do Valor da Cessão, na forma prevista no item 2.4 e seguintes, acima,

4.3.

Ordem de Paqamentos: os cRl deveÍão obedecer à seguinte oÍdem de prioridade em relação

aos Pagamentos Antecipados Compulsórios previstos na Cédula, de forma que cada itêm somente

será pago caso haja recursos disponíveis, após

o cumprimento do item anterior ("Cascata

de

Pacamento Ordinária"), sendo que os pagamentos dos cRl Subordinados somente serão realizadoi
caso os CRI Seniores tenham recebido todos os pagamentos a eles devidos no período, de modo que

cada item abaixo somente será pâgo caso existam disponibilidades após o cumprimento do item

anterior. Adicionalmente, cada item âbaixo inclui os montantes referentes ao período em questão e
eventuaiS valoÍes vencidos e não paSos reÍeÍentes a perÍodos anteriores:

a)

Despesas incorridas e não pagas;

b)

recomposição do Fundo de Reserva, caso necessário;

c)

encargos moratórios eventualmente incorÍidos ao pagamento doi CRI Seniores;

d) luros Remuneratórios

dos cRl seniores, utilizando-se os recursos do§ Direitos cÍeditóÍios, se

houver;

e)

Amortização ProSramada dos cRl seniores no respectivo período, nos termos do item 5.4.1
abaixo;

f)

Juros Remuneratórios dos

t
/tA

CRI

Subordiôados, utilizando se os recursos dos Direitos Creditórios,
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se houver;

8)

Amortização Programada dos CRI Subordinados no respectivo período, nos termos do item
5.4.2. abaixo;

h)

o saldo excedente do CÍédito lmobiliá,io resultante após todos os pagamentos previitos nos

itens anteÍiores, se houver, será utilizado na Amortização ExtraoÍdinária Compulsória, de
acordo com os se8uintes pêrcentuais: 70% (setenta por cento) na Amortização Extraordináriã

Compulsória dos CRI Seniorês

e

30% (trinta por cento) na Amortização ExtraoÍdinária

Compulsória dos CRI Subordinados; e

i)
4-4.

prêmio para os

CRI Subordinados, no

Os pa8amentos a serem

valor do saldo excedente do Crédito lmobiliário.

feitos pelo Patrimônio Separado dêverão obedeceÍ à setuinte ordem

de prioridade nos patamentos ("çaseê!ê-Ce-eêgê!!!c!!gsl4M4l!!éI!.ê"), na ocorrência dos eventos

elencados no item 4.6. abaixo, obsêrvâdo que, cessando ou tendo sido sanado o evento que motivou

a adoção da Cascata de Pagamento ExtraoÍdinária, a ordem de pagamentos dos
automãticamente para

a Cascata de Pagômento

CRI retornará

OrdináÍia. Adicionalmente, cada item abaixo incluios

montantes referentes ao período em questão e eventuais valores vencidos e não pagos refeÍentes a
períodos anteriores:

a)

Despesas inco.Íidas e não pagas;

b)

recomposição do Fundo de Reserva, caso necessário;

c)

encargos moratóÍios eventuâlmente incorÍidos ao pagamento dos CRI Seniores;
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d)

JuÍos Remuneratórios dos CRI S€nioÍes;

e)

amoítização dos CRI Seniores, até o ieu êfetivo resgate;

após a liquidação total dos cRl Seniores, pagamento dos encartos moratórios eventualmênte

incorridos âo paSamento dos CRI Subordinados;

g)

após a liquidâção total dos CRI Seniores, pagamento de remuneração dos CRI Subordinados; e

h)

após a liquidação total dos cRl seniores, pagamento de amortização dos

CRI

subordinados, até

o seu efetivo Íesgate.

4.5.

Os pagamentos a seÍem

feitos pelo Patrimônio Separado para os Titulares dos cRl, de acordo

com a Cascata de Pâgamentos em vigor, utilizarão os montantes diSponÍveis na Conta do Patrimônio
Separado na Data de Vencimento em questão, observado que o Fundo de Reserva será utilizado no

pagamento das Despesas do Patrimônio Separado e, somentê em casos excepcionaiS, no paSamento
dosJuros Remuneratórios e Amortização Programada dos CRl.

4.6.

Os pagamentos dos CRI deverão obedecer à Cascata de Pagamento ExtraoÍdinária no caso da

ocorrência dos seguintes eventos:

\,
a)

no caso de pedido ou decretação de recuperação extrajudicialou judicial, Íalência, Regimê de

Administração Especial Temporária (RAET), intervenção, liquidação judicial ou extÍajudiciãl ou
regime similar em relação à Emissora;
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b)

caso a Cascata de Pagamentos em vigor seja a cascata de Pagamentos ordinária, e seja
identificado o não pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI seniores ou da AmoÍtização
Protramada do vâlor Nominal UnitáÍio Atualizado dos cRl SenioÍes, não sanada no prazo de 2
(dois) Dias Úteis contados da respectiva Data de Pagamento;

c)

a razão entre (a) o somatório dos saldos devedores dos

Direitot creditórios adimplentes, assim

considerados aqueles que não apresentam atraso iSual ou superior a 90 (noventa) dias, com

os valores de mercado das Unidades em Estoque, descritos no Laudo de Avaliação mais
recente; e (b) o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRl, incluindo os Juros Remunerâtórios

já capitalizados e eventuôis encargos e

Despesas

do Patrimônio SepaÍado previstas neste

Termo de Securitizãção, não seja, a qualquer momento, equivalente a, pelo menos, 1,3 {um

inteiro e três décimos) ("Razão Mínimâ"); e

d)

caso tenha sido identificada a ocorrência de alSum Evento de Vencimento Antecipado, mesmo

que o vencimento antecipado não tenha sido decretado pelos lnvestidores.

4.6.1. Uma vez que tenha

cessado ou sido sanado o evento que motivou a adoção da Cascata

dê PaSamento Extraordlnária, a ordem de pagamêntos dos CRI rêtornará automaticâmêntê
para a cascata de PaBamento oÍdinária.
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DEVEDoR

coM aruallzÂçÃo MoNETÁRla, JuRos

AMORTIZAçÃO

Atualizacão do Valor Nominal Unitário:

o

saldo devedoÍ do Valor Nominal UnitáÍio será

atualizado pela variação positiva acumulada do IPCA, aplicado mensalmente, calculado da seguinte

h

formã:
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5,1.1.

Para os CRlSeniores:

VNd

= VNex

C

onde:
yrvo

= Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

yÍV.

= Valor Nominal Unitário de emissão ou saldo do Valor Nomihal Unitário,

Atualizado, conforme o caso, na prlmeira Data de lntegralização dos CRl, na última data

de incoÍporação de juros dos CRI (se houver), ou na última Data de Aniversário o que

ocoÍreÍ por último inÍormado/calculado com

8

(oito) casas decimais, sem

arredondamento.

c = Fator acumulâdo das vaÍiações mensais do lPcA, calculado com I (oito)

casas

decimais, sem arÍedondamento, apurado da seguinte forma:

n[r*r*]
onde:
,l = NúmeÍo totai de índices considerados na atualização do ativo.
N/* = Valor do número-índice do lPcA refeÍente ao sê8undo mês anteÍior ao mês dê

atualização, caso a atualização seja em data anterior ou na própria data de aniversário

do ativo. Após a data de aniversário, valor do número'índice do mês anterior ao mês

I
Trrt

de atualização.
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Exemplo: se a data do evento foÍ no dia 20 de julho dê 2019, será utilizado o número índice do
IPCA/IBGE reÍereôte ao mês de maio, divulgado em junho de 2019.

N/[ Í = Valor do número-índice do mês anteÍior ao mês "k".
dcp = Número de dias corÍidos, base 360, entre a primeira Data de lntegÍalização ou a

última data de aniversário e a datâ de cálculo, limitado ao número total de dias corridos
de vi8ência do índice de preço.

.

dct = Número de dias corridos, base 360, contidos entre a última e a próxima data de
aniversário.
49L

ffi)'"'=

5.1.2.

""'"u,"0o.

com 8 (oito) cãsas decimais, sem arÍedondamento.

Para os CRI Subordinados:

VNa= VNex

C

Onde:
y/vo

= Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

VN. = Valor Nominal UnitáÍio de emissão ou saldo do Valor Nominal Unitário,
Atualizado, conforme o caso, na Oata de lntegralização dos CRl, na última data de
incorpoÍação de juros dos cRl (se houver), ou na última Data de Aniversário o que

ocorrer por último, informado/calculado com

8

(oito) casas decimais,

sem

I

ll
/ú

arredondamento.
C = Fator acumulado das variações mensais do lPcA, calculado com E (oito) casas
decimais, sem arÍedondamento, apuÍado da seguinte Íorma:
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c=

n[t#,1**]

Onde:
n = Número

total de índices considerados na atualizaÉo do ativo.

N/I = valor do nÚmeÍo-índice do IPCA/I8GE referente âo segundo mês anterior ao mês

de atualizãção, caso a atualização seja em data anterior ou na própria data de aniversário do

ativo. Após a data de aniversário, valor do númeroíndice do mês anterior ao mês de
atualização. Exêmplo: se a data do evento for no dia 20 dê julho de 2019, seÍá utilizado o
número índice do lPCA/IBGE referente ao mês de maio, divulSado em junho de 2019.
Nrr-i = Valor do número-índice do mês anterior ao mês "k".
dcp = Número de dias corridos, base 360, entÍe a primeira Dãta de lntegralização ou a

última data de aniveÍsário e a data de cálculo, limitado ao número total de dias coÍridos dê
vigência do índice de preço.

dct = NúmeÍo de dias coÍíidos, base 360, contidos entre a úhima e a próxima data de
aniversário.
4!2

d"
í-IlL)
= calculados
\ nllr_r/

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondãmento'

5.1.3. Para efeito das definições indicadas acima, considera-se como "data de
aniversário" todo dia 20 de câda mês.

5.1.4. Quando da indisponibilidâde do nÚmero-índice deverá ser utilizada a última
projeção disponível da vaÍiação percentual do tPCA, apurada pela ANBIMA, para calcular os
valoçes pío

toto pot diascoíridos, Procedendo

à
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ou vencimento, inclusive. O número-índice projetado será utilizado,

provisoriament€,

enquanto não houver sido divul8ado o nÚmero-índice correspondente ao mês de atualização,
não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e o Debenturista quando
da divulgação posteÍioÍ do IPCA que seÍia aplicável; e

5.1.5. o número índice do IPCA, bem como as projeções de sua variação, dêverão ser
utilizados considerãndo-se idêntico número de casas decimais dãquele divul8ado pelo órgão
responsável por seu cálculo/apuração.

5.1.6. Nô ausência de apuração e/ou divulSação do IPCA em âté 15 (quinze) diâ5 da data

esperada para a sua divulgação, ou ainda, no caso de sua extinção por imposição leSal ou
determinação judicial, o lPca deverá ser substituido pelo substituto determinado legalmente

pâÍa tanto. No caso de não haver substituto leSal para o IPCA, será utilirado o: (i) Índice
(lPc); ou (iii)
Preços ao Consumidor (lNPc); ou (ii) índice de Preços ao Consumidor
Nacional de

índice Geral de Preço do meÍcado

-

IGP-M f'lGP-M"), respectivamente nesta

ordêm

Caso o

Fiduciário
IGP-M também tenha sido extinto, sêm a indicação de um substituo legal, o Agente
pÍazo dê 15 (quinze) dias
deveÍá convocâr, no 3o (terceiro) oia Útil subsequente ao término do
No prazo de até
acima pÍevisto, assembleia Seral de titulaÍes dos CRI para deliberar a Íespeito'

prevista' o
1 (um) Dia Útil após a realização dâ assembleia Seral de titulaÍes do CRI acima
pelos titulares
Agente Fiduciário comunicará à EmissoÍa o parâmetro substitutivo aprovado
utilizado' paía
dos cRl. Até â deliberâção desse novo parâmetío de remuneração dos cRl será

o cálculo do valoÍ da Remuneração, a variação percêntual correspondente ao último

I

IPCA

dã assembleia
divulgado oÍicialmente. caso o IPCA venha a seÍ divulgado antes da realização
eo
geral de titulares de CRI acima mencionada, a referida assembleia não será mais realizada'

/\l

partir de §ua divulgação.
mesmo passará a sel utilizâdo para o cálculo da Remuneração, a
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5.1.7.

Caso a Devedora nâo concorde com a taxa substitutiva infoÍmada pelo Agentê

Fiduciáíio na foÍma da cláusula 5.1.5 acima, a qual é aplicável também, mutotis mutondis, dos

créditos lmobiliários, a Devedora deverá promover o pré-pa8am€nto da totalidade dos
créditos lmobiliários, conforme previsto na Cédula, e, consequentemente, a Émissora
promoverá o resgate antecipado dos CRl, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
realização da respectiva assembleia geral de titulaÍes dos CRl, pelo Valor Nominal Unitário
atualieado dos cRl nos termos deste Termo, acrescido dos Juros RemuneÍatórios devidos até
a data do

efetivo resgate, inclusive, calculados pto toto temporis, a paÍtir da primêira Data de

lntegÍalização ou da última data de pagamento dos Juros Remuneratórios, abaixo deÍinida'
aplicável
exclusive, conforme o caso. Nesta hipóte§e, para cálculo da Atualização MonetáÍia
variação
aos CRI a serem resgatados e, consequentemente, cancelados, será utilizada a
percentual pÍoduzida pelo último lPcA divulSado.

5.1.7. Na hipótese especíÍica prevista na cláusula 516 acima' não sêrá devido o
Píêmio.

5.2.

Valoí Nominal
JurosRemuneratórios: Os Juros Remuneratórios dos CRl, incidentes sobre o

Unitário Atualizado, conforme aplicável, os seguintes:

5.2.1.

por
Para os cRl seniores, serão de 1o,oo% (dez inteiros

cento)âo ano' com base

Os luÍos RemunêratóÍios
em um ano de 360 dias ("luÍos Remuneratórios dos CRI Seniores")
Nominal unitáÍio atualizado'
dos cRl Seniores incidirão sobre o saldo devedor do seu Valor
paSos na periodicidade prevista
confoÍme aplicável, a partir da Data de hteEralização, e serão
dos cRl Seniores
no anexo l, sendo que o primeiro pa8amento de Juros Remuneratórios
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Securitização, calculados em regime de capitalização composta de

foifia pro toto tempo

s

pot

dias corridos, com base em um ano de 360 dias, de acordo com a fórmula prevista abaixo:

I

=vNox<Fatorluros

-l)

onde:

J=

Valor unitáÍio de juíos devidos no final de cada Período de capitalização, calculado

com 8 (oito)casas decimais, sem arredondamento.
yNo

dos CRl, calculado com 8
= conforme definido acima. valor Nominal Atualizado

(oito) casas decimais, sem arredondamento

FotorJuros

=

FatoÍ de iuros calculado com

I

(nove) câsas decimais,

com

aÍredondamênto:

(t'..,*l*)'"'
onde:

i = 10% (dez inteiros Por cento).
Pagamento de
dcp = Número de dias corridosentre a data de lntegralização ou Data de
ea
Juros RemuneÍatórios dos CRI Seniorer imediatamente anterior, conforme o caso'

data atual, sendo "DCP" um número inteiro.
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5.2.1.1. Para fins de cálculo da Remuneração, deÍine'se "PeÍíodo de capitalização"

como o intervalo de tempo que se inicia: (i) na primeira Data de lntegralização, no caso do

primeiro Período de Gpitalização, ou (ii) na úhima Data de Patamento, abaixo definida,

anteÍioÍ (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina ne Dâta de
Pagamento dos Juros Remuneratórios dos cRl Seniores, abaixo deÍinida. cada Período de
Capitalização sucede o anteÍior sem solução dê continuidade, âté a Data de Vencimento ou

data de Vencimento Antecipado, conforme o ca5o, previStos neste Termo.

5.2.2.

PaÍa os cRl SuboÍdinados, seÍão de 18,00% {dezoito poí cento) ao ano, com base

em um ãno de 350 dias ("luros

RemuneratóÍl

).

Os JuÍos

Remuneratórios dos cRl Subordinados incidirão sobre o saldo devedor do seu valor Nominal

Unitário Atuâlilado, conÍorme aplicável, a partir da Data de lntêSralização, e serão pagos na
periodicidade prevista no Anexo ll deste Termo de Securitização, sendo que o pÍimeiro
pagamento de Juros RemuneÍatóÍios doi CRI SuboÍdinados ocoÍrerá em 20 de novembÍo de
2019, obseívados os teÍmos e condições deste Termo de Secuíitização, câlculados em regime
um ano
de capitalização composta de forma pro rdto tempotis por dias corrldos, com base em
de 360 dias, de acoÍdo com a fórmula prevista abaixo:

J = vNax (Fotorluros

-7)

onde:

J = Valor

unitário de juros devidos no finãl de cada Período de Capitalização' calculado

il
ÀA

com 8 (oito)casas decimais, sem arredondamento.
yNd

com 8 (oito) casas decimais' sem
= Valor Nomina Atualizado dos cRl, calculado

arredondamento conforme definido acima.
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uros = Fatot calculado com 9 (nove) casas decimais, com aíredondamento:

daa

F"r-

d"

/,-"

= ([1 +

rr]u)

Onde:

i = 18,00% (dezoito por cento).

dcp = Oefinido acima. Número de dias corridos entre a data de lntegralizâção ou Data

de Pagamento de luros RemuneÍatóíios dos

CRI Seniores imediâtamênte

anterior'

conforme o caso, e a data atual, Sendo "DcP" um número inteiro

5.2.2.1. Para Íins de cálculo da RêmuneÍâçâo, define-se "Período de Capitalização"
como o intervalo de tempo que se inicia: {i) na primeira Data de lntegralização' no caso do
primeiro Período de Capitalização, ou (ii) na última Data de Pagamento' abaixo definida'

anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, e têrmina na Data de
PeÍíodode
Pa8amento dosluros Remuneratórios dos cRl subordinados, abaixo definida' cada
ou
capitalizaçâo sucede o anterioÍ sem solução de continuidade, até ô Data de Venclmento
data de Vencimento Antecipado, confoÍme o caso, previstos neste Têrmo'

subordinados seÍá
Pacamento da Remuneracão: A Remuneração dos CRI Seniores e dos CRI
que o primeiro
pa8a na periodicidade prevista nos Anexos I e ll deste Termo de securitização, sendo

5.3.

pagamento' na
pagamento da RemuneraÉo será Íealizado em 20 de novembÍo de 2019 e o último

Data de vencimento (sendo cada data de pagamento de Remuneração denominada "qa!4!g
As Datas
Paeamento dos luros Remuneratórios"), conforme observância da Cascata de Pagamentos
de Pagãmento encontram'se indicadas nos
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Pasamento da Amortização: Ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária e ResSate

antecipado do5 CRI descritos na Cláusula Sexta abaixo, quando aplicável, nos teÍmos previstos neste
Termo, o saldo devedor do Valor Nominal Unltário Atualizâdo sêrá amortizãdo da seguinte forma:

5.4.1. Os CRI Seniores serão amortizados nas datas indicadas no Anexo I a este Têímo
("Amortizacão Proqramada dos CRI Seniores"), de acordo com a seguinte Íórmula:

Altlt=vtr1o*7o,
onde:

ÁMi = Valor unitáíio da i'ésima parcela de Amoítiração, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem aÍredondamento.
YNd =

Definido acima.

(quatro)
fo, = i-ésima taxa de amortização, expressa em peÍcentual, infoÍmada com 4
casas decimais, conÍoÍme Anexo I ao pÍesente Termo.

e este
5.4.2. Os CRI Subordinados serão amortizados nas datas indicadas no Anexo ll
da Câscatâ
Termo ("AmoÍtizacão PÍoqramada dos CRI SuboÍdinados'), conforme obsêÍvânciâ
de Patamentos, de acordo com a setuinte Íórmula:

AM1= Y1t1"r7o,

t\['
onde:
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ÁMi = Valor unitáÍio da i-ésima parcelô de Amortização, calculado com E (oito) casas
decimais, sem arredondamento.
YN, = Definido acima.

ro, = i-ésima taxa de amortização, expressa em percentual, informada com 4 (quâtÍo)
câsas decimais, conforme

A!gÀq!! ao presente Termo.

5.5.

que sejam titulaÍes de
EggAI!C4!g-d9§.]çE!: Farãojus aos pagamentos relativos aos CRI aqueles

CRI ao

final do Dia Útil imediãtamente anterior a cada uma das Datas de Pagamento, Ressalvadas as

hipóteses dê AmortizaÉo ExtÍaordinária e ResSate Antecipado dos cRl descritos na cláusula sexta
abaixo, quando aplicável, nos termos previstol neste TeÍmo, os paSamentos dos CRI sêrão feitos de
acordo com a seguinte fórmula:

PMTí=AMt+J
onde:

PMI = Patamento referente ao mês i,

calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.
AMi = DeÍinido acima.

J= Definido acima.

5.6

qualquer
Encarsos Moratórios: ocorÍendo impontualidade no pa8amento pela Emis§ora de

quantia poÍ ela recebida e que seia devida aos lnvestidores, os valoÍes a seÍem repassados ficârão'
de
desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, suieitos â, independentemente

[,

e não
aviso, notificação ou interpelação iudicial ou extraiudicial (i) multa convencional, iÍredutível
de 7%
compensatória, de 2% (dois por cento), sobÍe o valor em atraso; e (ll)juros moratórios à .azáo

(um por cento) ao mês ou fração, sobre o valor em atraso.
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Atraso no Recebimento dos Paqamentog: Sem prejuízo do disposto no item 5.5. acima, o não

comparecimento do lnvestidor para receber o valor correspondênte a qualquer dâs obri8açõ€s
pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo de Securitização ou em
comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará diÍeito ao recebimento de qualquer acréscimo
relativo ao atrôso no Íecebimento, sendo-lhe, todavia, asseturados 05 direitos adquiridos até a data
do respedivo vencimento.

5.8.

Local de Paqamento: Os pagamentos dos CRI serão efetuados pela Emissora utilizando-se os

procedimentos adotados pela 83
CRI não esteja custodiado na 83

deixaÍá, em sua sede,

-

Se8mento Cetip UryM. Caso por qualqueÍ razão, qualqueÍ um dos

-

Segmento Cetip UTVM, na data de seu pa8amento, a Emissora

o respectivo pagamento à disposição do respedivo Titular de CRl Nesta

hipótese, a partir da reÍerida data de pagamento, não haverá qualquer tipo de íemuneração sobre o
valor colocado à disposição do titula. dos cRl na sede da Emissora

S.9.

Prorrolacão de PÍazos de Paqamento: Consideraí_se'ão píoÍrogados os prazos refeÍentes ao

pagamento de qualquer obrigação pela Emissora até o 1a (primeiro) Dia Útil subsequente, sê o
vencimento coincidir com dia que não Seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem
pagos.

5.10.

Datas de Paqamento de luros Remuneratódos e Taxa de Amortizacão: as datas de pa8amento

de (i) Juros Remuneratórios dos cRl seniores e da amonização ProEÍamada dos cRl senioíes, assim

il

como a taxa de amortlzação dos CRl, encontÍam-se descritos no AoÊlqldeste Teímo deSecuritizaÉo;
e {ii)Ju.os Remuneratórios dos

cRlsuboÍdinados e da AmortizaÉo ProSramada dôs cRl SuboÍdinados'

assim como a taxa de amortização dos cRl, encontram-se descritos no Anexo

ll deste Termo

de

SecuÍitização.
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cúUsUtA

sExTA: AMORTIZAçÃO EXTRAORDINÁRIA COMPUISÓRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS

cRt

6.1.
PaEamento Antecioado comoulsóÍio da cédula: No dia 10 de cada mês após o pÍimeiro desembolso

("U9!3-Cc4p!Ia§&"), a EmissoÍa verificará

se o

montante total de ÍecuÍsos depositados na conta do

Patrimônio Separado é suÍiciente pâra arcãÍ com a totalidade dos se8uintes pa8amentos do mês em

referência: (i) parcela de JuÍos Remuneratórios ê parcela referente à Amortização ProSramada da
cédula; e (il)eventual recomposição do Fundo de ReseÍva.

6.1.1. Se os recursos depositados na Conta do PatÍimônio SepaÍado não forem
suficientes paÍa satisÍazer os patamentos previsto§: (i) na alínea

"i" da Cláusula

6'1

,

a

Devedora e/ou o Avalista deverá(ão) complementar o saldo existente de foÍma a viôbilizar a
realização de tais Pagamentos na respectiva Data de Patômento; e (ii) na alinea "ii" dâ Cláusula

6.1., a Devedora e/ou o Avalista deverá(ão) complementar o saldo existente de forma

a

viabilirar a recomposição do Fundo de Reserva no prazo de até 10 (dez) dias úteis contâdos do
recebimento de notificação neste sentido.

6.1.2. Em função da subordinação, conforme previsto na Cascata de Pa8amento, na
ocoírência de PaBamento antecipâdo Compulsório da Cédula,70% (sêtenta por centol dos
recursos originados serão utilizados na Amortização Extraordináriâ Compulsória dos

seniores

eo

montante remanescente será destinado

à

CRI

I

Amortização Extraordinária

compulsóÍia dos cRl Subordinados.
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Amortizacão ExtÍaordinária Compulsória dos CRI em virtude da ocorrência de um evento de

Paqamento Antecipado Facultativo da Cédula: A Devedora podeÍá realizâr o PaBamênto Antecipado
Facultativo, tota I ou parcialda Cédula a qualquer momento, desde que notifique a Emissora, conÍorme

apliével, com no mínimo 30 (trinta) dias da data prevista para o pré-pâ8amento, mediante o
pagamento dos valores previstos no item 6.2.1., abaixo.

6.2.1.

Em caso de Pâgamênto Antecipado Facultativo, será devido à Securitizadora, o

saldodovalor de Principalna cédula

a

seramoítizado, acrescido (i)dosJuros Remuneratórios,

calculados sobre o saldo devedor calculado prc roto tenpotis desde a Data de Desembolso ou

desde a última Data de Pagamento, o que ocorÍer por último; (ii) dos Encargos Moratórios,
caso aplicável, e demais encar8os devidos e não pa8os até a data do efêtivo Pagãmento
Antecipado Facultativo, e de (iii) um prêmio regressivo, de acordo com o decurso do prazo da
operação, nos percentuais dispostos a se8uir ("8Ilàoiq"):

(a)

prêmio de 5,OO% (cinco por cento) sobre o saldo amortizado antecipadamente,

se o Pagamento Antecipado Facultativo ocorrer até o dia 30 de setembro dê 2020
(inclusive);

(b)

prêmio de 4,OO% (quatro por cento)sobre o saldo amortitado antecipadamente,

se o PãBamento Antecipado Facultativo ocorrer entre o dia 30 de setembÍo de 2020

(inclusive) até o dia 30 de setembro de 2021 (inclusive); e

(c)

prêmio de 3,OO% (três por cento) sobre o saldo amortizado antecipadamente,

se o Pagamento Antecipâdo

tacultativo ocorrer a partir do dia 30 de setembro de 2021

íU\

(inclusive).
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Limite da amortizacão e data de pasamento: A Amoítização Extraordinária CompulsóÍia

prevista nos itens 6.1. e 6.2. será realizada pela Emissora nas mesmas datas de pâgamento dos Juros
RemuneÍatóÍios dos CRI e das Amortizaçóes Programadas dos CRl, previstas no Anexo l, para os CRI
Seniores, e no Anexo ll, para os CRI Subordinados e está limitada ao percentual de 98% (noventa e

oito por cento)do Valor NominalUnitário dos CRl. Apósa amortização do petcentualde 98% (noventa
e oito por cento) do Valor Nominal Unitário dos CRl, os CRI deverão ser Íêsgatãdos.

6.4.

-

ç9!09!içAgã9: A Emissora deve.á comunicaÍ, ao A8ente FiduciáÍio, ãos lnvestidores e à 83

seSmento cetip UTVM, no prazo de até

5 (cinco) oias Úteis de antecedência do

PâSamento

Antecipado Compulsório ou do Pagamento Antecipado Facultativo descrito nos itens 6.1 e 6.2, acima,

6.5.

Anuência não exiEida: Observado o disposto nos itenr 6.1 e 6.2, acima, no caso de a Emissora

realizâÍ a Amortização Extraordinária Compulsória e/ou o Resgate Antecipado Compulsório dos CRl,

tal amortização ou Íe98ate serão realizados independentemente da anuência ou aceite prévio dos
lnvestidores, os quais desde

já autorizam a

Emissora

e o Atente

Fiduciário

a ÍealizaÍem

os

procedimentos necessários à efetivação da Amortização Extrdordinária Compulsória e/ou o Resgate
Antecipado Compulsório dos CRl, independentemente de qualquer instrução ou autori2ação prévia

6.6.

!!!9!:

A

AmortizâÉo Extraordináíia Compulsória e/ou o Res8ate Antêcipado compulsório dos

cRl, serão realizados pelã fíação do valor do saldo devedor ou pelo valor do saldo devedoí, conforme
o caso, calculado nosteÍmos deste Termo de Securitização, na data do evento.

6.7.

çé!9U!9s: Nâ hipótese

dê Amortização Extraordinária CompulsóÍia dos CRl, a

Emissora

elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à 83 uma nova cuíva de amortização para os CRl,

recalculando, se necessário, o número e os percentuais de amortização das paícelas futuÍas, na
mesma conformidade das alterações quê tivêÍem sido promovidâs no crônogrema de emortizâção da
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CCI utilizadas como lastro da Emissão.

6.8.

Ciência do Agente Fiduciárioi Em qualquer dos casos acima, a Amortização Extraordinária

compulsória seÍá realizada sob a ciência do Agente Fiduciário e alcançará, indistintamênte, todos os
CRl,

proporcionalmente ao seu saldo devedor do Valor Nominal t nitário, devidamente atualizôdo, na

data do evento, respeitando-se, sempre, ã SuboÍdinaÉo e a Cascata de Pagamentos.

cúusur.A sÉÍMA:

7.1.

oBRTGAçóES E DECTARAçóES DA EMrssoRA

lnloÍmacão de Fatos Relevantes: A Emisso.a obÍi8a-se a informar todos os fatos relevantes de

inteÍesse dos Titulares dos CRl, nos termos do anigo 3e lnstíução CVM 358, os quais seíão divulgados,
no mínimo, por meio das páginas da rede mundial de computadores da Emissora e da CVM.

7.1.1. Adicionalmente, ã Emissora compÍomete-se a enviaí refeÍidas informações ao A8ênte
Fiduciário no prazo disposto no item 7.4,1, abaixo.

7,2.

Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo

à

disposição dos lnvestidoÍes e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 15e (décimo quinto) dia de cada mês,

ratificando ã vinculação dos Créditos lmobiliários aos CRl.

7,2.1. O refeÍido relatório mensal deverá incluir:

a)

data de emissão dos cRl;

b)

saldo devedor dos CRI Seniores;

c)

saldo devedor dos CRI SuboÍdinados;

d)

critério de atualização monetária dos

CRI Seniores;
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e)

critério de atualização monetária dos

f)

valor pago aos lnvêstidores dos CRI Seniores no mês (inclusive, os vâlorês Íeferentes à

CRI

Subordinados;

Amoítização Extraordinária Compulsória);
8)

vâloÍ pago aos lnvêstidores dos cRl Subordinados no mês (inclusive, os valoÍes
referentes à Amortizaçãg ExtraoÍdinária Compulsória);

7.3.

h)

data de vencimento final dos CRI Seniores;

i)

data de vencimento final dos CRI Subordinados;

i)

valor recebido em decorrência dos Créditos lmobiliários; e

k)

saldo devedor dos Créditos lmobiliários.

Veracidade de lnformacões e Declaracõesl A Emissora se responsabiliza pela exatidão das

informações e declarações pÍestadãs, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aoi lnvestidores,
íessaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRl, parir veriÍicação de
sua legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações

disponibilizadas aos lnvestidores

e ao Agente tiduciário,

declarando que tais documentos se

encontram na estrita ê fiel foÍmã ê substância descritas pela Emissora neste Termo de Secuíitização.

7.3.1. A Emissora declaía, sob as penas da lei, que:

a)

é uma sociedade devidamente

organizâda, constituída e existente sob a forma de

I

sociedade por ações com re8istro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

b)

I

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizaçôes necessárias à celebração

/\/\

deste TeÍmo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suôs obrigações
aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos le8ais e estatutários necessários
para taÍrto;
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c)

05 representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes
estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas

e, sendo mandatários, tiveram os poderes letitimamente outorgados, estando os
respectivos mandatos em pleno vigoÍ;

d)

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

e)

este Termo de Securitização constitui uma obrigação le8al, válidâ e vinculativa da
Emissora, exequívelde acordo com os seus termos e condições.

7.3.1.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os Titulares de CRt e o

Agente FiduciáÍio caso quaisquer das declarações aqui prestadas toÍnem-se total ou parcialmente
inverídicas, incompletas ou incorretas.

7.4.

Solicitacão de lnfoÍmacões à Emisgora: A Emissora obriga-se a fornecer aos tnvestidoÍes ou ao

Agente Fiduciário, conforme aplicável, no prazo de âté 15 (quinze) Dias úteis contado do recebimento
da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos tmobiliários, desde que tenham
sido disponibilizadas pela 0evedora.

7.4.1. A Emissora obriga-se â fornecer ão Agente Fiduciário cópia de toda documentação
encaminhada à CvM e aos lnvestidores, bem como inÍo.mações pertinentes ao artigo 3o da tnstrução
CVM 358, à lnstrução CVM 476 e à lhstÍução CVM 414. suas alteÍações e aditamentos, no prazo de até
15 (quinze) Oias Úteis contados da respectiva solicitação.
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Obrieacão de envio de infoÍmacões oela EmissoÍa:

a

Emissoía administrará

o Patrimônio

separado instituído para os fins desta Emissão, mantendo regiíÍo contábil independente do restante

de seu patrimônio e elaboÍando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em
conformidôde com o artigo 12 da Lei 9.514. Sem prejuÍzo dar demais obriSações constantes deste
TêÍmo de Securitização, a Emissora está adicionalmente obriSada a disponibilizar em sua pá8inã na

rede mundial de computadores e na página da CVM, no prazo legalmente estabelecido: (i) as
demonstrações financeiras da EmissoÍa relativas ao exercício social então encerrado, ãcompanhadas
de parecer dosauditores indepêndêntes Íelativâs ao respectivo exercício social, pÍeparadas de acordo
com a Lei das Sociêdades por Açô€s e com as regras emitidas pela CVM; (ll) as informaçôes peÍiódicãs
e eventuais pertinentes à lnstrução CVM n9 480, de 7 de dezembro de 2009, conÍorme alterada.

7.7. A Emissora obriga-se desde já a infoÍmar e enviaÍ o or8ano8rama, todos os dados financeiros e
atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CvM 583, que venham

a ser sollcltados pelo Agente FiduciáÍio, os quais deverão ser devidamente encaminhados

pela

Emissora em até 30 (trinta) dias ôntes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O

reÍerido oÍganograma do gÍupo societário da Emissora deverá conteÍ, inclusive, controladores,
controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no enceÍramento de cada
exercício social,

7.8. A EmissoÍa obriga-se a fornêcer, anualmente, à época do relatório anual, declaíação assinada
pelo(s) representantê(s) legal(is) da Emissora, na Íorma do seu êstatuto social, atestando, conforme o
caso: (i) que permanecem válidas ãs disposições contidas nesta Emissão; (ii) não ocorÍência de

qualqueÍ das hipóteses de vencimento antecipado dos Créditos lmobiliáíios e inexistência de
descumprimento de obritações da Emissora perante os Titulares de CRI; (lll) cumprimento da
obrigação de manutenÉo do registro de companhia abena; (iv) cumprimento da obriSação de
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manutenção do dêpaítamento de atêndimento ao Titulares de CRI; e (v) que não foram prâticâdos
atos em desacordo com o estatuto social.

CúUSutA oITAvA: GARANTIAS

8.1.

E

FUNDo DE RESERVA

Garantias dos CRI: Os CRl, títulos de crédito emitidos por meio do presente Termo de

Securitização, contam com Aval

CRI

do Avalista, que comparece nesse Termo, na condição de avalista,

responsável autônomo pelo fiel, pontual e integÍal cumprimento de todas as obrigações constantes

dos CRI e transcritas nestê Termo. o qual poderá, individualmente e a qualquer tempo, vir a ser
chamado para honrar todas as obrigações ora assumidas, na eventualidade de a Emissora deixar,
por qualquer motivo, de efetuar pontualmente os pagamentos devidos perante o(s)Titular(es) dos
CRl, comprometendo-se,

portanto,

a

adimplir tempestivamente as obrigaçôes de pa8âmento do Valor

Nominal Unitário, dosJuros RemuneÍatórios, das parcelas das Amonizaçóes programadas dos CRl, de
eventuais encargos moratórios, e/ou quaisquer Despesas do Patrimônio Separado constantes neste
Termo de Securitização, inclusive na ocorrência de algum Evento de Vencimento Antecipado previsto
na Cédula e/ou evento de pa8amento da Multa tndenizâtóriâ (em conjunto, "qbligêgOCS-]!êIAOUdê§
dos cRl").

8.1.1. o Avâlista declara neste ato, em caráter irrevogávêl e irretratável, ser avalista,
responsável autônomo

e

principal devedor

e

pagador da totalidade das Obrigações

Garantidas dos CRl,

8.1.2.

Os valores relativos às obrigâções constantes dos CRI e

I

transcritas neste Termo serão

W

pagos pelo Avãlista no mesmo Dia Útil em que tais valores sejam exigíveis da Emissora,
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independentemente do envio de notificação neste sentido. Os pa8amentos seÍão realizados
pelo Avalista de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Termo.

8.1.3. Nenhuma êxcêção pessoal, objeção ou oposição da Emissora poderá ser admitida ou
invocada pelo Avalista com o objetivo de escusarem-se do cumprimento de suas obrigações
ora assumidas.

8.1,4.

O Avalista sub-rogaÍ-se-á nos direitos dos Titulares dos CRt caso venha a honrãr,

total

ou pârcialmente, o Aval CRl, até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada, sendo

certo que o Avalistâ obriga-se a somente exigir tais valores da Emissora e, portanto, da
Devedora dos Créditos lmobiliários, após a quitação inteSraldas obrigações constantes dos
CRl, sendo

ceíto que a responsabilidade da Emissora está limitada ao patrimônio SepaÍado

ora instituído.

8.1.5. Todo e qualquer pagamento Íeâlizado pelo Avalista em relação ao Aval CRt ora
prestado será efetuado de modo que o titular dos CRt Íeceba do Avalista os valores que
seriam pagos caso o pagamento fosse eÍetuado pela própria Eínissora, com os Íecursos dos
Créditos lmobiliários e suas Garantias, objeto do patrimônio Separado.

8.1.6. Ficâ desde já certo e ajustado que a eventual inobserváncia, pela Emissora ou pelo
Titular dos CRl, (i) dos requisitos legais requeridos paÍa validade da outor8a do Aval e (ii) dos
prazos pâra execução do Aval não ensejará, sob hipótese nenhuma, perdã de qualquerdireito

h

ou faculdade aqui previsto, podendo o Aval ser excutido e exitido pela Emissora ou pelos
Titulares dos CRl, judicialou extrajudicialmente, quantasvezes Íorem necessá.ias até integral
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quitação das Obri8ações Garântidas dos CRl.

8.1.7. Fica dêsde já esclaÍecido e reconhecido que, em caso de falecimento do Avalista,
ainda que à época deste fato haja, ou não, a mora ou o inadimplemento no pagamento de

panê ou da totalidade das Obrigações Garântidas dos CRl, o Avãl CRI por ele prestado neste
Termo, por ser obrigação autônoma e distinta da obrigaçâo da Emissora, do devedor dos
CÍéditos lmobiliários e fiduciante das Garantias, sobreviverá e continuará em pleno vigor até

o pagamento integral da totalidade das Obrigações Garantidas dos CRl, podendo assim tal
Aval CRI ser exigido pela Emissora e/ou pelos Titulares dos CRl, inclusive judiciãlmentê, até
as

4.2.

forças da herança do respectivo Avalista.

Declaracôes do Avalista: O Avalista presta, na presente data, as seguintes declarações e

Earantias à Emissora e aos Titulares dos CRl, responsabilizando-se pela sua veÍacidade, completude,

precisão e regularidade:

(i)

Têm todos os diÍeitos, poderes ê autoridade necessários ê plena capacidade lêgâl pâra
celebrar este Termo e cumprir as suas obrigaçôes daqui decorrentes, tendo sido pÍaticados

todos os atos necessários e obtidas todas as autorizações necessárias para â constituição do
Avãl CRI;

(ii)

lnexiste qualquer impedimento legal ou contratual para

a eÍetivação deste Termo

e

constituição do Aval CRl, as quais não ocasionarão nem resultarão: (a) no vencimento
antecipado ou inadimplemento de qualquer obrigação decorrente de qualquer dos seus
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contratos, acodos ou compromassos; ou (b) na rescisão de qualquer um desses contÍâtos,
acordos, compromiisos ou obrigações;

(iii)

Este Termo ou qualqueÍ outro instíumento que tênhâ sido entregue ou celebrado em
decorrência dele constituem obrigaçôes legals, válidas e vinculantes, exequível contra este
de âcordo com seus termos. A celebração deste Termo e a consumação das operações aqui

previstas não estão sujeitas a qualqueÍ autorização ou ordem de qualquer autoridade
Sovernamental, ente público ou qualquer outra pessoa ou entidade, que não tenham sido

devidamente obtidas;

(iv)

Até esta datâ, não possui qualquer obrigação, responsabilidade, irregularidade ou passivo,

de qualquer natuÍeza, contingente ou não, que não esteja reÍletido ou que hão esteja
devidamente Íefletido ou provisionado em sua contabilidade, no que é mate.ialmente
relevante, que não tenham sido levantadas e analisadas em diligência legal, conduzida ho
contexto da constituição do Aval CRI;

(v)

Não existe nenhuma obrigação ou contingência, de qualquer nature2a, incluindo, sem
limitação, as de natureza cível, trabalhista, fiscal, previdenciária, securitária, tributária,
ambiental, financeira, consumeÍista e regulatória, decorÍente de fato, ato ou omissão cu.io
fato gerãdoÍ tenha ocorrido ãté esta data, e que, de qualquer foÍma, tenha criado ou possa

t

criar quaisquer perdas ou contingências não refletidas ou indevidamente refletidas na sua

contabilidade, no que

é materiãlmente relevante, quê não tenham sido

levantadas e

analisadas em diligência legal, conduzida no contexto de constituição do Aval CRt;

(vi)

Conhece e está em consonância com todas as disposições da Lei n9 12.846/2013, e, em

'^^

particulãr, declara que: (i) não financiâ, custeia, patrocina ou de quelquer modo subvenciona
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a prática dos atos ilícitos previstos nas leis anticorrupção e/ou organizaçõês ântissociais e
crime organizado; (ii) não promete, oferece ou dá, direta ou indiretamente, qualquer item

de valor a agente público ou a terceiros para obter ou manter negócios ou para obter
quãlqueÍ vantagem imprópria;

e (iii) em todas as suas atividades relacionadas â

este

instrumento, cumprirá, a todo tempo, no que for materialmente relevante, com todos os
regulamentos e legislação aplicáveis;

(vii)

Está cumprindo, em todos os seus aspectos relevantes, ãs leis, regulamentos, normas

administrativas

e

determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais,

aplicáveis à condução de seus ne8ócios;

(viii)

Este Termo constitui obrigação legal, válida, vinculante e exi8ível do Avalista, exequível de

acordo com seus termos e condições;

(ix)

Nenhum registro, consentimento, autorizaçâo, aprovâção, licença, ordem de, ou qualificação

junto a qualquer autoridadê governâmental ou órgão regulâtório é exiSido para

o

cumprimento peloAvâlista de suasobrigaçôes nos termosdeste Termo, ou para sua realizãção;

(x)

Nào omitiu, ou omitirá nênhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e

que possa resultar êm alteração substancial na sua situação econômico-financeira ou jurídicâ;

(xi)

PÍeparou e entregou todas as declarações de tributos, relatórios e outras informações que, de

acordo com o conhecimento do Avalista devem ser apresêntadas, ou recebêu dilação dos
prazos para apresentação destas declaÍações; todas as taxas, impostos e demais tributos e
encar8os governamentais devidos de qualquer Íorma pelo Avalista, ou, ainda, impostas a elas

d

NI

ou a quaisquer de seus bens, direitos, propriedades ou ativos, ou relativo aos seus negócios,
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Íesultados e lucrosforam inteSÍalmente pagos quando devidos, exceto os tÍibutosou encaÍgos
que estão sêndo contestados de boa Íé e por meio de procedimentos apropriados, iniciados e

conduzidos com diliSência e em relação aos quais existem rêservas ou outras pÍovisões
apropriadas, exceto os tributos, encaÍgos goveÍnamentais e outras contribuições cuja falta de
pagamento não causaria um impacto adveaso relevante;

(xii)

Observa â legislação em vigoÍ, em especial a letislação trabalhista, previdenciáíia e ambiental,
para que (i)não utilize, diÍeta ou indiretamente, trabalhoem condições análo8as às de escravo

ou tÍâbalho inÍantil; (ii) os trabalhadores do Avalista estejam devidamente registrados nos
termos da letislaçãoem viSoí; (iii)cumpra asobriSações deco entes dos Íespectivos contratos

de trabalho e da legislação tÍabalhista e previdenciária em viSor; (iv) cumpra a legislação
aplicável à proteção do meio ambiente, bem como à saúde e seguÍança públicas; (v) detenha

todas as pêrmissóes, licenças, autoÍizações e aprovações necessáÍias paÍa o exercício de suas
atividades, em conÍormidade com a legislação ambiental aplicável; (vi)tenha todos os reSistros
necessários, em confoÍmidade com a legislação civil e ambiental aplicávêl;

(xiii)

Cumprirá todas as obrigações assumidas nos termos deste Termo.

(xiv)

Possui, nesta data, patrimônio suficiente para arcar com

o pagamento da totalidade

das

Obrigaçôes Garantidas CRl.

8,2.1.

I

O Avâlista compromete-se a notificar, em até 5 (cinco) dias a contar da data de sua

ocorrência ou conhecimento, caso quaisquer das declarãções e garantias aqui prestadas

1\À

tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas,

p
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Íemo de Sccutttkdção de Crédilos lmobl átios do

72t e do 73t Sé es do 7s Eni§tôo de Ceftilicodos de RecebÍvets

lmohilitirbs do T@vesslo Secuiairodom 5.A.,lhríút o êm 30 dc setembro
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8.3.

Nucbtio,

CRI e

de

2079, entíe oÍrovess

,

Securitizo.Ioru 5.A.,

a VótA Dirttibui.toto .le fitulos ê Volorcs Mobíllátlos Lttto, no quoltdode

com o oyol do Ayalb?E-

Outorsa coniuqal (Aval CRI): a cônju8e do Avalista declâÍã o seguinte:

8,3,1, A Sto. Miriom Zdnetti Mognoni, btosileiru, economisto, pottodoro do cédulo de
identidode RG h" 7.603.480-X SSP/SP e inscdto no CPF sob h" 008.939.05&01, residente e
domicíliodo no Ruo Gobtieldos Sontos, 574, opdftdmehto 777, Cep 01231-010, São Poulo-SP,
cosodo com o Avolisto sob o rcgiúe do comunhão potcíol de bens, em 24 de julho de 7980,

coilpoÍece neste oto poto (i)onuir com todos ostemos
com suds Clóusulos 8.7. e 8.2., ocimq, o que decloru

todos os seus

tenos

e condições deste

tet lido prcviomente

femo,

em especiol

e concotdodo

con

e condições, e (ii) outorizor exqessomente e por esc to, em cdtótet

iffevogável e iftetrctável, o Westoção do AvolCRl pelo Avolista nesteTemo, nos seus e\otos
termos, em goruntio do poqdmento integrul dos Obtiqoções Gotohtídos dos CR, conÍorme
ptevisto no prcsente ihstrumento, que oo finol o subscreve, tudo nos termos do ottigo 7.647,
inciso lll, do Código Cívil.

8.4.

Garantias dos Créditos lmobiliários: O Aval (CCB), a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a

Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciária de Direitos Econômicos, e a Hipoteca, quando
referidos em conjunto, podendo contar, ainda, com a eventual Alienação FiduciáÍiâ das Unidades em
Estoque.

Vale ressaltar que: (i) o Aval (CRl) garante todas as Obrigações Garantidas CRI; (ii) o Aval garante
exclusivamentê as Obrigaçôes Garantidas da CCB; (iii)

a

Hipoteca Barãnte exclusivamente as

Obrigações Garantidas da CCB; (iv)a eventual Alienação Fiduciária das Unidades em Estoque gaÍante

exclusivamente as Obrigaçôes Garantidas da CCB; e (v)a Cessão Fiduciáriâ de Direitos Creditórios; e
(vi) a Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciária de Direitos Econômicos garantem a totalidade
das ObriBações Garantidas.
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8.5.

b

ht

ohllbrbs do L2.

atolirto,

Ordem de Execução das GaÍantias: As Garantias não terão prioridade para sua excussão.

ficando a exclusivo critério da Emissora {atravér da Assembleia de Titulares dos CRI) a escolha da
ordem em que serão excutidâs, nostermos previstos neste Termo e nos contratos que constituem as
respectivas garantias.

8.6.

Fundo de Reserva: Será mantido, durante todo o prazo dos CRl, um Fundo de ReseNa no valoÍ

de

465.000,00 (quatrocentos

RS

e

sessenta

e cinco mil reais), para arcar com as

Despesas do

Patrimônio Separado e, caso necessário, com o pagamento da Amonização Programada e dos Juros
Remuneratórios,

8,6.1.

Câso, a qualquer tempo, os recursos referentes ao Fundo de Reserva se.iam utilizados e

não se.iam Íêcompostos até a próxima Data de Pagamento, a Emissora deveÍá notificar

a

DevedoÍa e o Avalista para que estes realizem o depósito proporcional dovalor correspondente
à diferença entre

osaldoexistente no Fundo de Reserva e ovolume ori8inalmente lá depositado,

estando a Devedora e/ou o Avalista obrigados a realizarem tal depósito no prazo de até 10 (dez)
Dias Úteis, contados do recebimento de tal notificação.

8.6.2.

Os Íecursos do Fundo de Reserva serão aplicados nos lnvestimentos Permitidos, sendo

que, os rendimentos auferidos com os lnvestimentos Permitidos intêgÍarão

o

Patrimônio

Separado do CRI da Emissora. A Emissora não terá qualquer responsabilidade com relação a

quaisquer eventuais prejuízos, reinvindicações, demandas, dãnos, tributos ou despesas

resultantes das aplicações em

tais

investimentos, inclusive, entre outros, qualquer

responsabilidade por demoras (não resultante de transgressão deliberada) no investimento,

reinvestlmento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucÍos cessantes

t

inerentes a essas demoras, salvo quando referidos prejuízos, reivindicações, demandas, danos,

,
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feí7no .te Se.udtíra9ao dc Cíé4 os l,noMlrdos do L2. c

hnoulád$ & Ítoycssb Se.udatudotu SA., frr,/todo en

fu t:Y Sét*t

do

,,

Embsão de

C.ttlíbtbs tb R.@blwlt

mL, errat o T,rvessb SccurLlrodow SA.,
nn quolldorL rL componhh .mhtoto d6 CRI c o VüA Distdbai.tora .h fitubs . Voloíes Mobiliátios Ltdo, N quolLh.t.
da ae.nte Nuciórb, com o ovol do

30 de scacmb,E d.

awllsto.

tÍibutos ou despesas resultantes das aplicações em lnvestimento Permitidos sejam oriundos de
conduta dolosa ou culposa da EmissoÍa.

8.5.3.

Após cumpÍidas integralmente as obrigações da Cédula e dos CRl, a Emissora deverá,

em até 2 (dois) dias úteis contado da data da quitação final da Cédula, liberar eventual saldo

remanescente

do Fundo de

Reserva, assim como qualquer outro saldo

de

recursos

Íemanescentes na Conta do Patrimônio Sepãrado, juntamente com os rendimentos líquldos
oriundos da aplicâção nos lnvestimentos Permitidos, para a oevedora, em conta a ser por esta
informada.

cúusutA NoNA:

9,1.

REGTME

FtDuoÁRlo

E

aDMrNrsrRAçÃo Do paÍRtMôNto sEpaRADo

Resime Fiduciário: Na forma do artigo 99 da Lei 9.514, a EmissoÍa institui Regime Fiduciário

sobre os Créditos lmobiliários, a CCI e suas GaÍantias, incluindo a Conta do Patrimônio, constituindo
referidos Créditos lmobiliários, representados pelã CCl, lastÍo para a emissão dos CRl.

9.1.1. O Re8imê Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Teímo de Secuíitização,
seÍá Íegistrôdo no Custodiante da CCl, nostermos do arti8o 23, paÍátrafo único, da Lei 10.931, através
da declaração contida no AOCIglll deste Termo de Securitização.

9,2,

Remuneracão pela Administracão do Patrimônio Seoarado: A Emissora, pela administração do

Patrimônio Separado, fará.ius ao recebimento mensãl de

RS

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),

líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizada anualmente pela variação acumulada do IPCA/lBGE,

ç

ou na Íalta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo,

I

calculadas pro toto die, se necessáÍio

'/h

("89![UgIe!&3ÀEIÊisSgIê").
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Ícn',o d. S.cutlthoçõo dc CédLot lnúbll,,t,os tto ,2,

.

.ro

B,

Sé.ks .to

,.

EínE

no de Certifi.odos

*

Rec.btv€k

lmob lr,los da Tftycss/o Secwiatudotz ,À.,lrmodo en 3lt de se.eÍrbto d.2Or9,.nrc o Ííoversio Secutttt adon
no quol,,o.tê .le

@mwnhb emlsso,l .tot

da og2nte Nucló.(o, com o

CAI e

S-A.,

o VótU OlsarlbuidoÚ de TLulos e Volot?s Moblllátlo. Ltcld, na quotldoda

cwl do Awllsto,

9.2.1, A Remuneração da EmissoÍa será custeada pelos recursos do PatÍimônio Separado, e
será paga mensalmente na Data de Pagamento dos CRl, com início no mês seguinte ao da emissão dos
CRl, até

o resgate total dos CRl, inclusive a remuneração (flat e recorrente) da nova instituição que

Íealizará a administraÉo dos CRI e, consequentemente, do patrimônio Separado, nomeada pelos
titulares de CRl, no caso de substituição da Emissora por qualquer motivo.

9.2.2. A Remuneração da Emissora continuará sendo devida, mêsmo após o vencimento dos
CRl, caso a Emissorâ ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRl, remuneração esta que será

devida proporcionalmente aos meses de atuaçâo da Emissora. Caso os recursos do patrimônio
Separado não sejam suficientes paÍa o pagamento da Remuneração da Emissora, e um Evento de
Liquidação do Patrimônio separado {conforme adiante deÍinido} estiveÍ em curso, os

lltulaÍes de CRt

arcarão com a Remuneaação da Emissora, ressalvado seu diÍeito de, num segundo momento, exigirem

reembolso da Devedora e do Avalista após a realização do patrimônio SepaÍado.

9.2.3. Reestruturacão e inâdimolemento dos CRt: Caso qualquer ReestrutuÍação venha

a

ocoÍrer até o pa8amento integral das Obrigâções Garantidas e a mesma implique na elaboÍação de
aditamentosaos Documentosda OpeÍação e/ou na realização de Assembleias de Titularesde CRle/ou

noi casos de realização de quaisquer aditamentos aos Documentos da Opeíação, incluindo, mas não
5e limitândo,

à Escritura de Emissão de

CCI

e ao Termo de Securitização em caso de paSamento

Antecipado Facultâtivo parcial da CCB, na forma prevista nos Documentos dô Operação, será devida à

Securitizadorâ, pela Devedora ou por quem esta indicar (sem êxclusâo da responsabilidade da
DevedoÍa pelo pagamento com recursos que não sejam do Patrimônio Separado), uma remuneraÉo

ü

adicional, equivalehte a RS 7@,00 (setecentos reais) por hoÍa de trabalho dos pÍofissionais da

íM

SecuÍitizadora dedicados a tais atividades, atualizado anualmente pela variação acumulada do
IPCA/IBGE, ou na

falta deste, ou ainda na imposribilidade de sua utilização, pelo índice que vieÍ

a

substituilo, calculadas pro rata die, se necessário. A Oevedora ou quem estas indicarem, deverão
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llmo.to

CRI e

em

.lo 73,

Séíles .to

:n de sêtembrc

lt

üníssôo de Certlikodos de Recebtvels

de 2Or9, entÍe a Trovessi, Secuíiti,r,.Ioto 5,A,,

o Vó,b( Distribui.loía .te fítulos ê Volorcs MohllÚdos Lttto, no quoü.tode

o dyol do Aydlis@-

arcar, com recursos quê não sejam do Patrimônio SepaÍado, com todos os custos decorrêntês da
formalização e constituição dessas alterações, inclusive aqueles relativos a honorários advocatícios

devidos ao assessor legal escolhido a critéÍio da Securitizadora, acrescido das despesas e custos
devidos a tal assessor Iegal.

9.3.

Patrimônio SeoaÍado: Os Créditos lmobiliários, a CCl, as Garantias e a Conta do patrimônio

Separado encontram-se sob

o

Regime Fiduciário

e permanecerão separados e

segregados do

patrimônio comum da Emissora, no Patrimônio Sepârôdo, até que se complete a intêgral liquidação
dos CRl.

9.4.

Obriqacôes

do Patrimôôio Seoarado: Na Íorma do artigo 11 da Lei 9.514, os Créditos

lmobiliários, a CCl, as Garantias e a Conta do Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou
execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por

quaisqueÍ dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas
obrigações inêrêntes aos CRl, ressalvândo-se, no entânto, êventual atendimento dê legislação e/ou
re8ulamentação específ ica.

9.5.

Manutencão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará oÍdinariamente o patrimônio

SepaÍado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua reBUlâridade, notadamente a
dos fluxos de pagamênto das parcelas de Amortização progrâmada, Juros RemuneratóÍios e demais
êncôrgos acessórios.

9.5.1. Pãra fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo t à tnstrução CVM 414, a Emissora

h

declara que:

I

" i"r}
\"*,N

femo

de Secuúlzoção .le

üédirot lmobtliótios do 12, e .to

,3t

Sétiês da

lmotr Mdos do f'ou€sslo Secudtlro.loto 5.A.,ll.mo.lo eú 30 de setêmbrc
no qualiddde de componhio embsom dos

a)

â

CRI

,r

E,,.ítsõo de Cefttficottos dê Recebíl,ek

de 2Or9,

entÍe o Tftvesskt Securitizcdoto S-A.,

e o Vódx Dlsttlà/,rLlom de Íhulos e Voloíes Mohlliótíos Lt to, Do quoltdode

custódia da Escritura dê Emissão de CCl, em via oriSinal, será realizada pela lnstituiçâo

Custodiante;

a Suarda de todos e quaisquer documentos originais que evidenciam a validade e a

b)

eÍicácia da constituição dos Créditos lmobiliários e das Garantias é de responsabilidade
da Emissora; ê

a arrecadação, o cont.ole e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades que

c)

serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros poÍ ela contratado, cabendo-lhe: (i) a
evolução dos Créditos lmobiliários, observadas as condições estabelecidas na CCB; (ii)
o recebimento, de forma direta e exclusivô, de todos os pagamentos que vierem a ser

efetuados por conta dos Créditos lmobiliários, inclusive a título de patamento
antêcipado ou vencimento antecipado dos Créditos lmobiliários, deles dando quitação;

e (iii) a administração ê alocação dos recursos mantidos na Conta do patrimônio
Separado.

9.7.

Hipótese de Responsabilizacâo da Emissora: A Emissora somente responderá por prejuízos ou

insuficiênciã

do

Patrimônio Separado em caso dê descumprimento dê disposição legal ou

regulãmentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidadê do patrimônio
Sêparado, devidamente comprovada,

cúusutA
10.1,

DÉctMA: AGENTE FtDUctÁRto

Declaracões do Arente Fiduciário: Atuando como representante da comunhão de interesses

dos lnvestidores, o Agente Fiduciário declara:

A

I
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a)

ate

componh/o emEsoto

firucitrb,

atos CRt e

o Vórd DÉtdhrittoío ara tÍtubs e Vobtea Mobtttártü Lado, Ào quol<toate

@m o al/El cb Ayol&o,

aceitaÍ a função paÍa a qual Íoi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições
pÍevistas na legislação e íegulamentação específica e neste Termo de Securitização;

b)

aceitaÍ integralmente o presente Íermo de Securitização, em todas ãs suas cláusulas

e

condições;

c)

ter verificado a legâlidade e a ausênciâ de vícios da operação objeto do presente Termo de
Securitização, incluindo a aquisição dos Créditos lmobiliários e da CCI;

d)

não se encontrar em nenhuma das situaçôes de conflito de interesse previstas na lnstrução

cvM 583;

e)

ter recebido e analisado, diliSentemente, os Documentos dã Operação, paÍa veriÍicação de sua
legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência,

coÍíeÉoe suficiência

das inÍormações

disponibilizadas pela Emisso.a, pela Devedora e pelo Avalista;

Íl

os C.éditos lmobiliáÍios, a CCt e as Garantias consubstanciam o pat.imônio Separado, estando

vinculados única e exclusivamente aos CRI;

8)

não tem qualqueÍ impedimento le8al, conforme paá8rafo terceiÍo do artito 66 da Lei das
Sociedadês por Ações;

h)

estar devidamente autorizôdo a celebrar este Termo de Securitização e a cump.ir com suas

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

"
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ÍeÍno de Sêcu.ltEoçdo

de Cíéditos lmob M.los tto

üt.

e do

,3t

do
'étiêt,

lmobtládos do fôvestio Se.uititudoro 5.A., fitmodo en ln de seaemhrc
no qudli.Io.le de.omponhto emk oío clos
de ogcnae

i)

Nu.id

C

e a Vórtx Dlstrlbut

de

,,

Emtssâo

2O7,

enare o

de Ceittfuo.tos .le RecebhÊis
lrovessio Seúu'iairodotd 5.A.,

loru.1. fÍtubs e Volorcs Mobilá os Ldd, no quoldodê

o, com o ovol do Ay,lkto.

que a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infÍingem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agentê Fiduciário;

i)

assegurar, nostermosdo pãÍágrafo 1" do artigo 6dã lnstrução CVM 583, trata mento eq u itativo
a todos os titulares dos CRI em Íelação a outros titulares dê valores mobiliários de eventuais

emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, Controlada, Controladorâ ou
intêgrantê do mesmo gÍupo dâ Emissora, em que venha atuar na qualidade de âgente
fiduciário;

k)

não ter qualquer ligação com a Emissora, a Devedora e o Avalistã ou sociedade coligada,
controladã, controladora da Emissora, da Devedora, doAvalista ou integrante do mesmo Erupo
econômico que o impeça de exercer suas funções de forma diligente; e

atua em outras emissões de títulos e valores mobiliários da Emissora e de outras sociedades

do grupo econômico da Emissora, conÍorme descritas e caracterizadas no Anexo Vll ao
presente Termo,

10.2.

Deveres do Asente Fiduciário: lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

a)

exercer suas atividades com boa fé, transpaÍência e lealdade para com os titulares dos CRI;

b)

proteger os dirêitos e interesses dos titulãres dos CRI, empre8ando no exercício da função o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de
seus próprios bens;

À
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Nwládo, con o ovol do awlts?o.

renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

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

d)

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

e)

verificar, no momento de aceitar

a

função, a veracidade das inÍormações relativas às gaÍantias

e a consistência das demais iníormações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando

no sentido de que sejam sanadai as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

Í)

dilitenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitização, e seus aditamentos, sejam
Íetistrados nos órgãos competentes, adotando, no caso de omissão da Emissora, as medidas
eventualmente p.evistas em lei;

r)

acompanhara prêstação das inÍormações periódicas pela Emissora, alertando os tnvestidoÍes,

no relatório anual? acerca de

eventuais inconsistências

ou

omissões

de que

tenha

conhecimento;

h)

acompãnhar a atuãção da Emissora na administÍação do Patrimônio Separado por meio das
inÍormações divulgadas pela Emissora sobre o assunto;

i)

opinar sobre a suficiência das informações prestadas nôs propostas dê modificação das
condições dos valores mobiliários;
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j)

verificar a Íegulaíidade dâ constituição da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórigs, do Aval
CCB, do Aval CRl, da Alienação Fiduciária de

quotas e Cessão Fiduciária de Direitos Eçonômicos

e das demais Garantias, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade;

k)

examinaÍ pÍoposta de substituição de bens dãdos em Barântia manifestando sua opiôião ã
respeito do assunto de foÍma justificada;

intimar,conÍormeocaso,aEmissora,âDevedora,eoAvalistaareforçaÍagarantiaatrelada
aos Créditos lmobiliários, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

m)

solicitar, quando julgaÍ necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das VaÍas de Fazenda Pública, canórios de protesto, das
Varas de TÍabalho, PÍocuÍadoria da Farenda Pública ou outros ór8ãos pertinentes, onde se
localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora, da Devedora e do Avalista;

n)

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

o)

convocar, quando necessário, Assembleia Geral, através de anúncio publicâdo pelo menos por
tÍês vezes, nos órBãos de imprensa onde a Emissora deve eÍetuaÍ suas publicaçóes;

p)

comparecer às Assembleias Gerais a fim de prestar âs informações que lhe forem solicitadas;

q)

manter atualizada a relação de titulares de CRle seus endereçoi, mediante, inclusive, gestôes
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r)

fiscalizar

o

cumprimento das cláusulas constãntes deste Termo

dê

SecuÍitização,

especialmente daquelãs impositivas dê obrigações de fazer e de não fazer;

s)

comunicar aos titularês de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações
financeiras âssumidas neste Têrmo de Securitização, incluindo as obriBãçõês relativas

a

Sarantias e a cláusulas contratuais destinadas a prote8êr o interesse dos titulares de CRI e que

estabelecem condições que não devem ser descumpÍidas pela Emissora, indicando as
consequências paÍa os titulares de CRI e as providências que pretende tomar a respeito do
assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias úteis, conforme previsto na tnstrução CVM 593;

t)

ve.ificar, a Destinação dos RecuÍsos, na periodicidade e nos termos da legislação aplicável;

u)

solicitar à Emissora os respectivos comprovantes de Destinação dos Recursos captados pela
Devedora até a Data de Vencimento, à medida em que os investimentos para conclusão do
Empreendimento sejam Íealizados pela Devedora.

10.3. Remunêracão do Asente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da

Emissora, como

remuneração pelo desempenho dos deveres e atÍibuições que lhe competem, nos termos da lei e
deste Termo de Securitização, parcelas anuais no vâlor de RS 16.000,00 (dezesseis mil rêais) cada,
sendoa primeira pârcela devida no 5e(quintolDia útila contarda Data de tntegralização ou 30 (trinta)
dias a contaÍ da presente data, o que ocorrer primeiro, e as demais, nas mesmas datas dos anos
subsequentes.

10.3.1. A remuneração definida no item 10.3., acima, continuará sendo devida, mesmo após o

vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja em atuação, remuneÍação esta que será

h

câlculada e dêvida proporcionelmente aos meses de atuâção do Agente Fiduciário.
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10.3.2. A remuneÍação não inclui as despesai incoÍridas duÍante ou

seÍviços

e que sejam consideradas

necessáriôs

aÉs a prestação

dos

ao exercício dã função do Agente Fiduciário,

exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia Gêral, ata
da Assembleia Geral, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Ftduciário encontra-se à

disposição etc.), notificações, extração de certidões, contatos telefônicos, despesas com viagens e
esta dias, transporte

s

e alimentação de seus agentes, contratação de especialistas, tais como

auditoria

e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria letal ao Agente Fiduciário, bem como custas e despesas
cartorárias relacionadas aos termos de quitação, que serão de responsabilidade da Emissorà, que se
valerá para tanto dos recursos do Patrimônio Separado, devendo ser pagas ou reembolsadas no prazo
de até 2 (dois) Dias Úteis a contar do aviso que lhe for expedido.

10.3.2.1, As despesas acima deveÍão seÍ previamente aprovadas por escrito pelâ
Emissora, na qualidade de responsável por monitoÍar o patrimônio Separado; e

10.3.2,2. As despesas não pagas ou reembolsadas pela Emissora, sem prejuízo das
medidas de cobrança que poderão ser adotadas pela Emisso.a e/ou pelo A8ente Fiduciário, sêrão
cobertas com os recursos do Patrimônio Separado, especialmente do Fundo de Despesas, ou, na sua

insuficiência, pelos lnvestidores, mediante pagamento das respectivas faturas acompanhadas dos

retpectivos compÍovantes, ou mediante reêmbolso, a exclusivo critério do Agente FiduciáÍio,
observando-se, neste último caso, que a Emissora ierá comunicada, sempre que possível, sobre tais
despesas previamente e por escrito.

N
10.3.3. Caso a Emissora atÍase o pagamento de quaisquer das remuneraçôes ou pagamento ou

reembolso de despesas previstas no item 10.3., acima, estará sujeita

à multa moratória

A

não

compehsãtória de 2% (dois por cento) sobre o vâlor do débito, bem como a juros moÍatórios de 1%
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(um porcento)ao mês ou fração, ficândo o valor do débito sujeito ainda a atualização monetária pelo
IPCA, os quais incidirão desde a data da mora até a datã de efetivo pagamênto, calculados

pto toto

die.

10.3.4. As pa.cêlas de remuneÍação refeÍidas acima serão atualizadas anualmente pelo tpCÁ

ou, na sua falta, pelo mesmo substituto nos termos deste Termo de Securitizãção, a partir da data do

primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguinte.

10.3.5. O valor das parcelas da remuneração do Atente Fiduciário, conforme previsto acima,
seÍão acrescidas de: (i)lmpostosobre Serviços de qualquer natureza (tSS); (ii) pÍograma de tntegração
Social (PlS); (iii) Contribuição pa.â Financiamento da Seguridade Sociat (COFtNs) e (iv) quaisquer outros

impostos que venham a incidir sobÍe a remuneração do Agente Fiduciário, excetuando_se o lmposto
de Renda e a CSLL, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamentoJ

10.3.6. A Íemunerâção referida no item 10.3., acima, não incluias dêspesas mencionadas na
Cláusula Décima Terceira abaixo.

10.3.7. A remuneraÉo referida no item lO.3. será pega mediante depósito na contâ corrente

do ASente Fiduciário a ser indicâda por este no momento oportuno, servindo o comprovante do
depósito como pÍova de quitação do patamento.

10.3.8.A primeira paÍcela dos honorários do Agente Fiduciário poderá ser faturada por
qualquer empresa do grupo econômico, incluindo mas não se limitando, a Vórtx
Serviços tiduciários

t
/h

Ltda., inscrita no CNPJ ne 17.595.580/0001-36.
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10.3.9. O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da DevedoÍa no pagamento das
despesas a que se referem os incisos acima por um período supeÍior a 30 {trinta) dias, solicitar aos

Titulãres dos CRI adiantâmento para

o pâgamento de

despesas râzoáveis

e comprovadãs com

procedimêntos legais, judiciais ou administrativos que o Agente tiduciário venha a incorreÍ para
resguardôros inteÍesses dosTitulares dos CRl, despesas estas que deverão se.prêviamente apÍovadas
pelos Titulares dos CRl, e adiantadas por estes, na pÍoporção de seui créditos, e posteriormente,
ressarcidas pela Devedora, sendo que as despesas ã serem adiantadas pelos TitulaÍes dos CRl, na
pÍoporção de seus créditos, (i) incluem osgastos com honorários advocatícios de terceiÍos, depósitos,
custas e taxas judiciárias nas ações p.opostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações contra

ele propostas no exercício de sua função, decorÍentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora,
ou ainda que comprovadamente lhe causem prejuízos ou Íiscos financeiÍos, enquanto ÍepÍesentante
da comunhão dos Íitulares dos CRt; as eventuais despesas, depósitos e custasjudiciais decofientes da

sucumbêncla em ações judiciais serão igualmente suportadãs pelos Titulares dos CRt bem como sua

Íemuneração; e (ii)excluem os Titulares dos CRt impedidos por lei a fazê-lo, devendo os demais
TitulaÍes dos CRI ratear as despesás na proporção de seur créditos, ficando desde já estipulado que
haveÍá postêrior reembolso aos Titularês dos CRI que eÍetuaram o rateio em proporção superioí à

propoÍção de seus créditos, quando de eventual recebimento de recursos poÍ aqueles Titulares dos
CRI que estavam impedidos de ratear despesas relativas à sua participação e

o crédito do Agente

Fiduciário por despesas incorridas paÍâ proteger direitos e inteÍesses ou rea lizar créd itos doi Titulares
dos CRlque não tenha sido saldado naÍoÍma prevista acima será acÍescido à dÍvida da Emissora, tendo

preferência sobre estas na ordem de pagãmento.

10.3.10.

O Agente Fiduciá.io não antecipará recu.sos para pagamento de despesas

decorÍentes da Emissão.
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Em caso de

inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora/ou DevedoÍa, ou

de reestruturaÉo das condições da operaÉo, será devida ao A8entê tiduciário uma remuneração
adicional equivalente a RS 500,00 (quinhentos reâis) por hora.homem de trabalho dedicado às
atividades relacionadas à Emissão. A mesmã remuneração será devida quando da participação em
assembleias, análise e celebraçâo de aditamentos, conferências telefôôicas ê reuniões presenciais,
remuneração esta a ser paga no prazo de 10 (dez) dias após a conferência e apÍovaÉo pela Emissora
do Íespectivo "RelatóÍio de Horas".

10.4.

Substituicão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de

ausência ou impedimeôto temporário, renúncia, inteívenção, liquidação, íalência ou qualquer outro
caso de vacância, devendo ser realizâda, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ocorÍência de

qualquer desses evêntos, Assembleia Gêrâ|, para que seja eleito o novo agente fiduciário.

10.4.1. No caso de renúncia de suas funções, em vinude da superveniência de conflitos de

interesses ou de qualqueÍ outra modalidade de inaptidão, peÍmanecer no exercício dessas funçóes

pêlo prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia, devendo, ainda, fornecer à
Emissora ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias dâ data de sua renúncia, cópia de toda a

escrituração, correspondência e demais papéis relacionados ao exercício de suas funçôes.

10.4.2. Asubstituição do agente fiduciário deve sercomunicâda à CVM, no prazo de até 7 (sete)
Dias Úteis, contados do aditamento ao presente TeÍmo de Securitizôção, nos termos do anigo 7c da

I

lnstrução CVM 583.

10.4.3. Em nenhuma hipótese a função de agente fiduciário podeÍá ficar vaga

poÍ período

supeÍior a 30 (trinta) diat dentro do qual deveíá ser realizada assembleia dos Titula.es dos cRl para a

M

escolhe do novo ageôte fiduciário.
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10.4.3.1.

Sê a convocação dô

assembleia mencionada no item 10.4.3., acima, não

ocorrer até 15 (quinze) dias ôntes do final do pràzo acima reterido, caberá a Emissora efetuar sua
imediata convocação.

10,5.

Hioóteses de Substituicão do Arente Fiduciário: O Agente tiduciário poderá sêr destituído:

a)

pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

b)

pelo voto dos lnvestidoÍes em Assembleia Geral convocadâ pelos lnvestidores titulares de, no

mínimo,

c)

1096 dos CRt

em Circutação;

poÍ deliberação em Assembleia Geral, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos
no artigo 13 da Lei 9.514; ou

d)

nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 10.3, acima,

10.6. Arente FiduciáÍio Substituto:

O agente fiduciáÍio eleito em substituição nos termos do item

10.5., acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da
letislação aplicável e deste Termo de Securitização.

10.7. Aditamento do Termo de Securitizacão: A substituição do Atente Fiduciário em caráter
permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

10,8.

V
I

Nomeacão de Asente Fiduciário oelos Titulares dos CRI: Os tnvestidores, aBis o encerramento

/ir

do prazo para a distribuição dos CRt, poderão nomear substituto ao Agente Fiduciário, em Assêmbleia
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6eral especialmente convocada para este Íim, por meio de voto de lnvestidores que representem, no
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)dos CRlem Cirçulação.

10.9. lnadimolemento da Emissora:

No caso de inadimplemento da Emissora, o Agente Fiduciário

deverá usar de toda e qualquer ação paía proteSer direitos ou defender interesses dos tnvestidores,
devendo para tanto:

a) declaaar, observadas as condições eíabelecidas nas

CCB

ê neste Termo dê Securitazação,

antecipadamente vencidos Créditos tmobiliários e cobrar seu principal e acessórios;

b) executar as Garantias, observâdo

o

disposto nos seus regpectivos instÍumentos de

constituiÉo, aplicando o produto no patamênto, integral ou proporcional dos CRt, em
benef ício dos lnvestidores;

c) tomar qualquer providência nêcessária para que os lnvestidores realirem seus créditos;

e

d) rêprêsentar os lnvestidores em processos de falênciâ, insolvênciâ, recuperação judicial ou
extrarudicial, intervenção ou liquidação extrajudicial dã Emissora.

10.9.1. O A8ênte FiduciáÍio somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção

das

medidas contempladas nos itens "a" a "d", da Cláusula 10.9., acima, se, convocada Assembleia
Geral, esta assim o autorizar por deliberação da unanimidade dos CRI em Circulação.

l

10.10, Outras Emissões: O Agente Fiduciário declara ter atuado como Agente Fiduciário nas emissões

(

de valores mobiliários, objeto de ofertas públicas ou privadas, feitas pela Emissora, por sociedade
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coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, nos te.mos do § 2e do

artigo

6-0

da lnstrução CVM 583, linadas no

Aoelqyll

ao presente TeÍmo.

CúUSUTA DÉCIMA PRIMEIRÂ: TRANSFERENCn DA ADMINISTRAçÃo

E UqUIDAçÃo Do

PATRIMôNIO SEPARADO

11.1,

Liouidacão do Patrimônio Separado: Caso seja verificãda a ocorrência de qualquer um dos

eventos abaixo, o Agente Fiduciá.io deverá Íealizar imediata e tÍansitoÍiamente a administração do
PatÍimônio Separado ou promovera liquidôção do patrimônio Separado, na hipótese de a Assembleia
Geral, observado o quórum estabelecido na Cláusula 12.11.1, abaixo, deliberar sobre tal liquidação:

a)

pedido por pane da Emissora de qualquer plano de recupeÍâção judicial ou extrajudicial
a
qualquer credoÍ ou classe de cÍedores, independentemente de ter sido requerida gu
obtida
homolo8ação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação
judicial, independentemente de deferimento do processamento
da recuperôção ou de sua
conceisão pelo juaz competentê;

b)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente
eridido ou
cancelado pela Emissora, confoame o caso, no prazo letal; ou

c)
11.2,

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

Convocacão de Assembleia Geral: OcoÍridas as hipóteses listadas no item 11.1.,
acima, o

agente FiduciáÍio deverá convocar uma Assembreia GeÍal, em até s (cinco) dias a contar do início
da
administração, pelo Agente Fiduciário, do patrimônio Separado.
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11.2.1. Obseívado o procedimento previsto na Cláusula Décima Segunda, abâixo, a assembleiô

geral mencionada no item 11.2., acima, deverá ser convocada mêdiante edital publicado por três
vezes, com antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulaÉo, e instalar-se-á, em
primeira convocãção, com a presença de titulares que representem, pelo menos, metade dos CRI em
CiÍculação e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas

portitulares que Íepresentêm, no mínimo, 50% (cinquenta por centol dos

11.3.

CRt

em Circulação.

Deliberacão oela Assembleia Geral: Na hipótese descrita na cláusula 11.2., acima, a Assembleia

GeÍel deveÍá deliberar pela liquidação do patÍimônio Separado, ou pela continuidade de sua
administÍação poÍ nova securitizadora, Íixando, neste caso, a remuneração desta última.

11.4. Eventos de

Assuncão da Administracão

do patÍimônio SepaÍado: Além da hipótese

de

insolvência da Emissora com relação às obrigações da presente Emissão, a critério da Assembleia
Geral, observado o quórum estabelecido na Cláusula 12.11.1., abaixo, a ocorrência de qualquer
um
dos eventos abaixo poderá ense.iaÍ a assunção da administração do patÍimônio Sepa.ado pelo Agente

Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou não, conforme itens 11.1a 11.3, acima:

a)

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

Emissora, sendo quê, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio SepaÍado poderá ocorÍer
desde que tel inadimplemento ou mo.a perduÍe poÍ mãis de 90 (noventa) Dias úteis, contados

do recebimento pela Emigsora dã notificação foÍmal e comprovadamente realizada pelo
Agente Fiduciário; ou

b)

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquerde suas obriSações pecuniárias previstas

I
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neste Termo de Securitização, desde que poÍ culpa exclusiva e não justiÍicávêl da Emissore,
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sendo que, nessa hipótesê, a liquidaÉo do patrimônio Separado pode.á ocorÍeÍ dêsde que tal

inadimplemento ou mora perdure por mãis de 5 (cinco) Dias úteis, contados do recebimento
pela Emissora da notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário.

11.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos desc.itos na cláusula 11.1 e 11.4 deverá ser

prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 5 (cinco) Dias úteis.

cúUsUI"A DÉCIMA SEGUNDA: AssEMBLEIA

12.1.

GERAI.

Realizacão da Assembleia Geral: Os tnvestidores poderão, a qualqueÍ tempo, reunir_se em

assembleia geral de titulares dos cRl, a tim dê delibeÍaÍ sobre matéria de interesse da comunhão
dos

lnvestido.es ("Assembleia Geral").

12.2. Competência oara Convocacão: A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Atente
Fiduciário, pela Emissora, pela CvM e/ou por tnveitidores que repÍesentem, no
mínimo, lO% (dez por
cento) dos CRlem Circulação.

12.3. Lerislacão Aolicável:

Aplicar-se-á subsidiaÍiamente à Assembleia Geral, no que couber, o

disposto na Lei 9.514 e na Lei das Sociedades poÍ Açôes, a respeito das assembleias gerais
de
acionistas.

12.4.

Convocacão: Exceto nã hipótese pÍevista no art. 14, § 29, da Lei ne 9.514/97, a convocação
da

Assembleia GeÍal dos TitulaÍes dos CRI far-se-á mediante edital publicádo por
três vezes, com â
antecedência de 15 (quinze)dias, em primeira convocação, e no prazo de g (oito)dias contadode
nova
publicação do editalde convocação, em segunda convocação, nos
veículos utilizados para publicação

v

legal da Emissorã. A Assembleiã Gêrel inÍalaÍ-se-á, em primeira convocaÉo, com â pÍesença
de
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que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) do valoÍ total dos CRt em circulação

e, em setunda convocação, com qualquer número de presentes.

12.5. y9!!! cada

CRI

conÍeÍirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais, sendo

admitida a constituição de mandatários, lnvestidores ou não, obsêrvadâs as disposições da Lei das
Sociedades poÍ Ações.

12.6.

Ouóruns: Pôra efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da

Assembleia Geral de Titulares dos CRt, serão consideÍados os CRt em Circulação, Os votos em branco

também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assemblêia Geral de Titulares
dos CRl.

12.7.

Compârecimento do Asente Fiduciário: O Agentê Fiduciário deverá comparecer à Assembleia

Geral e prestar aos lnvestidores as inÍormações que lhe forem solicitadas.

12.8,

Presidência: A presidência da Assembleia Geral caberá ao representante dã Emissora ou do

Agente Fiduciário

12.9.

Disoensa dê Convocacão: lndependentemente das formalidades pÍevistas na

leie neste Termo

de Securitização, será considerada regular ã Assembleia Gêral a que comparecerem os titulares de
todos os CRI em Circulação.

12.10. Deliberacões: Exceto se de outra forma eÍabelecido neste Termo de Securitização, todas as

delibe.ações, serão tomadas, em qualquer convocaÉo, com quórum simples dê apÍovação
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1(um) dos Íitulares de CRI presentes na reÍerida
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12.11.1. Resgatados todos os CRI Seniores, as Assembleias Gerais dos Titulares dos

CRI

passarão a ser convocadas e as matérias nelas discutidas passôrão a ser deliberadas somente
pelos titulares dos

CRI

Subordinados, de acordo com os mesmos quóruns e demais disposições

previStoS ôe5te Termo,

12.11.2. As Assembleias Gerais que tiverem por objeto deliberar sobrê matérias de interesse

exclusivo de cada série, assim entendidas aquelas que não ãfetam ou prejudicam os direitos
da outra série, somente serão convocadas e tais matérias somente seÍão deliberadas pelos
Titulãres dos CRI da respediva série, conÍoÍme os quóruns e demais disposiçôes desta cláusula
décima quarta. Em caso de dúvida sobre a competência exclusiva da Assembleia Geral dos
TitulaÍes de CRI de cada série, prevalece o disposto no item 12.11., acima,

12.12, Matérias e Quóruns Esoeciais de Deliberacão: São exemplos de matérias de interesse comum

dos titulares dos CRl, ou que afetam, direta ou indiretamente, os direitos dos titulares dos

CRI

Seniores: (i) Íemuneração e amortizãção dos CRI Seniores e dos CRI Subordinados; (ii) prazo de
vencimento dos CRI; (iii) não decretação de um Evento de Vencimento Antecipado; (iv) direito de voto

dos titulaíes dos CRI e alteÍações de quóruns da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI; (v)
substituição ou rêfoÍço de Garantias de forma diversa da pré-aprovada ejá estabelecida neste Termo,

na CCB, no Contrato de Cessão Fiduciária e no ContÍato de Alienação Fiduciária de Quotas; (vi)
diminuição da Subordinação prevista neste Termo, em prejuízo dos titulaÍes dos

CRI Seniores;

e (vii)

demais obrigações e deveÍes dostitulares dos CRI Subordinados, entre outros, deverão seraprovadas;
seja em primeira convocação da Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, (a) por

Titulares dos CRI Subordinados que.epresentem no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos

CRI

d
tv\

(cinquenta por cento)dos CRI Seniores em Circulação.
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12.12.1.

É

vedado às Assêmbleias Gerais referidas no item 12.12., acima, no entanto, deliberar

pelo aumento da subordinação, aumento do prazo dos cRt prevista nestê Têrmo de
Securitização ou qualquer obrigação adicional

ou pêrda de diÍeitos assumidos pelos

CRI

Subordinados, em pre.iuízo dos titulares dos CRI Subordinados. Nesta hipótese. as Assembleias
Gerâis que tiverem por objeto deliberar sobre tôis matérias somente serão convocadas e tais

matérias somênte serão deliberadas pelostitulares dos CRt Subordinados, mediântê ãprovação
de Titulares dos CRI Subordinados que representem no mínimo 90% (noventa por cento) dos
CRI

Subordinados em Circulação.

12.13. Validadê: As deliberaçôes tomadas em Assembleias Gerais, observados os respectivos quóruns
de instalação e de deliberação estabelecidos nesteTêrmo de Securitização, serão consideradas

vá

lidas

e eficazes e obrigarão todos os Titulares dos CRl, quêr tenham comparecido ou não à Assembleia
Geral, e, ainda, nela tenham se abstido de votar, ou votado contra, devendo ser divulgado, pela
Emissora, o resultado da deliberação aos tltulares de CRt, na forma da regulamentação da CVM, no

prazo máximo de 5 (cinco)dias contado da realização da Assembleia Geral.

12.14. Encaminhamento de Documentos Dara a CVM: As atas lavradas das Assembleias Gerais serão
encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de tnformações periódicas e Eventuais- Empresas

Net, não sendo necêssáÍia a sua publicação em jornais dê Erãnde ciÍculação, salvo delibêração em
contrário nâ própria assemblêiâ determinando a publicação de sua ata.

cúusutA
13.1.

I

I

DÉctMA TERCEtRA: DEspEsAs Do PATRtMôNto sEpARADo

Despesasdo Patrimônio Separãdo: Sãodespesasde responsabilidade do patrimônio Separado:
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as despesas com a gestão, cobrança, rêalização, administraÉo, custódia e liquidação do
Patrimônio Separado, incluindo, sem limitação, a Remuneração da EmisgoÍa, os Recursos para
Manutenção do PatÍimônio Separado e as despesai referentes à sua transíerência para outra
companhia securitiradora de créditos imobiliários, na hipótese de o ASente Fiduciário vir a
assumir a sua administÍação ou liquidá-lo;

b)

as despesas com terceiÍoi esp€cialistas, advotados,83, CVM, ANBIMA,

despachantes,

auditoíes ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos letais, incluindo, mas sem

limitação, depósito judicial e sucumbência, incoÍridas paía Íesguardar os interesses dos
lnvestidores, do Agente FiduciáÍio e/ou e da Emissora e realiração dos Créditos lmobiliários

integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre que possível, pÍeviamente
aprovadas e pagas pelos mesmos titulares. Tais despesas incluem também os gastos com
honoráÍios advocatícios, depósitos, custas e taxasjudiciáÍias na5 ações pÍopostas pelo Agente
Fiduciário e/ou pela EmissoÍô orr contÍa a Cedente, nos termos das cláusulas 5.1. e 5.2. do

Contrato de Cessão, o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no exercício de
suasfunç6es, ou ainda que lhe causem pÍejuízosou riscos fina nce iros, enquanto representante
da comunhão dos lnvestidores, ou Emissora dos CRl, bem como a remuneÍação e as despesas

reembolsáveis do Agente FiduciáÍio na hipótese dô Emissora permanecer em inadimplência
poÍ um período superiora 30 (trintã)dias, podendo oAgente Fiduciário solicita r ga rantia prévia
do lnvestidor para cobertuÍa do risco da sucumbência;

c)

as despesas com publicaçôes,

notificações, transporte, alimentação, viagens, estadiase demais

mencionadas no subitem 10.3.2, acima, necessárias ao exercício da função de Agente
Fiduciário, durante ou após a pÍestação dos serviços, mas em razão desta, serão arcadas pelo
Patrimônio Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente porescrito pela

I

Emissora, na quâlidâde de âdministradoÍa do Patrimônio Separado;
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os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser criados e/ou

majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

reconhecida, de foíma a repíesentar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da
tributação incidente sobre os

e)

as

CRI

e/ou sobre os Créditos lmobiliários;

peÍdas, dano5, obriSações ou despesas, incluindo taxas e honoráÍios advocatícios aÍbitaados

pelo juiz, decoÍrentês de sentença transitada em julgado e irrecorrível contra a qual tênham
sido esgotad os todos os recursos admitidos em lei, resultantes diretamente da Emissão, exceto
se tais

pe.dat, danos, obÍi8ações ou despesas: (i) forem Íesultantes de inadimplemento, dolo

ou culpa por pane da Emissora ou de seus administÍadoÍes, empregados, consultoÍes e
agentes, conforme vier a ser dêterminado em decisão judicial transitada em julgado proferida
pelo juízo competente; (ii) sejam de responsabilidade da Devedora e/ou do Avalista ou puder
ser a ele atribuído como de sua responsabilidade;

(lfilfoÍem resultantes de inadimplemento,

dolo ou culpa por parte da Devedora ou de seus administradores, empregados, consultores e
agentes, inclusive na construção do Empreendimento e/ou do Avalista;

f)

as despesãs pÍevistas no item 10.3, acima, e subitens, referentes à remuneração do Agente

Fiduciário e lnstituição Custodiante, bem como aquelas custas e despesas cârtorárias em que

o Agente Fiduciário venha a incorrer no decorrer da emissão relacionada aos teÍmos

de

quitação;

c)

as despesas incorridas pela Emisiora com a manutenção do registro e custódia da
representativas dos Créditoi lmobiliários;
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despesas com realização, atualização e/ou monitoramento de rot n9, em caso de solicitação
de realização deste serviço pelos lnvestidores; e

demais despesas p.evistas em lei, ÍeSulamentaÉo aplicável ou neste Termo de SecuritizaÉo.

13.2,

Hipótese de lnsuficiência do Patrimônio Separado: Considerando-se que a responsabilidade da

EmissoÍa se limita ao Patrimônio Sepârado, nos termos da Lei 9,514, caso o PatÍimônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesas mencionadâs no item 13.1, acimâ, tais despesas serão
suportadas pelos investidores, na proporção dos CRI titulados por câda um deles.

13.3.

Resoonsabilidade dgs lnvestidores: Observado o disposto nos itens 13.1e 13.2, acima, são de

responsabilidade dos lnvestidores, que deverão, sempre que possível, ser previamênte aprovadas e
Pa8as Pelos mesmos titularesr

a)

evêntuâis despesas e taxas relativas à ne8ociação e custódia dos CRl, não compreendidas na
descrição acima;

b)

todos os custos e despesas incorridos para salvaSuardar seus direitos e prerrogativas; e

c)

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o invêstimento nos CRl.

13.3.1. No caso de destltuição da Emissora nos teÍmos previstos neste Termo de
Securitização, os recurs{rs necessários parã cobrir as despesas com medidas judiciais ou

i\

extraiudiciais necessárias à salvaguarda dos diÍeitos e prerÍogativas dos lnvestidores deverão

ser previamente aprovadas em Assembleía Geral dos TitulaÍes dos CRI e adiantadas ao

il,/\\

ASente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data de íêspective ap.ovação.
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13.3.2. Em razão do disposto na alínea "b" do item 13.3, acima, as despesas a serem
adiantâdas pelos lnvestidores à Emissora, na defesa dos interesses dos lnvestidores, incluem
(a) as despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria le8al, fiscal, contábile

de outros especialistas; (b) as custas j'Jdiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e
despesas incorridas em decoÍrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos,

objetivando salvaguardar, cobraÍ e/ou executar os créditor oriundos da CCt; (c) as despesas
com viaSens e estadias incorridãs pelos administradores da Emissora e/ou pelos prestadores

de serviços eventualmente por êla contratados, desde que relacionados com as medidas
judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitose/ou cobraôça dos créditos

oriundos da CCI; (d) eventuâis indenizações, multâs, despesas

e

custas incorridas em

decorrência de eventuais condenações (incluindo vêrbas de sucumbência) em ações judiciais
propostas pela EmissoÍa, podendo a Emissora solicitar gârantia pÍévia dos tnvestidores para

cobertura do risco da sucumbência; e (e) a Íemuneração e as despesas reembolsáveis do
Agente Fiduciário.

cúusut-a
14.1.

DÉcrMA

quaRÍa:

TRATAMENTo TRtBUTÁRto

apltcÁvE[ Aos tNVEs DoREs

Os lnvestidores não devem consideraa unicamente as informaçôes contidas nesta cláusula para

fins de âvaliar o tratamento tÍibutário dê seu investimento em CRl, devendo consultar seus próprios
assessores quanto à tributação específicã à qual estarão su.leitos, especialmente quanto a outros

trlbutos, quê não o imposto de renda, eventualmente aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos
poÍventura auferidos em operações com CRl.

v

lmposto de Rênda (lR) e ContíbuiÉo Social sobrê o Lucro Líquido (CSLLI
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Como Íegra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos â CRI é

o mesmo ãplicado aos títulos de renda fixã.

14.3. A princípio, os rendimentos em

CRI

aúeridos por pessoas jurídicas não financeiÍas estão

sujeitos à incidênciã do Imposto de Renda Retido na tonte, a ser calculado com base na aplicação de
alÍquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimêntos tributáveis: (i)
até 180 (cento e oitenta) dias: aliquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii)
de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii)

de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete
inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15%
(quinze por cento).

14.4. Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiÍas, Iundos de
investimento, seguradoras, por entidades de p.evidência privada fechadâs, entidades de previdênciâ
complementar abertas, sociedades de cãpitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do tRRF.

14.5.

Para as pessoas físicai, os rendimentos gerados por aplicação em CRt estão isentos de imposto

de renda nâ fonte e na declaração de ajuste anual (aÍti8o 3", inciso ll, da Lei 11.033/2004).

14.6.

Pessoas

ju

ríd icas

isentasterão seus ganhose rêndimentos tributados exclusivamente na Íonte,

ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, inciso ll, da tei 8.981/1995). As entidades imunes
estão dispensadas da retenção do imposto na Íonte desde que declarem sua condiÉo à fonte
pagadora (artigo 71, da 1ei8.98V1995). Em

l2l04l20l8,Íoi

declatada inconstitucional, peloSupremo

TribunalFederal, o art. 12, parágrafo 19, da tein-o 9.532/1997 que previa que os rendimentose Sanhos
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e capital auferidos em aplicações financeiras de Íenda fixa e vaÍiável não estavam abrangidos pela
imunidade pÍevista no caput do mesmo artigo.

14,7.

No caso de pessoas iuÍídicas domiciliadas no Brasil(e não sujêitas a regras especiais de isenção

ou imunidade), o rendimento deverá seÍ computado na base de cálculo do lmposto de Renda da
Pessoâ Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As alíquotas do IRPJ correspondem a
15% (quinze

porcentole adicionalde

10% (dez

porcento), sendoo adicional câlculado sobre

a parcela

do lucro real que exceder o equivalente a RS 240.000,00 (duzentos e quaÍenta mil reais) por ano.

14.7.1. O IRRF, na Íorma descrita acima, das pessoas jurídicas não-Íinanceiras tributadas com base no

lucro teal, pÍesumido ou arbitÍado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, terando
o direito à compensaÉo quando da apuração do IRPJ (ou ainda restituição, se for o caso).

14.7.2, A alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas em geral, corresponde ã 9% (nove por cento), sendo

que para as pessoãs jurídicas financeiras e entidades equiparadas a alíquota foi majorada para 20%
(vinte porcentolno período compÍeendido entre 1e de setembro de 2015 e 31de dezemb.o de 2018,
e 15% (quinze por cento) a partir de 1e de janeiro de 2019.

14.7.3. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da

CSLL é

de 17% (de2essete por cento) paÍa o

período entre 1e de outubro de 2015 e 31de dezembro de 2018, sendo reduzida ã 15% (quinze por

centola partirde le dejãneiro de 2019.

14.8.

I

As carteiras de fundos de investimentos estão, em

retra, isentas de imposto de renda.

I

tv

14.9

Em Íelação aos investidores Íesidentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem

em CRI no país de acordo com as noímôs previstas na Resolução ng 4.373, emitida pelo Conselho
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Monetário Nacionâlem 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência
do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento). ExceÉo é feita para o caso de investidor domaciliado
em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não

tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima infêrior â 20% (vinte por cento). No caso de
investidor não-residente no Brasil que seja pessoa física, aplica-se a mesma isenção do

IRRF

âplicável

aos residentes pessoas físicas.

Cont.lbuição eo PÍograma de lntegração So.lal (PlS) ê ContÍibulÉo peÍe o Flnenclâmento da
Scturldade Social (COFINS)

14.10. A PIS e a COFINS incidem sobÍe o valor do faturamento mensal das pessoas juÍídicâs ou a elas
equiparadas, considerando-se, a depender do regime aplicável, a totalidadc das receitas poÍ estas
auteridas, independentemente do tipo de atividade exeÍcida e da classifi@ção contábiladotada para
tais receitas.

14.11. No tocânte ao regime cumulativo, a contribuição ao

PIS incide à

alíquota de 0,65% (sessenta e

cinco centésimos por cento), e a COFINS incide à alíquota de 3% (três poÍ cento) ou 4% (quatro por

cento), conÍoÍmê o caso. No Íê8ime não-cumulativo do PIS: (i) a alíquota aplicável é de 1,65% (um
inteiío e sessenta e cinco centésimos porcento)para o

PIS e 7,6%

(sete inteiros e sessenta centésimos

por cento) para a COtINS; e (ii) o valor das contribuições apurado pode ser compensado com cÍéditos
decorrentes de certos custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicai brasileiras.

14.12. A ÍemuneÍação conferida a título de pagamento dos juÍos dos CRI aos investidores pessoas
jurídicas constitui receita financeira. Para os Investidores pessoas juÍídicas tributadas pelo lucro Íeal,
as receitas Íinanceiras aufeÍidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS às alíquotas de
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0,65% {sêssenta e cinco centésimos por cento) para o

teÍmos do Decreto

13, SérE do

PIS e 4%

(quatro por cento) para a COFINS, nos

A.42612015.

14.13. No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, como regra geral
a remuneração conferida a título de pagamento dos.iuros dos certiíicados de Íecebíveis imobiliáÍios

constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face

a

revoSação do pârágÍafo 1e do anigo 3e da Lei ne 9.71811998, pela Lei ne 11.941/2009.

14.14.

É

impoítante ressalvar que no caso das pessoas juÍídicas que tenham como atividade principal

a exploÍação de opeÍações financeiras, como, poÍ exemplo, as instituições financêiaas e entidades
assemelhadas, a remuneÍação confeÍida a título de pagamento dos juros dos CRI é consideÍada, pela

Recelta Federal do Brasil e pela ProcuÍadoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional
dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, su.ieita à tributação pela contribuição ao PIS
COFINS, na

e

pela

forma da lêEislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

14.15. Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência
dos Íeferidos tributos.

lmposto sobre Op€r.çõês Flnancêlras (lOF)

14.16. lmposto sobre Operações Financeiras de Câmbio {"lOF/Câmbio"): Regra geral,

as operações de

cámbio relacionadas aos investimentos estrãnSeiros realizâdos nos mercados financêiros e de capitais
de acordo com as normas e condições previstas pelã Resolução 4373, inclusive por meio de operações

simultâneas, incluindo as operações de cámbio relacionadas aos investimentos em CRl, estão sujeitas
à incidência do

loF/câmbio

à

alíquota zero no ingresso e à alíquota ze.o no retorno, conforme Decreto

6.3OGl2(l{)7. Em qualquer caso, a alíquota do loF/cámbio pode ser majorada a qualquer tempo por
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ato do Poder Executivo, até o percentualdê 25% (vinte e cinco porcento), relativamente a transações
ocorridas após este eventual aumento.

14.17. lmposto sobre Operações Financeiras com Títulos

e Valores

MobiliáÍios: As operações com

CRI

estão sujeitas à alíquota zero do lot/fítulos, conforme Decreto 6.30612ú7- Em qualquêr cãso, a
alíquotã do loFffítulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o
percentualde 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos porcento)ao dia, Íelativamente

a

transações

ocorridas após este eventual aumento.

cúusut-A DÉctMA qurNTA:

15.1.Publicacões: Os fatos

puBLrctDADE

e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRt, bem como as

convocações para asAssembleias Gerais de Titulares de CRl, deverão serveiculados conforme política

dê divulgação da Emissora, obêdêcidos os prazos legais ê/ou regulamentares, sendo que todas as
despesas com as referidas publicações serão arcadas direta ou indiretamente pela Devedora com

recursos dos Fundos dê Reserva, e, caso os Fundos de Reservas não sejam suficiênte, sêrão arcadas
pelo Patrimônio Sepa.ado,

15.1.1,A publicação mencionada no item 15.1. acima êstará dispênsâda quando for feita
divulgação em pelo menos 1(um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores,
que disponibilize, em seção disponível para acêsso gratuito. a informação em sua integralidade.

cúusuLa DÉcrMA sExTA:

16.1.

REGtsTRos

E

oECLARAçõEs

r

Reeistro do Termo de Securitizacão: O presente Termo será registrado no Custodiante da CCl,

nos termos do paráBrafo úôico do artigo 23 da Lêi 10.931.

[/\
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Volo..s Mobiliótios Lt to, no quo[tdo.le

Aurlbu.

Declaracões: Em atêndimento ao item 15 do anexo lll da lnstrução CVM 414 são apresentadas,

substancialmente na forma dos Anexos

lll. lV, V e Vl ao presente Termo de

SecuÍitizãção, as

declarações emitidas pelo Custodiante, pelo Coordenador Líder, pela Emissora

e pelo

Agente

Fiduciário, respectivamente.

cúusutA
17.1.

DÉctMA

sítMA: Rtscos

8j§@§: O investimênto êm CRI envolve uma série de riscos que deverão ser obseNados pelo

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, cÍédito, mercado, rentabilidade,
Íegulamentação específica, entre outÍos, que se relacionam tanto à Emissora, quanto aos demais
participantes da Ofeíta e aos próprios CRl, objeto desta Emissâo. O potencial investidoÍ deve ler
cuidadosãmente todas as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como
consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais quejulgar necessários antes de tomar
uma decisão de investimento:

Riscos dd Opemção

Não existe ju sptudêncio csseatodo ocerco da secu.iüzoção, o que pode dcorrctot perdos por porte
dos tavestidores
Toda a arquitetuÍa do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto

1l

de Íigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo

L

por diretrizes a legislação em vi8or.
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lmohilúdos da Tavesslo Secudtizodoío 5.A., tint odo em :n de tztemfuo .le 20t9, entíe o Ífivessio Securithodoto 5.A.,
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CRI e

o VóíO( Dittribui.totu.te Títulos e Voloret Mobílítitios Ll/o, no quolidode

de ogcnte Nuclótlo, aom o ovol ato Aydlistu-

Em razão da pouca

maturidadeeda falta detradição ejurisprudência no mercado de capitais brasileiro

em relação à estruturas de securitizaçâo, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

lnvêstidores em Íazão do dispêndio de têmpo e rêcursos pârã promoção da eficácia da estruturâ
âdotada para os CRl, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exi8ibilidade por meios

judiciais de quaisquer de seus termos

e

condições especificos

ou ainda pelo eventual

não

reconhecimento pelos tÍibunais de tais indexadores por qualquer razão.

Os CtédÍtos ,mobitiórios constituem Poülmônio Separodg, de modo que o ottdso ou

c Íoftc do

recebimento dgs wlorcs decorrentes dos Crédftos lrnobllárlos, dstlm corno quolquet ottoso ou Íolho

pelo Emissom ou q iisolvêncio dd Emissoro, podefio dÍetor neggttuqrmente o copocidcde de
pdgdmento dos obflgoções decorrentes dos CRI

A Emissora é uma companhia securitizãdora de créditos, tendo como objeto social a aquisição

e

securitizâção dê créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses créditos, cu.los patrimônios
são administrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorÍentes dos Créditos lmobiliários.

Qualquer âtraso, falha ou falta de recêbimento destes pêla Emissora poderá afetar negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRl.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá

assumir

temporariamente a administrãção do Patrimônio SepaÍado. Em assembleia, os Titulares dos

CRI

poderão deliberar sobre as novas normas de administÍação do Patrimônio Separado, ou optar pela

liquidação dêstê, que podeÍá ser insuficiente para quitaÍ as obrigaçôes perante os respectivos

h

Titulares dos CRl.
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Ndo tcdtizoção cdequoda dos procadlme,tos de exetuçdo e .,trqso no .€cebimento de recurtos
d eco.r. i t es d o s Cré d itos I m ob I ló rl os

A Emissora, na qualidade de cessionáÍia dos Créditos lmobiliáÍios, e o ASente Fiduciário, nos teÍmos
do anigo 12 da lnstrução CVM 583, são responsáveis por Íealirar os procedimentos de execução dos
Créditos lmobiliários e suas garantias, de modo a Barantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRl.

A realização inadequada dos procedimentos de êxecução dos Créditos tmobiliários por parte

da

Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável,
poderá prejudicãr o fluxo de pagamento dos CRl.

Adicionalmente, em caso de atÍasos decorrentes de demora em Íazão de cobrança .iudicial dos
CÍéditos lmobiliários, também pode seÍ afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando-se
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRl.

Rlscos dos CRI e dq

Ofeáo

Rkcos tetoclonqdos à Ítibutoçõo dos CR,

O GoveÍno Federal altera com írequência a le8islação tributária incidente sobre investimentos
Íinanceiros no Brasil. Atualmente, os rendimentos gerados por aplicação em CRt por pessoas Íísicas
estão atualmente isentos de imposto de renda, porÍorça do artigo 39, inciso ll, da Lei 11.033, isenção
essa que pode sofrer alteraçóes ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária

eliminando a isenção acima mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda
incidentes sobre os CRl, a criação de novostributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação

da letislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar
ne8âtivamente o rendimento líquido dos CRt paÍa seus titulares.
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Termo de Sccurlthoçdo de CédLos lmohllládos .ro 12. e do

hobílíóríos da Tav.sslo Secuiaindom íA., lhmodo em
no quoli.lodc dc co,nganhlo emissora dos CRt. d
de oCcnt

yórd

?O

d.

,r,

SérEs do

7t

Emtssão

de Cettficodos da R.êeüveis

tetembro de 2079, cnúe o nll,esslo S.Í.]uttd2o.toío 5.A.,

Oltatlbutt otz dêTiaurot e Voloíct

MobitütiÚ

L,dro,

no qudti.b.te

luucÉ.b, con o oúol.to Avolhto.

Folto de llqulde. dos CRI

o mercado secundário êxistênte no Brasil para negociaÉo

de ceÍtificados de recebíveis imobiliários,

historicãmente, apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um
mercado para neSociação dos certificados de Recebíveis rmobiliários que possibilite a seus titulares
sua alienação, caso estes decidam pelo dêsinvestimento. Dessa foÍma, o investidoÍ que adquirir os

certificados de Recebíveis rmobiliários poderá encontÍar dificuldades para negociá- los no mercado
secundário, devendo esta. preparado para manter o investimento nos certificados de Recebíveis
lmobiliários por todo o prazo das regpectivas emissões.

Quórum dc dettb.toção

ed As*mbteio cerut de fttu/r/res de

CRt

Al8umas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos
presentes na respediva âssembleia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo
ou qualificado
estabelecido neste Termo de SecuÍitização ou na legislação e regulamentação aplicáveis. O titular
de pequena quantidade de cRr pode ser obrigado ã acatar decisões da maioria prevista no respectivo

quórum exigido, ainda que manifeste voto desfavorável, não havendo mecanismos
de venda
compulsória no caso de dissidência do titulãr de cRr em determinadas matérias submetidas à
deliberação em Assembleia GeÍal. Além disso, a operacionalização de convocação e realização de
Assembleias Gerair poderá ser aÍetada ne8ativamente em razão da
pulverização doi CRt, o

trande

que levaÍá a eventual impacto negativo para os titulares dos CRt.
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Emtssão de

C.t
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deÍhrtos. Vatores Mot M.t6 Lado, no quottude

sc&rÍâbío de

VótA Otsadbutdoq

com o ovol do Awllsto.

Riscos reloclonodos

à lr,suficiêncio dos Gcro{,,tios

Não há como assegurar que na eventualidade de excussão das 6arantiôs o produto resultante dessa
excussão será suficiente para viabilizar a amortização integral dos cRl. caso isso aconteçã os Titulares
dos CRI podeÍão ser prejudicados,

Riscos

dc tnsuficiênclq do Avol

No caso de inadiínplemento dos créditos rmobiliários, sem prejuízo da execução da cêssão Fiduciária

de Direitos Creditórios, a Emissora poderá ou terá que iniciaÍ a execução judicial da Devedo.a e do
Avalistâ, que poderão não teÍ patrimônio suficiente paÍa garantiÍ o cumprimento das obrigações
assumidas. Além disso, tais execuções poderão prolon8ar-se demasiadamente ao longo do tempo,
em

razão da realidade judiciária brasileira, e, especificamente no caso de falecimento de quaisquer
do
Avalista, existe o ri'.o de as garantias ou obÍigaçõesserem extintâs, conforme
eventual entendimento

judicial nesse sentido. Portanto, não há como assegurar que
a Devedora e/ou o Avalista, quando
executados, têrão ou oferecerão recursos suficientes para recuperaro valor necessário para
amortizaÍ

integÍalmentê os CRt. Caso isso ocorra os Titulares dos

Risco ern Função do Dlspenso de

CRt

poderão ser afetados.

negbtto

A Oferta Pública Restrita, distribuida nos termos da rnstrução cvM 476, está automaticamente
dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas no âmbito
dos
Documentos da Operação não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

/»

116

0

/ §\,N
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hohllllidot

do Ítov.sslo Se.urLlrodotv tA.,

no qttoldotk
de og.âte

Ri§Eo

tk componhb amlssora

Nwlótb,

dos

C

,2.

e do

t:tt

Sérlcs cto

núodo em:n.te sí:.mtuode

7t

Emtssüo

de Cenlfrcoctos de Feccbíveis

21rg, ent'r o f,uyessio Sê.utltt

obm SA.,

eoVórn DbadbuHoto.k rtn tos. VolÉ,ttt Moblttát os Lúo,,E quot*hde

com o ovot do Awtisto.

dc Esaruturo

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta foÍma e pelas características
inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo Íinanceiro, econômico e.iurÍdico considera um

conjunto de ritores e obÍigações de pane a parte, estipulados através de contratos públicos ou
privados tendo poÍ diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da faha

de tradição e jurisprudência no meÍcado de capitais brasileiro no que tange a operações de
cêítiÍicados de recebíveis imobiliários, em situaçóes de estÍesse poderá haver peÍdas por parte dos
lnvestidores em razão do dispêndio de tempo e Íecursos para eficácia do arcabouço cont.atual.

Riscos dos Ctédttos

,mo

tlárlos

o .isco dc ctédho dq Dev.doro e do ayofií'o e o inddtmptêt
oÍetcr odversomente os

cio dos ctédrtos

tt tobittórtos podem

CRt

A capacidade do Patrimônio Separado de iuportar as obritações decoÍrentes da emissão dos

CRt

depende do adimplemento, pela Devedora e/ou pelo Avalista, dos Créditos lmobiliários e das demais
Obrigações Garantidas.

O Patrimônio Separado, constituído êm favor dos titulares dos CRl, não contâ com qualqueÍ garantiâ

ou coobrigação da Emissora, Assim, o recebimento inteSrãle tempestivo pelos titutares dos CRI dos
montantes devidos dependerá do adimplemento dos C.éditos tmobiliários, pela Devedora e/ou pelo
avalista, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos titulares dos cRt.

Ademais, é importante salientarque não há garantias de que os pÍocedimentos de cobrança/execução

judiciâl ou extrajudicial dos cÍéditos lmobiliáÍios e/ou êrcussão das Gerentias
a eles vinculadas e o

u
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do Tjlt e dd 73, Sérbt ú t, Efibúo de Cz',|ili(!,&s d. A.(!b,v!is
'pbllbtbs
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feímo .L *cudtho@o de Crfffto, lt

no quoldodê de companhb emlssoíd .tos CRI

.

o Vórd

Diítlbuldoa dc fhubs . Volot s Mobilürios

L.d,o, do

quoldod.

de ogênae Nuclátlo, com o ovol do Awllsao.

Aval CRI serào bem-sucedidos, e mesmo de os procedimentog de cobrança/execução judicial ou
extrajudicial terem um resultado positivo.

Ponanto, uma vez que o pagamento das remuneraçõêsê âmortização dos CRI depende do pagamento

intetral e tempestivo dos respectivos Créditos lmobiliários ê/ou do Aval

CRt, a ocorrência de eventos

internos ou exteÍnos que afetem a gituação econômico-finãnceira da Devedora e/ou do Avalista e suas
respectivas capacidadês de pagamento poderá afetar ne8ativamente o fluxo de pagamentos dos CRt
e a capacidâde do Patrimônio Separado de suportar suas obritações, conforme estabelecidas neste

Termo de Securitização.

A ocoÍêncld de

Amottizoção E üoordlnório

e Beqo/te Antcctlpdo

dos CRt pode gerut

q.ltot

odvcEos sobre o E nisúo e o Gntobllldode dos CRt

Em caso de qualquer forma de antecipação dos CÍéditos lmobiliários, conforme previsto nos
Documentos da Operação, a Emissora deverá utilizaÍ os recursos decorrentes desses eventos parã a

AmortizaÉo ExtraoÍdinária Compulsória dos

CRl, ou o Resgate Antecipado CompulsóÍio dos CRt, cujo

saldo devedorseaá calculado naforma estâbelecida nêstêTennode Securitização, devendo a EmissoÍa

comunicar tais eventos ao Agente Fiduciário, aos TitulaÍes dos CRI e à 83, no prazo previsto neste

Íermo.

Nas hipóteses acima, o lnvestidor teÍá seu horizonte original de investimento reduzido e poderá não

conseguir reinvestir os recursos Íecebidos com a mesma remuneração dos CRl.
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Tano

de S.cutfiuoçõo de Crédrios
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lfioblliátiot do Tmvesslo Sacudtiro.toro

obl átbí do
5.A.,
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e do ,31 SárLs do

1, Emhsão.Ie C.nllkodot de

Recebtwts

lhfiodo em :n de setembro .h mrg, entre o Tmvessl, Securttirudotu 5,A.,

no qua,Llo.le.tc.o,,,ponhlo êmlsso'ú.ros CRI. o
de ogcnte

,2t

Vórt Dtítibui.toto.h

Tltulos e Voloret Mobt^áttos Ltttd, no quotittode

oeol .to Awllsao.

nlscos do Reglmc FlducitÉtio

Descon!,derução do Rcgime Fiduciódo e do p.,trtmônlo Seporado
A Medida ProvisóÍia ne 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em viEor, em seu
que "os nomos que estobeleçom o oÍ"toçõo ou o sepdroção, o quolquer titulo, de

aÍtito

76, estabêlecê

Nttifi,nio de pessoo

lísico ou jutídico nõo ptoduzem eieitos @m rcloção oos débitos de not!íezo fiscol, üevidenciáio ou
trubolhisto, em especigl quonto às gotuntios e oos ptililégios que lhes são

otibuído!. Ademait em seu

parágrafo único, ela prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a
totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, sêu esúlio ou sua massâ falidâ, inclusive os que
tenham sido obieto de s€paÍaçãoou afetaÉo".

Por força da norma acima citadâ, os Créditos lmobiliários e os Íecursos deles decorrentês, inclusive as

Garantias, não obstantê serem objeto do patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores

fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissorã e, em altuns casos, por credores trabalhistas e
previdenciáÍios de pessoas fisicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo êconômico da Emissora,

tendo-se em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de pessoas ou entidades
pertencentes âo mesmo grupo econômico existentes em tais casos,

Caso isso ocoÍra, concorrerão os titulares destes créditos com os titulaÍes dos CRl, de forma

privilegiâda, sobÍe o produto de realiração dos Créditos tmobiliáÍios e das Garantias, em caso de
falência. Nesta hipótese, é possível que os Créditos tmobiliários e as Garantias não venham a ser
suficientes para o pagamento integÍal dos CRI após o pagamento daqueles credores,
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Riscos

R.lqclot odos à Emlssoro

o.

Com reloçAo à

Compaihlo

Manutênção do Rêgiíro pêrante a CVM
A companhia atua no mercado como companhia secuÍitizadora de créditos imobiriários, nos termos
dã Lei ne 9.514/97, bem como de créditos e direitos creditóÍios do a8ronegócio, nos termos da Lei ne

11.076/04, ê sua atuação depende do registro de companhia aberta junto à CVM. Caso a Companhia
venha a nãoatenderos Íequisitos exigidos pelo órgão, em relação a seu.eSistÍode companhia
aberta,
sua autorização pode ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que compÍometeria suô atuação
no

mercado de securitização lmobiliária e do atronegócio e, ponanto, sua atividade principal,

A lmportâncla de uma Equlpê qualifi@da

a perda de membros da equipe operãcionâlda companhia e/ou a sua ihcapacidade de ãtraire
manteÍ
pessoal qualificâdo poderá ter efeito adverso rerevante
sobÍe as atividãdes, situãção financeira e
resultados operacionais da Companhia. O ganho da Companhia provém basicamente
da securitização

de recebíveis. que necessita de uma equipe especializada, paÍa prospecção, estruturação e gestão,
com vasto coohecimento técnico, opeÍacionale mercadológico de nossos produtos. Assim,
eventual
perda de componentes rerevantês da equipe ê a incapacidade de atrair
novos tarentos pode afetar a
capacidade de geração de resultado da Companhia, bem como de gestão dos
ativos da Companhia e
dos valores mobiliários por ela emitidos.
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VotoÉs Mobtt/íátto6 Lada, no quott
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Aeolhta.

Oritinagão dê Nor,os Nêgócios ê Rêdução na Dêmanda por Certlf,cado6 dê Rerebíwis

A Companhia não origina créditos para securitização, sendo suas emissôes realizadas com créditos
adquiaidos de terceiros. Poítanto, o desenvolvimento das etividades da Companhia depende não
apenas do sucesso na identificação de originadores de créditos, na seleção destes e estrutuÍação de
operaçôes de securitização atrativas e seguras para o mercado de capitôis brãsileiÍo, como tâmbém
da situação econômica nos setores, imobiliário e do atronetócio. Visto isso, em virtude dos Íatorês
acima mencionados, a Companhia pode têr dificuldades em identificar os originadoÍes de créditos,

selecionar os créditos e estruturar as operações de securjtização. No que se refere aos riscos
relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetaa a demanda dos investidores p€la

aquisição de CeítiÍicados de Recebíveis tmobiliários ou dê Recebíveis do Agronegócio, Caso a
Companhia não consiga identiÍicar projetos de securitização atrativos para o mercado ou, caso a
demanda pela aquisiÉo de cenificados de RecebÍveis lmobiliários ou certiÍicados de Recebíveis do
Agronegócio venha a ser reduzida, a Companhia poderá ser aÍetada.

b,

Rlscos relaciot odos co

eu controlqdoL

dlrqco

ou indircto, ou gruN de controle

Atuâlmente, a Companhia é controladâ, diretamente, pela empresâ Travessia Assessoria Financeirâ

Ltda. e, indiretamente, pelo Sr. Vinícius Bernardes Basilê SilveiÍa Stopa, que concentrâ em si?
atualmente, a maior expertise das atividades dâ Companhia. A Companhia não pode
que a
Sarantir

eventual mudança de seu controle não resulte em riscos decoÍrentes de tal mudança, incluindo, sem
limitação, diferençôs entre acionistas, estratégiâs,
em vi.tude do conhecimento sobre o

ca

pacidade finance ira e/ou problemas opeÍacionais

negócio.
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Riscos reloclonodos oos seus Íomecedores

A Companhia contrata prestadores de seÍviços teÍceirizados, o que poderá resultar em preiuÍzos.
A Companhia contrata prestadores de serviços terceirizados para â realização de atividades,
tais como

assesroÍes jurídicos, empresâs prestadoras de seÍviços de auditoria

e

cobrança de créditos

pulverirados, agências classificadoÍas de risco, banco liquidante, coordenador
líder paÍa distribuir os

CêrtiÍicados de Recebívêis tmobiliários ou CeÊificados de Recebíveis do Agronegócio, agente de
cobrança, auditoa independente, agente fiduciário, banco escrituÍadoÍ, dentre outros.
caso alguns
destes prestadoÍes de serviços não pÍestem serviços com a qualidade e a8ilidade espeÍada pela
Companhia e/ou exigida nos termos contÍatados no âmbito das emissões dos Certificados

de

RecebÍveis lmobiliáÍios e do Ag.oneSócio, o desempenho da Companhia e sua
capacidade em gerir

seus ativos

e varores mobiriários poÍ era emitidos pode ser afetado adversamente,

afetando

igualmente os titulaÍes dos velores ínobiliários de suas emissõ€s.

Ainda, apesar da Companhia avaliar os riscos relacionados a seus fornecedores
de serviços com base
em histórico pÍoÍissionale relacionamento com mercado, além dê pesquiiar
referências e restrições

e atuar com a diversiÍicação na contÍatação de sêus fornecedores ituarmente reconhecidos no
meÍcado de modo a reduzir a dependência em relãção aos prestadores de
serviço em caso de falência
destes ou alteração relevante na tabela de preços, caso a Companhia não
consiga implêmentar sua
estratégia de diveÍsificação dos prestadores de serviço, poderá Íicar dependente
de determinados
fornecedores especÍÍicos, o que pode afetar os seus resultados.
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Rlscos reloclonddos oos lÉos ctte,/tes

Companhia depende da originação

de novos ne8ócios de secuÍitização imobaliária ou

de

agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos cenificâdos de Recebíveis dê
sua emissão. No que se refe.e aos riscos relacionados aos ihvestidores, inúmerosfatores podem
afetar

a demanda dos

investidores pela aquisição de Cenificados de Recebíveis lmobiliários ou de

AgÍonegócio, por exemplo, alteraçôes na Legislação Tributária que resulte na .eduÉo dos incentivos

fiscais para os investidores o que pode reduzir a demanda dos investidores pela
aquisição de
certificados de Recebíveis hobiriários ou de ceÍtificâdos de Recebíveis do A8ronetócio reduzindo
assim as emissões e como consequência as receitas da Companhia. Fato que poderá
impactar

negativamente

na

habiridade

da

companhia

de

rearizar investimentos necessários

ao

aperfeiçoamehto da gestão dos seus ativos e dos valo.es imobiliáÍios de sua emissão.

Rlscos Raloclonodos

o

Fo/toras

Mdcroeconômkos

Eleltos do Cot corrê.rcld no Mercado

d.

Secu'lttzoçAo

O aumento da competição no mercado de securitização pode acarretar
em redução dê margem nas

receitas de securitiração em contraposição a uma manutenção
do nível de custos fixos o que pode

reduzir os luc.os da Companhiã e, por conseguinte, sua capacidade
de realizar investimentos
necessários ao apeÍÍeiçoamento da gestão dos seus ativos e dos valores imobiliários
de sua
emissão.
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lnteaÍerênclo do Governo Baosllelro na economia

o GoveÍno Brasileiro tem poderes para interviÍ

na economia e, ocasionalmente, modificôr sua política

econômica, podendo adotarmedidas que envolvam controle de salários, píeços, câmbio, remessas de

capitale limitesà importação, entre outros, que podem

ca usa r

efeito adve rso relevante nas atividades

da Emissora, da Devedora, e/ou do Avalista.

As atividades, situâção financeira e resultados operacionais da Emissora, da Devedora
e do Avalista

poderão ser prejudicados de maneira relevante devido a modificações
nas políticas ou normas que
envolvãm ou afetem fatores, tais como (r)taxas dejuÍos; (ii) controres cambiais e restrições
a remessâs
para o exterior, como aqueles que foram impostos em l9g9 e no início
de 1990; (ill) Ílutuações
cambiais; (lv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (vl) política
fiscal; ê (ül) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham
a ocorrer no Brasil ou

que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte doGoverno
Fedêrà|, nas políticôsou normas

que venham a afetar esses ou outros fatoÍes no futuro, pode
contribuir para a inceneza econômica no
Brasil e para aumentar a volatilidade do meÍcado de valores mobiliários
brasileiro, sendo que, assim, tais

incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasireira poderâo píeiudicar
as atividades e
resultados operâcionais da Emissora, da Devedora e/ou do Avalista.

Experlênclo rccente com *cudttzoçãg no Brc,sit

A securitização de créditos imobiliários e do a8Íone8ócio são operações
recentes no Brasil. A Lei ne
9.514/97, quê criou os certificedos de rêcebíveis imobiliários, foi editâde
em 1997, bem como e Lêi ôe

[,^
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11.076/04, que criou os certificados de recebíveis do agÍoneStkio, foi editada em 2004. Entretanto,
só houve um volume maioÍ de emissões de ceÊificados de recebíveis imobiliários
e do aSronegócio
nos últimos anos.

Além disso, a securitização é uma opeíâção mais complexa do que outras
emissões de valores
mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos
da Companhia ou dos
devedores dos financiamentos. Em rãzão da recente experiência
com a securitização no Brasil
e das

incertezas dela decorÍentes, essâ modalidade de operação está sujeita
a disclrssões jurídicas que
poderão ter um efeito adveÍso sobre a Companhia e/ou
sobre os setores e agentes (players)
fioanciados e investidoÍes.

EÍe

ttos d o s m e r co d os I nten oclonols

O vâlor de mercado de valores mobiliários de emissão de
companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes gÍaus, pelas condiçóes econômicas e de meacado de
outros países, incrusive economias

desenvolvidas e emergentes, Emboaa a conjuntura econômica
desses países seja significativamente
diferente da conjuntuÍa econômica do BÍasil, a Íeação dos investidoÍes
aos acontecimentos nesses
países
outros
pode causaí um efeito adverso sobre o varor
de mercado dos varores mobiriários das

companhia' brasireira' crises em outros países de economia êmergente
ou porÍticas econômicâs
diferênciadas podem reduzir o intere'Se dos investidores
nos verores
rnobiriários das companhias

brasileiÍas, incluindoos CRt, o que poderia preiudica.seu pÍeço
de meÍcado. Ademaas, acontecimentos
negativos no mercado financeiÍo e de capitais bÍasileiro,
eventuãis notícias ou indícios de corÍupção

em companhias abertas e em outros emisso.es de títulos
e valores mobiliários e a não aplicação
ri8orosa dôs normas de proteção dos investidores
ou a falta de transparência

das informações ou,

ainda, eventuais situações de cri.e na economia brasileira
e em outras economias poderão infruenciar
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o mercado de capitais brasileiro e impactar negativamentê os títulos ê valores mobiliários emitidos no
Brasil.

A

lnflaçõo

e os

erlorços

do Gov.mo Fedqot de

cornbotê

à

lnffoção podarn conttlbulr

sigrrncofiyomente pord o lnc..tez(, econômica no Brusil

HistoÍicamente, o 8Íasil vem expêrimentando altos índices de inflação. A inflação, juntamente com
medidas governamentais recentes destinâdas a combatê-la, combinada com a especulação pública

sobre possíveis medidas futuras, podem trazer efeitos significâtivos sobre a economia brasileira,
contribuindo para a incerteza econômica existente no grasil e para o aumento da volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro.

As medidas do Governo Federal para controle da inflação podem incluir uma política monetária
restritiva com altâs taxas de juros, restrinSindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o
cresçimento econômico. As taxas de juros têm flutuado de maneira signiÍicativa.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, intervenÉo

no meÍcado de câmbio e açôes para ajustar ou fixar o valor do Real podêrão dêsencadear um efeito
mateÍial desÍavorável sobre a economia brasileiÍa, a Emissora e, também, sobre os devedoÍes dos
financiamentos imobiliários ou de a8rone8ócios, podendo impactar negativamente o desempenho
financeiro dos CRl. Pressões inflacionárias podem levãr a medidas de inteívenção do Governo Federal
sobre a economia, incluindo a implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito

adverso nos negócios, condição financeira

e

resultados da Emissora

e dos

devedores dos

financiamentos imobiliários ou de agronegócios.
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também poderão desencadeaÍ um eÍeito mateÍial dêíavorável sobre a Emissora, a

Devedora e/ou o Avalista, podendo impactar negativamente o desempenho Íinanceiro dos CRl.
PÍessões inflacionárias podem levar a medldas de intervenção do Governo Federal sobre a economia,

incluindo a implementação de políticas governâmentais, que podem ter um eÍeito adverso nos
negócios, condição financeiÍa e Íesultados da Emissora, da DevedoÍa e/ou do Avalista.

Aco,tecimeatos e Parcepção de Rlscos cm Outtos Poíses

O valor de mercado de vàlores mobiliáÍios de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em

difeÍentes graut pelas condiçôes econômicas e de mercado de outros paíset inclusive países da
América Latina e países de economia emergente, inclusive nos Estados Unidos.

A reôção dos investidorês aos ácontecimentos nesses outros paíset pode causar um efeito adverso
sobre o valor de mercado dos valoÍes mobiliários de companhias bÍasileiras, inclusive dos certiÍicados
de recebíveis do agÍonegócio e cenificados de recebívêis imobiliáíios, emitidos pela Emissora. Crises
em outros países de economiã emergente, incluindo os da América Latinã, têm afetado adveÍsâmente

a disponibilidade de crédito para empresas bÍasileiras no mercado externo, a saída si8nificativa de
recursos do país e a diminuição na quantidade de moeda estrangeira investida no país, podendo,
ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliáÍios das companhias brasileiras, o que
poderiã prejudicar o pÍeço de mercado dos ceÍtificados de Íecebíveis imobiliáÍios e afetãr, dirêta ou

indiretamente a Emissora, a Devedora e/ou o Avalista.
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operafio

vos oos Compromlssos de Venda e C,ompro

A principal Barantia outoreada à Operação consiste na

Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios

ori8inados por ocasião da formalização dos Compromissos de venda e Compra. ainda, a modelagem

financeira prevista para pagamento da CCB e, consequente, dos cRl, consideÍa a utilizaÉo de tais
Direitos CreditóÍios para a realização dos pagamentos ordinários (ou seja, da Amortização Programada

e dos Juros RemuneratóÍios), quanto para a realização dos pagamentos extraordinários (ou seja,

a

Amortização Extraordinária Compulsória).

No entanto, os Direitos Creditórios originados por ocasião dos compromissos de Venda e Compra,

adicionalmente ao risco de cÍédito de pa8amento pelos Adquirentes, estão suieitos a hipóteses de
distratos, ou ainda, de renegociaçóes. Quaisquer renegociaçóes ou distratog resultam em eventos de
Pagamento Antecipado Compulsório da Cédula e, consequentemente, de Amortização Extraordinária

CompulsóÍia dos CRl. No entanto, não é possível asseturar que a Devedora ou, ainda, o Avalista, terão
recursos suÍicientes paía arcar com tais Pagamentos Antecipados Compulsóíio§.

A não realização de PaSamentos Antecipados CompulsóÍios pode resultar no vencimênto antecipado

da CCB e em tãl situâção, não é possível asseSuíar que a Devedora e/ou o Avalista terão recuÍsos
suficiêntes para arcar com tâis pagamentos, não sendo possível, ainda, ãfirmar que as GarantiaS, câso
executadas, serão suÍicientes para arcar com as obrigações Íinanceiras,

o que pode resultar

em

prejuíros aos lnvestidoÍes.
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A

responsabilidade pela administração

e

cobÍança dos DiÍeitos CreditóÍios decorrentes dos

Compromissos de Venda e Compra cedidos fiduciariamente em Sarantia da opeÍação, recai sobÍe o
Servicer. Não é possível assegu.ar que Servicer nào terá dificuldades na realitação da cobrança, pelo

fato de não possuir relacionamento cgmeÍcial com os Adquirentes, entre outros riscos que podem vir
a prejudicar os investidores.

Na eventualidade do SeNicer vier a não prestaÍ os sediços de Sestão e cobrança de forma dilitente,

nos termos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária, a Emissora poderá contÍatar terceiro para
pÍestar tais serviços, o que pode resultar em prejuízos aos investidores, uma vez que a transÍerência

da Sestão e cobrança é um procedimênto opeÍacional trabalhoso e que pode ser demorado,
especialmente na hipótese de a Devedora e/ou o ServiceÍ não colaboÍarem durante o procedimento
de Íealizôção de tal transferência.

Riscot decorrentes dq Audftol/io lutídlco

No âmbito da Operação, está sendo realizada auditoÍia.iurídica restrita no Empreendimento, na
Devedora, e no Avalista, e nos antecessores na propriedade dos imóveis nos quais estão sendo
desenvolvidos o Empreendimento

("A!!t!9t!!]gI!I!A").

Tal Auditoria Jurídica está sendo procedida

por escritório de advocacia especializado no setor imobiliário e de mercado de capitais, conÍorme
contratado pela Emirsora, e tem como escopo as principais certidõ€s Íiscais e Íorenses relacionadas

a

cada um dos itens de análise, emitidas pa.a a comarca dos imóveis e da sede/domicÍio das pessoas

t,

jurídicãs ou físicas objeto da análise,
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Não obstante, a AuditoÍia lurídica não tem o condão de ser exaustiva e pode nâo sêr capaz de

identificar todos os eventuais e potenciais passivos e riscos para a Operação, se.ia por conta de seu

escopo reduzido, seja

em razão da não apresentação da

integralidade

dos

documentos/esclarecimentos solicitados. Ademais, não foi realizada auditoria jurídica ou financeira

tendo como objeto de análise os adquirentes das Unidades do Empreendimento cujos Direitos
Creditórios foram cedidos fiduciariamente em garantia da Operação.

Desta forma, caso surjam evêntuais passivos ou riscos não mapeados na Auditoriâ lurídica, o fluxo de

pa8amento dos Créditos lmobiliários ou mesmo o processo e valor de excussão das Garantias podêrão

sofreÍ impactos negativos, fatos estes que podem impadar o retorno financeiro esperado pelos
investidores dos CRl.

A impossibilidade de confirmação sobre a regulôridade da constitr.rição da Cêssão Fiduciáriâ de Direitos

CrêditóÍios, pode concentrar o risco na Devedora e no Avalista e não temos como afirmar se estes

terão patrimônio suficiente para arcar com as Obrigações Garantidâs. A não realização de âuditoria
jurídica completa, conforme acima descrito, não confere ã seEUÉnça com rêlação à total ausência de
contingências envolvendo a Devedora, o Avalista, o Empreendimento, os Créditos lmobiliários e/ou

os Direitos Creditórios, sendo que, a identificação posterior de contingências relevantes pode
prêjudicar a solvênciâ da Devedora e do Avalista e/ou resultâr em vícios ê até mesmo alguma nulidade
com relação à constituição das Garantias, o que pode resultar em prejuízos aos investidores.

Risco rciercnte

à constituiçõo do Alienoçõo Flduclárlo de Quotos e

Cessão

Fiducitáic de Direitos

Econômicos

A MZM Participações Ltda., inscrita no

CNPJ sob n"13./t45.281/0o01-38 e

a MZM PaÍticipações tC

Ltde., inscrite no CNPJ sob n"13.,145.294/0001-07, titulaÍes da totalidade das Quotas dâ Devêdora, não
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Íoram objeto de ânálise (auditoÍia jurÍdica), de forma que não é possÍvel assegurar a inexistência de
pendências Íelevantes contrâ as fiduciantes. Assim, não é possível asseSura r a vâlidâde da constituição

da AlienaÉo Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciária de Direitos Econômicos, sendo que,

a

identificação posteÍior de contingências Íele\ràntes pode resultar em vícios e até mesmo ãl8uma
nulidade com relação à constituição desta garantia, o que pode ÍesultaÍ em prêjuízos aos investidores.

Rtscos tdeatülcodos t

o Audíto

o Jurldlca (Prcceslos

do Avallno)

No ámbito da Auditoria Jurídica Restrita foÍam identificâdos 2 processos, não 8aÍãntidos em juízo,

contra o Avalista, cujos valores somam aproximadamente RS 11.9q).000,0O (onze milhões e
novecentos mil reais). Caso o Avalista seia condenado no âmbito de tais processos, não é possível

asseturaÍ que e§te terá patrimônio Suficiente para arcar com taiS condenaçóes, o que pode Íesultar
em prejuízos diretos ou indiretos à Devedora e ao grupo econômico do qual esta faz parte e que é
controlado pelo Avalista, podendo Íesultar, ainda, em riscos diretos ou indiretos à OpeÍação, como
distratos a Compromissos de Venda e ComPra e/ou inadimplemento de obÍigações de pagamento que
ôcionem Eventos de vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRl.

Caso seja acionado um Evento de vencimento Antecipado, não é possível asseguraÍ que a Devedora

e/ou o Avalista teÍão recursos suficientes para arcar com as obriSações de pâEamento ê, ainda, que
as GaÍantias serão suficientes para arcar com a totalidade das Obrigações Garãntidas, podendo
Íesultôr, consequentemente, em prejuízos aos Titulares dos CRl.

Rtscos

ldcotlÍkodos no Audltotlo lutídlco (Potsivo Fiscolt

No âmbito da Auditoria lurídica Restrita, veÍificamos que a Devedora tem débitos fiscais com
Fâzenda Nacional e

o

FGTS,

já inscritos êm Dívida Ativa, que somam pouco mais de

a

RS200 000,00
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mil reais), bem como débitor ainda não inscritos em Dívida Ativa, que

somam

aproximadaínente R530O.000,m (tíezentos mil reais).

Além destes débitos, ainda consta uma dívida por faltâ dê pagamênto do IPTU

-

lmposto Predial e

Territorial UÍbano, de apÍoximadamente RS2OO.qrO,OO (durentos mil reais), referente ao lmóvêl no
qual seÍá de5envolvido o Empreendimento lmobiliário.

Caso

a Devedora não realize os pagamentos ou obtenha a suspênsão da exigibilidade dos débitos

fiscais supramencionados no prazo de até 60 (sêssentaldias contados do pÍimêiro desembolso da ccB

e comprove tais pa8amentos ou suspensão da exigibilidade mediante a apÍesentação de certidões
negativas ou positivas com efeitos de negativa, conforme aplicável, será ôcionado um Evento de
Vencimento Antecipado da CCB e, consequentemente, dos CRl.

Caso seja acionado um Evento de Vencimento Antecipado, não é possível assegurar quê a oevedora

e/ou o Avalista terão recursos suficientei Para arcar com as obriSações de pagamento e, ainda, que
as Garantias serão suÍicientes para arcaÍ com a totalidade das obritações Garantidas, podendo
resultar, consequentemente, em prejuízos ôos Ítulares dos CRl,

Risco reÍeren,a

à não oP..tantdçõo dos docuúentos soltcltdos tto Audltorlo lÜidicd

A Devedora e os Avalista não apresentaram alguns dos documentos solicitados, de forma que não é
possível asseSura r a inexistência de ônus e apontamentos relevantês sobre o Empreendimento, sobre
a Devedora

e/ou sobre o Avalista. AlSuns documentos seÍão apresentados posteriormentê, não sendo

possível mensurar, portanto, os apontamentos que possam aparecer nas certidóes A não realização
de auditoria juÍidica completa, conforme acima descrito, não confere a seSurança com relação à total

âusência de contingências envolvendo

a Devedora, os Avalista, o Empreendimento, os Créditos

ê

I
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eovótú

Dlsatlbuuoto d.Traubs. vabrcs MobllÉdos Lúo,noquolllto.,e

owl do avglbto,

lmobiliários e/ou os Direitos Creditórios, sendo que, a identificação posterior de contingências
relevantes pode prejudicar a solvência da DevedoÍa e doAvalista e/ou resultar em vicios e até mesmo

alguma nulidade com relação à constituiçâo das Garantias, o que pode Íesultar em preiuízos aos
investidores.

Risco

rqerente à posslbtltdode de o Audltotio lurldlço não ser conctuldo

É possível que os investidores

informações refeÍêntes

à

optem por dispensar o recêbimento de determinados documentos ou

Auditoria Jurídica, e que permitam a liquidação finãnceira da Operação antes

da conclusão da AuditoÍia lurídica. Nesta situação, é possível que a Auditoria Jurídica não seja
finalizada ou, ainda, caio finalizada, venha a ser concluída de Íorma insatisfatória, sem que os
investidores possuâm alSum rêmédio contra tal íãto, umâ vez que não há hipótese de vencimento
antecipado específica nerte sentido. A falta de conclusão da Auditoria Jurídica ou a sua conclusão de

forma insatisfatória {na hipótese de o investidor vir a dispensar a conclusão da auditoria e permitir a
liquidação financeira sem que esta condição precedente seja verificada), traz alto risco à operação,
uma vez que nessas Situações, há um consequente aumento no risco de não pagamento por parte da

Devedora e do Avalista, assim como da confiSuração de situaçõês de Íraude contÍa credores e/ou

fraude à execução com relôção à constituição das Garantias, em êspecial, a cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios.

Riscos Relocionodos à5 obros de dcsaavolviõento do Emprecadlrnento

ConfoÍme descrito neste Termo de Securitização

e

nos demais Documentos da Opeíação, o

,Al\

)

Empreendimento encontra-se em fase de construção.

Desta forma, quaisqueÍ problemas relacionados às obras de desenvolvimento do Empreendimento,
sejam decoÍrentes de atrâsos, estouro de orçamento, não contratação na oata dê Emissão de todos
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os fornecedores para as obras, sinistros, eventos de caso

cassôção de licençâs, má condução das obras,

foítuito ou força maior, não obtenção ou

eros técnicos, entre outros, poderão impactar

diretamente a expectativa de retorno financeiro dos investidores dos CRl, seia em decorrência de
impactos negativos no fluxo de pagamento dos créditos lmobiliários ou na perda dê valor do
Empreendimento e insuÍiciência de recursos para desenvolvimento das obras. Em quaisquer dessas
situaçôes, é possível que os adquirentes optem por distratar os Compromissos de Vênda e Compra
firmados, e que, nesta Situôção, esta ou o Avalistâ não possuam patrimônio Suficiênte para arcar com
a obrigação de Pagamênto Antecipado Compulsório da Cédula ê, consequentemente, dos CRl.

Riscos

de lnsuficiêncl(, dos Gorontios e de Difrculdodes no Processo de Execução

No caso de inadimplemento dos créditos lmobiliários por partê da Devedora, a SecuÍitizadora

terá que iniciar o procedimento de execução das Garantias. Não há como asse8urar que

as

Garantias, quando executadas, serão suficiêntes para recuperaro valor necessário para amortizar

integralmente os CRl, Caso isso ocorÍa os Titulares dos CRI poderão ser afetados.

Além disso, na hipótese de inadimplemento dos Créditos lmobiliários por parte da Devedorã e do
Avalista, a securitizadora iniciará o pÍocesso de excussão das Garantias, e não é possível afirmar se
tais Garantiâs serão excutidas de Íorma célere, nos termos pÍevistos nos respectivos instrumentos de
constituição das referidas garantias.

Risco

de imposslb ldode de constituição da atieÍ,,q,ção Fiducitátio dos Futuros Unidcdes

Na Data de Emissão, Íoram compromissadas à venda percentual superior a 95% (novênta e cinco por

)n

cento) da totalidade das Unidades do Empreendimento. No entanto, caso (i) a quantidade total de
Unidades em Estoque venha a equivaler ao percentual igual ou superior a 10% (dez por cento) da

totalidade das Unidades, conforme medição a ser reâlizado pelo servícer, mensalmente, até o
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(quinto) dia útil de câda mês; ou (ii) ocorra algum Evento de vencimento antecipado, a Devedora será
obriSada a alienâr fiduciariamente as lJnidades em Estoque.

No entanto, não é possível afiÍmaÍ que a Devedora irá cumpriÍ a sua obriSação de constituição da
Alienação Fiduciária, o quê pode resultar em um Evento de Vencimento Antecipado da Cédula e,
consequênte, dos CRl.

A DevedoÍa outorgou ProcuÍação

PÚblicã

à Emissora para que estâ possa constituir â Alienação

FiduciáÍia, caso a DevedoÍa não o faça no prazo previsto no Contrato de Cessão tiduciária. Não

obstantê, não é possível afirmar que tais Alienações Fiduciárias serão validamente constituídôs, uma
vez que a sua plena constituição e eventual exêcução, depende de a Devêdora não

ter realizado

a sua

constituição em Íraude contra credores e/ou fÍaudê à execução.

Rlscos

de t,,surlclênclo dos Avdis

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários por paÍte da oevedora ê do Avalista e no caso
de inadimplemento dos CRI por pane do Avalista, a Secuíitizadora teÍá que iniciar a cobÍança ]udicial

da Devedora e/ou do Avalista, que poderão não ter patrimônio suficiente para tarantir com o
cumprimento dâs obriSações assumidas. Não há como asseguraÍ que o Avalista, quando executado,
terão recursos suficientes para recuperar o valor necessário para amortizar integralmente os CRl. caso
isso ocorra os

Íitulares dos cRl podeíão ser afetados.

Rlsco rctercnte à ,rõo lmplementoção dos Coadiçáes Precedentes

J

caso as Condições Precedentes não sejam verificadas, os cRl não serão integralizados, de Íorma que
a Oferta será cancelada, o que poderá resultar em pÍejuízo aos investidores que estiveÍem contando

,AA

com a aplicação de recursos na integralização dos CRI objeto da Ofena. Em tal situação, o§ recursos
inteSralizados pelos investidores serão devolvidos sem qualquer corÍeção, dêduzidos os evêntuais
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tributos incidentes e deduzidas todas e quaisquêr despesas incorÍidas ao Patrimônio Sepârado até o
momento da devolução dos refeÍidos recursos.

nisco

tqcrente à Subordinoção

Os CRI Seniores possuem prioÍidade no pagamento, de Íormâ que os CRI Subordinados seÍão paSos

apenas após o pagamento dos CRI Seniores. Neste cãso, caso falte recursos para paSamento dos CRl,
os CRI Subordinados poderão sofrer prejuízos,

cqpocldqde de Pogomento

A Devedora, no decurso dos

Seus negócios, contrata flnânciamentos bancários, especialmente

mediante a formalização (i) de contratos de financiamento à produção de empreendimentos que são
construídos pela Devedora e desenvolvidos por sociedades de propósito e§pêcífico contÍoladas pela
DevedoÍa; e (ii) de cédulas de crédito bancário para capital de 8iro. caso a Devedora, por qualquer

motivo, deixem de arcar com suas obriSações de pagamento no âmbito de tais financiamentos, ou

ainda, deixe de cumpÍiÍ com altuma obritôção pÍevista nos instÍumentos celebÍados com as
instituições financeiras Íinanciadoras, pode vir a ser acionado um evento de vencimento antecipado

em quaisquêr desses contratos, que pode resultar no vencimento cruzado das dívidas dâ Devedora
l"cross deÍouft'1, o quê inclui, o vencimento antecipado da CcB. Em quaisquer desses cenários, não é
possível afiÍmar se

a Devedora e/ou o Avalista terão recursos suficientes para arcar com tais

I

obrigações, o que pode resultar em prejuízos aos investidores.
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cúusurA

DÉctMA orÍavAr DtsPostçÕEs GERA|S

18.1. lnfoÍmacões: Sempre que solicitado pelos lnvestidores, a

Emissora lhes dará acesso aos

relató.ios de gestão dos Créditos lmobiliáÍios, vinculados aos CRI pelo presente Termo de
securitização, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar do recebimento pela Emissora da
referida solicitação.

18.2.

Divisibilidade: Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo de securitização ser

julgada ilegal, ineficaz ou inválida, pÍevalecerão válidas e eficazes as demais disposições não ãfetadas
por taljul8amento, compÍometendo-se as PaÍtes a substituir a disposição afetadâ por outra que, na
medida do possível, produza efeitos semelhantes.

18,3.llllyisihildêdÊ:

As Panes declaram e reconhecem que o presente Termo desecuritização integra

um coniunto de negociações de interesses recíprocos e complexos, envolvendo a celebração, além
deste Termo de Securitização, dos demais Documentos da Operação, razão por que nenhum dos
Documentos da opeÍação poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente.

18.4. lndependência: Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
Íaculdade ou remédio que caiba ao Agente FiduciáÍio e/ou aos lnvestidores êm razão de qualqueí
inadimplemento das obriSações da Emissora, pÍêjudicará tâis diÍêitos, faculdades ou rêmédios, ou
será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concoÍdância com tal inadimplemento, nem

constituiÍá novação ou modificação de quaisquer outras obritações assumidas pela Emissora ou

tu
/^

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso
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18.5. lÍíevoqabilidade: O presente TeÍmo de Securitização é firmado em @ráter iÍrevo8ável

e

irretratável, obrigando ai Partês por sie seus sucessores.

18.6. yêICêCeje-êllgEs0C§-PS§lgIigIC§:

Todas as alteÍações do presente Terno de SecuÍitização

somente seÍãoválidas se realizadas por escrito e aprovadas pelos lnvestidores, observados os quóruns
previstos neste Termo de Securitização.

18.7. A9 Partesconcordam que o presenteTermo de Securitização, assim como oSdemais Documentos

da Operação, poderão ser altêrâdos, sem â nêcêssidade de qualquer aprovação dos Titulare5 dos CRl,

sempre quê

e somente: (i) quando tal

alteração decorreÍ exclusivamente da necessidade de

atendimento a êxi8ências de adequação a normas legais, re8ulamentares ou exigências da CVM ou da

B3 ou dos demâis (auto)reguladores, inclusive quando dêcorrente de eriSências cartorárias
devidamente comprovadas; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiÍo, de
digitação ou aritmético; (lll) quando tais alteraçõet a quaisquer dos Documentos da Operação já
estiverem expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operação; ou

(iv) em vinude da atualização dos dados cadastÍais das Paítes, tais como alteíação na razão social,
endeÍeço e telefone, entÍe outíos, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os
Titulares dos CRl.

cúusur.a DÉcrMA NoNA: NonFrcÁçÕEs

19.1.

Comunicacões: Todas ãs comunicaçôes entre ôs PaÊes serão consideradas válidas, se feitas

porescÍito,

a

partirde seu Íecebimento conforme

os dados de contato abaixo, ou

outÍos que

a§ Pôrtes

venham a indicar, por escrito, no curso deste Termo de Securitização:

À"t

i
/\A

0

1\l(

Íei],,]o.t

hobíttóílot do nayílss/Ú 5.cuthho.Ioío 5.a., frrnpt
na quottdo.te
de ogenae

72t. .h ,3.

Secudthação de Cré.tLos títobllórtos .to
o

.ín

n

Sétics.h

de s.aernbto ck

,,

Emissão

d.

CQttltlco.tos

.b

Recêbht ls

mt9, .t ar. o Í,aycssb s.ctttLl,,do,o s-4.,

dot CRI. o vótu| Dbí,lbu/doto.te Ítaubs. vobtes Mob lá.los Lt,to, na quo

d. compoâhlo.mhsot[

dúe

Nu.ládo, con o avol do Avollsta.

Poru o Emissoro
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Endereço: Rua Conselheiro Crispiniano, ne 105, Coniunto 43, sala 05, República
CEP

01.037-001- São Paulo

- SP

At: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Telefone: (11) 2663 - 8532
E-mai I :

ti@gÍlpqEayCssialgE

Poro o agente Fiducititio

vÓRTx DISTRIEUIDORÁ DE TÍTULOS

E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA'

Endereço: Av. BriSadeiro FaÍia Lima, ne 2277, conjunto 202, CEP 01452-00, Jardim Paulistano
CEP

01452-000

-

São Paulo - SP

At: Eugenia queiroga
Telefone: (11) 303G7177

E-mail: Agg!üe.t!dqOêID-@]@4!r9!LII ou p!-@y9-dI49I!-!I][ApC!!§ para precificação do
ativo)

Poro o avolísto :

contãtos indlcados na CCB.

19.2. AyEg-dC-BeçelEglf9:

A Emissorô e o Agente FiduciáÍio se obrigam a iníormar às outía§, por

à

escrito, toda e qualquer modificação de seus endereços, sob pena de as comunicações enviadas aos

endereços constantes do preâmbulo deste Termo de Securitização seÍem considêradas como

N

eÍetivedas 2 (dois) Dias Úteis após ã respectiva expêdição.
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pRtMEtRA: LEGtslÁçÃo

aPuúvEL

E

FoRo

Leqislacão Aolicável: Este Termo de Securitização será re8ido, interpretado e processado de

acordo com as leis da República Fedêrativa do Brasil.

20.2. f9I9: As Parter eletem o Foro

da comarca de são Paulo, Estado de são Paulo, como o único

competente paÍa dirimir quaisquer questões ou lití8ios oÍiginários deste Termo de Securitização,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seia ou venha a ser'

O presente Termo de Securitização é Íirmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na prêsença de 2

(duas) têstemunhas.

são Paulo, 30 de setembÍo de 2019.
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TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
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(Pógino de ossinotutos 2/3 Termo de Secuitizoçõo de ctéditos lmobiliários do 72s e do 73e séies do

1e Emissõo de CertiÍicodos de Recebiveis tmobiliátios do Truvessio Secutitizodoto 5.A., Íirmodo em 30
de setembrc de 2079, entre oTruvessío Secutitizodoro S-A., no quolidode de componhio emissoro dos
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con o ovql do Avolisto)
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FRANCISCO DIOGO MAGNANI

Avolisto

MIRIAI$ ZANETTI MAGNANI
Cônjuge do Avolisto

Testemunhas:

RG: {5 é6S q65-Í
CPF:3Yq. rc] .5y( -Í6

Ar. ua G*ru"

Cit,thnr"
Nome:(hl\r,\'({r^- (
p6,

..r

cPF:L

3.r\,r

5.>

I

a.

lti

\. \, r,\r.

r.

lra, à1\O?J -:j(

/

t ,{?

/ \.rd

lmúilürbs th 1:2, e .to X)t Sérks do ,, Emitsáo t . cern'ftobs úc R.@brv.ls
tmoblllódos dd Ítol,.ssla Secu,ltao.toto SA-,lhitot o.m 30.L s.Embro & 207, êna,e o Tíaves.b Sacuílirodoto 5A.,
ao qualdodê de .onponhb emlsson dírs CRI . o Vórtx Dlsttlbuldotu de tulos e VoloQs Moullárlot Lado, na quolldode

T.no

de Seatdtlzoçdo de Cúdhot

.te oCE.tt

Nttcilitb,

com o oyol do Ayolistu.

ANEXO I

ÍÂBEIA

DE PAGAMENTO DE IUROS E AMORTIZAçÃO OOS CRI SENIORES

Data

Patâhênto de ruro! Íexa de AmortizaÉo

lncorpo.aÉo

0,00009a

Sim

1,42ú6

Sim

2,lüXrX

sim

4.28/)o%
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Slm
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ANEXO II

TABEIÁ DE PAGAMENÍO DE JUROS
Data

E

AMORTIZAçáO DOS CRI SUBORDINADOS

PâSamento dê Juros Taxa do AmoÊltaÉo
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20,t40016
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0,0o00%
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0,Ín,ll*

lncoÍporaÉo

0,moo%

lncoÍporaç5o

0,txxlo%

lncorpor.ção

0,qEor

slm

10o,00o096

N\

747

^\d
7' s§

sr

Termo de Securt zoçõo de OMltos línob

lá os tto t2t ê .lo 73t

'érl.t

do

7t

Eúlstdo

.t.

@ttlfrcodos

d.

Rê.ebíYels

hobililt,bs .to f ,Etessic *cuíLlbttorn s.A., frrmodo .m ln d. seltmÚ,o de 2or9, enat o r,oyessb s.cu.Lhodotz SA.,
io qúllhd. tk @rn,Er tb e,,rB,,,,' .ros c&t . o vórn ollÍ,,b/r'ldoto d. Ífxtbs e volotct tlroblllóíbt Lado, N quolk o.L
de ogena. Nuctá,io, com o ovdl do avolitao.

aNEXO

lll

DECT.ARÁçáO DE CUSTÓDh DAS ESCRTTURAS DE EM§SÃO OE CCI
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Emli.ão
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aeccblvels

2079, enlrz o f ,oYessb sgctttltlrodo'o sÀ.,

vóta ortuibuuoro d.ltn bs. vobr6 Moblllttbs L'/a'

aa quolklo.L

owl do awlbto.
DECTARAçÃO DE CUSTÓDIA

vóRTx olsTRlBUlDoRÂ oE TÍTULos

A

E

vaLoREs MosluÁR|os LTDA., instit'riçào financeira, com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. BriSadeiro faria Lima, ne 2277, conjunto 202, CEP
01452-OOO, inscÍita no CNPI sob

o

ne 22.610.500/0001-88, nêste

ato rePÍesentada na formâ de seu

Contrato Social ("hS!XUçã99§!9di4!C"), na qualidade dê instituição custodiante do "lnstrumento

potticulot de Emissão de cédulo de cédito lmobiliário sem Gotuntio Reol lmobiliótio sob o Fomo
Escritulof ("ES!!i!uIêiqEI!rE!ã9i9-.!íl!"), por meio do qual foi emitida a cédula de crédito lmobiliário
inteSral, em série única, para, em conjunto, Íepresentar a inteSralidade dos Créditos lmobiliários'
conforme definidos na EscÍitura de Emissão de CCl, DECLARA, para os fins do pará8raÍo único do artigo
23 da Lei ne 10.931, de 2 de agosto de 2004, confoÍmê alterada

("!gl!q93!"),

que lhe foÍam entregues

paÍa custódia 1 (uma)via original e a§sinadâ da Escritura de Emissão de CCI e que, conforme o "IeÍmo

e do 73s Sé es do

7i

Emissdo de Cettifrcodos de

Recebíveis trnobiliótios do Írcvessio secu tizodoto s.A." , celebÍado em

05

de setembro de 2019' entÍe

de Secuitizoção de Ctéditos trnobiliórios dd

72s

a Emissora e esta tnstituição Custodiante, na qualidãde de agente fiduciário
a

('TeIqpiC.!Cqi!E!d9"1

cct se encontram devidamente vinculadas aos certiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 12! e da 13'

sériesdaltemissão(.çBI,,e"Emissão",íespectivamente)daTRAvEsslAsEcuRlTlzADoRAs.A.,
companhia aberta, com sede na Cidade de 5ão Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Rua Conselheiro
Crispiniano, no 105, Conjunto 43, sala 05,

CEP

01037-001, inscrita no CNPJ sob o ne 26 609 050/0001-64

("Emissora"), tendo sido, conforme o TeÍmo de Securitização, instituído

o reSime Íiduciário

pela

que ela representâ e seus
Emissora, no Teímo de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários
alterada'
acêssórios e Sarantia§, nos termos da Lei n9 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme

Ainda, declara quê a Escritura de Emissão de CCl, poÍ meio da qual a CCI foi emitida' encontG-se
que o Termo de
custodiada nesta lnstituição custodiante, nos termos do artiSo 18, § 4s, da Lei 10.931, e
23 da
Securitização está registrado nesta lnstituição Custodiante, na forma do ParágraÍo único do ArtiSo
Lei 10.931.

,,

ld-S

f.rmo de Se.udtizoçAo de Ctídltos lmob k tbs t o ,2,

.

lmoblfiátlos tto fruyest/o Scarr|'trodo,[ s.a.,lhmddo cm
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CRI

.ro

,3. séd.t

1. EmB o t . C.dltko&s ó. n czbÍe?ls
2Og entE z Trt,l/€sslo Sêdrrldrodoto s.a.,

.to

e d Vórd Dlstíl,/.tlttoft de Títubs e Vdlor.s Mob láttos L.do, nd qudlldoda

da ogenae Nucládo, com o oval ato avollsto.

são Paulo,30 de setembro dê 2019.

vÓRTx DISTRIBUIOORA DE TÍTULOS

E VALORES

Nome:

Nome:

Cargo:

CarSo:

MOEIIIÁRIOS LTDA
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ANEXO IV
OECTARAçÁO DO COORDENADOR IÍDER

(Esto pógino

Íoi intencionolrnente deixodo em brunco,)
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tmobtlÉttos do Ítuvesslo Secuftkodora S.A. frmodo em

ln

ao quotldod. de @f,,ponhb .ínlstoto dot
de ogente frduclótb, @n o

CAt 2

do

,3.

*t

.lo 7, Emissão

de s.a.mhrc tt.2Or9, ent

o Vótú O/6dbukto'E

"

tt

C.rtlfuabs d. Reclbtvcls

o ftzeêst/E SccutHmdoru 5.4.,

d. fttubs . Vob.zs MoblM.bs Ldd' N qua dotk

owl do awllslo.

oEctARAçÃO OO COOROENADOR LíOER

A TERRA TNVESTIMENTOS OISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBIIúRIOS ITDA., instituição
integrante do gistema de distÍibuição de valores mobiliários, inscÍita no cNPJ ne 03 751.794/0001'13,
com sede na Rua Joaquim Floriano, nq 1OO, Se andaÍ, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, atua

como instituição intermediária líder, nette ato representada na foÍma de seu contrato sociô1, na
qualidade de instituição intermediária líder da 12r e 13e SéÍies da

li

Emissão de Certificados de

Recebíveis lmobiliários ("Emissão") da TRAVESSIA SECURITIZAOORA S.A., companhia aberta, com sede
nã Cidade de São Páulo, Estado de São Paulo, na Rua ConselheiÍo Crispiniano, ne 10S, ConjuÔto 43, 5alâ
05, CEP 01037-001, inscrita no cNPl sob o ne 26.609.050/0001-64 ("Emissora"), declara nos termos da

lnstrução CVM ns 476, de 16 de.ianeiro de 2009, confoÍme alterâda, para todos os Íins e eÍeitos, que
verificou, em conjunto com a Emissora e o a8ente fiduciário da Emissão, a leSalidade ê ausência de vícios
da operação, além de ter agido com diligência para asseguraÍ a veracidade, consistência, correÉo e
suÍiciência das informações prêstadâs pela Emissora no Termo de SecuÍitização de créditos lmobiliários
da Emissão.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.

TERRA INVESTIMENTOS OISTRIBUIDORA DE ÍÍTULOS E VALORES MOBILÉR|oS

LÍDA

coodenodot Lider
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Carto:

Carto:
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5.L, ihmodo.m
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CRI
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2OE, .nllg o f,Ewssi, SQcu tladoru SÀ.'

'á,aêmi,o
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ANEXO V
DECLARAçÃO OA EMISSORA

(Esto pógino

Íoi intencionolmente deixodo em bronco.)
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,3, 5/dê. do ,r Embs/,o .tê C2ttlfuúí d. R?.rbtY.ls
lmobttiltttos do Írowsslo 5€currtkodo,E S-A., tl/Í,,d,do em il tk sclrmâ,o & mt,.na,! o nzy€ssb *cu tlradoft S-a.,
io quoldode tt .omponhia .filtsoÚ dos cP.l e a vótú olsúlbuldofi .t. Íltubt. vdlor., Moblllódos Ldo, no quofidod.
Íeflrro de s.ct tfrbí,í,o de Cú<rtaot lmobllrádot da ,2r e do

d.

oeeÍae

Nucátb,

com o oyol

.h AwlhoDECIARAçÃO DA EMISSORA

TRÂVESSIA SECURIÍIZAÍX)RA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de S'ão

Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, nc 105, Conjunto 43, sala 05, cEP olo37-001, inscÍita no cNPl sob

o ne 26.609.050/0001-64, neste ato representada na formâ de seu Estatuto Sociâl ("E!qi§§qq"),

na

qualidade de companhia emissora dos certificados de Recebíveis lmobiliários da 12! e 13! Sériês de sua
nos
1r Emissão ("g8!'e "EE!§§êS", respectivamente), que serãoobjeto de ofena Públicâ de distrib'riÉo,

que a TERRA
teÍmos da lnstÍuÉo CVM ns 476, de 16 de ianeiro de 2009, conforme altêrada, em
instltuição intetrântê
TNVESTTMENTOS D|STR|BU|DORÁ DE TÍTULOS E VALORES MOBIUÁRIOS LTDA.,
com sede na
do sistema de distrlbuição de valores mobiliários, inscrita no cNPJ ne 03 751 794/0q)1-13'

Paulo' atua como
Rua loaquim Floriano, ne 1OO, 5e andãr, na Cidade de são Paulo, Estado de São
DE TÍTULOS E
instituição intermediária líder ("Coordenador Líde/), e em que a VÓRÍX DISTRIBUIDORA
de São Paulo' Estado de são
VALORES MOBILIARIoS LTDA., instituição financeira, com sede nâ cidade

Paulo, na Av. Bíigadeiro

Íaria lima. ne 2277, conjunto 202,

cEP

01452{Oo, inscrita no

CNPJ sob

o

ne

atua como agente
22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contÍato social'
que verificou' em conjunto com o
fiduciário ("AgeI!9-E!du!ÉIiq"), declara, para todos os fins e eÍeitos,
operação' além de teragido
coordenador Líder e oAgente tiduciário, a legalidade e ausência devícios da
com diligência paÍa verifiçar

a

prestadas
veíacidade, consistência, corÍeÉo e suÍiciência das inÍoímaçóes

pela Emissora no Termo de Securitização de CÍéditos lmobiliários da Emissão'
5ão Paulo,30 de setembÍo de 2019.

TRAVESSIA SECURIÍZÂDORA S.A.

k

Emissoto

Nome:

Nomê:

Cargo:

Cargo:
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ê valorcs Mobiliótlos Lado, na quoli.rode

owl do aval&d.
ANEXO VI
DECTARAçÃO DO AGENÍE FIOUCÁRIO

(Esto págino

Íoi intencionolnente deixodo em bÍonco')

b

/tu\
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- \(P"

I '{t'

Íeflno.le SecuímroçAo.t ct&taos tmoblllórlos.lo ,2t e.to 73, sé't,€s.to t EnE do de canlfrcottos.h Recebtuek
hnobfrtár/ps do Ttzv.ssio Sccutttbodo,! S,a., rlrmodo .m g tk s.Éínb'D d. mt9, .nt c o Írdr.ttb *curiairodom 5-A.'
no quotidod. de cofiponhla emlstoto
de oCcntE fiduclátb, @m o

dot

CRt

.

o vóttx DisarlbtLloft de Tkulos e Volores

Moblllt

os Ltrto, do qualdode

owl .lo Awl&d.
DECT.ARAçÃO OO AGENTE FIDUCIÁRlO

vÓRTx DtsTRtBUtooRA DE TÍÍU[os

E

vaLoREs MoBILáRlos LTDA,, institulção financeira, com sede

na Cidâde de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. BÍiSadeiro Fatía Lifia, ne 2277, conjunto 202, CEP
01452-OOO, inscrita no CNPJ sob

o ns 22.610.500/0001'88, neste ato rêpresentada na forma de

seu

ContÍato Social ("ASC!!gljéCr!'áf!4"), na qualidade de aSente fiduciáÍio da emissâo objeto de oferta
pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 12' e 13ê Séries da 1l Émissão
("CRl" e "Emissão', respectivamente) dã TRAVESSIA SECURITIZADORA s.A', companhia aberta, com
sedê na Cidade de São Paulo, Éstado de São Paulo, na Rua ConselhêiÍo Crispiniano, ne 1OS, Coniunto 43,

sala05,CEPO1O37-m1,inscÍitanoCNPJsobone26.609.050/0001-64("Emi55ora"),nostermosda
lnstrução CVM ns 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, em que a TERttA INVESTIMENTOS
D|5ÍR|BU|DORA DE TíTULOS E VA|-ORE5 MOBtLtÁRlOs ITDA., instituição integrante do sistema de
distribuição de valoÍes mobiliário§, inscrita no CNPJ ne 03,751.794/0001-13, com sede na Rua loaquim

tloÍiano, ne 100,59 andar, na Cidade de São Paulo, Estado de são Paulo, atua como instituição
que verificou' em
intermediária líder ("gqqde!êdplLlÍdg"), declara, para todos os fins e efeitos,
de
conjunto com a Emissora e o Coordenador Líder, a legalidade e ausência de vícios da operação' além
ter a8ido com diligência parâ veÍiíicar a veíacidade, consistência, correÉoe suficiência das informações
prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão'

São Paulo, 30de setembro de 2019,

vóRÍx DrsÍRlEulooRA oE ÍÍTULos E vALoREs MoBlLlÁRlos LTDA'

Nome:

Nome:

Cargol

Cargo:
156

ô

r*-

fe,mo

.k

t2t ê do t3. Sédêt do 7, Embsõo .tê Cettlrtudot de R...btY.l'
SA., frarwb .h *ffi,o de sc.!mb'D d. 2079, .nue o Í,gy!5tlo Se(,,tfihottoío

hcuíililroçõo .r. c.&ttos lmouftádos do

ltioblllór,os .ro lrúess,á Sccudraodotz
5.A., no qooldo.b

d. componhb

emlssota .tos CBI e

o Vórtx Distt/Du,,otz de lltulos

.

Volo€s ModtÉtlot Ltda, nd

qwlldode de ocentt Fuclárlo. corn o owl do Aúolbú,

aNEXO

V[

RETAçÃO DE EMESÔES DA EMISSORA E OE SUAS PARÍES REIÂCIONAOÀS EM QUE O AGENÍE

FIDUOÁRIO ATUA COMO TAL

Nos termor do Artigo 69, § 2e, da lnstrução CvM no 583/2016, na data de assinaturà deste Termo de
Securitização, confoÍme organogÍama encaminhado pela Emissora, o Atente Fiduciário identificou que

pÍesta seíviços de a8ente fiduciário nas §eEuintes emissões de títulos ou valores mobiliários emitidos
pela EmissoÍa, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo:

SECURITIZADORA DE CRÉD|TOS FINANCEIROS

SÁ'

DE

DEB TRAVESSIA

de

Crálitos

^ISSORA:

Financeiros S.A.

VALOR: RS700.000.000,00

DATA

-

Travessia Securitizadora

E

TlPo: debênture

I

ÉMESÃO:

INADIMPLEMENÍO NO PERIODO: adimplente

DATA DE VENCIMENÍOI 20 I 12 12027

05l72l2Ot7

I,A

GARANTIAS:
QUANTIDAOET 700.000
Cêssáo Fiduciáíia de Diíeitos Credrtório\

757

D

,*
/

fcrrío t.s.írrfil,í,Éo de C,t<tftos tmobillórbs.lo ,2. e do t.3.
lmoblllódos do fíowsslo s.cu.r?kddoto 5,a.,,l/mado.m
S-A., Ào qyútt to.h

qw

dode

de componhb .,nE

.tos

CRI

.

7,

d. Cert!fto.ros (k R.cebtueit
mt,.na,r o Ítov€sdo S..utíthodoto

E nEsao

úu,mb.o.t setembru.k

o Vórt O§dbui<,oto .L ÍLülos e Vorot s Motlllátbs ado,

no

d. ogen.! tlduc6tlo, con o ovol do Awlhto.

TÂ)(A DE IUROS: 1.5%

2.

oa

Sz,ies do

CERTIFICADO

DE

INDE)GDOR: CDI

SECURITIZAOORÂ DE CRÉD|TOS FINANCEIROS SÁ.

E

ÍlPO: debêntures

vAloR:

RS

DATA

'llSSORAl

I

-

2I

SÉRIE

DA

li

EMISSÃO DA TRAVESSIA

DE8 TRAVÉSSIA

Íravessia Securitizadora

de

Créditos

Financeiror S.A.

299.900.ü)0,00

DE

DA

RECEBíVEIS IMOBILIÁR|oS

EMrSSÃO:

INAOIMPLEMENÍO NO PERíODO: adiMPIENtE

oATA DE vENclMENTot 2oh2l2o27

os/12l2ot7

QUANTIOAOE: 299.90O

GARÂNnAS: Cessão fiduciária de Direitos Creditórios

TAXA DE JUROS: 5%

INDEXADOR: CDI

I
SECURITIZADORA DE CRÉO|TO5 FINANCEIROS S.A. II

-

DEB MERCAI{TIL

ú

" \(É1 ""

,, \tt

lenÍro

d.

Sgturldzí,ção tlc Ct&taos

lmúlltórb' dd 12.

.

da 13, Shi.,s .to t,

Er,,,E

Ão

d.

c2.

ttu&s

tt

R.c.bleels

lmob tádos do Ttdv.sslo S.cudtho.toío 5.a.,lhmodo em ia&!tÚ,o de seÉfib,D de mrg, entÉ d ttowssio S.curltlradoú

sA., no quol6o.t d.

co,npoDrrlo emlsl!,to dos c&t e

q,r'Út:dodê .le oganlê ii.tuclátlo, com o

d

v&a

oba.ibttLloft ttc Ílntlo{

.

Lado, no

owl do awlkto.

EIiISSORA: Travessia SecuritizadoÍa

TIPO: dêbênturês

vob,ts tllobl úrbs

de

Crálitos

Financeiros S.A.

VALOR: RS83.0O0.000,0O

DATA

DE

INADIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

EMrSSÃO:

DATA DE VENCIMENTOT r9l7O{2O2O

7817212Or7

qUANTIDADE: 83.0(x)

GARANTIAS: Cessão f iduciária

TAIG

INDEXADOR: CDI

DE JUROS: 6%

sEcuRtÍzaDoRA pE cRÉD[os FlNANcElRos s.A. ll

-

DEB

MERcaMrlL

EÀIISSORA: Travessia Securitizadora
TIPO: debênture

vALOR: Rs17.000.000,00

de

créditos

Financeiros ll

INADIMPtEMENTO No PERÍoDor adimplente

h
"'\q

1 .od

. do 73. Sértes do 7, E,,bsõo d. Cedlfr@dos de Recebtu ls
em -úro
.h s.Énb,o .re mrg, cntÊ o ÍtzvEsslo Se.uí lrodotu

fedno .te Sccuíltl.odo .h C.édltos lnobilÉtbs do t21
lJmob ünot do ÍravÉlsh 5.cu/.ralroltoto sA.,

llnndo

s,A., no quoldod. de co,,'pdnhb emEsotz.tos cal e

qwldode d. ag.naê ftucÉrio, com

DATA

DE

o

o vórút obr.ibudoft d. Íttulos e voloQs Moblltó os Lado, na

owl do Avdl8ac.

EMESÃO:
DATA OE VENCIMENTOT

lalrol2o2T

r8lt2/2017

qUANTIDADE:17.OOO

ÍAXA

5.

DEIUROS:23,9%

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS

GARANTIAs:CessãoFiduciária

INDD(ADOR: CDI

IMOBILÉR|oS DA SÉRIE ÚNICÂ DA

SECURITIzADORA DE CRÉD|TOS FINANCEIROS S'A

E

TlPoi debêntures

-

li

EMISSÃO DA TRAVESSIA

DEB FERRATUM

ÀISSORA: Travessia Securitizadora

de

créditos

tinanceiros lll S.A.

VALOR:RS5O.Ooo.OOO,Oo INADIMPLEMENToNoPERÍoDO:âdimplente

DATA OE
-

EMISSÃO:

DATA DE VENCIMENTOT 7211.712023

72/17l2Or8

[^

,1

I

,60[)
..À

aJ',\N

tmobtltótlos .lo Íro!.ss/Ú

Secudrffirz

SA.,

funado em ,!,E'frbto dc ,eÉmbú

5.A., no quolHad. de componhb .mltsoto dos c&l e

qwldod..t

ogLent€

de

m9

GARANTIAS:

T§(A

INDE}(AOOR:

OE JUROS:

lradon

d vórú ortatlÉullto,, tt? fÍtulos ê volot2s Moulrárbs Ltdo, no

SECURMZADORA OE CRÉOITOS FINANCEIROS IV S.A.

-

OEB CREDZ

E,i|SSORA: Travessia securitizadoÍa
TIPOr debênture

de

créditos

tinanceiros lV S.A.

vALOR: RS33.3s0.mO,0O

OE

S..tt

NucÉrlo, con o ovol do Aeollsao,

QUANTIOADE: 50.OOO

OATA

cl,are o Tft!r'€ss/Ú

EMrSSÃO:

INADIMPLEMENTO NO PERíOOO: AdiMPIENtE

oarA

DE VENCIMENTO:

26111/2022

26lt7l2Or8

Â

161 (

A
,/

§

N'flN

Í.tÍiíÉ dc

SaÍüd,thoçÃo dc

Ct&hos h,,úllrárbs t o ,:2. e .to Xtt

hobíllódos .lo Ífivetslo S.curltl.o.tom
SA., no

qnlklo.t

q@l6od.

5.a.,

frmodo êm taótttt

.te componhlo e,,,lsto,! dot Cal e o

de og.nae

Nucúio, .om o ovol

v&ú

o

sérlú,s

d. se..

.to

,r

Embsôo

tk

C.rt6.odos de aec.hlv?ls

nblo .te 2Or9, cnart o TftYess/tr SecoíltLodoro

obaribuldoro

.t. frn

tcts

.

vobr2t Mobi ótbs Lfro,

.to Ayolbto.

QUANTIDADE: 33.350

GARANÍIAS: Cessão FiduciáÍia de Direitos Creditórios

T§(A

INDD(ADOR: CDI

OE JUROS: 5,5%

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS IV S.A.

-

DEB CREDZ

EMISSORA: Travessia Securitizadora
TIPO: debênture

OE

de

Créditos

Finânceiros lV S.A.

vAtoR: Rs16.650.000,0o

OATA

ia

EMrSSÃO:

INADIMPLEMENTo NO PERÍODo: adimplente

DATA DE VENCIMENÍOt 2610512023

26lLLl2O7a

qUANÍIDADE: 16.550

GARANTIAS: Cessão tiduciária de Direitos Creditórios

[,

roz ^\)
\(Ç'

I

^\,

^N\§

Íe

ro

d.

*.!t

l2oção

d.

ctadLos lmob iút

lmob lódos dd Írovêssld S.cutltlrodom 5.a., funodo êm
SA.. no

quoüda&.L componhb emlssotz

quolido.h de ogent€

o, coí'I o owl do

NucM

dos

C

eo

sétk,t.to

,.

tal,túro.1. sêa.ôbÍo

vfu

Ernlssão

cte

20r,

d. c.mfuohs d.

enarc o rfivessld

Dlsttlbuldon de flaulo§. volo.2. Mob

Re.€b,Yels

s..utiakd.loa

lttbs

aado,,to

Awlkto.

INDEI(ADOR: CDI

TA)(A DE JUROS: 7%

t.

t:t

ot do ,2t e.to

CERTIFICAOO DE RECEEíVEIs IMOBILIÁR|oS OA SÉNE ÚNICA

SECURITIZÁOORA OE CRÉD|TOS FINANCEIROS V S.A.

-

DA

li

EMISSÃO DA ÍRAVESSIA

DEB CARUANA

EMISSORÁ: Travessia Securitizadora

de

Créditos

TIPO: debêntures

tinanceiros V S.A,

vALOR: RS50.000.000,00

OATA

DE

EMr§SÃO:

INADIMPLEMENTO NO PERÍODOr adimplente

DATA DE VENCIMENÍOt lOl7Ol2O22

rol72l2o7a

QUANTIDADE: 50.m0.ü)O

GARANÍlAS: Cessão f iduciáÍia

T§(A

INDE)(ADOR:

DE JUROS: 15%

I
,A

SECURITIZADORA S.A.

-CRI HL TARIA LIMA

,u, fi

4\
/

'ó\

N§

fe,:mo de Secuttairoçto

.k

Ctédttos tmoblllú.bs

hnoblt5rios .to ftotressb 5.tt
5.A,,

,ltt o.lo.o SA., frírnodo

no quoluade d. .omqonhlo .missorn .los

qtnlkth tk

ogentc

do 12,

Nttclrrlo,

com o

dsl

CRI

.

,3. Sfut do

do

.fi *rl/,,lbtc

.te

,t

Emlsúo dc

C.fr.obs tk

Rcc2btt{úis

szte,,b'! d. m7, eâtrc o Trotfl,ssio Sccuíltlrodon

e o vóíot Dharlbuldom

d.

rítulos e volot?s lt/lobiliú os L.do, no

.to Avollsao.

Travessia Securitizâdora S.A.

TIPO: CRI

E TIISSORA:

vAt oR: Rs14.500.000,00

INADIMPLEMENTo NO PERÍoDo: adimplente

DAÍA DE EMESÃO: §/09/2017

DATA DE VENCIMENTOT 2OlO9l2O23

GARÁNTIAS:

.
.
.
.

QUANTIDADE: 14.500

ÍAXA

OE

ÍlPO:

-

Regi.ne Fiduciário
Fundo de Reserva
Cessáo Fiduciaria

INOEXADOR: IPCA

JUROS:8,05%

SECURITIZADORA S.A.

Atienaçáo Fiduciárra de lmóvel

LOTE 5

CRI

Travessia Securitizadora 5,A.

E
^ISSORA:

VALOR: RS8.919.000,00

INADIMPLEMENTo NO PERíoDOr adimplente

1t\
DATA OE EMrsSÃO: 1310712078

DATA OE VENCIMENTOT 2Ol Oll2O27

I

,\8
\\§

Íenno .te S.cur,atrloçõo de cÉdhos tmobíllót1Ós do 72. e .lo 73, Sétks .ta

tt

Emissdo de ce'tficodos

tmob tótitts do Íftvess& *auítth4d,o,! 5.,.., ,hr,Edo am tal,i,'rbío da l€tembô de
5.A., no quoluode de @mpo,lhlo .mlstoto .ros CRI

. o Vht

OÉidbuido,o

.t.

mE,

dc aecebiYels

eâLc o Ííoveislo saau'tlhoatoto

fiat lot e Vdlot?s Moblllótbs Lado, tto

q@ldode da ogcn@ Nuc6do, com o owl do awllsto.

GARANTIAS:

qUANTIDAOE: 8.919
Subordiôaçáo

lÍ{DEXAOORT IPCA

TAXA DE JURos: 8%

BILÉRIOS

CERTIfICADO
SECURITIZADORA S.A,

-

CRI

TIPO: CRI

EAAISSORA: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

vALoR: RS3.822.000,00

INADIMPLEMENÍo No PERÍoDo: adimplente

DATA DE EMTSSÃO:

13lO7l20l8

DATA DE VENCIMENTOt 20 I 07 12029

6ARANÍIAS:

l(lN

QUANTIDADE: 3.822
Subordrnaçáo

TAXA OE JUROS: 15,4%

INDEXADOR: IPCA

/

^'"(q

r§

f.rrnodeS2.1nfrkação.kCrtY/tÚttrnobtllátí,,sdo12'.do,i'Sétbs"dltEí,rhs,,ot/aC?tl'fudos.ipAeo,bÍv'lt
hnobn,ádosl'oÍrÍ,ãssbsecl',l.izodolosJ'.'f,modo.,n,.E,ôb.ol'...t.mfuo1/I22o,9,en.'!dÍNÊ.'/Es.cl,l,lho.lo,a
s.A.'noquolldad..'.@mPonhkemissolo.losc&leovó,o.DbiÚlbuldolo.]eThulos.volor.sMobilióílosL..lo'no
qylalldode .ta oCentê fi.tuclódo, com o oYol do

SECURITIZADORÂ S.A.

ÍlPO:

-

aw

sa,.

FITTING

EMISSORA: Travessia Securitizadora S A.

CRI

valoR:Rs12./t48.oo0,oo
DAÍA DE EMISSÃO:

1711212018

INADIMPLEMENTONOPERÍODO:adimplente

DAÍA DE VENCIMENTO|2OIOZI2O2A

GARANTIAS:

QUANTIDADE:

12.448

SECURIÍIZADORA S.A'

TlPo:

Fiança
Aval

Atienaçáo Frduciária de lmóvet
Cessão Fiduciáriâ de Direitos Credltórios

INDÉXADOR: IPCA

TAXA DE JUROS: 8,0096

13. CERÍIFICÂDO DE

.
.
.
.

RECEBíVÉIS IMOBIUÁR|oS

-

DA

8!

SÉR|E

OA 1T EMISSÃO OA

TRAVESSIA

FITTING

CRI

vAtoR: R55.335.0o0,00

EIiISSORA: Travessia SecuíitizadoÍa S'A'

l,

{iA

TNADIMPLEMENTO No PERÍoDo: adimplente
166

i-\ 0

r *N\

Í.

no

.t.

Secudalzoçdo

.tê Ctét tto' l,,,obtttóÍtos do ,2t

lÍ.p,b ióttos tto Ííoyestb Secudtirudoío 5.a., ir,í,odo .m
SA., na quotldod€

d. @Ínponltu .mitl,,ft dot cN

.

do

gE

,:tt

SétLs do

,,,,o de

,e

seae,nbtu

E,,,I,lssõo

de ceralfr.odos de necêblv.ls

.h 2ot9, .nar? o Í,'yess/E SccuíltEodo,o

. o vóra obtítbt Hotd d. ÍÍatt os e vobrcs MoblÉtilts

tado, no

qwláode de ogent€ ,uuciárlo, cofi o owl do Awlkao.

oATA DE EMTSSÃO: 1711212018

OATA OE VENCIMENTOI 2OlO7

l2o2a

GARANTIAs:

.

Fiança

QUANTIDADE: 5.335

.
.

TA)(Â DE JUROS: 24,5%

SECURIÍIZADORA S.A.

ÍlPO:

-

Àlienacão Fiduciária de Imóvet
Cessão Frduciárra de Direitos CÍeditórios

INDEXADOR: IPCA

CgA FMU

CRI

E VIISSORA:

Travessia Securitizadora s.A.

vat-oR: Rs15.650.000,00

INAoIMPLEMENÍo No PERÍoDo: adimplente

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019

DAÍA

DE

VENCIMENÍOt 7OlO:,l2O24

r\\
,ar,c\

I

4\
N\+

f.rnb d. 9@rrdmd,o

dc

C.drb. lnobllló.bs do X2t

.

ttd

t:t

Sét,f,t dd

1.

Embsro de

Cz,tlMb1 .te

Rc.cbtueis

lo,obillórlos .to Ítcratsio Sacutlthdttom S-a-, lrmoalo aín ,gEürbro de sctcmbrc d. 2or9, ênaÊ d Ítuyessln sa.ItrLlrodoÚ

s,A., no qualldode .te companhlo emlssoro .tos cnt
quoldode .h

oCEâa.

,Ltuclódo,

.oa

o

owl

do

aw

.

o Vóttx

olsarlbu/doto dc rftulos ê valores Nroulátios Lado, rro

sao.

GARANTIAS:

qUANTIDADE:

15.650

TA)(A DE JUROS: 9,0O%

.
.

Fianca

A[enaÇão Fiduciánê de lmóvel

INDExÂDOR: CDI

Iu
0
,rt§t

1

+)
\\'§

