TERMo DE sEcuRrrlzaÇÃo

DE CRÉDIToS

DA27. SÉRIf, DA I^EMISSÁO DE CERTIFICÀDOS

DE RECEBÍYEIS

IMOBILúruOS

celebrado entre

TRAVESSIA SICURJTIZADORÂ S.A.
como Emissora

vÓRTx DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORf,S MOBILIÁR]OS LTDÀ'
Como Agente Fiduciltio

l*

com intervenientência dos Avalistas

t
Datado de 20 de Janeiro de 2020
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TERMO DE SECURITIZAÇÁO DE CRÉDITOS
DA 2?' SÚRIE DA 1' EMISSÁO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA TRA}TSSIA SECURITIZADORA S.À.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo:

TRÁVESSIA SECURITIZADORÁ S.4., sociedade anônima fechada. inscrita

no

CNPJ/ME sob o n." 26.609.050/0001-64, com sede na Rua Conselheiro Crispiniano, n.o
105, Conjunto 43, sala 05, República, na Cidade de São paulo, Estado de São paulo, CEp
01.037-001, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos (,.Emissora,'); e

vÓRTx DISTRIBUIDoR.A DE TÍTULos E vALoREs MoBILIjiRIos L,I.DA.,

instituição financeira com sede na cidade de São pâulo, Estado de São paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima,2.277,2 ànda\ laÍdim paulistâno, CEp 01452-000. inscrrta no
CNPJ/ME sob o n" 22.610.500/0001-88, neste alo representada na forma de
seus alos
constitutivos ("Aeente Fiduciário,,)
e, ainda, na qualidade de avalistas.

LUIZ AUcU§TO DE MEDEIROS PELLEGRINI, brasileiro, cmpresário, casado
sob
o regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua
Mário Hiyoshi
Takigawa, n." 141, Parque Residencial Damha II, na cidade de presidente pruaenre,
estado de São Parllo. CEP t9051-772. portador da Céduta de Identidade
n..6.6t Ll14,
expedida pela SSP-SP, inscriro no CpF,4úE sob o n.. 059.533.89g-41 (.,A!alista
I,,); e

MARCOS VINICIUS FABBRI, brasileiro, empresário, casado pclo reqime
da
comunhão parcial de bens. residente e domiciliadó na Rua Wenceslau
A.rrl i." +0,

Vila Euclides, nacidade de presidente prudente, estado de Sáo paulo,
CEP 19014-030, porrador da Cédula de Identidade n.. 6.I58.924_X,
,.f" SSp_
SP. inscrito no CPF/ME sob o n." 055.22t.1I8-70 (..Atê!isrl].):
"_*aú"
ap_aÍtamento n.o 22,

VALÊNCIA

I

SILVÂNIA URBANIZADoRA sPE LTDA., sociedade emDiesária
Jl0, fü Zeiio-.ín,.ipio
esrado de Goiás, CEp 25180_000, inscrita no ôNp:,ryÊ"r"i""
!: -S-rlrl1ia,
,..
representada na forma do .., uto à"
1l;19Í;9.!,19,0.9'-r9: "esre .a!o
(-.Ayatrsta_ll!ou "Cedente", que quando referida em conjunto com o Avalista
"oir,itriçao
Ieo
Avalista ll, "A/alistas")l
limirâdâ-de propósiro especiÍjco. com sede na Rodovia CO

(sendo Emissora, Agenrc Fiduciário e os Avalistas
domvanre denominâdos, em coniunro,

como''Paíes' e. individualmenre. como..pê[e..):

Panes cetebrar o presente Termo de Secu.itização
IPIOIUIY:.
)efle oa t. hmissão de Cenificados

de Créditos da 27.
Recebiveis Imobiliários da lravessra
Securitizadora. S.A. (,.Iet4q, ou .,Termo de Securitizacâo1,
pu* f".rnufiza, u
securitização dos CÉditos Imobiliários representados p"tu,
Cô1,'.onfo_" t".rno.
definidos abaixo, e a conespondenre emiss?to do1s.1 CRI,
ataixo defi"tÀ p.ü
de acordo com o anigo 8o e seguinres da Lei n." S.S r+, j.
:O a.
a lnstrução Normariva CVM n..47612009 (.,ICVM
476,,1,
,"lrir,""
condições:
"
"fáír,]fu. "

de
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CLÁUSIJLA PRIMEIRÂ

- DEFINIÇÕES

l.l. Dcfinicões. As expressões sublinhadas âbaixo terâo o significado que lhes é
atribuído em cadâ respectivo item:
Significa o VORTX DISTRJBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

"Agente Fiduciário"

"Alienação Fiduciária

de

Ouotas"

qualificado no Preámbulo deste Termo.
Sisnifica a sarântia real não imobiliária de âlienâcão
fiduciária constituids sobre a totalidade das quotâs de
emissão da Cedenre detidas pela Nabileque

lncorporadora Ltda. e sobre a totâlidade dos
dividendos e quaisquer outros direitos econômicos
dessas quotas, constituída em garantia das Obrigaçôes

"AmoÍizacão Extrâordináriâ
Comoulsória"

.ANBIMA"

'assqnblçras§eErs"

"Aval"

''Avalista I":
"Avalista II":

"4.yê]jsElII" ou "Cedente":

'arê.I$es":
"Bl-Í§ssoçlls I/IyM)":

Garanridas, nos terrnos do Contrato de Alienação
Fiduciária de QuoÍas.
Significâ a amortizaçãD parcial do saldo do Valor
Nominal Unitário atualizado do(s) CRI, acrescido da
Remuneração do(s) CRI, na ocorrênciados eventos de
Recompra Compulsória parcial, Multa Indenizatória
pârcial, c outros cventos previstos na Cláusula Oiava
do presente Termo.

A ASSOCIAÇÃO BRÁSILEIRA DAS
ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO
E DE CAPITAIS - ANBIMA, pessoa jurídica de

direito p.ivado com sede na Cidade do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do
Chile, n' 230, I J' andar, inscrira no CNPJ sob o n.
34 .27 1 .t7 | t000t-77 .
SigniÍicam as Assembleias Cerais de Titularcs de
CRI,
E a garantia fidejussória p..stada pelo. evuli.tai
neste Termo, erh garantia do pagarnento das
Obrigações Garantidas dos CRI, nos termos dos itens
16.2. c seguintes, abaixo.
LUIZ ÂUGUSTO Df, MEDEIROS PELLEGRI,*\I

tr
V

MARCOS VINICIUS FABBRI
VALENCTA I SILVÂNIA URBANIZADORASPE LTDA., incorçnradora, com sede na Rodoviâ
CO 330, KM 291, no município de Silvânia, esrado

F!

de Coiás, CEP 75180-000, inscrita no CNPJ/ME sob
o n.' 23.766.081/000t -30.

O Avalisra I, o e"ulista
referidos em cohjunto.

ttl

o avali.ã lll,luandã

S.A, - Brasit, Botsa, Batcao (segmento
1-B!
UTVM), instituição

devidamente autorrzadi pelo
Banco Central do Brasil para a prestação de sewiços

de depositária de ativos escriturais e liquidação
financeira.
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(,^ô"ô

\
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"Banco Liquidante":

O ITAU UNIBA.|ÍCO S.À, instituiçào financeiÍa
com sede nâ Pmça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
n" I00, Tone Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo.
Estado de São Paulo. inscrita no CNPJMF sob o n.
60.701.190/000r -04.

CETIP2l

-

Títulos

e

Valores Mobiliárior

administrado e operacionalizado pela B3

Significam

as

Cédulas

-

de CÉdito

Segmento

Imobiliário

numeradas de 001 à 383, Séne Nâbileque, emitidas
pela Cedente sob a forma escrirural sem garantia real
imobiliáris, para representar os C.editos Imobiliários
que estlÍo sendo cedidos à Emissora nos termos do
Contrâro de Cessão.
"Cessão Fiduciária"

Significa a garantia real de cessã;-flrdt .iá.ia

da

tolalidade dos direitos creditórios futuros decoEentes
da venda das UGAs em Estoque a possiveis
compradores, constituída em garantia das Obrigaçôes
Garantidas, nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária.
"Código ANBIMA"

O "Código aNBIMe de Regulação-

Utettrores

Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofenas públicas de Valores
Mobiliários e Oferrâs Públicas de Aquisiçâo de
Vâlores Mobiliárioi'. vigenre desde 03 de junho de
20t9.
Significa a Lei n." ro.coo. G r0;;
d. 2002,

j;;;;

cont-orme posteriormente alte.adâ

'esbsaçãa-ÀaEimê:':

''Condicôes Suspensivas,,

Significa a Lei n.. t:.tOi de t6 de
conforme posteriormentc alterada.

-aço

de

2Ott

distribuição parcial dos CRI, no montantc mínimo
de R§ 350,000,00 (trezentos e cinquenta mil rêsis),
na forma previslâ na Instn ção CVM n. 476, que
autoriza o encerramento da distribuição dos CRI;
Significam as condições qu" dev".âã-;. i;.ifrcadas
previamente à cada data de pagarnento do montante a
ser pago em contrapartida ao contrato de cessão,
conforme o disposro na cláusula 3.5 do Conuâto de

í

/l

éa

(l

Cessão.

"Compromissos de Comora e
Venda"

"esoprsorsss-ds-aom
Venda íGaranria)"

Compiai-ÃãZastro) e os
de Compra e Venda {Caranlia).

Os Compromissos de

Compromissos

uando referidos em coniunto.
significam os insrrumêntos paíiiuEiiE contrato de
compromisso de venda e compra de unidades de
UGAs em Estoque do Condomínio. que serào

firmados, futuramente, entre a Cedente e caàa um dos
futuros.D-evedores. individualmente. para a alienaçào
e aqursrçáo. respecttvâmenle. das uGAs em E§loque.

conforme identificados no Anexo

I

do Conrrato

de

5

Or./.^O

s

Cessão FiduciáriÂ, e que constituem! na Data de
Emissão. os Créditos Futu.os.
"Comoromissos de Comora e Significam os instrumentos pârticulares de contmto de
Venda íLastro)"
compromisso de venda e compra de lerrenos de
unidades com gestão âutônoma do Condomínio, as
UGÂs Vendidas, firmados entre a Cedente e cada um
dos Devedores, individualmente, para a alienação e
aquisição, respectivamente, das UGAS Vendidas,
conforme identificados no Anexo I da Escritura de
Emissão de CCI e no Anexo I deste ContEto de
aos Créditos lmobiliá.ios.
Significa o seguinte condomínio uÀanístico Íe
unidades com gestão autônoma, realizado nos termos
da Lei n.o 4.591164, de ritularidade da Emissorâ:
Condominio denominado "Residencial Valência I
Silvânia", aprovado pela Prefeitura de Silvânia, pelo
Decreto Municipal n.' 20112016, de 3l/0512016, com
as caracteristicas abaixo:

(i)

Matriculís): R.l117.976, do Cârtório

de

Registro de Imóveis, ReSisEos de Títulos e
Documentos, Pessoas Jurídicas e Registro
Civil de Pessoas Naturais dâ Comarca de
Silvânia, esrado de Goiás:
:3110512016;

"er!E--------dq- _----!rye

Movimentacão"

Autônomas: 183.657,60 m,;
§úmero de UGAs: 572;
Atcllattaklo Terreno: 353.I16.95 m,.
Conta corrente simple. de tlúEridadeãC.a.nte. a"
sua livre movimentaçào. aberta junlo ao Banco do
Brasil (001), agência 0097-3, conra n.o lj2jj4-5. oD
uer ouha que veúa a ser indicada Dela Cedente.
Terá o significado que h; aalribüAo
clá;ula 4,4

(ir)
v)

I

(l

1"

*

''Contraro de

Alienacãã
Fiduciária de Ouolas '

"lnstrunent; p*tirr/ta, de C.r"titriçã,
de Altenação Fiducilírio de
euottls em Garuntia,,,
S.ignifica o

celebrado entre os a Nabileque Incorporadorâ Llda.,
os demais sócios dâ CedenLe. a Emissora e a Cedenle
nesm data, tendo por objero a Alienação Fiduciária de

'egtrEets_dq!Êsses"

significa o

"Ihstruhteni;i;itc;tu D" C.rt at.

de

Cessão de Créditos lmobiliários e Outros Avehças,.,
celebrado entre a Cedenre e a Emissora nesta data.
tendo por objeto a cessâo dos C.éditos lmobilirÍios

com Coobrigação. a constituiçào da fiança. enlre
"Contraro de CessããTiãiilãiii
dos Créditos Futuros',

ca o' \n t t*, t. p r r-F;ii;I * D. C. ã.
""
Fiduciti a de Direilos
Credtórios Fututos,,S

i

gnifi

0

!\

s. s.

celebrado entre a Cêdente e a Emissora nesta datâ.
tendo por obieto a Cessão Fiduciária dos Créditos

6-6

u

Futuros. O Contrato de Cessão Fiduciária será aditado
de tempos em tempos para adequar a descrição dos

Direitos Creditórios (uma vez que a cada
Compromisso de Compra e Venda (Carantia)
celebrado, os Créditos Futuros passam a ser Direitos
Creditórios Presentes), assim como para prever
eventuais Substituições.
'

ÇadBle_ds_DtsEib!&ês"

Significa o "lnstrumehto Porticuldr de Contruto de

Distrúuição Pública Primaria, com
Reslritos

de

Esíorços

Distribuiçõo dos Certilicados

de

Recebí\'e$ lmobiliátios da 27'Série da l"Emrssão da
Travessia Secu ttzadora", celebrado entre a Cedenre.
a Emissora e o Coordenador Líder, para a distribuição
do CRI com esforços restritos, na forma da Instruçào

CVM n.'476.
"Coobrieacão"

A

"Coordenador Líder"

beneficio de ordem em relação aos Devedores e
responsabilizando-se pelo pagamento integrâl dos
Créditos Imobiliàrios, nos terhos do artigo 296 do
Códieo Civil.
Significa
TERRA TNVESTIMENTOS

Cedente se obrigou, solidariamente pela solvência
dos Devedores com relação aos CÉditos Imobiliários.
assumindo a qualidade de coobrigada, sem quâlquer

a

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade

empresária

limitada, inscrita no CNPJME n" 03.751 .jg /OOOt 13, com sede na Rua Joaquim Floriano, no 100, 5.

'ÇÉdÍqs-tloÍss"

andar, na cidade de São Paulo, estado de São paulo.

significam rodos o.
i-ãbitl,i.iãi Etrãi
deconentes dâ vendâ"Éãit*
dos UGAS em Estoque a
possíveis compradores, os Devedores Créditos
Fuluros, incluindo respectivos juros, muhas.
atualizaçlo monettíria, pÉmios de seguro,
penalidades. indenizaçôes. encargos por alraso e

\

I

lA'

demais encargos evenlualmenle e\istenles conforme
disposto no Contrato de Cessão Fiduciária de Crédilos

os direilos. prerogativas.
pnvltegtos, todos os acessórios. garântias constiluidas
e instrumentos que os rcpresentam, incluindo
respectivos ancxos, bem como todos os direitos e
Futuros. bem como

'

CÉdrlocl rnebilráne§"

Significam os c.éditos imobiliários devidos por cadã
Deledor. oriundo do respectilo Compromisso de
Compra e Venda (Lastro). o qual abrange o

pa8amento das pârcelas do preço de aquisição de cada
UGA Veídida, incluindo respectivos juros, multas.

atualização moneuiriâ, p.êmios

de

seguro,

penalidades. indenizações. encargos por atraso e
demais encargos eventualmente existentes conforme
disposto nos Com
issos de Compm e Vendâ

ê7

Ar/v-o

b

os direitos, prerÍogativas.
privilégios,todosos accssórios, garantiasconstituidas
e instrumentos que os representam, incluindo
respectivos anexos, bem como todos os direiios e
(Lastro), bem como

''eBI" ou

ões que deles decorrem.

"Certificados

Recebíveis Imobiliários"

Significa o(s) valo(es) mobiliário(s) ..itiao1.) peta
Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários

"CRI em Circulacão"

conforme descriio nes[e Termo, observado o disposto
na Lei n.o 9.514197, ÍÂ Resolução do Conselho
Monetrírio Nacional n.' 2.517 de 29 dejunho de 1998
e na ICVM 414.
Significâ todos os CRI subscritos, excluídos aqueles

de

mantidos em tesouraria pela Emissora e os de
titularidade de sociedades controlâdas pela Emissora.
que servem para a veriÍjcação do atingimento dos
uóruns de deliberação dos Titulares de CRL
' edteds§_{e- E!§cüllidedrrlp§ São os critérios que todos os Compromissos
de -ompã
Créditos Imobiliários":
e Venda (Lastro) devem atender, conforme descritos na
cláusulâ 2.6. deste Termo.
Significa â Comissào de valoreiúãbiliár-ios.
"Data de Apuracão"

"Data de Paeamento"

Significa o 7'dia útil d" cada nÉs
Sign ificâ a dara de atualizaçao do Valor Nominol, que
ocoEerá dia 18 de cada mês.
Significa a data de emisãã dã§fR-I. conforme
indicado na cláusula 4.1 ívii
Signifila as aatas aãlag.-ento du Re.rn"*ção

do(s) CRl, conforme previsto no Anexo
"Data de IntegÍalizacâo"

"Desoesas da Emissào';

lll

do

presehte Termo, que deverá ser feita no dia I E de
cada
mês a contar da data de subscrição dos CRL

dos:

(i)

UCAS Vendidas

e

que

b

celebraram

Compaomissos de Compra e Venda (Laíro., com a
Cedente. tomando-se deredores dos Crédiios
Imobiliiírios; e/ou (ii) UGAS (Garanria) e que
celebraram Compromissos de Compra e Venda
(Garantia) com a Cedenle. tomando-se devedores
dos

"DiaG)]JtrllEi$":

lt,,

Significa ad"ra e- qu- o lnrestido. inregralizo, otg
CRJ subscrito(s) por ele. A integralização ocorrerá em
até 2 (dois) Dias Úteis, conrado; da da;de subscrição
s) CRI pelo Investidor.
Significa as despesas d" eãi.rao qre s.ao *po.tua^s
pelo Patrimônio Separado, conforme indicado na
cláusula 15.1.
Sigaifi cam"spe.roaifi .icasouluríd-iiasadquiinres

Direitos Creditórios.
Significa qualquer dia qr. nãã...1ã ,ãEuao.
dia declarado como feriado nacional ou dias em q_ue,
por qualquer motivo, não haja expedjente comercial
ou bancário na Cidade de São paulo, estado de São
Paulo e na Cidade de Silvânia, estado de Coiás,

a*ffi

ÀE

<f.ro

L,
\J

,

r-_

ü

ressalvados os cÍlsos cujos pâgamentos devam ser
realiados por meio da.BJ. hipórese em que somenre
será considerado Dia Uril qualquer dia que não seja

sábÂdo, domingo ou dia declarado como feriado
nacional. Caso as datas em que venham a ocorÍer
eventos nos termos deste Termo não sejam um Dia
Util, conforme definição desie item, considerar-se-á
como a dará devida para o relerido evenro o Dia útil
imediatamente seguinte.
Significam os CÉditos Furums
os Direitos
Creditórios?resentes, quando referidos em coniuhto.
Significam rodos os direitos creditórios decorrentes dâ
venda dos UGAS Vendidas (Carantia) a possíveis

e

"Direitos

Crediúri;

Presentes"

compradores mediante a formalização de
Compromissos de Compra e Vendâ (Garantia),
incluindo respectivos juros, multas, atualização
monetária. prémios de seguro. penalidâdes,

"Documentos da Op€racão,,

indenizaçôes. encargos por atraso e demais encargos
evenlualmenle existenles conforme disposto 1o
Contrâto de Cessão Fiduciária, bem como os direitosprenogalivas. privilégios. todos o\ acessórios.
Sarantias constituídas e inslrumenlos que os
represenlam, incluindo respectivos anexos, bem como
todos os direitos e ações que deles decorem.
SigniÍica. em conj*Glã-Cãniãro de Cesrâo.
Escritura de Emissào. o Conrraro de Cessão Fiduciária"
de Recebíveis Futuros, o Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas, o Contrato de Distribuição,
o
Contrâto de Fiança, o Instrumento de Aval e o iermo
de Securitização, bem como os respectivos
adilamenlos e outros instrumentos que intágrem
a
operâção e que venhah a ser celebmdos;m seu

li

I

âmbiro.

Significa e emir.ào doGiCRl-ãul7iféri. du l"
Emissâo de Cenificados de Recebiveis lmobiliários
da Emissom, que seráemitida com lasrro nos Crédibs
Imobili:irios.

a TRAIE-SIA- s EaúEJfZADoRA
significa a aõr\-rTsTE- sER\rlcos
FINANCEIROS LTDA. (CNPJ/ME:
Significa

"Emoresa de §eryicer';

19

"Escritura de Emissão de CCp

"Escriturador"

tu

S.4., qualiÍicada no preâmbulo deste TerÍno.

.684.227 /000t

-2t

Significa o -tntr*n*n piiiilo,

d" E.irrdo d"

Cédula de Créditos Imobiliários sem Garahti(.t
Real
Ino,biliária sob a Formo Esctituraf.. celebÍados pela
Cedenle e a Insliluiçào Cuslodiante. tendo por objeto
a emissão das CCI.

coffifoüTE

significa a naú
vllorusS.4,, instituição financeira, com sede na Cidadc de
São Paulo, Estado de Sâo paulo,

à9

(r'ô.o

\,

"Evento de

Brigadeiro Faria Lima, n" 3.500, 3" and; A (padt
inscrita no CNPJ sob o n' 61.194.353/0001-64.
A Cedente respondená pela legitimidâdo, existência,
validade, eficácia e exigibilidade da integralidade dos
Créditos lmobiliários dumntetodo o prazo de duração
dos ComproÍnissos de Compm e Venda (Lastro), de
modo que a Cedente pagará à Emissora ao Valor de
Multa lndenizâtória, abaixo definida, caso ocorra

Multa

Inde zatória"

qualquer um dos seguintes eventos:

(i)

a legitimidade, existência, validade, eficrícia
ou exigibilidade dos Créditos Imobiliários e dos
Compromissos de Compra e Venda (Lastro) sejam
contestadas pelos Devedores ou qualquer o;lro
terce,ro interessadoi

íiil

a

ilegitimidade. inexisténcia, invalidade.
ou inexigibilidade dos Crédiros
Imobiliários e/ou dos Compromissos de Compra e

ineficácia

Venda (Lastro) sejam reconhecidas ou declamdas. em
decisâojudicial ransi[ada erhjulgado. no lodo ou em
paíe, de modo â comprometer de forma adversa os
CÉditos Imobiliários, ainda que tâl recoúecimento
ou declaração esteja fundado em eventos ocorridos
após a cessão dos Creditos Imobiliários; ou

(iii)_ caso

comprovadamente renhaÍn ocorrido

quaisquer dos E\entos de Recompra Compulsória
eo
direito à Recompra Compulsória de que é ritular
a
LmlssorÀ nos termos da cláusula 5.1 do Contmlo
de
Cessào e seus subircns acima. nào puder ser
exercido.
em sua plenitude, por qualquer motivo.

T..á o.igniÍicado qu- lhiZitriBiídã niit,írsula

T.ú
"Eventos

o .ignificadãque

lÊ

é

tz

)

l' /'t

"tribuidãiail,írõ1. 8-l

de Liou ãEã-E lera o significado que lhe é arribuídã
na clráusula

Património Senârâilô"

'trccOcrtr___0"
tnobiliários":

r

1.1.

_e_AO[os signiÍica o fluxo excedentãd-Eãi6ii b-iiiiiiõ
frente ao Valor Total da Emissão de CRI:
Terá o significado quJlhãt aEibiido ní1çyn -x;;.1s
cláusula 8.2 deste Termo.
signiÍica a fiança preGãl-eto
t eãGÍ.titl.que assinam o Contrato ur
de Lcssao
Cessão Da
na quatldade
qualidade de
fiadores. em garanria das obrigações assumidas
pela
seja. da Coobrigaçâo. a Recompra
.(9,e a Muha Indenizarória),
(-ompulsória
nos lermos da
dáusrrlâ ?.2 e respectivos subirens ào Conlralo
de

0

arati

::!:r,:

Cessào.

\
,\

J
ü

'

10

A"^N)

"Fundo de Obra"

Tení o significado que lhe
16.6.

"Fundo de Reserva"
"Garantias"

'ICVM 358"

'rcvM

414"

'lcvM

583"

'rcvM

539"

.ICVM 476"

..IPCA"

'tcPM"

é-G[uãã

na cláusula

L

Terá o significado que lhe é atribuídà1a cláusula
t6.6.2.
Ter.á o significado que lhe é atribuído na cláusula 4.6.
Significa a In.trução No.matirã CVM n" 35V2002
S gnifica a lnstrução Normativa CVll n." qlql2004
Significa a lnsrução No.malriõVM n: +ZOIZOOq.
Significa a Insrrução Normãriua CVr4 nj St_,ZOte
srgnrlica a Instrução Normativa CVIVÍ n.. j3912013.
Significa o indice NacioãIaeT..frs aãGnsumiaot
AmDlo - IPCA.
Slgnrttca o IGP-M - lndice Ceral de preços do
Mercado.

'

Ilslrlc&êe-elsladiêllr"

srgnrlrca a VORTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALOR.ES MOBILIÁRIOS LTDA..
instiruiçào financeira com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São paulo, na Avenida Brigadeiro
F nÍia Lima, 2.27 7, 2o andar, Jardi m paulistano.
CEp

01452-000, inscrita
"Investidoríes)' ou,.Titulares
CRI"

de

no

22.610.500/000 t _88.

CNpJÀ,ÍE sob

o

n.

5rgn tcêm os tnvestidores que Lenham subscrirore
rnEgmlrzado o( s) CRI(S). observado o disposlo
na
cláusula 4.2 do presente Termo. tomando-se titulares
_

dos CRI.

"lnvestidoríes)

&qlssialelrrD"
'

tryçsrUqGst-Qcêf rEsadsÍO"
Invesrimentos

permitúãJ

Lei n.' 4.591/64',
Lei n.o 6.404t76,,
Lei n.'9.514197,

us.lnvesttdores protissionais, conforme definidosiã

aíiqo 9"-A dâ ICVM Slq.

^:---_ii--\rs.
rnvesUoores qualrlicados, conforme definidos
ná
grtigo 9o-B da ÍCVM 539;
sao os tnvestlmenlos realizados com os recumos
mânlidos no Fundo de Reserua em: tírulos públicos,
ítulos e valores mobiliririos e outros instrumeítos
Íinanceiros de renda fixa de emissâo
de institlrições
financeiras de primeira Iinha e/ou l-uhdos
de rcnda fixa
ctassttrcados.como DI, administrados por instituiçõe§
rnance,ras de primeira linha- com liquidcz
diária.
Lnlendr-se como fundos de renda fixa
classificados
como DI os fr.rndos que aplicam. no mínimo.95%
(novenh e cinco, do patrimônio nos títulos
públicos
federais do tesouro direto, atrelados ao
CDI _
Certificado de Depósito Interbancário ou
à Selic ou
em titulos privados de baixo risco:
Jrtsnrllca a Let n.- 4.591, de l6dedezembrode
1964,
conforme alteradâ
JrtsnrÍrca a Lel n." 6.404. de l5 de dezembro
de I97í
conlorme altemda.
JrtsxrIlca a Let n,- 9.J i 4, de 20 de norembro
de I 997,
contorme alterâdâ

{

I
lAr,'

B
(

\
/

u

ên
CMl.Ô

Significa a Lei n.'10.931, de 2 de agosto de 2004.
conforme alterada.
"Limite de Substituicão"
As Substituições são permitidas no âmbito da
Operâção, desde que o volume â ser substituído seja
menor ou igual âo Excedente de Créditos Imobiliários.
calculado na última Dâta de Apuração, frente ao saldo
devedor dos CRI na datá da Substituição, conforme o
disposto na Cláusula 2.6.1. abaixo.
Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
opeiaciolalizado pela 83 - Segmento CetiD UTVM.
' Ma!tan!c-_!4i!]!oo ____rle
O montânte mínimo de recursos que dev;ser mantido
Reserva"
no Fundo de Reserva, calculado na forma previstâ na
cláusula 7.6 do Contràto de Cessão.
"Multa Indenizatória":
Obrigação assumida pela Cedente perante a
Fiduciári4 nos terrnos da Cláusula 5.7 do Contrato de
Cessão, acerca da existência integml dos Crédiros
Imobiliários e dos Compromissos de Compra e Venda
(Lastro), assim como por sua exigibilidade,
legitimidade e correta formalização, de forma que a
Cedente deveú indenizar a Fiduciária, nos termos do
AÍigo 275 do Código Civil, após decisãojudicial que

envolva discussão quanto à existência ou
exigibilidade dos Créditos Imobiliários ou dos

CoÍnpromissos de Compra e Venda (Lastro), bem
qualquer
fundamento, inclusive com base na nulihcaião,

como por qualquer terceiro, com
anulâção, declaração

de

ineficácia,

rescisào.

resolução. resiliçào. ou denüncia. a qualquer kmpo.
dos Compromissos de Compra e Venàa 1Lasrrol, àos
Creditos Imobiliários e/ou do Contrato di Cessão.

I

I

Significa a NABÍJQUE-f-NCORPORÁDORA
LTDA.. sociedade empresária limihda, inscritâ no
CNPJ/ME sob o n.. I I . I 82.4t9/000 t -tó, com sede na
Rua Piracicâba. n.. I26. salas 7l e 72. Vila Tabajara.
na cidade de Presidenrc prudenre. esBdo de Sào
Paulo. CEP t90t4- 150. que nesh dâra derém
619.100

e úinta e nove mil e cem) quoBs de
emissào da Sociedade. represenralivas de 63,qlo/o
(sessenta e três inteiros, noventa e um
centésimos por
cento) do caDitâl social votante e total da Cedenre.
Cada compromisso de
de UAA em
Esloque. que atenda aos Crkérios de Elegibilidade
dos
Crédiros Imobiliários
que venha subsrituir
Compromisso de Compra e Venda (Lastro)
cedido
anteriorrnente;
As Obrigações Car.ÀntiAas aa mutG-iiã Eãiãiiãã
Obrigaçôes Carantidas da Recompra Compulsória
e
íseiscentas

'lsyp_ÇoolralqÀsaig
Compra e Venda":

";ta.,.rda
e

'Sbacêç§rs§ê&dide§"

(

a

as .Obrigaçôes CaEntidas de Desp(sas

e

as

Ubngâções (larantidas dos CRl. quando referidas
em

1

\U\

\l

Ot2

(r.,-ô

"Obrigacôes Carantidas

da

"Obrigacões GârÂntidas

da

RecomDra ComDulsóriâ"

"Obriqaoões Carantidas

a obÍigação de pagamento da Multâ Indenizatórja.

pela Cedente, conforme previsto no iteÍn 5.7

Multa [ndenizatória"

de

Desoesas":

e

rcspectivos subitens do Contmto de Cessâo.
a obrigaçào de recompia compulsória dos Creditos
Imobiliários, pela Cedenrc, assumida nos rermos do
item 5.1 e respectivos subitens do Contrato de Cessão.
São as obrigações de pagamenlo, pela Cedenre, de (i)
todas e quaisquer despesas incorridas com a eventual

execução das Garantias; e (ii) todâs as despesas
incorridas referentes à administração do patrimônio

"Obrieacões Garantidas dos

e&I":

São as obrigações de pagâmenlo deconentes do19

CRl, conforme descritas na cláusula 16.2
Termo,
Terá o signifi"ado qrã thã?

"EadloôÀis§rparadls,,

"Prêmio de Recompra,,

deste

n."iláusrla

52

"r.ibuGo
Teni o significado que lhe é atribúdo no p.eámbrlodeste Termo.
Significa o parrimônio con*irlao, apo's a inslirrçao
do Regime Fiduciário, composro pelos Crédiros
Imobiliários representados pelas CCI i pelos créditos
decorrentes da Cesão Fiduciária dos Crédilos Futuros,
o qual não se confunde corn o patrimônio comum da
Emissora, e se destina exclusivamenre à liquidaçào
do(s) CRI a que estão afetâdos.

o p...io a s.i pugffila Cà.nre,

na

seu Valor Nominal atualizado, acrescido

da

Significa

hrpotese de Recompra Facultariva. de acordo com
a
Clausula 5.2 do Contrato de Cessào, equivalenre
ao

I

Remuneraçào dcvida até a dala do efetivo pagamenlo,
bem como dos demais encargos, multas e acessórios

"Recomom Comoulsórú;

"Recompra Facultaúvãi

''R§latóqe_8strlr1gl"

eventualmcnte devidos.
Terá o significado que lh"t

Bí

"úbríd"," "lár.rl"
obrigaçao da--iããte
de recoffir u
1
totâlidade dos Créditos lmobiliários na ocoÍência
dos
Eventos de Recompra Compulsória, mediante
o
pagamenlo do Valor de Recompra dos
Criditos
Imobiliários.
Sielj!"9

l,

Significa a fucr.rldade da Ced.nt d" reõrnprz.
atotalidade dos Créditos lmobiliários, mediinte
o
pagamento do Valor de Recompra
dos CÉdiros
lmobtlrárros acrescido do prêmio de Recompra
isto no Cont ato de Cessão.
Terá o significadolrrã lhãTar.ibrido na
clársul" g.L
Relatório que se.a etaGãG-iensalmerte

peta
Cedente e enrregue à Emissorâ, nâ forma
e lermos da

cláusula t0.4.3.;baixo.
T.tá o signif,cado qiãlF. é ut.ibrtdã naitáõulãlã
Significa o .esgar. anr.cipudo doiããã rãüt
Nominal Unitário alualizado do(s) CRI. acrescido
da

õT.b.
ê

t3

C^ôr'ô

lJ,

I
,\

L

\E

Remunemção do(s) Cfu, na ocon€ncia de um dos
eventos previstos nas cláusulas 8.2 e 8.3.
"Ta,xa Substitutiva"
'

§lbslxuaEs"

Terá o significado que lhe é atribuído na cláusula
7.t.4.
Signifrca a substituição de Compromisso de Compra e
Venda (Lastro) que compõe os Créditos Imobiliários
por Novo Compromisso de Compra e Venda.

"Terms"

"UGA"

'Uc4c-\t4dide§"

A SubsÍituição pode serrealizada desde que dentro do
Limite de Substituição.
Significa o prcsen:É.Temo de Securitizoçdo de
Créditos da 27'Série do I. E issõo de Cefii/icados
de Recebiveis Imob iários da TRÀVESSLÀ
SECURITIADORA 5,A,",
Significam as UGAs Vendidas e as UCAs em
Estoque. que, em conjunto. corresçrondem à tolalidade
das unidades com gestão aulônoma que compõem o
Condominio.
Slgnlticam as unidades com gestão autônoma

relacionadâs aos Créditos lmobiliários. de
qropriedade da Cedente. que compôem parte do

'

It§Âs v§ldidaslcelaltbl,

'!GÁ§-en ELASIS"

"Vâlor da Cessào,'

'Yqleldêleyelsçêo"
"Valor de Emissão;

'Ye!a. de
Antecipada"

ê@aEêçao--

CondominioSrgnr,rcâm as unidades com gestâo aurónomã ãã
Condominio. em estoque na Data de Emissào. e que
serào vendidas pela Cedenre. por meio dos furuios
Compromissos de Compra e Venda (Caranlia), e que
serão lisEdâs no anexo III desle Contrato de Cessâo
Fiduciária.
SignificÂm as unidades com gesúã arrãnoÀã-io
Londominto, de propriedade da Cedente. que ainda
nào foram ohjelo de Compromissos de iompra
e
Venda com algum Devedor. esrando disponívei;
parâ
venda futurâ
Terá o sisnificado ouelÀ; é rhrh,Í,1*;;^,r"

.
"

Teá o significado quãlh-et anibuído na cl,íusula
3'8
o
vato.
No-inítoãt
oi
vaãi
Nãili
,Sjqn1rrca
Uniúrio,
.6@lqrma o caso, do(s) CRI na Dala de
Émlssao. lndlcâdônâc.lá"c,'1".1 r,, r-,.,,.
Jrgnrrrca o vâlor a ser pago pela Emissora
aos
I ltularcs de CRI nos casos
de Amortizaçào

ExU'aordinária Compulsória, que será correspondente
devedor do Valor Nominal Lnirário

á parcela do saldo

atualizado do(s)

CRI na data da

aínoftização

anlecipada. acrescido da Remuneração do(s
I CRI edo

rrEmto. de Recompm. quudo lor o caso,
proporcionalhente aos Créditos lmobiliários

amonizados anlecipâdamente. calculado na
lorma
oeste lelmo_

F
I4

t,,
I

''Valor de Recomora
Creditos Imobiliririos"

Significa o valor que a Cedente de.yerá resituir à
Emissora em razão da Recompra Compulsória ou da
Recompra Facultâtivâ. calculado na forma previsu no

"Valor Nominal Total"

Contrato de Cessão.
Significa o valor nominal total do(s) CRI na Dara de
Emissào do(s) CRI, conforme indicado na cláusula

dos

4-1 (v).

"Valor Nominal Unitário"

Significa o valor nominal unitírio do(s) CRI na data
de Emissãodo(s) CRI, conforme indiciado na cláusula

4.1 (vi).

1.2.
Termo:

Interprclação. As seguintes regrÀs de interpretação deverào ser aplicadas
a este

(D

as expressões definidas na cláusula L

plural, e vice-versa;

l,

grafadas no singular, incluirão o

(iD os cabeçalhos dâs cláusulas, pangrafos e os sublinhados foram incluídos
por úera conveniência, não afetando a interprelaçâo
do Teamo;
(iiD

as referências às cláusulas, parágrofos e anexos
conslituem referências às
cláusulas, parágrafos e anexos deste Teãno, s"r"o

".p""in"uiaà

(iv)

",,'"""iii.io;

quaisquer referências a documentos ou ourros
instrumenlos incluirão
quaisquer alterações, substituiçôes e compleÍn"nuça",
ao, _"rio,;

(v).

q!êlqu€r obrigação de uma parte de pralicar ou
não praricar qualquer ato
incluir a obrigação de f-.,;orn q;.
,."i""al o"
não tolerar ou permilir que tal aro seja praficado:

,

;i ;..";"

será havida por

tr,ri)

c-aso,
.

*

qualquer disposiçào desre Termo seja coníliranre
com qualquer

drsposiçào de qualquer Anexo desle Temo.
as airpór40.,
prevâlecerào sobre as disposições dos
Anexos;e

pr"rir^ ,..,ll,tr_o

I

tt lt\

(vii)

o termo ,.incluir,'ou ,,incluindo,. deverá ser interpretado
sempre como
sendo seguido da expressão .,mas sern
-,nár'I",nll,nlàrl5:.1
se limiur

t

",

:

(t

.hdepeldÉasraslesJglê!-§dls. Todâ disposição conrida no presenre
Termo de\erá
de lal forma a permirir sua validaáe e eficá;ia
;o';
:el.'le?relada
o.'i.*rr,"*
aplrcável.
Caso qualquer disposição constante ao p....rt"
,.j"
a."i*"ã"'li'rrua",
nuta, anulávet ou ineficaz nos rermos
da tegistação
*.a
considêrada intálida. nula. anulável ou
"pii"i*j.,
rneltcaz na exaa
medida de sua proibiÇão ou
invatidade. sem que os r..mos..mune,centes
contidos no presente TerÍho sejaÍh afetados.

i.ri.

"""*
"r-i[*lili

à;ri;;;;;r;;il;;iiiJjlj]ll,,,*,

cLÁusuLA sEcuNDA_ vINcuLAÇÃo Dos cRÉDrros
rMoBILlÁRros
yla§llêsêa-dq{tqdtlasl4glljédps. pelo
2I
presenre Termo, a Emissora vincula,
em
carâter rrevogável e irretratável. a lotalidade
doi Créditos f^.LifA.i".l..pr"r"*"a*

.-

l5

(/Y./'ô

i

'y

pelas 383 (trezentas e oitenta e ftês) CCI e suas garanrias, ao(s)
CRI de sua 27â Série da
l" Emissão, cujÀs caracteristicas são descritas na;láusula quaá abaixo.

22.

Cgssào dl-s-.1ÇÉe[!qrl]qqbiliéI!§. À Emissora declara que
foram vinculados ao
prcsente Termo
p,rJe,,r!
r LIIU rôr
383 (u
(trezentas
Ezcnlas e otrcn[a
oitenta e res
três ) LCI
CCI de sua titularidadcjurídica, com valor
,ralor
,:,:] de R§ 32.059.25I.61 (rrinra e dois milhões, cinquenta e'ià""
TTI::1 e ctnqueDúa c um reais e scsserlâ
ouzenros
e urh centrvos). que sào lislâdos de forma
detalhads no Anexo II deste Têrmo em arondim.nto ao
disposio ,os l.tig-i, iÀi"i
9.51411991 e Aíigo 23 da Lei n.. 10.931/2004, cedidas
a Srir;, p.i ê.derrã, "..
*.
meio do Con[ato de Cessâo.

.r,

2.3.

ç
r .

: As CCI. represenrativas dos Crédiros
9igem:dp C:CI e dos
lmobiliários
originador a prrti. doi
. .rromissos de Compra e Venda (Lastro), foram
êhiri,r"" ^-r^ -^r-_.- sob
- a forma escriturar,
l"
r O.õ; .;;Ê:;J;,r*
:T.,.t]*:
Emissão ry'19:O*",
de CCL

2J. l.

Co-i-

*,

j:

"-", i.i

Cedenle. ou terceiro que venha a ser confaEdos pela
Emissora às custas da
a responsável pela administraçâo e cobrança
da lohlidade dos Céditos
rmoDuraflos. na lôrma da cláusula 10.4 abâixo.

-A

i-.!!lll .**

2.3.2. As CCI enconrram-se der idamenre custodiadâs junto
à Insriluiçào Cusrcdiante,
re:m:s do § 4. do anigo tB dâ Lei l0.9ll.
.
:os.
hmrssào

2ll

"orifo-.

de CCL

.caso ocorra arguma subsriruição. as

ccr

,"rü';;

Escritura de

poderào ser substir,ídas, sem

necessidade de aprovação da Assembieia
c.rut. u,
Créditos Imobiliários, deconenres de Novos
_Compromisro. a.
alendam aos Crilérios de Elegibilidade
dos Crédiros lmobitiárioç

quui.'pu.iu;;;';;;.r;";,

a

",
Co.p* J Vina, qr"

2-4,.., Dispenss.de Regislr-o do CRI no Regislro
de lmóveis. Em virtude dos CRt ora
emrlrdos tasreados nas CCI tisradâs ,"
A;.*" l d;;ã;
;;;.

Insliru_ição Cuslodianle, Íica dispensado
a averbaçào deste
prev rsto no A niso r 0 da Lei n.o e.5
t4l I ss+.
a,

.,

do Anigo 23. parágrafo único da I ei n.o
"irrra.
lO.g3lt2OO4

2.5.,

;;;ilà, ,"
f À i.ã;;;il.;"."".;;:"r,.
fermo no Regisnà de lmóveis

rt,

lA{

permitidos.

Investimentos
Os recursos mantidos no Fundo de Reserva
e no Fundo
de obras. assim como qualquer ou!.o vâlôr
deporioa" n,
p"i.,.i",à
aã
seÉo. inveslidos nos Inveslimenbs
.

permitidos. C.*

z

e.

*1s+:t+ca?-dgsS4a!os_tÍneb

!'ffi,[HT[
[;,:ii'J1]:iii,1,ff'j*
..xii".

::

. Are a Dara de Vencimento e desde que
poderá, ao i,'é,

d;';;;.i;; i;;.p.,

olonfncia do quanlo previslo
'.xiii.., .'xiv... ,.xv... ..1 lisu.da

'xi',
q,ui.q,* cà,i..i,;; ;"
alíneas

dl*ra*

à'j;rjl

u"i;l, i",lli

nas

_r;;,1?:H:tjily;
(-9mprâ e
ç Venda.
vÉrua, que atenda
""'.,11,1iff
alenda aos seguinres crirérios
critérios
cumrtrr;u^. (,,eIllctios de
cumularivos
,-): (a) rer por objero
a renda de unidades ciofi

*:*i*H++f++r++
q:s'::autôno11do.conao',in;qlul-*ro.pÉ;;;éilfi

l,:;.i;:"

;;p".;T""..ü1i1"#,::I
;'i"e# ;r-',í#i:,
ffi
i;;i,drt iliJil?á:""
q*ilr.. írr, ";
t,l

LÂsrÍo )
aa sur.rir,4aãr rci
.objero
pagamenro dos X"J,t,(
cRIi (d) nào lenha
parcera de pae;;lriÀ Ii"d

::":::f..:"

a J0 rrrinu) dias; (e) a marrícula

nÀo

""1,,"'rr,,

"í'ri]illli'"

t6

e,.íW)

rb

inexistênciÂ de apontamentos na CeÍidão de Tributos Imobiliários da respectiva unidade
:om qestilo autônomâ (em conjunto,,'Critérios de Eleg

Imobiliários").

L As Substituições são permitidas no âmbito da Operação, desde que o volume a ser
substituido seja menor ou igual ao Excedente de Crédiros Imobiliários. calculado na
ú[ima Dâta de Apuração, frehte ao sâldo devedor dos CRI na data da Substituição
l"Limire de Substituicãr," r
2.6.

2.6.?

Entende-se por,,Substitlricão,,, a substituição de Compromissos de Compra e

Vendâ (Last o) que compõe os Créditos Imobiliários por Novo Càmpromissos
de Compra

e Venda.

2l

A Substituição pode ser realizada ;»r Compromissos de ComDrâ e Venda
(Gârantia) que atenda aos Critérios de Elegibilidade dos C;édircs Imobiliáriol
seido que,
nesta situasão, ral Compromisso de Compra e Venda (Gúantia)
dcverá ser liberado da
Cessão Fiduciária e cedido àEmissora, meàiante a realização
dos aditam"nio, ,ãr.a.,o,
ao Conlrato de Cessão. âo Termo de Securirização e ao
Contraro de C".Jo iiarJariu.
?.!

2.6.2.2.

A Substiluiçào deve

ser operzLcionalizâda da seguinte

formai (i)

adiLamenlo
ao Lonralo de. Cessão. contemplando, nos respectivos anexos,
a
exclusáo do
Lompromrssos de Compra e Venda (Lasho) substituído
e a inclusão do Novo
compromissos de Compra e Venda cujos respecrivos
c*alt". ir"ijiàrii, tt.".
-l os,respeclivos regisrros nos cartóriàs ae rcglst.o a. titrtos. ão"rr.r,o,
ll!i!:::
oas
panes
stgnarânas. no prazo de âté I5 (quinze) diâs
contados da data

da formalização
do referido adirâmento; (ii) na emissãá de nova Cédula
a" C.ealà'l."iifiari.
rep^re-senaliva

do Novo Compromissos de Compra. Venaa; (ill)
uàiturne-,liã r. i"".." a"
)ecuflrr/aÇao para prever a relaçào arualizada
de Compromissos de Compra e Venda
(Lasrro).e re\pecri\.os Crédiros tmobitiários:
(i")
a tiberação do comp-rt.ro. a" Co,np.u
e vincutaçâo aos CRI, com os respectivàs
regt.t o. ni.
::,:r1f::",i:,r",*"ão
oe
regrstro de tilulos e documenlos das nanes
"rnO.io,
signarárias, no prazo dei,e ii
a",
iqri*.,
contados da data da formalizaçâo do reierido
ad-itamento

.

L*1.:'::.::yltlldo

2.6.3.

A

Substituição deve

ser

realizada

;i;;;;i;;;?"ri.iã'i"'c*.a"
"'i"^juiõ*i,"1"

no menor pÉzo

necessariâmenre. ser realizâda no Draao Íniixlmo
ae ate :O

L /,'

possível, devendo,

aá.ã.'.".""** a"
evenro quc acionou a referida SuLstiruiçào.
Caso necessário.
Compromisso de Compra e Venda devem
", "aqri""*'i.",'x*"
ser notificados que devem
iniciar o paqamento
ltiniãj

dos novos Crédiros lmobiliários direramenre
nu.conr, ao,pui.]rjnif Jlr'erqvv
i.-ourr"Affi'p,azo
rru
máximo de l0 (rinra) dias contâdos da dao
da Substiruiçâo.
2

6.4. Se por qualquer motivo hão for possivel
a realizaçâo da Substituiçâo

Compromisso de Compra e venda íLesrÍo)
no
Cedente deverá realizar a RecomDra Com,
r r-u,,.o r q,. ã",",iã*,;'

p,-o p."ri.1o

do

r.i:l"li"*", ,
"ã "iar*r"

::;;' IJil,;JiÍ"''::'1t;"::Hiff:t',.,;"iH:1;n:*1

conforme o caso. na próxima data de pagamenlo
dos cRI e em mon,nte equivarente âo
valor Í,resente do Compromissos de Càm"n
ra e vendâ (LasÚo) ;nadimplido na
respecriva
dau de paÊamenro.

iY

l7

C"-o
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cLÁUsULA TERcEIRÁ - cARÂcTERÍsTIcAs Dos cRÉDITos
IMOBILI.,iRIOS

L Valor dos CÉditos Imobiliários. Os CÉditos lmobilifuios vinculados à Emissão têm. na
Dala de Emissão, o valor nominal total de R$ 32.059.25f,ól (trintâ e dois milhões,
cinq-uenta e oove mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e um ceítâvos),
conforme listados no Anexo II.
3.

3.2.

Camcterísticas dos CÉditos Imobiliários. As pa.celas dos Crédi1os lmobiliários a
serem pagas p€los Devedores, suas respectivas datas de vencimento, valor, número, série,
nome da instituição custodiante, a identificação compleÉ das UCAs Vendidas aos quais
estão vinculados os Créditos Imobiliários e as demais cúacterísticâs necessátias
âo seu
pleno conhecimento estào descritas nas respectivas Escrituras de Emissão
das CCl, que
são Iishdos de forma detalhada no Anexo ll deste TerÍno em at€ndimenro
ao disDosto nos
Aíigo 8,-l da Lei n." 9.5141t997 e Anigo 23 da Lei n." 10.91l/2004. sendo dispensada a
enunciaçào dâs inÍormaçõesjá constanles das CCI no presente Termo.
na Iorma do aítgo
23 da Lein." 10.931/04.

3.3.

ErIlissâo e Custódia das CCL As CCl, que representam os Crédilos
Imobiliános,
foram emitidas sob a forma escritural e âs Esciirr.ai d. Emis.ão
e,ta"
p"f"
Insrituiçào Custodianre, na forma pre!isra nos parágrafos
"r.t"ài"J".
1". +. a. unig;
i8
n."
10.93 t /04

àii.i

3.4.

Çorrecâo-YlqlstÉrie--e..lu.Lall4§]deEEs. os CÉditos Imobitiários e, por
szu valor principarcorrigido peto índice tciü.
ã1,.o,
lll]3-1l.ll1^": l9l^:T

ffio
., .oii;i,il;*#';;

remunerarórios conforme consranre no Anexo lt J,
côt. ,uao
Compromissos de Compra e Vendâ firmados ent e os Der"do.e.
ea

ç;;;;*'*

l^

3'5.

Cessão dqs Crédiros lmobiliários. Os Créditos Imobiliiirios,
representados pelas
^
CCI. foram
cedidos pela Cedente à Emissora por meio Contrato
de CJ..aq
que a transferência das CCI oara a Emissora
*"r;_a" por meio
_-,^ de negociaçâo
rora será realizada
""ao

83.

^^.

"".;

.Jã
r-]]^i-il

na

J.6-,

.,.Çgndicõjs e Pagamento do Contrato de Cessão. Em razão da cessão dos Créditos
p,g.ani à Cede,re, na fo.ma
c."n t" a" ô..ra.,
lTSrl,l
de
Rs 8.000.000,00
(oito mithões de ,eais; 1.,ú,r.eGr&,;.
^:::,^:.1*:"..
ôn""à;;;"c:il::'"T;
paSo nos termos e prazos orevisros nâ cláusu^la
3.2 do Contra;o a" C"r.áã,
ainda. como um todo. a cláusula terceira do referido
"1,"*ra",
Contralo de Cessão. que versa
sobre
as CondiÇões Suspensivas a serem i-"t"menradas
para
Valor da Cessào. bem como as deducÀeç
Fundo de obrâ e para o Fundo de Reserva
prer rstos nesre r ermo e no conraro de cessáo."

ô

",,r"".."r

o;";;i'e-,i..p;ütr];;",

das;;;pJ;d;ffiil;;"i;.iJ;;::;"." *

.J.7.

Resoltrcâo do Conrrato de Cessão. A Emissora
poderá resolver unilateralmente o
Lontraro de cessâo, e, conscquenlemenre, resolver
a ce;sào;o;ô;;dii* i.àüirii,i..
a"
pleno direito e ihdependentemenrc
de aviso ol, notificação à Cedente.
12, do Código Civil, caso deixe de ocorrer quulqr",
áo. lipOt"r", p."rf,í.
3 5 do Contrâto de Cessão.
",

_

n;;i;;;dlrn,g.

I

,\

"]ar*f"

].8. Dqvolucào do Valor dâ Cessào. Caso a Emissora resolva o Contralo
de Cessáo, a
cedenrc fica obrigada a restituir à Emissora
o vator aa cessao receúàã-",i
q*
"ià

IE

3r.O.

u

ocorera resolução do Contrato de Cessão, devidamente acrescido da Remuneração do(s)
CRI e coreção moneária previslas do presente Termo (,,Valor da Devolucão").

.

I
Fon4a_de Paearnento. A devolução do Valor da Dcvoluçào, conforme estipulada
na cláusula 3.8 âcima, deverá ser realizada mediante depósito ou transferência báncárra

3.8.

para conta corente de titularidade da Emissora, conforme dados banciários abaixo.
em até
5 (cinco) Dias Úteis, contados da dara em que oconer a resolução do Contrato
de Cessão.

Banco: Iraú Unibanco (341)
Agência: 8499
Contâ CorrenG:308E9-l

CLÁUSULA QUARTA

- cARÂcTERÍsTIcAs Dos CERTIFICADoS

R-ECf,

4.L

_

BÍVEIS IMOBILIÁRIOS

DE

Caracrerííicâs doís) CRI. Com lastso nos CÍeditos Imobiliários
representâdos pelas CCl,

a Emissora erhire.I cRI em 27, (vigésima sérima) série.
Emtssom, com as rndjcações e caracteristicas descril,as
abâixo:

q*

(,)

fii)
(iir)

0v)
(v)

E4.4s,

t"i"'e*

l Fi;i.ã.

o"

l"

NrlE-çrp@SrE.

21"

-qB!:_

.9S44d:sde'.

.8.000

EaEne dEs)

Nominativa escritural.

R$

Valor Nominal Toral:

8.ooo.ooo,oo 1-to

milhões de reais)

R$ 1.000.00 (hum mit .e;is)
20 dejaneiro de 2020
1e

I

aãiul,ô

àe

)oii-'

I

mês

GoFrrr.

4.563 (quatro

mi],

tt

quinhentos e sessenta e três)

diâs corridos, u contu.

^

dá

Datâ de Erhissão.

I

ICPM

ao ano, com biie
ano de 360 dias
I8 de março de 2020

Gri) P".ioiiqdadç_E_Egeloorro
(xviii; PerioJiôiãü

a"
18 de março de 2020
Mensal

V
\-,r

Êtg

C/r.o

(xix)

Periodicidade de PagÀmento de Juros e

PrinciDal:

(xx)

Mensal

E

ReÊimeFiduciário:

instituído

o

Regime

Fi4!9141!9.
B3.
Negociacão. Custódia Eletrônica e Liouidacâo

(xxii) GaÍanlia dos Crédilos lmobiliários'
(xxiii) Garantia

Conforme a cláusula 4.6

4!qiIc

O Aval dos

dos CRI:

Avalistâs,
observado que a emissão
contaráainda com Fiança no

Contrato de Cessão, a
Cessão Fiduciiáriâ e a
Alienação Fiduciária de
(xxiv) Garanlia Fluluante e Coobrisacão
Eldlsora:

(xxv) !!5ç9s:

da

Conforme

{491q-[

desre

Termo.

4.2.

Titulâridade. Para todos os fins de direiro, a titularidâde do(s) CRI será
comprovada pelo exlmto expedido pela B3 em nome do titular do(s) CRI caso este título
esteja depositado na 83. Adicionalmenle, sctá recoúecido como comprovante de
titularidade do(s) CRI, o extrato emitido pelo Escriturador caso este título não esrcja
depositado na 83 ("Titulares de CRI").

4.2.1. De!ósito. Os CRI serão deposiEdos para distribuição primária e negociação
secundária na 83, sendo a distribuigão primária realizada com a intermediagão do
Coordenador Líder, instiruição integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, nos rermos do aÍigo 2'da Insrrução CVM 476.

lLt

4.3.

Destinacão de Recursos. Os recursos obtidos com a subscrição e integralizaçào
do(s) CRI serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento do Valor da
Cessão e do pagamento das Despesas de Emissão, conforme o disposto na cláusula 3.6
acima, e conforme o disposto no Contrato de Cessão.

4.4.

Pagamemo dos Créditos tmobiliários. Os pagamentos dos Creditos Imobiliários,
representados pelâs CCI, serão depositados diretamente na conta conente de titularidade

da Emissora no Banco Itaú Unibanco S.A. (341), agência 8499, conta concnte

('ea!(aisJêEi!!ôde§spê

j0889-l

").

4.4.1. Banco Liquidante. O Banco Liquidanre foi confatado pela Emissora pam
operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora
aos lnvestidores, cxecutados por meio dos sistemas da B3 (Segmento CETIP UTVM).

4.5.

Clâssificacão de Risco. Conforme faculdade estabelecida no parágrafo 6.do artigo
7" da ICVM 414, o(s) CRI emitido(s) por meio desra Emissão não será(ão) objeto de
classificaçâo de risco por empresa de.arirg.
Ê
20
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4.6.

Garantias. Foram outorgadas para a Emissora as garantias descritas na cláusula
décima sexta abaixo.

4.6.1. As Garantias poderão

ser excutidas pela Emissora em beneficio dos Titualres de
CRI, podendo a SecuritizÀdora excutir as Gaaantiâs em conjunto, e em quâlquer ordem
que bem entender, sejarn elas fidejussórias e/ou reais.

4.7.

Prioridâde de Pagamentos. OG) CRI(S) deverá(âo) obedecer à seguinre ordem de
prioridade em relação aos pagamentos dos Créditos Imobiliários, de forma que os custos
de cada item somente serão pagos câso haja recursos disponíveis após o pagâmento
inlegral dos custos elencados no item anterior:

(D

despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas âté
Pagamento pÍogamada;

a Data

de

(iD

recomposição do Fundo de Reserva;

(iii)

Multas e moms em aberto:

(iv)

Remunemção acumulada do(s) CRI;

(r)

amortização programada do(s) CRI, conforme prcvisro nesre Termo, e

encargos moratórios eventualmente incoridos;

(vi)

AmoÍtização Extraordinária Compulsória dos CRI, nâ forma da cláusula

oitÂva abaixo.

4.7.1. Se, âpós o paBamento da totalidade dos CRI. com cumprimento inregral

da

prioridade de pagamentos prevista no item 4.7. acima, sobejarcm recuasos livres na Conta
do Patrimônio Separado! esses recursos serão devolvidos à Cedenrc.

4.8.

Publicidade. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI do(s)
CR[, bem como as convocações pâra as respectivas Assembleias Gelais, deverào ser
veiculados na forma de avisos nos mcsmos jomais em que a Emissora publica as
informações socielirias, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, conforme e se
exigido pela regu lamentação aplicável.

4.8.1.

As

demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissorâ s€rào

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema
de envio de lnformações Periódicas e Eventuais da CVM.

CLÁUSULA QUINTA_ FoRMA DE DISTRIBUIÇÀo E NEGoCIAÇÃo

5.1.

Deposito na 83. OG) CRI seÉ(ão) depositado p6ra distribuição no mercado primário, por
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, âdministrado e operacionalizado pela
83, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da 83, sendo a distribuição
reâlizada com a intermediaçâo do Coordenador Líder, nos termos do anigo 2o dâ ICVM

476 e conforme previsto no Contrato de Distribuição.

t
2t

t[\n

5.2.

Distribuicão. A dist ibuição do(s) CRI será realizada por meio da realização de
ofena pública com esforços restritos de distribuição, em regime de distribuição de
melhores esforços ( 'Oferta Resúita"), nos temos da ICVM 476 e da ICVM 414.

5.3.

Registro. Em conformidade com o artigo 6. da ICVM 476, a Ofena Restrita está
automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM. Não obstante, a Oferta
Restrita será registrada na ANBÍMA, nos rcrmos do artigo4., Parágrafo único, do Código
ANBIMA, e das normâs estabelecidâs na Diretriz anexa à Deliberação n" 5. de 30 dejulho
de 2015, do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da
ANBIMA, exclusivamente para fins de informação ao banco de dados da ANBIMA_

5.4.

Realizacão da OfeÍa. A Oferta Restrita será realizada diretâmente pela Emissora,
nos termos do aíigo 9 da ICVM 414, e será destinada apenas à lnvestidores Profissionais
que atendam às câracterísticas de investidores profissionais, na forma do anigo 9-A da

ICVM 539 e do anigo 3" da ICVM 476, respeitâdas as eventuais vedações

âo

investimento no(s) CRI ofeÍtado(s) previstas na regulamentação em vigor.

5.4.1. Em aÍendimento âo que dispõe ô ICVM 476, o(s) CRI da presente Oferta Restrita
será(ào) ofe ado a, no máximo, 75 (setlnta e cinco) lnvestidores Profissionais, e
subscritos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidoaes Profissionais.

5.5.

É admitida a distribuição parcial dos CRI, na forma prevista nos aÍtigos 30 e 3l
CVM n" 400, e o enceramento da distribuição dos CRI caso sejam subscriros

da lnstrução

e

integralizados CRI no montante minimo indicado no Contrato de Distribuição.
Decorridos 6 (seis) meses do início da oferta com esforços restrilos (,,Prazo de
Colocacão") e tendo ocorrido a Colocação Mínima é facultado à Emissora solicitar ao
Coordenador Líder a continuâção da distribuição, que deverá realizar, para tanto, a
comunicaçào devida nos te.mos do §2'do artigo 8" dâ Inshução CVM 47ó.

5.5.). Em razão da possibilidade de distribuição parcial de CRI e nos rermos dos anigos
30 e 3l da Instruçâo CVM 400, os Investidores Profissionais pode.ão, no ato da aceitâção
à Oferta Restrita, condicionar sua adesão à Oferta Restritâ a que haja distribuição (i) da
totalidade dos CRI objeto da Oferta Restrita; ou (ii) de uma quantidade mínima de CRl,
equivalente à totâlidade dos CRI por ele subscritos nos termos do respectivo Boletim de
Subscrição, que não pode.á ser inferior à Colocação Mínima.

I

t
l,

p

5.5.2. No caso da Cláusula 4;7.1 rcimÀ, na falta de manifestaçâo, presumir-se-á o
interesse do Invesridor Profissional em receber a totalidade dos CRI indicados no
respectivo Boletim de Subscrição.

5.6.

Caso não tenha sido alcançada a Colocação Minima até o final do prazo de
Colocação, os CRI seúo cancelados pela EmissoÍã, que deveú devolver aos Investidores

o preço de

integralização dos CRI com recursos livres integrantes do parÍimônio

Separado, e/ou disponibilizados pela Cedente nos termos do Contralo de Cessão, cabendo
também à Emissora devolverà Cedente os Créditos Imobiliários representâdos pelas CCI,
por meio da 83.

5.ó.1. Nesta hipórese, a Emissora e Agente Fiduciário deverão tomar as dcvidas
providências para retom& a Operação ao sratus quo ante, inclusive por meio da
celebração de aditamentos/distratos aos Documentos da Operagão, no prazo dc até 5

22
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(cinco) Dias Úteis a contar da ocorrência do cancelamento dos CRI e respectiva
devoluçâo do preço de integrâlização dos CRI aos lnvestidores.

.

Uma yez rcalizzda a Colocação Mínimâ, ficârá ao exclusivo critério da Emissora.
por meio do Coordenador Líder, a colocação dos CRI remanescentes.
5.7

5.8.

Documentos a Serem ApresenBdos. Por ocasião da subscrição, os Investidores
Profissionais deverão fomecer declaração por escrito atestando que: (i) estiio cientes de
que a Ofeía Restrita não foi registrada na CVM; (ii) esüio cientes de que o(s) CRI
ofertado(s) esui(ão) sujeito(s) às restrições de negociação previstas na ICVM 476; e (iii)
têm conhecimento e experiência em finanças e negócios suficientes pam avaliar a
qualidade e os riscos dos valores mobiliários ofertâdos e que o investimento é adequado
ao nível de sofislicâção e o seu peÍfi| do risco.

5.E.1. Adicionalmenie, os Investidores Profissionais deverão fomecer, por escrito,
declaração atestando sua condição de investidor profissional.

5.9.

Valo. de Emissâo. O Valor dc Emissão do(s) CRI não poderá ser aumehtado em

nenhumâ hipótese.

5.10. Informaoão de Início da Oferta. Em conformidade com o ârtigo 7-A da ICVM
476, caberá ao Coordenador Líder informaÍ à CVM sobre o início da Oferta Restrira, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contado da primeim procura a potenciais investidores. A
inÍbrmação deverá ser encaminhada por intermédio da págiha da CVM na rcde mundial
de computadores e contar as informações indicadas no Anexo 7-A d a lCyM 476.
5,11. Encerramento da Oferta. A Oferta Restrita será encerrada quando da subscriçào
da lotalidâde do(s) CRI, ou a exclusivo critério da Emissora, no prazo de lg0 (cento e
oitenta) dias, contados do início da distribuição do(s) CRl, o que ocone. piimei.o,
observado, em qualquer caso, o limite de 24 (vinte e quatro) mese; a contar do início da
Emissão, na forma do ArtiSo to-A da Instrução CVM n..476.

5.ll.l.lnformacão de Encenamento da Oferta. Em conformidade com o artigo to

da

ICVM 476, o encerramento da Oferla Restrita deverá ser informado pelo Cooidenador
Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu encerramento, devendo reÍerida
comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mund,al de
computâdores e conter as informaçôes indicadas no Anexo 8 da ICVM 476.
5.1 1.2. Caso a Oferta Restrita não seja encerrada dentro

de t E0 (cento e oitentâ) dias da
data de seu inicio, em conformidade com o parágrafo 2" do anigo g" da ICVú 476, o
Coordenâdor Líder deverá realizâr a comunicaçâo prevista na cláusula 5.g.1 acima, com
os dados disponiveis à época, complementando-a semestrâlmente, até o encerramento
da
Oferta Restrita.

5.12. Cahcelamehto da Oferta. Caso haja o cancelamento da Oferta Restrita e
delerminado lnvestidorjá lenha reâlizado a integralizaçào doís) CRl. a Emissora derera,
em aré 2 (dois) Dias Ureis, contados da data do cancclaínento dâ Oferta Restriia.
fzcr o
râteio entre os subscritores dos recuasos financeiros recebidos. acrescidos dos
rendimentos Iíquidos auferidos pelas aplicaçôes obtidas com os recursos inregralizados,
sendo ceato que não serão restituídos âos lnvestidores os recurcos despcndiãos
com o

ê'

lt^

2l
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pagamento de tributos incidentes sobre a aplicação financeira, os quais serão arcados
pelos Investidores na proporção dos valores por eles subscritos e integralizados.

5.13. Negociacão. O(s) CRI sení(ão) depositâdo(s) para negociação no

mercado
secundário por meio do Módulo CETIP2l - Titulos e Valores Mobiliários, adminisrrado
e operacionÂlizado pela 83, sendo as negociações liquidadas financeiramentrc por meio
da B3 e o(s) CRI depositado(s) eletronicamente na 83.

5.14.

Restricão oarâ Negociacão em Mercado Secundririo. O(s) CRI objeto dâ presente
Oferta RestriB somente poderá(ão) ser negociados nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de dccorridos 90 (noventâ) dias da dala de subscrição ou
aquisição do(s) CRI pelos Investidores Profissionais, nos termos do artigo l3 da ICVM
476.
5.14.1. Observadas as resfições de negociação acim4 após o período de vedação à
negociação, os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociâdos Investidores
Profissionais e Investidorcs Qualificados, a menos que a Emissora obrcnha o registro de
oferta pública perante a CVM, nos termos do artigo 2l da Lei no 6.385, e da Insrrução
CVM n'400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e desde que apresente o
respectivo prospecto à CVM, nos termos da regulamenração âplicável.

5.15. lnvestidores Não Oualificados. Na forma do artigo 16 da ICVM 414, poderá a
Emissora, decorridos l8 (dezoito) meses da datâ de encerramento da Oferta Restrita,
pmpor â aquisição do(s) CRI por investidor não qualificado, observado:

(i)

a inexistência de inadimplemento financeiro peranre os Titulares de

(iD

a regularidade do registro da Emisso.a enquanto companhia aberta;

(iii)

a aprovâção, por maioria simples dos Titula.es de CRI do(s) CRI em

CRI;

)
!/^

Circulação, reunidos em Assembleia Geral convocada para tal fim;

(iv)

ltl\,

a instituição de Regime Fiduciário;

(v)

a origem dos Créditos Imobiliários, que deverá ser oriunda de imóvel com
"habite-se", ou documento equivalente, concedido pelo órgão administralivo
competente; ou de aquisição ou da promessa de aquisição de UGAS, desde que
integrantes de Patrimônio Separado; e

(vi)

a elaboração de, ao menos, I (um) relatório de agência classificadora do
risco atribuído ao(s) CRl, sendo certo, que tal relarório deverá ser atualizado, pelo
menos, a cada período de 3 ([ês) meses.

CLÁUSULÂ sExTA
6. I

.

- sUBsCRIÇÃo

E INTEGRÂLIZAÇÃo

Subscricão e Inresralizacão do(s ) CRL O(s) CRI sen(ão) subscrito(s) e integralizado(s)

à vista pelos Investidores Profissionais, na Datâ de Iniegralização. em moeda corrente
nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva âtualizaçâo moheária
e Remunerâção do(s) Cfu, ambos calculadospro tdtu temporis desde a data de primeira
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integralizrção até a daia de sua eferiva inregralização, obseflado o disposto nâ cláusula
7.1 abaixo.

6.1.1.

A

integralização do(s) CRI seá Íealizadâ por intermédio dos procedimentos
eslabelecidos pela B3.

CLÁUSULA SÉTIMA _ REMUNERÂÇÃo
7.1 .
Atualizacâo Moneária. O Vâlor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário será atualizado, conforme índice e periodicidade indicados nâ cláusula 4.1

acima, com base na seguinte fórmula:

VNa = VNb

xCiondeC=

tN l-t o,t4
\___)

Onde:

VNa
Mrlb

C

Valor Nominal Unitário atuâlizado monetariâmente,
expnesso em reais, calculado com g (oito) casas
decimais, sem arredondamento.
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou
saldo do ValoÍ Nominal Unitário após incorporação
da Remuneração do(s) CRI, atualização ou
amoúização, o que ocorrer por último, expresso em
reais, calculado/informado com g (oito) casâs
decimais. sem arredondarnento
Fator da variaçâo mensal acumulada do lGpM

calculado com

g (oito) casas decimais,

sem

arTedondamenb.

NIn

NIo

Número-índice do lGpM do mês imediatamente
Ànterior à Datá de Atualização. Exemplo: pâra o mês
de atualização de janeiro, utjlizar_se_á o índice
divulgado em dezembro que se refere a novembro.
Número_índice do ICpM do mês imediatamenle
anterior à Data de Emissão ou da última DaÍÂ de
Atualização, confome o caso.

Dcp Número de dias conidos entre a Data

Dct

l,v

da

Integralização ou a última Data de Vencimemo,
conforme aplicável, e a data de cálculo, sendo dcp
um número inteiro, e;
para o primeiro período,
dct = 29 (vinre e nove).
para os demais períodos, número total
de dias
corridos existentes entre a Data de pagamento do(s)
CRI anterior e a próxima Data de pagamento do(s)
CRI,

7.1.1. A aplicação do IGPM incidirá no menor período permirido pela legislaçào
em
vigor, sem necessidade de ajuste ao Termo ou quaiquer outra formalidua". ' -'7.l.2.ParaosfinsdesteTermo'asPanesacordamqueaprimeiraDatadeÁlUalização
será em 18 de março de 2020.

I

I
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7.1.3. Na hipótese de o IGPM do mês aplicável não rer sido divulgado até a Darâ de
Atualização, deverá ser utilizado, em substituição, o úl[imo número-índice divulgado
oficialmente até a Data de Àtualização relativâ ao mês imediatámenie anterior ao mês de
relerência, calculadopro ruta temporis W dias corridos. Quando da divulgação do IGpM
devido, não caberá, contudo, quaisquer compensâções financeiras, mulias ou penâlidades,
tânto por parte dâ Emissora quanto por pane da Cedente.
7.1.4. Na hiútese de extinção, limitação e/ou não divulgação do IGpM por prazo
supeaior a l0 (dez) dias consecutivos, conlados da data esperada para sua apuração e/ou
divulgação, ou, ainda, na hipótes€ de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou
dete rminação j ud icia I do IGPM, deverá a Emissom, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
contados (i) do décimo primeiro dia após a data em que o nümero-índice deveria ler sido
apurado ou divulgado; ou (ii) do primeiro dia em que o IGPM não possa ser utilizado por
proibição legal ou judicial, convocâr Assembleia Geral para que os Titulares de CRI
deliberem, de comum acordo com a Cedente, sobre o novo parâmetro de Remuneração
do(s) CRI a ser aplicado, que deverá levar em conta a taxa que venha a ser adotada peios
agentes de mercado em operações similares (..Taxa Substitutiva,,). Até a deliberação
da
Tâxa Substitutiva, pâra cada dia do pedodo em que ocoaaa a ausência de taxa para cálculo
da Remuneração do(s) CRI, o úlrimo número-índice do IGpM divulgado sárá utilizado
na âpuração da Remuneração do(s) CRI, não sendo devidas quaisquer compensações
entre a Emissora e os Titulares de CRI, quândo da delib€raçào do novo parâmetro de
remunemção,

7.1.5. Não havendo acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Titulares de CRt e a
Cedente, a Emissora optÀrá, a seu exclusivo critério, por uma das altemalivas a
scguir
estabelecidâs, obrigando-se a comunicar por escrito aàs Titulares de CRl, no prazo
de
l0 (dez) Dias Úteis, contados da data di realização da Assembleia C"*t, ,oir" qu"f
ahemativa será adotada:
anrecipado do(s) CRI, no prazo de 30 (rrinta) dias a contar da
!)
.rgseate
Assembleia Geral ocorrida para

deliberação da Taxa Substituiiva, ou na Data de
Vencimento, o que ocorIer primeiro, pelo seu Valor Nominal Unitário
atualizado
ou saldo do Vâlor NoÍbinal Unitário atualizâdo, conforme o caso, acrescido da
Remunerâção do(s) CRI devida até a data do efetivo resgate, calculad os pro ratu
Íemgnns por dias conidos, a partir da Dara de Iniegralização ou da últim; datâ de
pagamenro da Remuneração do(s) CRI; ou

(iD

I

rl

l

'1"

apresenraçào de cronograma de amoíização do(s) CRI, cuja datâ referenre

ao último pagarbento não excedcrá a Data de Vencimenlo, sindo certo quc,
durante o prazo de Àmoíização do(s) CRI pela Emissom, a periodicidade do
pagamento da Remuneração do(s) CRI continuará sendo aquela estabelecida
neste
Termo de Sccuritização e, aÉ que seja realizado o.esgate antecipado, o último
número-índice do IGPM divulgado oficialmente será uriiizado para-fins de cálculo
da Remuneração do(s) CRl.

7.2.

Remuneracâo doís) CRL A remunerâção do(s) CRI (,,Remunerâcão do(sl CRt,,)
compreenderá juros remunerató.ios incideniôs sobre o .e, v"loi
atualizado, contados a panir da Datâ de Integralização, correspondentes à taxa de I 3,4920

Nã.ill-úilti.io
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(treze vírgula quarenta e nove por cento) ao ano, com base em um
ano de 360 (trezentos
e sessenta) dias conidos.

7.3.

Cálculo da. Rernuneracão doís) CRI. A Remuneração do(s) CRI será calculada de
forma exponcnciale cu mulatírapro rata temporrs, pordias corriàos decorridos,
incidente
sobre o Vâlor Nominalalualizado do(s) CRl, desde a Data de Integralização
ou da Data
de Pagamento imedialamente anterior, até a data de seu efetivo p;gamento,
de acordo
com a fórmula abaixo:

J = VNa

x

(Fj

-

1.);

onde Fj

=

[k,.

r'""-]*]

Onde:

J

\4{a

Fj
i

dcr

Valor uniário dos juros acumulados

na

data de

pagamento da Remunemção do(s) CRI ou data
de
atualizâção. Valor em reais, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento.
Conforme cláusula 7.1 acima.
Fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas
decimais, com alredondamento.
l3,49yo (treze inteiros e quarenla e nove centésimos
por cento) ao ano
para o primeiro
período, dcr ll(trinheum).

parâ os demais periodos,
número total de diâs

corridos existentes entie a Dala de pagamento
do(s)

Dcp

CRI anterior e a póxima Data de palamenro
do(s)
CRI.
Número de dias coridos entre a Dala da primeirâ
Integralizáçào ou a úlrima Dau de Vencimenro,
conforme aplicável. e a data de cálculo,
sendo dcp
um número inteiro.

.4.
. Amortizacão. O Valor Nominal Unitiírio atualizado do(s) CRI será amortizado em
I50 (cenlo e cinquenta) parcelas mensais.
a paíir de Ig de março de 2020, sendo
a
amoíização paga na Data de pagamenro
do(sr'cru. a"nniau .onro,â.
i,,1.

t,

7

i*rã

7.5.

Cálculo da Amonizâcào. Observado o
disposto na cláusula oitava abaixo, o
cálculo da amoniza4ão será realizado
com bâse na seguinle fó;;l;:

AMn=[VNaxTan]
Obde:

AM.

Vl\a

unirário da n_esima parcela de amonização.
em reais. calculado com g (oito) casas
decimais, sem arredondamenro
ConfoÍne cláusula7.l ac;mÀ
)11]or
vâtor

Tan n-ésima

de
t

amortizâção, cxpressa em
,taxâ
percentual,. com (oito) casas
d.ci.aii de aco.do
com a tabela conslante do Anexo III
desre Termo Je
Securitização.

o
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7..6.

Prorroeecào de Prazo de Pagamento. Caso o vencimento de qualquer obrigação
coincidacom dia que nào seja um Dia útil, ierão considerados
prorogados os rcferentes prazos até o primeiro Dia útil subsequente, sem nenhum
acréscimo âos valores a seaem pagos.
de pagamento da Emissora

7.1.

Imoonfualidade ho Pagâmento. Em caso de arraso da Emissora no pagamento de
qualquer quantiâ devida aos Titulâres de CRl, aos valores em araso ,encidãs i não pagos
pela Emissora, dcvidamente acrescidos da Rcmuneração do(s) CRI respcctiva,
ailiúrse-ão (i) multâ convencional, irredutível e íão compensatória, de 2% (dois por
cento); e
(ii) juÍos moratórios à razão de lo% (um por cento) ao mês. Os valorei adicionais pagos

ao Agente Fiduciário em aazão do atmso no pagamento deverão ser suDortados
exclusi!amente pela tmissora, nâo podendo ser desiontados do parrimónio
deparado
quarsquer \alores em razão de lais pagamentos.

lo:a!a: Pag:mqnto. Os pagamenros referenles
]..4.,
I rlulares de CRI serâo efetuados pelâ

aos valores a que fazem 1us os
Emissora utilizando-se os procedimentos adotados
pela 83, observada a cláusula 7.6 acima. Caso, por qualquerrazàô,
a quufqr"ii".po, o1r;
CRI não esrÊja(m) cusrodiado(s) na 83 nas Daras de Éagamento,
p"er;"ii.'.
realizados diretamênte pela Emissom.

*a"

"l

1.9.

O não comparecimento do Tilular de CRI para receber o valor
correspondente a
qualquer das obrigaçôes pecuniárias, nas dâtâs previsus
neste Term"
.ãn,rri""a.
publicado pela Emissora. nào lhe dará direitá uo
,"""Uir.nro a. ", "a
relativo ao atrâso no recebimento, sendoJhe, roduriu,
o.'ãi,ji.,
".."gr.Jo.
até a data do respecrivo rencimenlo e/ou do comunicado

quuü;;;;;;;..,."

à-"ri.t*

CLÁUSULA oITAvA - AMoRTIzAÇÃo EXTRAoRDINÁRTA
E RESGATE
ANTECIPADO

&1._

Resgale Antecipado Faculrâtivo. Conforme estÂbelecido
na cláusula 5.2 do
Cedenre poderá eferuar a Recompra Facut6riva da rotalidade
q".:f9."
dos
:ol::,o
Lreolrcs 1.
lmoblltárjos, mediante comunicação prévia à Emissora, com
antecedência
mínima de 30 (rrinra) dias da data do evenro. pelo Valor d"
ã?ai
Imobiliários, acrescido do pÉmio de Recompra.

il;;;;

L

il,

I l'\

*

.

L l Nessa hipótese, a Emissora deverá promover
o resgâte ântecipado total do(s) CRI
pelo Valor de Amonizaçào Anlecipada acrescido
do prêriio de Reci.pr".ri"r".

Titulares de CRI.

a*

, 2:
recebidos pela Emissora em decorrência da Recompra
Facu tlarivâ
91 nregrngtltt
oos Lredrlos lmobiliário§ deverào ser creditados na Conta
do parrimónio Seoarado e
e^exctusivamenle ao pagamenro ao ,".gu," unt."ip"áá o"r.i?iir,
11'.:,"1:t^T","
proxrma
uala ale pagamenlo. conforme Anexo lll a este Iermo.

I

*

r::E"" :"t:"ipad^o rorat, referido na Ctáusulâ 8.1.1 acima, ânres de reâlizado,
1:l;l:, 9
oevera
ser comunrcado à 83 com. no mínimo. 3 ( lrês) Diâs
úleis de anrecedéncia.
8.2.

Conforme

estabelecidonu.lár,r@
28
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das hipóteses abaixo listadas (,.Evento de Recompra Compulsória,,), a Cedente
deverá
eferuar a Recompra Compulsória de pane ou da tát tidade aos Creáitos Imobiliários
de
torma automática e compulsória. pelo Valor de Recompra dos Créditos Imobiliários:

(i)

caso o depósito das CCI na conta da Emissorajunro à 83 não seia realizado
no prazo de até 5 (cinco) Dias úteis. a contar da datida efetiva imeg íaizaçáo da
totalid.ade do(s) CRI pelos lnveslidores, observado o prazo de cura dúté (iinco)
5
Dias Uteis contâto do referido descumprimento:

(ii)

alienação ou qualquer forma de transfeÉncia do Condominio. com
exceção da venda das UGAS em Estoque, sem a prévia e expressa
aprovação da
Emissora;

!i1) 1es:umprimento, pelos Avalisras t e II, da obrigação de manter, na
Alienação Fiduciária de euohs, as quotas de emissao da CJdenre
Ç.""."ã,iru,
de 63,91o% (sessenta e três inteiros e no\,enra e um
centesirnos por cento)do capital
social vorante e totÀl da Cedente, detidas pela Nabileque,
co;fo;; .r"i.f
na cláusula 4.1 do Contraro de AIienação Fiduciáriâ
".iao
d; euotas;
(iv)

descoberta de fraude com relaçâo a qualquer aspeclo
relevante, quaisquer
dectarâções ou garantias presradas peia Cejent;. peto;

À\;lii rrlrl,ir.,..o"l*

no Contrato de Cessão, nos instrumentos que fàrmalizam
a consti;;â;
""'- "" das
Camnrias ou nos documenlos que lormalizam f ri.rao
aoirf c-ú.

"

(a) decreaçào de faténcia. pedido de aurofaténcra,
!:1,,^ ",:*T:
peordo
de.tarêncra"lli"ável,.
rormurado

por terceiro e nào conleslado e/ou eridido no prazo
de recuperação judiciat ou recuperação extrajudiciat.
Iiquidaçao.
,illll.L1.1'"1
otssoruçâo. exonção ou procedimento semelhante
que envolvam de qualquer
maneira e lorma a Cedente e/ou de quaisquer
aos i""ii."., i"rn-ão],o'"r.,
controladas. conrroladom e/ou coligad;s e/o, p.opo.itr.,
a.
in_sotvéncia cir it da cedente e/ou de!uaisque.
j.";ã" "Ui"i,"
"çaã-ir.
á";
ãr"rlo"""
afim contra quaisquer dos Avalist s (como,

i;;;;;;;
e_..pliil;;;;;;,lr; ;fi:r,"
de declaração de insolvênciÂ civil em dererminado
pro"esso
;;;;;;""),
j.nr,o !l,";
cz,"os reuo, que nào seja
:1.!iutql.r.dot

.*rirr.

qulra

a. áie iô

ri.ir,íiaa.

respecliva proposirura. ou. ainda. proposirura
de acâo de
l!i]a!.31ouu
auro-lnsolvencta crvjl pelo(s) respeclivo(s, Avalista(s).
ou, ainda, qualquer erenro
que camcterize estado de insolvência, incluindo
u"o.do.o.
da..legistaçào apticávet: (b) mone ae. quaisquei
à;;
indicado um novo avatista. denrro de aré io
ra*r ai^ _ràãã, a"" j" ,.lo..ii,
morte;
"

"."ão-Ã,;;;..
;;;;;.:;il;;':"j,

(vi).

oconéncia de cessâo de quoas, a quem já seja
sócio. ou a terceiros. do
pnncrpal quolrsta da Cedente de forma que
haja alteraçâo do principal quoiista
ê/ou; (b) atteraÇâo e/ou transfeÉncia do controÉ
*i.raii", Jf.iü"ífi;ü. *
Cedehre, nos termos do aniso r t6 da Lei n.. o.+o+
J. l'ià'.'ã*"í'ü-'iizo,
conforme alterada, fi cando:

(vii)

fusão, incorporação, inclusive incoç,oraçào de açõos.
ou oualousr
^cisão,de reorgÀnização
ourra forma
socieiária envolvendo ; CJ;*:,

;;"";;r";"r._
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alteração de controle, direto ou indireto, da Cedente, salvo se houver o prévio
consentimento dos Titulares de CRI, aprovado em Assemblcia Geral;

(viii) a tomadâ de quaisquer

novas dívidas bancárias ou financeiras pela

Cedente;

(ix)

a existência de qualquer decisãojudiçial hansitada em julgado, não suieita
a recurso. que reconheça a ilegalidâde. inexisréncia ou ineficácia de parte ou de
todos os Docuhentos da Operação;

(x)

di*ribuição de dividendos, pagamento dejuros sobre o capiLal próprio ou
a realização de quaisquer oukos pâgamenlos a seus acionistas, caso a iedente
..

esteja em mora com qualquer de suâs obrigações pecuniárias ou não pecuniiárias
prevista.nos Documentos da Operação, ressalvado, enbctânlo, o pagamento
do
dividendo mínimo obriBatório previsto no artigo 220 dÀ Lfii ni 6.4041:/6,
observado o prazo dc cura de ate 5 (cinco) dias, contado do descumprimento; e

(xD,

inadimplência líquida dos Compromissos de Compra e Venda superior a
_
20% (vinte por cento) do valor total dos Créditos Imobiliá;ios, por p.-o srp.rior
à 6 (seis) meses, conforme relatório gerencial apurado pela Emissora com
base
nas informações fomecidas pelÀ Cedente, mediante apresentação
dos respectivos
compnovantes;

(xii)

caso. a quâlquer tempo após a emissão dos CRl. â razão entre o saldo
_
de\edor dos Créditos Imobiliários (excluidos para fins desre cálculo elentuais
Créditos Imobiliários inadimplidos ou em atraso), trazidos a valor presenre
pela
Taxa da Cessão (conforme Conrraro de Cessão), e o saldo devedor

dáfrl Cii,i"i"
infetior a 123yo (cento e vinte e três por cento) do saldo devedór do
CRI

("Excedente Minimo de CÉditos Imobiliários,'):

,l

(x_iii) caso. a qualquea lempo após a emissào dos CpJ. a ra1ão entre
o saldo

etet,\,amente recebido dos CÉditos lmobiliários no mês correnle,
excetuados os
recursos decorentes de PÉ-Pagamentos de pagamentos dos Devedores,
. o ualor
dâ parcela do(s) CRI do mês em refeÉncia, incluindo prir"lpot,lu.o.-"
J"rnui,
encargos, incluindo as despesas recorentes da op"*çào, ."ju iíferior
a tOS7"
(ceoto e cinco por cento);

(xiv)

llt
^

caso os

Créditos Imobiliários ou os Direitos Credirórios deixem de ser
pagos na Conta do Patrimônio Separado. por ato praticâdo
deliberadamente pela

L'eclente ou pelos Avalistas:

(xv)

caso qualquer Compromisso de Compra e Venda (Lastro) venha
a ser
distratado;

(xvi)

caso qualquer Compromisso de Compra e Venda (Lastro) venha a ser
objeto dc açõesjudiciais. motivadas por discuisào de cláusulas conrratuui,
o, po,
penoenc,as de quâiquer natureza, relacionadâs â ou que
a[etem as UCAs (Lasirol
ou os Créditos Imobiliários correspondenres;

F
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(xvii)

caso qualquer Compromisso de Compra e Venda (Lastro) venha a ser
renegociado (a) em rermos diferentes dos previstos no item 10.4.1.(i), abaixo; ou
(b) nos termos previstos no item 10.4.1.1, caso exceda o Excedente de Créditos

lmobiliários:

(xviii) em caso de inadimplemento da cláusula 4.5 do Contrato de

Cessào

(obrigação de regularidade fiscal), sendo que neste caso a Recompra Compulsória
Automática se dará mediante notificâção pela Emissora.

8.2.1. Será admitida a Recompra Compulsória parcial dos CÉditos Imobiliários, quc
resulta, consequentemente, na AmoÍização Extraordinária Compulsória dos CRI. na
ocorrência dos eventos listados: (i) nas alíneas,.xi,,,,,xii', e,.xvi,,do item g.2., acima,
mediante a aquisição, pela Cedente, de Crédilos Imobilifuios decorrentes de
Compromissos de Compra e Venda (Lastro) inadimplidos pelos respectivos Devedo.es,
até que ocolrâ a recomposição dos indices de medição previslos nos referidos itens; e (ii)

nas alíneas "xiii" "xiv" e "xvii", mediante a aquisição, pela Cedente, de Créditos
Imobiliários decorrentes de Compromissos de Compra e Venda (Lastro) inadimolidos
pelos respectivos Devcdores, objeto de distratos e/ou discussões judiciais, conforme
o
câso.

8.3. Conforme estabelecido na cláusula 5.1.2 do Conrrato de Cessão, na ocorrência de
quaisquer das hipóteses abaixo listadas (,.Eventos de Recomp.a C
Automálica"), e se assim deliberâdo pelos Titulares d" CRI n" Âr,.-bEiu G",u-l no,
termos deste Termo de Securitização, a Cedente deverá efetuar a Recompra
Compulsória
da totalidâde dos CÉditos lmobiliários. pelo Valor de Recompà aà. éiJai,o,
Imobiliários:
(i)

o descumprimento pelaCedenle de q ualqu er obrigaçào pecuniária
Drevrsrâ
nos Documentos da Operação, o que inclui, mainao se limita
d Coob.igaiao, qr"
não seja sanado Ío prazo de até 2 Ídois) dias conrados da dara
esripilada para

pagamento;

lll

conrraEçâo dc-qualquer operaçào que implique na criaçào de quaisquer

onus. gmvarnes ou preferéncia em relação aos dividendos ou quaisquer
;roventos
arribuídos às quotas objelo da AIienação Fiduciária de

euoras;

(iiD

se ocorrer a imissão

provisória do poder expropriante na posse das UCAS

ü

em razâo de ação expaopriaioria, contm â qual não caiba qualqurer recurso
adminisrrativo oujudicial, cujo objeto seja as U-CÁs;

(iv)

descumprimenlo pela Cedente de qualquer obrigação
.
previsr,a. nos D,orumentos

não pecuniária
da Operâção que não ieja sanaáo no prazo de até 15
(qutnze) Dias Uteis conlados dâ data do referido inadimplemenio,
sendo que o
pmzo de cura previsto neste item não se aplica a obrigaçàes para
ás quais ànha

sido estipulado prírzo de cura específiio nos.eJpe"riro's Oo"rrn*to.

Operâção;

Oo

(v)

_ mudança ou alteração ho objeto social da Cedente que modifique as
o, qra
essas atividad€s novos negócios que tenham prevalência ou'qr""po"a."rn
"grJgu. "
atividades atualmente por elas praticadas de forma relevanre,

P

lt

C,tl^()

!

U

representar desvios significativos e relevantes em relaçâo às atividades atualmente

desenvolvidas, sem a autorização dos ritulares de CRI reunidos em assembleia
geral, observado o prazo de cura de até 5 (cinco) dias, contado da data de
mudança./alteração.

(ri)

transfeÉncia ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a
terceiros, pelaCedente ou pelos Avalisus, das obrigações assumidas neste Termo.
ou medianle a ocorrência de qualquer operàção fusão, cisão, incorporação,
incorporação de ações ou transformação da Cedente ou dos sócios áiretos e
indiretos da Cedente, sem a prévia anuência por escrito dos Titulares de CRI,
conforme deliberada em Assembleia Gerâl de titulares de CRI;

(vii)

caso sejam, sem a autorização dos titulares de CRI reunidos em assembleia
geral, realizadas quaisquer alterações nos Documentos da Operação, exceto pelas
alterações permitidas nos termos dos Documentos dâ Opera;âo;

(viii)

se

(ix)

a.cdução de capital social da Cedente ou dos Avalistas;

houvera faha de cumprimento ou o vencimento anlecipado de qualquer
obrigação pecuniária da Cedente ou dos Avalistas firmada com instituiçaes
frnanceiras ou contrâtos celebrados no ámbito do mercado de capitais, de v;lo;
indi.uidual ou agregado superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
ou o
equivâlente em outras moedas, em qualquer caso, não sanado no prazo previsto
no aespectivo insrumento;

G).

caiação de ônus sobre as UGAS, sem a prévia e expressa aprovação
da
Emissora.

I

I

íxi1

/
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provarem-se lalsurs ou revelarem-sê incorrelas ou enganosas.
em qualquer
aspecto relevan!e. quaisquer declarações ou garanrias presàdas
pela
pelos Avaltstás. por sua conkoladora ou sociedades conrroladas
nestc Termo, nos
instrumentos que.formalizam a conslituiçâo das GaranÍias ou
nos do.r.;"io.
lormalrzam a emissão do(s) CRI;

C"j";l;;;

;;;

(xii)

nào renovação, cancelamento, revogação ou suspcnsão das
autorizações,
concessões, subvenções, alvarás ou licenças, inclusive as
ambientais, exigidas
para o regular exe.cício das atividades desenvolvidas
pela Cedente,

prâ7o.

de cura de aré l0 (dez) dias.

canceiamento/revogâçào/suspensâo;

(xiii), obsewado

o

disposto

conrado

ob.";"i;;
da aàra dã

na alínea ,.xii,, acima, a não

renovagão,

cancelamento. revogaçào ou suspensâo das aulorizações, concessões.
,rbr"r:à;..
alvaras ou licenças. inclusi!e as ambientais. exigidas para
o regular exercíció das
atividades desenvolvidâs pela Cedente ou pelo; Avalistas,
d"
pmzo de até l0 (dez) dias a contar da datâ de tal não
renovação,
revogação ou suspensão, a Cedente ou os Avalistas comprovim
a existência de
provimentojurisdicional autorizando a regular continuidaáe
dc suas ar*a"à..
a renovâção ou obtenção da referida licenÇa ou aulorizaÇão
ou ainda caso esreia

e;; ;";-;;;;;
""";"il;;,

s

rii

em curso procedimento administaalivo visaodo à obtenção
or rano*uçao Já,
refe.idos documentos, desde que a Cedente e os avatiús
estejam cumprindo

32
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:

tempestivamente quaisquer exigências ou adequações impostas pelos respectivos
órgãos da administração pública;

(xiv)

a concessâo, pela Cedente ou pelos Avalistas, de mútuo de qualquer
naturez2 a quâisquea sociedades pertenceates ao seu grupo econômico ou
societário;

(xv)

aquisição, pela Cedente ou pelos Avalistas, de novos arivos que agreguem
novos negócios que possam representar riscos adicionâis aos negóciás atúlÃente
desenvolvidos pela Cedente e pelos Fiadores, ainda que dentro do mesmo setor de
atuação da Cedent€ e dos Avalistasi

(xvi)

protestos de títulos contra a Cedente ou os Avalistas, cujo valor, individual
ou em conjunro, seja superior a RS 300.000,00 (trezentos mil reais). ou seu valor
equivalenle em oulras moedas. por cujo pagamento a Ccdente ou os AvalisLas

sejam responsáveis

e

que não sejam sanados, declarados ilegítimos ou

comprovados como tendo sido indevidamente efetuados no prazo de cura
de até
30 (rinta) diâs, ou_for demandada em processo de execução e não garanrir
ojuízo
ou nÀo liquidar a dívida no prazo estipuladojudicialmente ou com
ieferivo aiesto
Judrc,al de bens: à exceçào do protesto eferuado por erro ou má-fé de terceiro,
desde,que,validamente.comprovado pela Cedenle ou pelos Avalistas no praro
de
cura de até 30 (trinta) dias contado de .eferido descumprimento; e

(xvii)

caso a Cedente (a) deixe de atuar de forma diligente com a cobrança
o
administração dos Créditos Imobiliários e/ou dos Direitos-Creditório.. no.
t".-n.
previsros nâ Cláusula Sextat e (b) de qualquer forma dificulte a
transfeÍéncia de
para lerceiro especializâdo, a ser escolhido â critério exclusi\o
lâr§.servrços
da
Emissora. ou. na hipóEse de subslituiçâo por terceiro, não arque
com os cuslos
oeste tercetro conrratâdo para gerir a carteira de Crédilos lmobiliários
e,ou de

Dircitos Creditórios.

8.4

A.;onirTàg

!*haoldin

I

'.

t\

A

c,mrssora oevera obflgatonamente amoÍtizar extraordinatiamente
de forma parcial, ou
resgarar anrecipadamÃre o(s) cRr, nas

j.ii'iiji]'r",jillll'l'i'H"T;"'ffr'""irlil::

t

pagamentos dos Créditos Imobiliáíos: (i) anrecipaião,
toral ou pa;i;I, ao Ár*" a"
pagamenlo-pelos Deredoresl (ii) decrelâção de Evento de Recompia
Compulsória: 1iii1
Kecompra Facullaliva: ou (iv) Evenlo de Mulla Indenizalória.

8.5. A Emissora deverá realizâr a AmoÍÍização Extraordinária

Compulsória e/ou o

resgate ântecipado compulsório dos CRl, pelo Valor Nominal
Uniúrio itualizado dos
CRI, ou o percentualdo ValorNominal UnitÁrio Atualizado e a
ser amonir"'aq à"r"r"lao
dos respectivos Juros Remuneratórios dos CRI sobre o referido
valor, .a i"r'"
O"
Prêmio de Recompra, sem a necessidade de aurorizâçào dos litulare, ",
d;;LRi,;;;"àr.,
de realizaçào de Pré-pagamentos pelos Devedores. ná forma
"on"
da cláurrtu

\.

tiuiíi*o.

A Amortização Extraordinária Compulsória e/ou Resgate Antecipado
Compulsório do(s) CRI será realizada sob a sup;rvisão do Agenre
Fidu;iário.
&5.1.

o

recebidos. pela Emissora eÍn deconência da Recompra
li_r:.9:
,!ig::.li::
Lomputsóflâ
dos Crédiros Imobiliários serão creditados na
patrimônio
Conta do

Separado

o

ll
e,/Y^ô

U

t\

,i1i1. .*.lusivamcnte ao pagamenro imediato do resgate do(s) CRI, no prazo
l11ti.udo,,
maxrmo de 4 íquatro) Dias Uteis a conrar do recebimenro doi referidos paqamenlos
recebidos na Conta do patrimônio Separado, acrescidos de todos
os enffiíi11ia"rr"r,
e:cargos de mora previslos no Conrraro de Cessao. i""fri"ao,
*.
lotajaÍ-nenre^m.ultas :
rmru4ao, o Hremto de Recompra, se for o caso, que deverão ser repassados
aos Titulares
de CRI na forma da cláusula 7.7 deste Termo a. Se"r.irizaçao,
s.- p..juir. a", ]".ri.

disposiçôes aqui aplicáveis.

8.6.

Paganento_ A4Íecioado oelos Devedores.

No caso de ântecipação do fluxo

de

Imobiliários petos Devedores.,o"r o, pl,"iulÃr"l..ere
fÍl:::::,,l"ra-q:qiros
pêgame.ntoí'),
Emissora receberá oi referidos valores * c,,'* ãã i;ài.i,),*r
lo
então deveÍí
as providências necessárias p".;"-;"ul;ização da
Il":l_O:,. :
.adoiar.
".i"iüa" ".i."*a,;,; r"J"ü,,Lft?i:T,:fi J:;::X1"r:,J"T:o:,J;ar
8.6.

J

.

Os Pré-pagamentos recebidos dos Devedores que
rcprcsentem parcelas vincendas,

em qualquer quantidade. deridas nor Devedor individualme",t
uliliTadas na amonizaçào dos CRI. na próxim" D""
d. p;;;;;;i;.

á;;,d.;;:'*._

8.6.2.- Em qualquerdas hipóteses de pré-pagamenlo.
os valores objelo do pre_Daqamento
deverão ser iden!ificados e desracados dos-demais
C,tdir",
?i", o^
apurações acima previslâs. sendo ceío que
não se conlundirâo coúrrirorJ, Oãr'r'"f"..,
retidos e/ou deposirâdos na Conra do patrimônlo
s.pr.ao qr..iiiu,!-.1rn,.ri
em râ,,ào das deÍnais disposições previsras no,
oo",]r"nror-Ju

t.;ii;;;;'*1"
óp".rJ

t.6.J. A Cedente se obriga a complemenor

a.íri,"o*

eventual diferença a menor que impacte

a
Remuneração do(s) CRI em razão ào abatrmenlo
de encargos financeiros concedidu aos
Devedores nos casos de pré-pâgeúnento.

8.7.

n"ffi

I

Caso

li?i
:::lly.o^": 1':1p 1.",i.to,
devidos à Emissora, n, fo,,,u ;t;ú*;;-;ljãb#ffi:
lT:f T^j::.:"1:T:
t.un,r".en"iu Iu*á;j; l;ü;'ã;ür#.ff
;:$:","";
F::;1:",1:**
S::"^:ito ^o,
Conta de Regime Fiduciário.

t,

CLÁUSULA NONA - INSTITUIÇÃO DO R-EGIME
FIDUCúRIO

9.1. RçBloç_Erdlcjárjs. Na forma do aÍigo 9. da Lei
n." 9.514197, aEmissora inslitui
.
o regime fiduciário sobre os crédiros Imoblliários,
*pr"."nÁJo,'piÀr-óôii_ron..
do Ancxo II, as Carantias (noladamente os creditos que
vierem a ser cedidos
fiduciariamente à Emissora em decorÉÍrcia du.C"rrao piar"i-,i.iu
f",jr-O
e a Conra do Patrimônio SeparÀdo. segregando_os
do parrimônio .oirÀ Ou irilr.o*
na rormi dã Aíis" ro d; l;i;.;;.sro.'0"*
::g:T::-Tr:T"
:reraçâo
oo raúrmonro separado.
aré o pagamenro inlegral do(s) CRI
{-Rcqime iidu;i;;;:).

aJn"*iiü,

*

.",j. **

9.1,.1...Na forma do parágrafo único do
artigo 23 da Lei
Fiduciário seni registrado na Instiruição Custodiante.

9.1.2. Nos rermos doA(igo

ll

n." 10.931/04, o

Regime

t

da Lei n." 9.5l4tlgg7.os créditos ohiera rto

r

*

,;;;il::il"j'#"'.';:lil:

põi.o,io..f*uào. q;;
101.._::,'l::111":.1:'n*,
secunrzadoral (r) mânter-se_ào apanados do palrimônio
";;

da companhiu

a..r.irir"Jão ur.
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que se complete o resgare de todos os ti[ulos da série a que estejam afetados; (iii)
destinam-se exclusivamente à liquidação dos títr.rlos a que estiverem aêtados, bem
como
ao pagamcnto dos respeclivos cuslos de administração e de obrigações fiscais; (iv)
estão
isento_s de qualqueÍ ação ou execução pelos credores da compÀnhia
securirizaàora;1v.;
não são passíveis de constituição de garantiÀs ou de excussão por quaisquer dos
credores

da_companhia securitizadora, por mais privilegiados qr-re sejim; e
pelas obrigaçôes inerenres aos títulos a eie afetados.

(vi) só responderão

9.2.

Segregacão. Os Crédiros lmobiliárjos, seus acessórios, inclusive as Carantias
(notadamente os créditos que vierem a ser cedidos fiduciariamente

à Ernissom em
decorrência da Cessão Fiduciária de Recebíveis Fururos), a Conta
do patrimônio
Separado e os valores recebidos a título dc Recompra Compulsóriu
. n""urnp.o
Facultadva, nos termos do Contrato de Cessão, estão sujiitos ao Regime
Fidulirírio ora
instiluído, sâo destacados do patrimônio da Emissora e pas."m a.ístitri. pat
imOnio
Separado, destinando-se especificamente ao pagame;to do(s) CRI
e dâs demais
obrigações relarivas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo I I da
Lei n.o 9.514/9?.

2.3,

Credores da Emissora. Em conformidade com o aíigo I
.bjero do Regime Fiduciário respondãrào

I

da Lei n..9.S 14197, os
up.nui
p"tu, oi.iguço.,
STITr
Inerentes 'r"Oi,,i]:,
ao(s) ('RI e pelo pagamenro das desçesas de adminiitração
do parrimónio
Separado e respectivos custos tributários, confo.me p."risto
rr"ste T"á., *"ào i*na,
de qualquer.ação ou execução de credores da Emissora, nao ."nJo-r"ri"iu"i.
a.

constituiçào de garanria ou excussão. por mais privilegiadas que
sejam.

9.4..

Extincão do Reeime Fiduciário.

O

Regime Fiduciário será extinto pela

implementaçào das condições a que o Regime Fúuciário
estrá ,rr^"iúo-.onii.-" o
orsposto no presenle termo, observada. ainda. a liquidaçâo
rotâldo(sl

CRL

9.4.1. Uma vez satisfeitos os créditos dos Tirulares de CRI e
extinto o Regime

Fiduciário, o Agente Fiduciário fomecerá, no prazo de I
A.eO ói^ úi.i., a
telmo d-e quilâção, que servirá pâra baixa, Íros comFtetentes Registros
dc Imóveis, da
averbâçâo que tenha instituído o Regime Fiduciário.

!.lr_*,

i
!
i/

li n

CLÁUSULA DÉCIMA_ ADMINISTRÀÇÁo Do REGIME FIDUcIÁRIo

10.1. AdÍfiinistr?çâo do Patrimônio

Sepamdo. A tmissora adminisrrará o parrimónro
separaoo lnstrtuido conÍôrme cláusula nona acima, promovendo
as diliSências
necessárias à manulcnçâo de sua regularidade. bem comó
manrendo r"ri"À.?nriUif
rnoependente do reslante de seu patrimônio e elaborando publicandois
e
resDecltvas
oemonstraçoes tlnânceims, em conformidade com o arligo
I 2 da Lei n.o c.5 l4lai.

l0-2.

/

Responsabilidade. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que
causar por

j.l:, descumprimênro de disposiçào i"gut o" ."g,jtuá.nú..' ,.gl;;*i",
,"j!"
,
rmpruoencra.
rmpericia ou administmção

temerária ou. ainda. por desvio de finalidãde do

Patrimônio Separado.

f0.3
da

P:ecle@çõçs

ICVM 414,

!ê Elqlssolê.

Para os fins do disposto nos itens 9

a Emissora declara que:

e l2 do Anexo III

ê

l5

(r.."0

U)

(i)

a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela Instituição
Custodiante, cabendo à Instituição Custodiante a guarda e conservação de I (uma)

via original da Escritura de Emissão de CCI, assim como caberii ao Agente
Fiduciário a guarda e conservação de cópias simples (PDFs) dos Documentos da
Operação;

(iD

a

(iiD

a custódia dos boletins de subscrição será realizada pelo Coordenador

custódia dos CÉditos lmobiliários, incluindo a guarda e conservação dos
documentos que comprovam sua origem, será realizada pela Cedente. Mediante
solicitação por pane da Emissora, os documentos que comprovâm a origem dos
Créditos Imobiliários deverão lhe ser€ntregues, observada a antecedência minima
de 5 (cinco) Dias Úteis;

Líder; e

(iv)

aadminislraçâo e a cobrança dos CÉditos tmobiliáÍios representados pe la s
CCI e dos Direitos Creditórios são atividad€s que serào rcalizadas pela Cedente,
nos termos do Contmto de Cessão, do ContIâto de Cessão FiduciáÍia e conforme
descrito nas cláusulas 10.4. e rospectivos subilens, sendo certo que a eventual
contratação de empresa de cobrança deveiá ser previamente apÍovada pelos
Titulâres de CRI reunidos em Assembleia Geral convocada para esu finalidade,
mediante o voto afirmativo da maioria simples dos Titulares de CRI presentes na
Assembleia Ceral.

10.4. Administacão dos Créditos Imobiliários e dos Direitos Creditórios íSewicer). A
administ ação dos Créditos Imobiliários e dos Direitos Creditórios será realizada
diretâmente pela Cedente e que será rcsponsávelpela realização dacobrança e verificâção
dos pagamentos realizados pelos Devedores na Conta do Patsimônio Sêparado, assim
como eventuais inadimplementos, obsewando as disposições dos respectivos
Compromissos de Compra e Venda, as disposições legais e regulamentarcs, em especial
o Código Civil, o Código de Defesa ao Consumidor e a Lei n." 4.591/64, conforme o caso.

il

I

10.4. l. Administracão dos Creditos lmobiliários íComDlomissgsjc teo!0p!e!llç!!!ê
(Lastro)). especificamente com relação à administração dos Créditos Imobiliários

(Compromissos de Compra e Venda (Lastro)), a Cedenle terá as seguintes atribuições
específicas:

(i)

negociação de eventuais inadimplementos no pagamento das parcelas, exceto se
a renegociação resultar: (a) em reduÇão do saldo devedor e/ou em redução do valor das
parcelas pagas do respectivo Compromisso de Compra € Venda (Lâsrro); e/ou (b) na
redução do prazo de vencimento do referido Compromissos de Compra e Venda (Lastro)
pâra prazo infeaior ao dos CRI; e

I

(iD

acompanhamento dos eventuais distratos, de forma a permitir a realização da
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários pa.cial, da Substiruição ou do
pagamcnto da Multa Indenizatória parcial, confome o caso.

10.4.1.1.

No âmbiro das renegociaçôes por conta de inadimplemento prevista no
itcm 10.4.1.(i) acima, caso venha a ser negociada: (a) a redugão do valor das parcelas,

t,

a

sem que resulte na redução do salvo devedor; e/ou (b) a redução do prazo! scm que resulte

p
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na redução do saldo devedor, tal renegociâ9ão somente poderá ser realizada
caso, na
da renegociação, o-valor do Compromissos de Compra e Venda em questão seja

dau
inferior
ao Excedente de Créditos Imobiliários, calculado na última Dara dé Apuração. Assim,
caso o Compromissos de Compra e VendÂ (Lastro) a ser renegociado tenho ,a-lo.
.u pe,io.
ao Excedente de Crcditos Imobiliários, tal Compmmisso d; Comprâ e Venda (Lastro)
9"1"...".*._"_bj.l. d: lecompra Computsória dos Créditos Imobiliáiios, sobre a qual nâo
incidirá o Prêmio de Recompra.

10.4.,1.2.._ A realização de qualquer aditamento aos Compromissos de Compra e
Venda (Lastro) e/ou a realização da Substituição, resulrâ na obrigatoriedade
de
aditamento ao Contrato de Cessão, à Escritura áe Emissão ae CCI e- ao
iermo ae
Securitização.

10.4.1..3. A

Cedenre está obrigada a conduzir o processo e arcar com os cuslos
rncorrrdos na realizâção dos aditamentos referidos no item 10.4-l-2.
no menor prazo
prazo nào poderá. em nenhuma hipórese, ser sup..io.
flo-ss ír-e L sendo
fó
.que,tal
oras oa ocorrencta de qualquer e\ento que tesulle na necessidade
" 1t,intul
de adilamento.

L04] 4 . . A Cedenre estaú obrigada a apresentar o aditamenlo ao Contrato de
Lessáo. devldÍurenle reBistrado nos canórios de registro de títulos
e documentos
necessários, no prazo de até l5 (quinze) dias da assinatü
de cada aditamento.
t0.4.2.
especificarnente com
§u"otiuU:
(('ompromissos
especificas:

relaçào

,i ad.in;siopo dã

Direitos Creditórios

de Compra e Venda (Caranria)). a Cedente lerá as seguintes
alribuições

(i) negociação de eventuais inadimplementos no pagamento das parcelas dos
Compromissos de Compra e Venda
1óarantial,
air".i"lo""iiia1-a. pu.u
renegociação do saldo devedor, eventuais multas, alterâção
no prazo a. p"g"a"rt", entr"
outros pontos que entender necessário; e

I

"or'túr

(ir)

lt,

acompanhamento dos eventuais disúatos.

2..t..

C€dente estará obrigada â aditâr t iÍnestralmente o
Conrrato de Cessão
!9 ,q
_A
Fiduciária, até o úhimo Dia útil dos meses de março, junho,
,"t"rU.o à"r"iÀ.o, a"
lorma a manrer alualizada a lista dos Direitos creairo.ioi aecor..nie, jo, "
Ç.rp.., e venda (Gâranria) de unidades com gesrâo
a.
Condomínio e daqueles deconentes dos Compromissosie
"",llij^
Co-p.u Vàau
lónluntiu;
que serão formalizados quando da venda das UCAs
"
em Estoque.

*

c"írãi*o.
"*."ã-"

]042:1

A.Cedenre esrá obrigada a conduzir o processo e arcar
com os cusros
lncontdos na realização dos âditamentos referidos no item
10.4.2.1, acima.
I0.4.3. Relatório GeÍencial. A Cedenie deverá encamiúar
à Emissora ou fazer com que
encamiúe, mcnsalmenre, âÉ o 5" (quinb) Dl" Oiiiã"
relâtório gerencial acerca dos Compromissos de Compra e Venda,
""j"
eE;à.
com.a^Emissora. contendo no minimo as seguintes info.."ç0.r,
fT.?:
i::rd"d*
roentrrrcadas
por cada UCA: (i, valores pagos. incluindo evenriais penalidades
por
atraso, por cada Devedor no mês de referencia; (ii) lalores inadimplidos
por cada
a Emprcsa de.s€rulb€l

I

.*,

Íb;J;

,".

e
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Devedor no mês de refeÉncia e nos meses anteriores; e (iii) valores renegociados
("Relatório Cerencial"). O Relatório Gerencial deverá ser elaborado pela Empresa de
Seryicer con:fatada pela Cedente e deverá contemplar, adicionalmente, informações
sobre distratosde Compromissosde Compra e Venda (Lastro), Compromissos de Compra

e Venda (Garantia) e sobre a celebração de novos Compromissos de Compra e Venda
(Garantia).
10.4.4. Substituição da Cedente (Servicer): A Emissorâ poderá contratar rerceiro, às
expensas da Cedente, para prestar os serviços de administração da carteira dos Créditos
Imobiliários e de Direitos Creditórios, na ocorrência de quaisquer dos seguinres eventos:

(i)

caso a Cedente deixe de encaminhar, de forma injustificada, o Relarório Gerencial
contemplando as informações acordôdas, até o 5'(quinlo) Dia Úril de cada mês, e desde
que não sane tal inâdimplemento no prnzo de are 5 (cinco) Dias Úteis contados do
recebimento de notiÍicação da Emissora neste sentido;

(iD

caso a Cedente envie os boletos de cobrança dos Créditos tmobiliários e/ou dos
Direiios Creditórios contemplando outra conta coÍTente para pâgamento, que não a Conta
do Patrimônio Separado; ou

(iiD

caso a Cedente deixe de encaminhar boletos de cobrança dos CÉditos
e/ou dos Direitos Creditórios aos Devedores.

Imobiliários

10.4.5. Caso a Emissora opte pela substituição da Cedente, nos termos previstos no item
10.4.3, acima, a Cedente se compÍomete â: (i) arcar com todos e quaisquer custos
envolvidos, o que inclui os custos com a contratação e remuneração periódica do novo
"servicer"; e (ii) entregar no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Uteiscontados dâ solicitação
da Emissora neste sentido, as vias originais dos Compromissos de Compra e Venda, os
dados de conlâto dos respeclivos Devedores, assim como quaisquer outras informaçôes e
cópia integral dos documentos que venham a ser soliciiadas p€la Emissora.

I

10.5. Atribuicões da Emissorâ. Com relação à administração dos Creditos Imobiliários
representados pelas CCI, compete à Emissora:

(i) emitir o terÍno de liberação de gârantia, sob supervisào do Agente
Fiduciário, quando encerrados os compromissos contratuais ou cumpridas as
Obrigações Garantidas, de acordo com os prazos pnevistos nos insrrumentos que
formalizam as Garantias; e
(ii)

diligenciar para que sejam tomâdas todas as providências extrajudiciais e
judiciais que se tomarem necessárias à cobrança das CCI inadimplida e/ou dos
Créditos lmobiliários inadimplidos.

t10.6. Administração Temerária. A totâlidade

do patrimônio da Emissora responderá por
prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em câso de descumprimento de

disposição legal ou regulamentâr, por negligência ou administração temerária ou, ainda,
por dêsvio da finalidade dô referido Patrimônio Separâdo.
10.6.1. Na hipótese de existência de rendimentos dos recursos depositados no Patrimônio
Separado vinculado à Contâ do Patrimônio Separado, a Emissora realizará o repasse

Ê

3t

(^'"{

!

lrt
\.)

destes rcndimentos, descontado os tributos incidentes, para as contÊs correntes de

livÍe

movimentação da Cedente, conforme aplicável, após o pagamento dos CRI e o
cumprimento de todas as Obrigações Garantidas,.essalvÂdo a esta os ben€fícios fiscais
oriundos destes rendimentos.

10.7. Insolvência da Emissora. No caso de insolvência da Emissora. conforms
disposto no aíigo l5 da Lei n." 9.514/97, o Agente Fiduciário assumirá imediatamente

o
a

custódia e administração do Patrimônio Separado e convocârá Assembleia Geral pam
deliberar sobre a forma de administração do Patrimônio Separado.

I0.7.l. A Assembleia Ceral de que tratâ a cláusula 10.7 acima, seni convocada mediante
edital publicado por 3 (fÉs) vezes, devendo o primeiro anúncio ser convocado com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da sua realização, em jomal de grande
circulaçâo na praça cm quê tiver sido feita a Emissão do(s) CRI, e instalar-se-á, cm
primeirâ convocação, com a presença de Titulares de CRI que representern, pelo menos,
2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer
número, na formâ do Anigo J4, §2" da Lei n.. 9.514/1997. Serão válidas as deliberaçôes
tomadas pela maioria absoluta dos Tirulares de CRI.

cLÁUsULÂ DÉCIMÂ PRTMEIRA

_

LIQUIDAÇÀo Do PATRIMôNIo

SEPARADO

l.l.

I
Eventos de Liouidacão do Patrimônio Separado. A ocorrência de qualquer um dos
eventos abaixo ensej?rrá a assunção imediata e tlansitória da administraçã; do património
Separado pelo Agente Fiduciário ('Evenlos de Liouidacão do panimô;io Separado,.):

(»

requerimento, pela Emissora, de rec uperação jud icial, independentemenre
de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz
comp€tente;

I
/

(iD

pedido de falência formulado por rerceiros em face da Emissom e não
devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo de
30 (trinta) dias coridos;

(iii)

decretação de falência ou apresentâção de pedido de autofalência pela
Emissorâ;

(iv)

nâo pagamento, pela Emissora, das obrigações pecuniá.iâs devidas a
qualquer dos Titulares de CRI, à Instituiçâo Custodiante e/ou ao Agente
Fiduciário, nas datas previstas neste Termo, não sânado no prazo de 5 lcincofDias
Uteis. contado da dau de rencimento original. desde que hajam recursos
disponíveis na contâ do patrimônio separado;

(v)

l/

falta de cumprimenro, pela Emissora, de qualquer obrigação não

pecuniária previsla neste Termo e nos Documentos da Operação, não sanada em
de 5 (cinco) Dias Úteis conrados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso
escrito que lhê for enviâdo pelo Agente Fiduciário, desde que hajam recursos
disponíveis na conta do patrimônio separado; e
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(ri)

não substituição do Àgente Fiduciário no prazo previsto na cláusula l3.g
abaixo, sendo que, nessa hipótese, não haverá a âssunção imediala e transi!o.ia dâ
administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, e sim a imediata
obrigação da Emissora de convocar referida Assembleia Geral, nos termos da
cláusula I1.2 abaixo.
I l.l.l. A Emissora obriga-se â, tão logo tenha conhecimento de qualquer dos Evenios de
Liquidação do Patrimônio Separado, comunicar em até 2 (dois) Dias ú,teis o Agente
Fiduciário para que este tome as providências devidas. O descumprimento desse dever
pela Emissora nâo impedirá o Agente Fiduciário ou os Titulares de CRI de, a seu critério,
exercer seus poderes, faculdades e pretensões prcvistas neste Termo e nos demais
Documentos da Operação.
I L 1.2. A Emissorâ obriga-se, no caso de ocorrência de um dos Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado, auxiliar e continuar gerenciando a Conta de Regime Fiàuciário até
que ela seja efetivamente substituída nessas funções. Além disso, a Emissora
obriga_se a
fomecer qualquer informação, extratos bancários, informações gerenciais a'mplas,
completâs, irrestritas e detâlhadas relativamente ao pagamentos ãas CCI. Créditos
Imobiliários. dos CRI. bem comô e rssinar todos os documentos nccessários po.u a
realização da substitlrição da Conta de Regime Fiduciário em razào da liquidação
do
Pakimônio Separado.

11.2. Convocacão de Assembleia. Na oconência de quaisquer dos Eventos de
Liquidaçào do Pâtrimônio Separado, o Agente Fiduciário àeveú convocar,
em até 5
{crnco) Dias Ureis contados da dâtâ em que tomar conhecimento do evento. a Assembleiâ
ceral para delibeiÀr sobre a eventual liquidação do patrimônio Separado. Tal Assembleia
Ceral deverá ser reâlizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, cànidos
a contar da datâ
de publicação do ediral.relarivo à primeira convocação, ou no p.azo
máximo de g (oito)
dras. corrrclos a conar da data de publicação do ediral relativo à ssgunda
convocaçâo. se
aplicável. sendo que na hipórese de segunda convocação, o respeciiuo
eairal Jevera ser
publrcado no primeiro Dia Util imediarâmente posterior À dala
i;dicada pam a realizaçâo
dâÁssemtleiâ Geral nos termos da primeim cãnvocação, na fo.rno ao a"iÁã
f+,-t;Z. au
Lei n." 9.514191.
IL2.l.Para fins de convocação da Assembleia Geral previstâ nesta cláusula décima
primeira, nào se aplicará o disposto na cláusula 14.4 abaixo.
I

1-1.

Ordem. do

Dia da Assembleia. Na Assembleia Geral refe.ida na cláusula I t.2
a"

acima, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre as seguintes matérir.,
inleresses dos,Tirulares de CRI: (i) liquidação ou nào
"riããrt
d-o patrimônio S.guoJo,

".

1,1 ..
liquidaçào. a manulençào da Emissora no cargo de administradora
.nãodo
rarrmón,o Separado ou a eleição do novo adrninislrador do Éatrimónio
Separado e as
regras para sua administração: e (iii) em caso de liquidaçâo,
a nomeação do iiquidanre e
as lormas de liquidação do Património Separado.

d:
:.4s9

Quoruos. Na Assembleia Geral referida
ll.+.
instalação

na cláusula

[l.2

I
§

b

acirna, o quórum de

será de 2/3 dos CRI emitidos e, em segunda, convocação,
u -"ioiir-ri-pr..
dos Tirulares de Cfu que estiverem presenres. Umã vez instalada
a ess".Ut.i"ã"or em

oDservancta ao quórum âqui previslo. a matdda deverá ser deliberada
pela maioria
absoluta dos Titulares de CRl. na formâ .to Aíigo 14.
da Lei n.. 9.514/Si. Câso.
§2"

após

e
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â segunda convocação da Assembleia Geral, na forma da cláusula I 1.2 acima, não ha.ja

quórum de instalaçâo e/ou de deliberação,
Patrimônio Separado.

o Agente Fiduciário deverá liquidar

o

11.5. Forma de Liquidacão. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada
mediante transferência do Créditos ImobilirÍios, representados pelas CCI, das Garantias
e dos eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado integrantes do patrimônio
Sepârado ao Agente Fiducifuio (ou à ihstituição administrâdora que vier a ser nomeada
pelos Titulares de CRI), na qualidade de representante dos Titulares de CRI, para fins de
exrinçào de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrenrc do(s) CRI. Nesse caso,
cabeú ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que viera ser nomeada pelos
Titulares de CRI), conforme deliberação dos Titulares de CRI: (i) adminisrrar o CÉdiio
lmobiliário, representados pelâs CCI, as Carantias e os eventuais recursos da Conta do
Par.imônio Separado que integram o PÀtrimônio SepÂrado; (ii) esgota. todos os recursos
judiciais e extrajudiciais parâ a realização dos créditos oriundos dos Crédito Imobiliários,
representados pelÀs CCl, e dos eventuais recursos dâ Conta do Patrimônio Separado que
Ihe foram transferidos; (iii) ratear os recuNos obtidos enlre os Titulares de CRI na
proporção do(s) CRI por eles detidos; e (iv) transferir os Créditos Imobiliários,
representados pelas CCI, as Carantias e os eventuais recursos da Conta do Patrimônio
Sepamdo eventualmente não reâlizzdos aos Titulares de CRI, na proporçào do(s) CRI por

eles detidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARÁÇÔES E oBRIGAÇÕES DA
EMISSORÁ

12.1.

Declamcões da Emissora,

A Emissom,

neste ato, declara que:

(i)

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

(ii)

I

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizaçôes necessárias à

celebração deste Termo, à Emissão do(s) CRI e ao cumprimento de suas
obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estâtutários necessáÍios pâra tanto;

(iiD

os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários
e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabclecidas e,
sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os
respeclivos mandatos em pleno vigo(

(iv)

é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários, representados pelas

CCI, das Caiantias

e da Conta do

Patrimônio SeparÂdo, em beneficio dos Titulares

de CRI;

(v)

os Créditos lmobiliários são existentes nos exatos valores e condiçôes

\u]
\,i/

descritas no Contrato de Cessão;

(vi)

conforÍne declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, os Crédiros
lmobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames

)/

4l

gyN.

ou restrições de natuÍeza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento
Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinjâ o direito

da
da

Emissora de celebrâr estê Termo;

(vii)

nãohá qualquer ligâção entre a Emissora eo Agente Fiduciário que impeÇa
o Agenle Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(viii)

es[e Termo e os Documentos da Operação de que a Emisso.a seja parte
constituem obrigação legal, válida e vinculâtiva da Emissora, exequível de acordo
com os seus termos e condições;

(ix)

nâo tem conhecimento da existência de procedimentos administ alivos ou

aÇões judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Cedente, os
Devedores ou a Emissora em qualquer tribunal, que afelem ou possam vir a afetâr
os Créditos Imobiliários, as UGAS ou, aindâ que indiretamente, o presônte Termo;

(x)

as UGAS enconram-se livres e desembaraçado de quaisquer ônus,
gravâmes ou restrições de nâturezâ pe§soal e/ou real, não tendo sido objeto de
ação, penhora, arresto, penhor, sequestao, caução ou ônus de qualquêr forma;

(xi)

não tem conhecimento, até a presente datê, da existência de restrigões
urbanisticas, ambientais, sanitírias, de acôsso ou segurança relacionadas ao
Condomínio:

(xii)

conforme declarado pela Cedente no Contrato de Cessão, as UGAS estão

livres de materiais perigosos, assim entendidos os materiais explosivos ou
radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e perigosâs, ou materiais afins,
asbestos, amianto, ou materiais contendo asbestos ou quâlquer outrâ substância
ou material considerado perigoso pelas leis brasileiras;

(xiii)

I

de acordo com as declarações prestadas pela Cedente no Contrato de

Cessão, não tem conhecimento, até a presente data, da existência de qualquer

pendência

ou exigência de

adequação suscitada
govemamental refcrente ao Condomínio; e

(xiv)

por nenhuma

autoridade

[,

obúga-se a cumprir, no que couber, os termos da ICVM 476.

12.2. Exatidão e Veracidâde dâs lnformacões. A Emissora se responsâbiliza

pela
prestadas
lnvestidores,
ao
Coordenador
Líder
aos
exatidão das informações e declarações
e ao Agente Fiduciário, ressaltando que analisou, baseada nos Documentos da Ope.ação,
os documentos relacionados ao(s) CRI para lerificação de sua legalidade e ausência de

t,

vícios. A Emissora se responsâbiliza, adicionalmen[e, pela veracidade, consistênciâ,
coúeçâo e suficiência das informações disponibilizadas aos lnvestidores, e na estrita e
fiel forma e substância descritos pela Emissorâ neste TeÍno, ressalvadas as Garantias,
quc não estão constituídas e exequíveis na Data de Emissão do(s) CRI e cujos prazos de
registros das Gamntias encontrâm-se esp€cificados nos respectivos contaatos.

A Emissora compromete-se

U

notificar Po. escrito, no
12..1.
praz o de até 2 (dois) Dias Uteis, os Titulares dc CRI e o Agente Fiduciário caso quaisquer
Alteracào das Declaracõgs.

a

w

das declarações aqui prestadas tomem-se lotal ou parcialmentc

inverídicas,

inconsistenl.es, imprecisâ, incompletas, incorretas ou insufi cientes.

12.4. Fato Relevante. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca
da Emissão âqui estabelecida e da própria Emissora, mediante publicaçâo na imprcnsa,
bem como informá-los. no praTo de aré 2 1dois; Dias úreis, conlados da ciéncia de rais
falos, diretámente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.
12.5. Obrigacões da Erhissorâ. Sem prejuízo das demâis atribuiçõcs da Emissora
previstas no presente Termo, conforme disposro no artigo 17 da ICVM 4?6, são
obrigações da Emissora:

(i)

preparar demonstiações financeiras de encerramento de exercício e. se for
o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei n.. 6.404116. e
com as regras emitidas pela CVM;

(iD

submeter suas demonstrações financeiras
registrado na CVM;

a

auditoria, por auditor

(iii)

divulgar, até o dia anterior ao i.icio das negociações, as demonstrações
financeirâs, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores
independentes, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais encenados, exceto
caso a Emissora não as possua por não ter iniciado suas arividades previamente
ao referido período;

(ir)

divulgar as demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de

notâs explicativas e relatório dos auditores independentes, dentro de 3 (três) meses
contados do encerramento do exercício social;

(v)

observar as disposições da

ICVM 358, no tocante ao dever de sigilo

e

vedações à negociação;

(vi)

divulgar

a

ocorrência de fato rclevante, conforme definido pelo art.2'dadâ

ICVM 358r

(vii)

/u

fomecer as informações solicitadas pela CVM e pela 83; e

(viii)

divulgar, nos termos das normas vigentes, o rclatório anual e demais
comuhicações enviadas pelo Agente Fiduciário, observado ainda o disposto no
item (vi) acimâ. O rclatório ahual estêú disponível no seguinte endereço

0

eletrônico: wwlx-cvm.gov.bÍ.

Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o
organograma, todos os dados financeiros e âtos societários necessários à realização do
relatório anuala ser elaborado pelo Agente Fiduciário nos termos do artigo l5 da ICVM
5E3, e que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser
devidamente encaminhados pela Emissora em a!é 60 (sessenta) dias anres do
encerramento do prazo para disponibilização do referido relatório pelo A8ente Fiduciário.
O referido organograrna do grupo societário da EmissoB deverá conter, inclusive,

12.6. Relôtório Anual.

A

o
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controlâdores, controladas, controle comum, coligadas, e integrantc de bloco de controle,
no enceÍamento de cada exercício social.

12.7. Relatório Mensal. A Emissora obriga-se âinda â elaborar um relatório mensal,
colocá-lo à disposição dos Titulares de CRI e enviáJo ao Agente Fiduciá.io até o 20.
(vigésimo) dia de cada mês, ratificando a vinculaçào dos CÉditos lmobiliá.ios ao(s) CRt.
O referido relatório mensal deverá incluir:

(i)
(iD
(iiD
(iv)
(")
(vi)
(vii)

Data de Emissão do(s) CRI;
saldo devedor do(s) CRI;

critério de reâjuste do(s) CRI;
valor pâgo aos Titulares de CRI do(s) CRI no mês;
data de vencimento final do(s) CRI;

valor rccebido dos Devedores;
saldo devedor dos Créditos Imobiliários;

(viii)

eventLral ocorrência de eventos que diminua, reduza, comprometa,
resFinja, onere e/ou de qualquer forma afete negativamente as Carantias e/ou
dificultem a sua excussão: e

(i*)

eventual ocorrência de eventos que enseje a Recompra Compulsória dos
Creditos Imobiliários.

12.8. Divulgacão de Informacões ao Agente Fiduciário. Não

obsLante

o disposto

nâ

cláusula 12.6 acima, a Emissora obriga-se a fomecer ao Agente FiduciáÍio, no prazo de 5
(cinco) Dias Uteis contados dâ respectiva solicitação, todas as informações relativas aos
Credilos Imobiliários. Adicionalmente, a EmissoÍa obÍiga-se a comunicar ao Agente
Fiduciário a ocorrênsia de qualquer Evento de Recompra e/ou Recompra Facultativa em
a!é 5 (cinco) Dias Uteis a conlâr da sua ciência.

12.9. Condicões Suspensivas do Contrâto de Cessão. Em relaçâo às

condições
suspensivas definidas na cláusula 3.5 do ContÍ'ato de Cessão, a Emissora se compromete

(i)

informar ao Agente Fiduciário a data de pagamento do Valor de Cessão
após devidamente verificado o cumprimento de todas as condições suspensivas; e

(iD

u

em 5 (cinco) dias, contados da data de recebimento dos documenros

descritos nos subitens abaixo e obseavados os prazos previstos nos Documentos
da Operação, encaminhd ao Agente Fiduciário cópia ele[ônicâ dos seguintes
documentos, todos devidamente registrâdos nos caíórios de Registro de Títulos e
Documentos competentes: (a) Contra0o de Cesúo; (b) Cessão Fiduciária; e (c)
Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas.

§
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cl,ÁusuLA DÉcrMA TERCEIRA_ AGINTE FrDUctÁRro
13.1. . Agenre Fiducituio. A Emissora nomeia e constitui VóRTX DISTRIBUIDORA
DE TiTULOS E VALORES MOBILúRIOS LTDA., instiruição financeira com sede
na cidade de São Paulo, Esrâdo de São paulo, na Avenida Brigadeiro FàÍiaLiína,,22j|,
2o andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscúta no CNPJME sob o n"
22-610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, como
agente fiduciário da Emissào que. neste ato, aceita a nomeação paÉ, nos termos da lei e
do presente Termo, representar perante a EmissoÍa, os interesses da comunhão dos
Titulares de CRI do(s) CRI, iniciando imediatamenre o exercício de suas funções.
aplicando-se a este rermo o disposto no Anigo 13 da Lei n.. 9.5 l4l1997, o Anigo 66 da
Lei n." 6.404/76 e as disposições da Instução CVM n." 583/2006.

13.2.

DeclÀracões do Aeente Fiduciário. O Agentc Fiduciário declara que:

(i)

aceita a função para a quâl foi nomeado, assumindo integmlmenle os

deveres e atribuições previslas na legislação específica e neste Termà;

(ii)

aceita integralmente este TerÍno, todas suas cláusulas e condiçôes;

(iii)

está devidamente autorizado a celebrar este Terrno e a cumprir com suas
obrigações aqui previstÀs, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatulirios necessários para lanio;
(iv) promover a liquidação do Termo Separado, na forma deste Termo;

(")

a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações

aqui
previstâs não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente

Fiduciário:
l

("i)

não tem qualquü impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do
artigo 66 da Lei n." 6.404/76 e o artigo 6' da ICVM 583, para exercer a função
que lhe é conferida;

(vii)

não se encontra em neúuma das situaçôes de conflilo de interesse

previstas no ârtigo 6' da ICVM 583;

(viii) não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas
funçôes;

(ix)

verificou a legalidade e ausência de vícios desta Emissão do(s) CRI, além
da veracidade, consistência, coneção e suficiência das informações prcstadas pela
Emissora constantes no presente Termo, ressalvadas as Garantias que não estão
constiluidas e exequíveis na Data de Emissão do(s) CRl. Os prazos de registros
das Garantias encontram-se esp€cificados nos respectivos con!Íatos; e

(x)

zelar para a regular constituição das Garantias e do Contrato de Cessào.

I3.3. Prazo de Exercício. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da daLa de
assinatura des[e Termo, devendo perÍnanecer no exercício de suâs funções âte a
Iiquidaçâo total do(s) CRI ou aré sua efetiva substituição, o que ocorrer primeiro.

J
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13.4.

Obrieacôes do Aeente Fiduciário. São obrigações do Agente Fiduciário:

(i)

zelar pela proteção dos direitos

e

interesses dos Titulares de CRI.

acompanhando a atuação da Emissora na adÍninistração do patrimônio Separado;

(iD

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos
interesses dos beneficiários, bem como à aealização dos créditos afetâdos ao
Patrimônio Separado, caso a EmissoÍa não o façal

(iiD

exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do
pâtrimônio separado, observados os demais termos e condições previstos neste
Termo;

(ir)

executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no
pagamento, integral ou proporcional, dos CRI, efetuando-se os pagamentos na
forÍna deste Termo;

(r)

tomar qualquer providência necessária para que os Titulares de CRI
realizem os seus cÉditos;

(ri)

exeÍcer suâs atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os
Titulâres de CRI:

(vii)

proteger os direitos e interesses dos Titulâres de CRI, empregando no
exercício da funçâo o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costumâ empregar na administração de seus próprios bens;

I

(viii)

renunciar à firnção, na hipótese da superveniência de conflito de interesses
ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediatâ convocação da

Assembleia previslÁ no artigo
substituição;

(ix)

7' da ICVM 5t3,

para deliberar sobre

sua

rM

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de

suÀs funções;

(x)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
contidas neste Termo de Securitizâçâo, diligenciando para que sejam sanadas as
omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(xi)

diligcnciarjunto à Emissom pâÍa que a Escritura de Emissào de CCI,

o

Terrno, e seus aditamentos, sejam registrados nos órgãos competentes, adotando,
no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei;

(xii)

acompanhar a prestação das informações priódicas pela Emissora e
alertar os Titulares de CRI, no relatório anual de que trata o artigo 15 da ICVM
583, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(xiii)

âcompanhâr a atuação da Emissora na administração do Patrimônio
Separado por meio das informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto;
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(xiv)

opinar sobre a suficiência das informações prestâdas nâs propostâs de
modificação das coodições do(s) CRI, conforme o caso;

(xv)

verificar a regularidade da constituição das Garantias, obsewando a
manutenção de sua suficiênciâ e exequibilidade nos termos das disposições
estabelecidâs na Escritura de Emissâo de CCI e neste Temo:

(xvi)

examinar eventuâ I proposta de subs!ituição das Gârantia, manifestando sua
opinião a respeito do assunto de forma j u stificada;

(xvii) intimâr, conforme o caso, a Cedente, ou os sócios dâ Cedente a reforçar as
Carantias dadas, na hiÉtese de sua deterioração ou depreciação;
(xviii) solicilar, quândojulgar

necessário para o fiel desempenho de suas funções,
certidôes atualizadas dos disrribuidores cíveis, das Varas de Fazenda pública.
cânórios de protesto, das Varas do Trabalho, Procurâdoria da Fazenda pública. da
localidade onde se situe o bem objeto das Garantias, quando aplicável,. ou o
domicílio ou a sede do Devedor, da Cedente, ou dos sócios da Cedenre:

(xix)

solicitar, quando considemr necessário, auditoria extema da Emissora ou
do Patrimônio Separado;

(xx)

convocar, quando necessírio, a Assembleia Geral, na formâ do artigo l0

da ICVM 583;

(xxi)

comparecer à Assembleia Geral a fim de prestar as informaçôes que lhe
forem solicitadas;

(xxii)

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

(xxiii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes na Escritura de Emissão
de CCI e no Termo de Securitização, especialmenle daquelas impositivas de

,l'\

obrigações de fazer e de não fazer;

(xxiv)

comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora,
de obrigações financeiras assumidas na Escritura de Emissào de CCI e/ou no
Termo, incluindo as obrigaçôes relativas â garantias e a cláusulas contratuais
destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que estabeleçam
condiçôes que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as
consequências pa.a os Tirulares de CRI e as providências que pretende tomar a
respeito do assunto, observado o prazo previsto no artigo 16, inciso II, da ICVM

5tl;

(xxv) verificar os

procedimentos adotados pela Emissora para asscgurar a

exisrência e a integridade do(s) CRI, dos CÉditos Imobiliários e das CCI;

k

(xxvi) verificar os procedimentos

adotados pela Emissora para assegurar qu€ os
direitos incidentes sobre o(s) CRI, Créditos Imobiliários e CCI não sejam cedidos
a terceiros;

ü
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(xxvii) exercer, na ocorÉncia de qualquer Evento de Liquidação do pat imônio
Separado, a administração do Patrimônio Separado, observado o disposto na
cláusula décima primeira acima;

(xxviii)

promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do
Patrimônio Separâdo, observâdo o disposto na cláusula décima primeira acima;

(xxix) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4
(quatro) meses após o fim do exercício social dâ Emissora, relatório anual
descrevendo, referente à Emissão, os fatos relevantes ocorridos durante o
exercício relativos ao CRI; e

(xxx)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, as informaçôes
eventuais previstas no artigo 16 da ICVM 583, que deverão ser manridas
disponíveis para consulta pública pelo prazo de 3 (três) anos.
13.4.1. O Agente Fiduciário que âtuar nests função em outra emissão do mesmo emissor,
sociedade coligada, controlâda, controladora ou integmnte do mesmo grupo deve
assegurar fatamento equitativo a iodos os titularcs de vâlores mobiliários, aespeitadâs as
garantias, as obrigações e os direitos específicos atÍibuídos aos respectivos titulares de
valores mobiliários de cada emissão ou série, na forma do Aíigo 6', panágrafo segundo
da Instrução CVM n." 5E3.

13.4.2.8m casos de operação de securitização, mesmo que não tenha ocorrido
inadimplemento do emissor, o disposto no inciso XXIV da cláusula 13.4 se aplica quando
houver alteraçâo na eslrutüa da securitização, deconentes ou não de inadimplemento de
Devedores ou coobdgados ou aumento nos seus respectivos riscos de crédito e que
impliquem na: (i) redução de indice de subo.dinâção mínima, razâo de garantia ou
equivalente, conforme estabelecido no termo de securitizaçâo; (ii) diminuição no reforço
de crédito dâ estrutura da securitização; ou (iii) aumento no risco de crédito da emissào,
tudo na fo.mâ do Artigo I l, § l" da Instrução CVM n." 583.
13.4.3.No caso de inadimplemento de quaisquer condições da emissão, o agente
fiduciário deve usarde toda e qualquer medida previsla em lei ou na escaitura de emissão
ou no termo de securitização de direitos creditórios para proteger direi[os ou defender os
interesses dos titulares dos valores mobiliários, na forma do Artigo l2 da Instrução CVM
n.'583.

l
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13.5. Poderes do Aeente Fiduciário. Ao Agente Fiduciário são concedidos todos os
poderes nccessários para o fiel cumprimento de suas obrigações, conforme cláusula 13.4
acima, incluindo, sem limitação, poderes paÉ administrar a Conta do Patrimônio
Sepârado, podendo, para tanto, solicitâr e retirar sâldos, extratos, documentos de toda e
qualquer natureza em posse do EmissoÍ e relacionados, de forma direta ou indireta, aos
CRI, Créditos Imobiliários, CCI, Contâ Fiduciária e Carantiâs, informações det lhadas e
completÂs sobre o fluxo de pagamento dos Creditos lmobilirírios, fazer âplicaçôes
financeims, resgatar e transferir, conlratar e nssgatar títulos de capitalização e fundos
investimentos, Íeceber e dâr quitação, cobrâr os Devedores dos Créditos lmobiliários,
excutir as Carantias, satisfazer exigênciàs, receber e remeter ordens de
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a

pagamento, assinar todos os contratos e documentos necesúrios
instih.rição financeira ou agente de financiamento.

e

exigidos por

13.6.

Remuneraçâo. Serão devidos ao Ageote Fiduciário honorários pelo desempenho
dos deveres e atribuições que lhe cornpetem, nos termos da legislâção em vigor e deste
Termo de Securitização, correspondenres a paÍcelas anuais de R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais), sendo a primeirÂ parcela devida no 5o (quinto) Dia Util contado da primeira
iÍtegralizâção dos CRT, ou 30 (trinta) dias dâ Dâta de Emissão, o que ocorrer primeiro, e
as demais, no mesmo dia dos anos subsequentes ou enquanto o Agente Fiduciário estiver
exercendo arividades inerentes à sua funçào. O primeiro pagamento seri devido ainda que

a

operaçào contemplada pelo presente

TeÍno não seja integralizada, a título

de

estru turação e impla0tação.

13.6.1.Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora, ou de
ree$nrturâção das condições da operação, será devida âo Agente Fiduciário uma
remuneração adicional equivalente â R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de
trabalho dedicado às atividades relacionadas à Emissão. A mesma remuneração será
devidsa quando da participação em assembleias, análise e celebrâção de adiramentos,
confeÉnciâs telefônicas e reuniões presenciais, A remuneração tratada nesta cláusula
13.6.1 deverá ser paga no prazo de l0 (dez) dias após a confeÉncia e aprovação pela
Emissora do respectivo "Relatório de Horâs".
l3.6.2.Tributos. O valor esdpulado na cláusula 13.6 acima será acrescido dos Úibutos
correspondentes, aplicáveis e vigentes à época do respectivo pagâmento.
13.6.3. Reajuste. O valor estipulado na cláusula 13.6 acima será reajustado a cada período

de 12 (doze) meses, pela variação acumulada do IGPM, ou na falta deste, ou ainda na
impossibilidade de sua utilização, pelo índice que viêr a substituí-lo, a pârtir da data do
primeiro pagamento, calcrladas pro rala die, se necessário.
13.6.4. Atraso no Pagamento. Em casode moIaío pagamentode qualquer quantia devida,
sobre os débitos em atraso incidirão multa conmtual de 2% (dois por cento) sobre o valor
do débito, bem comojuros moratórios de I7o (um por cento) ao mês, ficando o valor do
débiro em atraso sujeito a atualização monekária pelo IPCA acumulado, incidente desde
a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calclllaÀo pro ruta die. Os
vâlores adicionais pagos ao Agente Fiduciário em razão do Àtraso no pagamento deverào

ser suportados êxclusivamente pelâ Emissora, nâo podendo ser descoÍrtádos, do
Patrimônio Separado, quaisquer valores em razão de tais pagamentos.

13.7.

I

I'

ij

[4

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

criârem responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de
obrigações para com os Titulares de CRI, bem como aqueles relacionados ao devido
cumprimento das obrigações assumidas nesie Termo, somente serão válidos quando

x"

previamente assim deliberado e aprovado em Assembleia Geral.

lncoridas. Em confoÍmidade com o anigo 13 e seu §3o da lnstruçào
CVM n.' 583, a Emissora ressarcirá o Àgente Fiduciário de todâs as despesas em que
tenha comprovadamente incoraido para prestar os serviços descritos neste Termo de

13.8.

Despesas

SecuÍitização a partir da Data de Emissão e proteger os direitos e interesses dos Titulares
de CRI do(s) CRI ou para realizar seus créditos quando necessárias ao desempenho das

Ê
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l'unções e devidamente comprovadas, incluindo, publicação de relatórios, avisos e
notificações, despesas cârtorárias, confome previsto na Escritura de Emissão de CCI e
na legislaçâo aplicável, e outras que vierem a ser exigidas por regulamcnÍos aplicáveis,
despesas com conferências e contâtos telefônicos, obtenção de certidôes, fotocópias,
digitalizações, envio de documentos, e locomoções entre estâdos da federaçào,
âlimentaçâo, transpoftes e respectivas hospedagens, desde que incorridas de forma
razoável e condizente com as atividades â serem empreendidas, devendo o Agente
Fiduciário procurar adotar medidas com vistas a não incorer em excessivas despesas.
13.8.1. As despesas necessárias à salvaguarda dos direitos e interesses dôs Titulares de
CRI deverâo ser ressarcidas imediatamente pela Emissora, sendo ceío que, caso tal
ressarcimento não ocorra, o cÉdito do Agente Fiduciário será imputado ao património
Separado.

I1.9. Substituicão do Asente Fiduciário. O Agente Fiduciário poderá ser subslituído nas
hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação,
falência, ou qualquer outro caso dc vacância, devendo ser realizada, no prazo de até 30
(trinta) dias contados da oconência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral, para
que seja eleito o novo agente fiduciáÍio, que deverá scr convocada nos termos do artigo
7" e parágrafos da ICVM 583.
13.10. Desrituicào do Agenle Fiduciário. O Agente Fiduciário poderá ser destituido: (i)
pela CVM, nos termos da legislação em vigor; (ii) pelo voto favorável da maioria simples
dos Titulares de CRI presentes na Assembleia Geral de Titulâres de CRI convocada para
esta finâlidade, sem prejuízo de ou§as matérias constantes da ordem do dia, observâdo o
quórum de deliberaçâo estipulado na cláusula 14.6 do presente Termo.
13.11. Novo Agente Fiduciário. O agente fiduciário eleito em substituição assumirá
integralmente os deveres, atribuiçõcs e responsâbilidades constântes dâ legislaçâo
aplicável e do presente Termo, cuja remuneração seú estâbelecida nos terúos do
aditamento â este Termo, elaborado nos termos da cláusulâ 13.l2 abaixo. A substiruiçào
do agente fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prâzo de até 7 (sere) dias úteis,
contados do registÍo do aditamento da escritura de emissão, do termo de securitização de
diÍeitos creditórios ou do instrumento equivalente nos órgãos competentes, na forma do
Artigo 9'da Instrução CVM n.o 583. Juntâmente com â comunicação, devem scr
encaminhadas à CVM a declaragão e demais informações exigidas no caput o § lo do art.
5" da Instrução CVM n." 583.

Il.l2.

AI

Adilamenro a este Termo de SecuÍtizacão. A substituiçào do ABenre Fiduciário

em caráter perma.ente deve serobjeto de aditamento ao presente Terrno dê Securitizaçào.

l3.12.L

0,

A

substir.uiçâo do Agente Fiduciário deverá ser comunicada à CVM, no
pr^zo de 7 (sete) Dias Uteis, contados do registro do aditamento do Termo na Instituição

Custodiante. Juntamente com a comunicaçào, devem ser encaminhadas à CVM a
declaração e as demais informações exigidas no caput e paÍáEÍafo primeiro do artigo 5'
dâ

lCvM

5E3.

13.13, Renúncia. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário deverá permanecer no
exeicício de suas funções até que outra instituição aprovada em Assembleia Geral assuma
efetivamente as funçôes do Agente Fiduciário, conformc definido no presente Termo de

!

Securitização. .Nesta hipótese, o Agente Fiduciário se obíga a restituir, no prazo de 2
(dois) Dias Uteis, após a efetivaçào da subsrituição, a parcela da remunemçào
correspondente ao período entre a data da efetivação da renúncia e do próximo
pagamento, cujo valor seÍá calctJlado pto ruta lempotis.

13.14. Responsabilidade do Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário responde perante os
Titulares de CRI pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercicio de suas
funções.

13,15, Prestacão de Informacões Periódicas. O Agente Fiduciário deve dir ulgar em sua
página na rede mundialde computadorcs, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercicio
social da Emissora, relatório anual descrevendo, pâra cada Emissão, os fatos relevântes
ocorridos durante o exercício relativos âo respectivo valor mobiliário, conforme o
conteúdo mínimo estabelecido no Anexo l5 da Instrugão CVM n.' 5E3.
B. t 5.l.
No mesmo prazo de que trata a cláusula lJ.15. o relatório anual deve ser
enviado pelo Agente Fiduciário à Emissora, para divulgâção na forma prevista na
regulamenlação especifi ca.
t

3.15.2.

O relatório anual deve ser mantido disponível para consulta pública

na

página na rede mundialde computâdores doAgente Fiduciário pelo prazo de J (três) anos.
13. r5.3.
O Agente Fiduciário deve manter ainda disponível em sua página na rede
mundial de computadores lista atualizada das emissões em que em exerce essa função.

13.16. Preslacão de Informacões Eventuais. O Agente Fiduciário deve divulgar em sua
página na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais:

(i)

manifestação sobre proposta de substituição de bens dados em Garantia,
na mesma data de seu envio à Emissora para divulgação na forma prevista na
regulamentação específica;

(ii)

Iv\

comunicação sobre o inadimplemento, pela Emissora, de obrigaçôes
Íinanceiras assumidas na escrituÉr de Emissão, no Termo de Securirizaçào,
incluindo as obrigações relativas a Garantias e a cláusulas contratuais destinadas
a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que estabclecem condiçôes que nào
devem scr descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os
Titula.es de CRI e as providências que pretende lomar a respeito do assunto, em
até 7 (sete) dias úteis conlados da ciência pelo Agente Fiduciário do
inadimplemento;

l

(iiD

manifestação sobre propostâ de âlterâção do estatuto da Emissora que
objetive mudar o seu objeto social, na mesma data de seu envio à Emissora para
divulgação na forma prevista na regulamentação específica;

(iv)

,E

editais deconvocação e informações necessárias parao exercício do direito
de voto nas assembleias dos Titulares de CRI por ele convocadas, na mesma data
da sua divulgação e envio à Emissora para divulgação na forma prevista na
regulamentação especifi ca; e

o

5l
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(v)

outrasinformaçôesconsideradasrelevantes.

ll.16.l.

As informações previstas nos incisos..i" a,,v,,da cláusula 13.16 dcvem
ser mantidas disponiveis para consultâ pública na página na Íede mundial de
computadores do Agente Fiduciário pelo prazo de 3 (três) anos.

13.16.2. O

Agenre Fiduciátio deve encamiúar aos Tirula.es de CRI

sua

manifestação sobre a suficiência das informaçôes prest das em proposra de modificação
das condições dos CRI na mesma data de seu envio à Emissora.

As informações previstas no item "ii" da cláusula 13.16 devem também
ser enviadas: (i) à Emissorâ, para divulgação na forma prevista na regulâmentáçào
específica; e (ii) ao depositário ceffal no qualos CRI estejam depositados e à enridade
administradora de mercado organizado na qual os CRI sejam negociados ou registrados.
l3. 16.3.

13.17. Manutencão de Arouivos. O Agente Fiduciário deve manter, pelo prazo mínimo
de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, todos os
documentos e informações exigidos neste Termo e na Instrução CVM n." 583. Os
documentos ô informações aqui referidos podem ser guârdados em meio fisico ou
eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas imâgens
digitâlizâdâs.
13.18. A Emissora deve prestar ao Agente FidLtciáÍio todas as informações necessáriâs
para assegurar o cumprimento dos deveres a ele impostos por este Termo e da Instruçào
CVM n." 583.
13.19. O escriturador deve fomeceraoAge.te Fiduciário relâção atualizada dos Titulares
de CRI em que ele exerça essa função, incluindo seus endereços.

y,

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSI]MBLEIA GERÁL DE TITULARIS

14.1.

Assembleia Geraldos Titulares de CRI do(s) CRL Os Titulares de CRI poderão,

a qualquer rcmpo, reuniÍ-se em Assembleia de Titulares de CRI do(s) CRl, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comuúào dos Tirulares de CRl.
I4. L l . Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral, no que couber. o disposto na

Lei n." 9.514/97, bem como o disposto na Lei D." 6.4041'16 a respeito das assembleias
gerais de acionistas-

Aeente
no

14.2. Pode.es de Convocâcão. À Assembleia Geral poderá se. convocÀdâ pelo
Fiduciririo, pela fmisioia, peta CVM ou por Titulares de CRI que reprisenterí.
mÍnimo, l0% (dez por cento) dos CRI em Circulação.

,l

V

14.3. Deliberacão Prévia. Observado o disposto nâ cláusula 14.2. e as demais
disposições do presenle Termo, devcrá ser convocada Assembleia Geral toda vez que a
Emissora tivel que exercer ativamente, renunciar ou de qualquer ouka forma se
manifestar em relação aos seus direitos e obrigaçôes relativos aos Creditos Imobiliários
representâdos pelas CCI, às Gamntias e/ou aos recuÍsos oriundos da Conta do Patrimônio
Separado integrantes do Pâhimônio Separado, para que os Titulares de CRI deliberem
sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Cedente.

\!r

üYrÍJ

14.3.1. Na hipotese da cláusula 14.3 acima, a Assembleia Ceral deverá ser realizada em
datâ anterior àquela em que se encera o prazo para a Emissom manifestar-se, desde que
respeitadas as regms referentes à convocação, conforme cláusula 14.4 abaixo, e quóruns
de instalaçâo e deliberaçào, conforme cláusulas 14.5 e 14.6 abaixo.

14.4.

Convocacão. A Assembleia Geral será realizada no prazo de 20 (vinte) diâs a
contar da datâ de publicação do edital relârivo à primeira convocaçâo. ou ho prazo de g
(oito) dias a contar da dau de publicação do edital relativo à segunda convocaçâo, se
aplicável, sendo que. na hipólese de segunda convocação, o respecrivo edilâl deveú ser
publicado no primeim Dia Util imediatamente posterior à data indicada para a realizaçào
da Assembleia Geral nos termos da pdmeira convocação, sempae que possivel.

14.5. Ouórum de Instalacão.

A

Assembleia Geral instâlar-se-á, em primeira

convocação, com a prcsençâ de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) dos CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer
número.

das formalidades previstas na lei e neste Termo
Securitização, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem
14.5.1 . Independentemente

de

os

Titulares dc CRI de todos os CRI em Circulaçâo.

14.6. Ouórum de Deliberação- Exceto conforme estâbelecido neste Termo, as
deliberações serão aprovadas mediante voro afiamativo de Titulares de CRI
representando, pelo menos, 50% (setenta e cinco por cenro) mais um dos CRI em
Circulação.
14.ó.1. Câdâ CRI conferirá â seu titular o direito a um voto nas Assemble ias Gerais. sendo
admitida â consriluiçào de mandaliirios, Titulares de CRI ou nào.

I4.6.2. Ouóruns de Deliberacão Oualificados. Não obslante o disposro na cláusula 14.6
acima, as deliberações relarivas à:

(i)

tj

I''/

alteração (a) das Datas de Pagamento, (b) do valorda RemuneBção do(s) CRI,

inclusive sua majoração, (c) do prazo de vencimento do(s) CRt e (d) do
quórum de deliberação disposto na cláusula 14.6 acima; serão aprovadas
mediante voto afirmativo de Titulares dê CRI que represe em 2/3 (dois
terços) dos CRI em Circulâção com Íelação â cada série.

(ii)
(iii)

Eventos de Liquidação do PatÍimônio Sepa.ado será aprovadâ medianre voto
afirmarivo de Titulares de CRI que representem mais de 50%o (cinquenta por
cento) dos CRI em Circulação com relação a cada série.

Aquisição do(s) CRI por investidores nâo qualificados, conforme cláusula
5.12 (iii) acima, será aprovada mediante voto afirmativo de Tirulares de CRI
que representem a maioria simples dos CRI em Circulaçâo presentes na
Assembleiâ GeÍal que deliberar sobre tal âssunto, na forma do Artigo 16 dâ
Inst ução CVM n." 414.

I
i!
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14.7. Presidência. A presidência da Assembleia de Tilula.es de CRI caberá,: (i) ao
Agente Fiduciário; ou (ii) ao Titula. de CRI eleito pelos Titulares de CRI presentes à
Assembleia Geral, (iii) Emissor, conforme definido em assembleia
14.8.

Presenca da Emissora. Será obrigatória a presença dos representantes legais da

Emissora nas Assembleias GeBis.

14.9.

P.esenca do Agenre Fiduciário. Será obrigatória a presença do Agenle Fiduciário
em todas as Assembleias Cemis, sendo ceno que o Agente Fiduciário deverá prestar aos
Titulares de CRI âs inlormações que lhe forem solicitadas.

14.10. Atas de Assembleia. As atas lavradas das Assembleias Gerais serão encaminhadas
pelaEmissom à CVM via Sistemade Envio de Informações Periódicas e Eventuais-lpE,
e publicada nosjomais em que a Emissora divulga suas informações socielárias.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESPESA§ DA EMIssÃo

15.1. DesDq!êsjbE[issão. ObservadÀs âs despesas de emissão que serâo suportadas
pelo Cedente na forma do Contrato de Cessão, na ausência de previsão de sua imputação
à Cedente, são de responsabilidade do Patrimônio Separado as despesas decoÍÍentes da
Emissão do(s) CRI, incluindo, mas não se limitando at

(i)

a Íemuneração da Emissorâ, conforme cláusula 15.2 abaixo, e do Agenre

Fiducirírio. conforme cláusula lJ.6 acima;

(iD

as despesas com a gestão, cobrança, reslização, administração, custódia e
liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência na

I

hipótese de o Agente Fiduciário ou da ihsliruição administradora, conforme o
caso, que vier a assumir a sua administração, desde que previaÍnente âprovados
pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral;

(iiD

I

,/\^

as eventuais despesas com terceiros especialistas, advogâdos, auditores ou

fiscais relacionados com procedimentos legais incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares de CRI e reâlizaçâo dos CÉdiios Imobiliários integrantes
do Patrimônio Separado, desde que previamente âprovados pelos Titulares de CRI
reunidos em Assembleia Geral;

(iv)

os eventuais tributos que, a

pâíir

da Data de Emissão do(s) CRI, venharn

a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de
incidência alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma
absoluta ou relâtiva, um incremento da tribut4ção incidente sobre o(s) CRI e/ou
sobre os Crédiros lmobiliários e as Garantias:

(v)

as eventuais despesas, depósitos

I

e

custas judiciâis decorrentes da
sucumMncia em açôesjudiciais transitadas em julgado;

(vi)

as despesas de originação do negócio a serem pagas aos corretores /
intermediários contratados para a possibilitâr a realização dâ oferta, sendo tal
despesa limitada a 2,150% (dois vírgula quinze por cento) do Valor da Cessão;
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(vii)

em virtude da instituiçeo do Regime Fiduciário e da gestão e administração
do PÂtrimônio Sepamdo, as despesas de cont atação do Auditor Independente e
contador, necessários para realizara escrituração contábile elaboBção de balanço
auditado do Patrimônio Sepârado, na periodicidade exigida pela legislação em
vigor, bem como quaisquer outras despesâs exclusivãmente rela'cionadas à
adminisrração dos CÉditos lmobiliários, das Garantias e do parrimônio Separado;
e

(viii)

demais despesas previstas em

lei e

regulamentação aplicável ou

expressâmente atribuíveis ao Patrimônio Separado por este Termo.

l5.l.l.Considerando que a responsebilidade da Emissora se limira ao patrimônio

Separado, nos termos da Lei n..9.514/97, caso o patlimônio SepaEdo seja insuficienre
pam arcar com as despesas mencionadâs acima, as Desp€sas da Emissão seÊo supoíadas
pelos Titulares de CRI, nâ proporção dos CRI titulados por cada um deles.

15.2. Remuneracão da Emissora. A Emissora farájus, pela administração do patrimônio
Separado durante o período de vigência dos CRI, às seguintes remunerações: (i) uma
remuneração única no valor de R$ 35.000,00 (trinra e cinco mil reais.l quando da
liquidação do CRI, que deverá ser pagâ líquidos de impostos; e (ii) uma.emuneraçâo
mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, que deveú ser paga líquidos de impostos,
e que deverá seratualizada anualmente pela variação posiriva do IGPM, ou na falu deste,
ou âinda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo,
calculad^s pto ruto die, se necessário, a ser paga no 5. (quinto) Dia útil a contar do mês
seguinte âo da subscrição e integralização do(s) CRI, e as demâis na mesma dâta dos
meses subsequentes até o resgate total do(s) CRL

A remuneração definida nâ cláusula 15.2 acima, continuará sendo devidâ, mesmo
após o vencimento do(s) CRI, caso a Emissora aindâ esteja atuando na cobrança de
inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora, observada as eventuais
15.2.1.

determinações da Assembleia Cerâl de Titulâres de CRI em tal hipótese.

t,

t,

15.3.

Despesas de Responsabilidade dos Titulares de CRL Observadas as disposigões
desta cláusula décima quinta, são de responsabilidade dos Titulares de CRI:

(i)

l

eventuais despesas e tâxas relarivas à negociação e cusródia do(s) CRI não
compreendidas na descrição da c láusu la 15.1. acima, excetuadâs aquelas que serão
de responsabilidade da Cedente na formÀ do Contrato de Cessão, na forma das
cláusulas 15.4, 15.5 e 15.5.1 abaixo;c

(iD

tributos diretos e indiretos inciden0es sobre
lhes sejam atribuídos como responsável tribuüírio.

o investimento em CRI

que

l5.3.l.No caso de destituigão da Emissora nas condições previstas neste Termo, os
recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais
necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogâtivas dos Titulares de CRI deverão seÍ
previâmente aprovadas pelos Titulâres de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na
proporção de CRI detida pelos Titulares de CRI, na data da respectiva aprovação.

Ê
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15.4.
I

Despesas da Ccdenre. \ào obstante
o disposro nas demais cláusulas
do or"ran,"
ermo. âs despesas com emissão e resir

de .eg;.rros ca.toÃrà1

;

ü;;;ifl

.á:i.Ti[:lHHf

,3::$:i:;:fl:I,#,:l ;;
óp..lii", J.i..*"0^
. pugu..nãi;;i'airiiru. p.ru
;;;; il ,',i,1àiii'"""-.

o*rr.",..

rmllemenrada contorme o disposro nos
à,
33e;aefoamente peta
e\crusr\
Cedenre. Dodêndô ser realizâdo
de parre do vator dâ c.rrd;1;
:oT a reençào
devtdos à Cedente
que esteiam ou nào
conl,

|rl':o.i

podendo ainda serem compensados

do Panimónio Separado.

i."uiri*i"i,.i.ü"i"o*;5;';tT'. #'::",,'il:"J-:1,,i:',T'ê:o'j"o,A.t.[#",:T
pagamenro dos ctu.
"o:l-o^t'l1oo'na

siruaçâo em que serào deduzidos desses

serem e!entualmente devolvidos os custos
aqui previsos.

c.iãii"l

i.iiil.r*,

euaisquer cusros exraordinituios que venham inciclir
]i"l_
soore, a.9J:tÃtre94r!a+q.
Em tssora. em vjrrude de quaisquer renegociaçôes

que impliquem na elaboraçào
de adlttvos aos instn menlos conlmtuais e/ou na realização
de Assembleias Cerais,
incluindo, mas nâo se limitando a remunemçào adicional.
pelo

da Emissora ou do Agente Fiducirírio dedicaá",

trabalho de profisstonais

,*ã.""à, pa"

Cedente, que serão compensados contrâ eventual
" "i.;iiü;;r;;;".aã
sobra de Créditos Imobiliários
representádos pela CCI, e que setiam devolvidos à CedeDte
ao rérmino ao pue;rn;to ao,
CRI, situação em que scrão deduzidos desses C.ealm, rÀoiifiaiio"ru
evenlualmenle devolvidos os custos aqui previslos.
"".".
15.5.1. Será devida, pelo Cedente à Emissora, uma remuneração
adicional equivalente a:

t

(i) R$ 600.(seiscentos reais) por hora de trabalho, em caso dà necessiaaae
a'e ieoiiraçao
de assembleias gerais exhaordiniírias dos Titulares de CRI e reestrutriuç0.,
à.. Cnf..
Esses valores serão coEigidos a partir da Data de Emissão e rcajustados pelo

CLÁUSULA DÉCIMA sExTÀ

fca.

- GARANTIAS

16.1. Garântias da Emissão. Serão constituídâs garantias específicas, reais e pessoais,
sobre os CRI, que gozará das Garantias descritaJabaixo. Não obstanie essas
iarantias
específicas, o CRI não contatá com garantia flufuante da Emissora.

[,^

16.2. Garantias dos CRl. Os CRI, títulos de crédito emitidos por meio do presente
Termo de Securitização, contam com Aval dos Avalistas, que compa..""a n".a" T".-o,

na condição de avalistas, cada qual responsável autônomo pelo fiel, pontual e integral
cumprimento de todas as obaigações consfantes dos CRI e transcritas neste Termo, os
quâis poderão, individualmente e a qualquer tempo, vir a serchamados para honrar
todas
as obrigações omassumidas, na eventualidadc de aEmissora deixar, por qualquer morivo,

p

de efetuar pontualmente os pagamentos devidos perante o(s) fitutar(es) aos CXl,
comprometendo-se, portânto,

a

adimplir tempestivamente as obrigações de pagamento do

Valor Nominal Unitário, dos Juros Remuneratórios, das parcelas das AÃonizações
Programadas dos CRI, de eventuais encargos moraórios, e/ou quaisquer despesas do

Patrimônio Separado constantes nesle Termo de Securitização, inclusivqna oconência de
algum Evento de Recomprâ Compulsória dos Crédilos Imobiliá.ios e/ou no evento de
pagamenro da Multa Indenizarória (em conjunto, , A!I]gasõss]8êIe!]|lda§_dssf&1,').

16.2.1. Cada um dos Avalistas declara-se neste ato, em caráter iÍevogável e irretraúvel,
ser avalista, responsável autônomo e principal devedor e pagador da totálidade das
Obrigações Garantidas dos CRL

e

56

U

16.2.2. Os valores relarivos às obrigações constantes dos CRI e transcritas neste Termo
serão pagos pelos Avalistas no mesmo Dia Útil em que tais valores sejam exigiveis da
Emissora, independentemen[e do envio de notificação neste sentido. Os pagamenios serão

realizados pelos Avalistâs de âcordo com os procedimentos estabelecidàs neste Termo.
16.2.3. Nenhuma exceção pessoal, objeção ou oposição da Emissora poderá ser admitida
ou invocada pelos Avalistas com o objetivo de escusarem-se do cumprimento de suas

obrigações ora assumidas.
16.2.4. Os Avalistas sub-rogar-se-ào nos direitos dos Titulares dos CRI caso venham a

honrar, totál ou parcialmente, o AvâI, até o limite da parcela da divida eferivamente
honrada, sendo certo que os Avalistas obrigam-se a somentc exigir tais valores da
Emissora e, portanto, da Cedente e, eventualmente, dos Devedores, após a quitação
inregral das obrigaçõcs constÀnres dos CRI, sendo certo que a responsabilidade da
Emissora eslí limitada ao Patrimônio Separado ora instituído.
16.2.5. Todo e qualquer pâgamento realizado pelos Avalistas em relação ao Aval orâ
prestado será efetuado de modo que os Titulares de CRI recebam dos Avâlistas os valores

que seriam pâgos caso o pagamenlo fosse efetuado pcla própriâ Emissora, com os
recursos dos Creditos Imobiliários e suas Garantias, objeto do Pâtrimônio Separado.
16.2.6. Fica desde

já ccrto

e ajustado que a eventual i.observância, pela Emissora ou
pelos Titulares de CRI, (i) dos requisitos legais requeridos para validade da outorga do
Avâl e (ii) dos prazos pora execução do Aval não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda
de qualquer direito ou faculdade aqui previsto, podendo o Aval ser excutido e exigido
pela Emissorâ ou pelos Titulares dos CRl, judicial ou extrajudicialmenle, quantas vezes
forem necessárias até integral quitâção das Obrigações Gârantidas dos CRI.
16.2.7. Fica desdejá esclarecido e reconhecido que, em caso dc falecimenro de quaisquer

do Avâlisrâ I ou Avalista II ainda que à época deste fato haja, ou não, a mora ou o
inâdimplemento no pagamento de parte ou da totalidade das Obrigações Carântidas dos
CRI, o Aval por ele(a) prestado neste Termo, por ser obrigação autônomâ e distinra da
obrigação da Emissora, dâ Cedente, dos Devedores (quando e se aplicável) e fiducianres
das Garantias, ou da obrigação dos demais Avalisús de efetusr o pagamento integral das
Obrigações Garantidas dos CRI, sobreviverá e continuaniem pleno vigoraté o pagamento
integral da totalidade das Obrigaçôes Carantidas dos CRI, podendo assim tal Aval ser
exigido pela Emissora e/ou pelos Titulares de CRI, inclu s ive j ud iciâ lmenre, até as forças
da herança do respectivo Avâlista.

16.3.

si, as

Declaracões dos AvalistÀs. Os Avalistas prestam, na presente darÂ, com íelação a

seguintes declarações

e

garantias

à

Emisso.a

e

aos Titulares de CR[,

responMbilizando-se pels suÂ veracidade, completude, precisão e regularidade:

/^

I

t

(i)

têm todos os direitos necessários e plena capacidade legal para celebrarem este
Termo e cumprirem as suas obrigações daqui decorrentes, tendo sido praticados todos os
atos necessários e obtidas todas as autorizaçôes necessárias para a constituição do Aval;

(ii)

inexisle quâlquer impedimento legal ou contratual parâ a efetivação deste Termo
e outorgado Aval, âs quâis não ocasionarão nem aesultarão: (a) no vencimento antecipado

o
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ou inadimplemenlo de qualquer obaigação decoEente de qualquer dos seus contratos,
acordos ou compromissos; ou (b) na rescisão de qualquer um desses contratos, acordos,

compromissos ou obrigações;

(iiD

este Termo ou qualquer outro instrumento que tenha sido entregue ou celebrado
em decorÍência dela constituem obrigações legais, válidas e vinculantes,ixequível contra

estes de acordo com sêus teÍnos. A celebração deste Termo e a consumação das
opeÍasões aqui previstâs não estão sujeitâs a qualquer autorização ou ordem de qualquer
autoridade govemsmental, ente público ou qualquer outrâ pessoa ou entidâde, que nào
tenham sido devidamente obtidas;

(iv)

até esta data, não possuem qualquer obrigaçâo, responsabilidâde, irregularidade
ou passivo, de qualquer natureza! contingente ou rlão, que não estEa refletido ou que não

esteja devidahente refletido ou provisionado em sua contabilidade,

no que

é

mateaialmente relevante;

(v)

não existe nenhuma obrigação ou contingência, de qualquer natureza, incluindo,

sem limitaçào, as de naturczâ civel, trabâlhist4 fiscal, previdenciária, securitríria,
tributária, ambiental, financeira, consumerista e regulatória, decorrente de fato, ato ou
omissão cujo fato gerador tenha ocorrido até esta dâta, e que, de qualquer forma, tenha
criado ou possa criar quaisquer perdas ou contingências não refletidas ou indevidamente
refletidas na sua contabilidade, no que é materiâlmente relevante;

(vi)
0l

conhecem e eslâo em consohância com todâs as disposições da Lei n. 12.846, de
de agosto de 2013, da Convenção Anticorrupção da Organ ização para a Cooperaçâo e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) da U.S. Foreign Corn pt Pracrices Act (FCPA) e
da UK Bribery Act of2010, e, em particular, declam que: (i) não financia, custeia,
pâtrocina ou de quâlquer modo subvenciona a pálica dos atos ilícitos previstos nas lejs
anticorrupção e/ou organizações antissociâis e crime organizado; (ii) não promete,
ofercce ou dá, direla ou indiretamente, qualquer itlm de valor a agente público ou a
terceiros para ob[er ou manter negócios ou para obter qualquer vantagem imprópria; e
(iii) em todas as suas atividâdes relacionâdas a este instrumento, cumprirá, a todo tempo,
com todos os regulamentos e legislÂção aplicáveis;

(vii)

I
k

t(

estão cumprindo, em todos os seus âspectos relevantes, as leis, regulamenros,
normas âdministmtivas e determinações dos órgãos gov€mamenlais, autarquias ou
tribunais. aplicáveis à conduçào de seus negóciosi

(viii)

este Termo constitui obrigação legal, válida, vinculante e exigivel dos Avalisiâs,
exequível de acordo com seus termos e condiçôes;

(ix)

nenhum registro! consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou
qualificâção junto a qualquer autoridade govemamental ou órgão regulatório é exigido
para o cumprimento pelos Avalistas de suas obrigações nos termos deste TerÍno, ou para
sua realizâção;

(x)

não omitiram, ou omitirão nenhuÍh fâto, de qualquer natureza, que seja de seu
conhecimento e que possa resultar em alterâção substâncial na siruação econômicofi nanceira ou jurídica dos Avalistas;
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(xi)

os.A^valistas preparaBm e entregamm todas as declaragôes
de tributos, relatórios
ser
apresentadas, ou rcceberam dilação dos prazos pam apresentação destas
declârações;
todas âs raxas, impostos c demais tributos e encargos govemomentâis
devidos de qualquer
forma pelos Avâlislas. ou. ainda. impostas a elÀ ou-a quâisquer de
ú"r"1;*i,o.,

e outras informâções que, de acordo com o conhecimento dos Avalistas devem

,"*

propflcoades ou atrlos, ou relalivo aos seus negócios, resultados
e lucros foram
integmlmente pagos quando devidos, exccto os fiúutos ou encargos que
estão sendo
contestados de boa fé e por meio de procedimentos apropriados, in-iciadàs
e conduzidos
com diligência e em relação âos quâis existem reservas ou outras provisões apropriadas,
exceto os tributos, encargos govemamentais e outras conrriúuiçôes cuia ialta de
pagaÍnento não causaria um impacto âdverso relevantel

(xii)

observam a legislação em vigor, em especial a legislsção trabâlhista.
previdenciária e ambiental, para que (i) não utilize, dircta ou indirú."nt
, t.ubulho
condições análogas às de escmvo ou trabalho infantil; (ii) os trabâlhadorcs dos Àvalistas
".
estejâm devidamente registados nos termos da legislação em vigor; (iii) cumpra
as
obrigações deconentes dos respectivos contratos de trabaiho e da leg'islaçào-traUalirisra
e
previdenciária em vigor; (iv) cumpra â legislação aplicável à proteção do meio ambienre,
bem como à saúde e segurança públicas; (v) detenha todás as permissões, Iicenças,
autorizaçôes e aprovações necessárias pam o exercício de iuas atividades. cm
conformidade com a legislaçâo ambiental aplicável; (vi) tenha todos os regisrros
necessários, em conformidade com â legislação civil e ambiental aplicável;

(xiii)

cumprirão todas as obrigações assumidas nos terÍnos deste Termo; e

(xiv)

possuem, nesta data, pât mônio suficiente parÂ arcar com
totalidade das Obrigaçôes Garantidas CRI.

o pagamento

da

16.3.1. Os Avalistas comprometem-se a notificar, em até 5 (cinco) dias a conqr da dala

de sua oconência ou conhecimento, caso quisquer das declaraçôes e garantias aqui
incúetas.

I

prestadas tomem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou

16.3.2. Outorga coniugal (Avalista I). A Sra Denise Gomes pellegrini, RG no 1090ó9043,

expedida pela SSP/MS, CPF,ME n" 3 t 6.147.028-10, brasileira, ào br, comparece neste
ato para, (i) anuir com todos os termos e condições deste Termo, em especial com suas
Cláusulas 16.2. e I6.J., acima, o que declara ter lido previamente e concoidado com todos
os seus teÍhos e condições, e (ii) autoízar expressatnenle e por escrito! em caráter
inevogável e irretrâúvel, a prestação do Aval pelo Avalisra I neste Termo, nos seus
exatos ternos, em garantia do pagâmento integral das Obrigações GaÉntidâs dos CRI,
conforme previsto no presente instrumento, que ao final o subscreve, tudo nos termos do
artigo I.647, inciso lll, do Código Civil.
16.3.3. Outorea coniugal (Avalistâ I I). A Sra. A Sra. MÂria Aparecida pereira de Azevedo
Fabbri. RG n" I 1326788, expedida pela SSP/Sp, CpFME n. 028.251.I t 8-05, brasiteira,
aposentâda, companôce neste ato para (i) anuir com todos os termos e condiçôes deste

Termo, em especial com suas Cláusulas 16.2. e 16.1., acima, o que declara ter lido
previamente e concordado com todos os seus relInos e condiçõis, e (ii) âutorizâr
expressamente e por escrito, em caráter irrevogável e irretratável. a prestaçào do Aval
pelo Avalista II neste Termo, nos seus exatos lermos, em gamntia do
iagamÉnto integral

p
í
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das Obrigaçôes Carantidas dos CRI, conforme previsto no presente instrumento, que ao
linal o subscreve, tudo nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.

16.4. Fianoa. Em garantia ao cumprimento fiel e integraldas Obrigações Garantidas da
Multa Indenizatória, dâs ObÍigações Garantidas da Recompra Compulsória, o Avalista I
e o Avalisra II, que assinaÍh o Contrato de Cessão na qualidade de fiadores, prestêram a
Fiança. nos termos do Contrato de Cessào.
16.5.

Garantias das Obrigacões Garaptidâs. Os CRI e as CCI contârão com as seguintes
garantias, previstâs em insFumentos em apartâdo:

(D

Alienacão Fiduciária de Ouotas. Alienação fiduciária de 63,91o% (sessenta
e três inteiros, noventa e urn cenlésimos por cento) das quotas da Cedente,
outorgada pelâ Nabileque à Emissora, em garantia às Obrigaçôes Garantidas,
constituída nos termos do Contrato de Alic.ação Fiduciária; e

(iD

Çcssãs-Ejduçiéda. Cessão Fiduciária da totalidade dos créditos recebíveis
futuros decorrentes da venda dos UGAS em Estoque a Possíveis compradores,
outorgada pela Cedente.

Na Dsta da Cessão, foram alienadas fiduciariamente em
caráter irrevogável e iEetraável, pela Nabileque à Emissom, quotas representativas de
63,91% (sessenta e três inteiros, noventa e um centésimos por cento) do caPitál social
votante e total da Cedcnte, bem como quaisquer novas quotas da Cedente que venham â
ser adquiridas, no futuro, a qualquer título, pelaNabileque, e todos os valores apagar pela
16.5.1. Alienacão Fiduciária.

Sociedade relativos às quotas da Nabileque.

16.5.1.1.

As quotas da Cedente detidas peJa Nabileque permanecerão alienadâs
fiduciariamente à Emissora até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas,
confome disposto neste Termo e no Contrato de Alienação Fiduciária, scndo certo que o
cumprimento parcial das ObriSações Garantidas não importa exoneração correspondente
da presente Alienação Fiduciária de Quotas.

N

16.5.1.2.

Desde que a Cedente não e$eja em mora no cumprimento de qualquer
obrigação Garantida, os pagamentos de lucros,juros sobre o capital próprio, rendimentos
ou frutos relativos às quotas dâ Cedente deverão ser feitos diretamente à Nabileque, na
proporção das quotas por ela detidas.

16.5.1.3.

Caso

I

â Cedente esteja cm mora no pagrunento de qualquer Obrigaçào

Garantida, ou câso seja descumprida qualquer

ob

gaçâo assumida pela Cedente ou pela

Nabileque no Contraio de Alienação Fiduciária, a Cedente, uma vez que receba a
respectiva comunicação, firmada individualmente pela Emissora, deveú passar a
imediatamente psgÂr os lucros, juros sobre câpital próprio, frulos e rendimentos,
provenientes das quotas detidas pela Nabileque no capiEl social da Cedeme, diretamente
à Emissom ou aos seus sucessores na Contâ do Regime Fiduciário, sendo ceÍo quc a
Emissora alocâú os valores recebidos para âmoíizar ou liquidar as Obrigações

(

\\
\

u

Garantidas.

Na Data da Cessão, a totalidade dos Direitos Creditorros
constituem Creditos Futuros. No entanlo. conforme a Cedente venha a firmar
16.5.2.Cessão Fiduciária.

60
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Compromissos de Compra e Venda (Garantia), tÂis Direitos Creditórios passarão
confi gurar Direitos Caeditórios Presentes.

a

16.5.2.1. Os Direitos Creditórios serão integralmente depositados na Contâ do
Patrimônio Separado, sendo certo que, na Data de Apuração, a Émissora irá verificar o
montanle dÊ Direitos Creditórios deposirados na Conta do patrimônio Separado, e
utilizará tâis recursos, confotme autorizado pela Cedente no Contrato de Cessâo
Fiduciária, nos tcÍmos descdtos abaixo:

(i) _ desde que a Cedente eslejâ adimplente
nos Documentos dâ Ope.ação

com as obrigagões pecuniárias Àssumidas
e desdc que não tenha sidó identificada ou decretada a
ocorrência de algum Evento de Recompra Compulsória e/ou Evento de Multa
Indenizatória, na próxima Data de pagamento, a Emissora utilizará os
recursos
decorrentes dos Direitos Creditórios depositados na Conla do parimônio
Separado na
recomposição do Montânte Mínimo do Fundo de Reserva e, após r,al recomposiçào
lcaso
aplicável), o montante remanescente será transferido à Cedenie; ou

.:"* a ^Cedenle esrêja- inadimplente com quaisquer
1ll
assumtdas nos L,ocumentos
da Operação ou caso

obrigaÇôes pecuniárias
tenha sido identiÍicada a ocàrÉncia de
algum Evento de Recompra Compulsória e/ou Evento de Multa lndenizalóriâ.
na Dróxtma
Data de Pagamento, a Emissora utilizará s totalidade dos recursos
refe."nt.a ,o.'óo.itoa
Credirórios, após evenlual recomposiçào do Montante Mínimo do
Funa" a"

n1r.*, .,

amoírzação extraordinária dos CRI.

16.6.

Garantias Adicionais. Adicionalmente às Gamntias mencionâdas
na cláusula 16.2

acima, as seguintes garantias serão constituídas:

16.6.l.Fundo de Obra. Será conslituído um firndo de obra em
montante suficienre à
conclusâo das obras de desenvolvimento do Condominio, medianre
rei"nçao a" ,àr,. ao
Valor da Cessão correspondente a R.$ 7.350.007,00 (scre milhões,;;;;,:;;;;r"*"
mil e sete reais) {'Fqndo de Obra"). Os recursos deposiuaor no frnao
a" óU.l ,.reo
IrDerâdos â Cedente, de acordo com o Cronograma de
Obras do Condomínio, constante

no
+l=qY^do Conrraro de Cessào. nos termos da cláusula 7.6 e
oe Lessâo. Laso a Cedenle.de_scumpra os prazos e condições

segui"t"r-ãàô"**o

de enrriga da obra ou suas
oD,gaçoessob o contralo de cessào, os rccursos do Fundo de
obra peinanecerão retidos
d-" Contraro de C€ssão para fszer frente aos inratmptJm"nàs
ào õ.0"r,.,
::,11T"a tmrssom se valer
pooenoo
de l.al Fundo de Obra para pagar os CRL
16.6.2. Fundo de Reserva. Será constituído um fundo
de reserva, mediante retençào de
pârte do Vâlor da Cessão correspondente a 2 (duas) vezes
a .uio, p*l"fu ào n,l*o a"
pagamento do(s) CRl. excluindo-se para o efeio de
tal cálculo as pu,""t",
a"
raoa. semeÍrats ou anuais que sejam consideradas
pu."alu, balâo coniorme
esEDelectdo no Anexo III do presente Termo(,,Eu4dg_de "o_o
neserva,,). O Fundo de Reserva
oDseÍvarâ os termos da cláusula 7.6.4 do Contrato de
Cessào. sendo ceío que tal Fundo
de Reserva deverá cotresponder, a todo e quatqu".
r..po, ,o
iril-"
e que, nos termos dâ cláusula 7.6.4 c seguinres do ConEalo de ".
Cessào, "r,irrr"a",
os valores
tr"O. de Reserva âpenâs serào remelidôs à Cedenre âpós a tiquidaçào
roull oo(s) Lru, e em caso de inadimplemenro dos Creditos Imobiliá;ios,
a Êmissora
pooera revantar a rntegralidade desses valores para
sua utilizaçào no pagamento dos CRI,
permaaeccndo a Cedente obrigada re.ompo. esse funao
de Reserva,iel"

I
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outorga de novos Créditos Imobiliários, seja por meio da excussão das Carantais,
incluindo, sem limitação, créditos decoEentes da Cessão Fiduciária.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMÀ_ MGISTRo Do TERMo

17.1. Registlo. O Termo de Securirização sená entregue para registro à Insrituiçâo
CuÍodiante,.nos temos do parágrafo único, do arrigo 2tda Lei n,6 i-0.93 1104, pu.u qr"
seja declarâdo p€la Instiruição Custodiante o patrimônio Separado a que os 'Créditos

Imobiliários representados pclas CCl, as Garantias e a Conta do patrimônio Separado

estão afetados.

cLÁUsULA DÉCIMA oITAvA- DIsPosIÇÕEs GERAIS
18.1. Declaracões. Nos termos do Anexo III da ICVM 414. da ICVM 583 e do aíigo
23 da Lei n." 10.931/04. integram o presenle Teftno, na forma de seu
Anexo IV. as
declarações da Emissora. do Agenle FiduciÁrio, do Coordenador Lider e
da InstituiÇão
Custodiante.

1.8.2. Nqtificacões. As coÍnunicações a serem enviadas no âmbito do presente .l.eftno,
(i) se feilas por coÍÍeio eletrônico, serão considemdas recebidas na àuio a"

,",
_.i.

recebimento. e desde que seu recebimen!o seja comprovadamente
c."fiÁ"a" r..
idôneo e hábil a tal confirmação. devendo os respeciivos originais
.n"u,linfr"a*
ale ) {ctnco) L,ias Uleis após o envio da mensagemi ( ii) se feiBs por
correspondência. as
comunicações serão consideradas entregues quando recebidas
sob p.o,o"àio o,
''aviso de recebimento" expedido pelo Coneio,
empresa de courier o, ioit"i"g.u;u;
liii)
se feitas pessoalmente, mediante assinatura de protocolo de

s...,

.o,

,""Jfir"*ã ,u.o ua
o, àiJorr.o,
--

segxintes Panes nos endereços indicados no preÀmbulo do prcsente
l.,rno,
endereços que qualquer das panes vier a infórmar às
outras partes po.

!

"r".it.

18.3. Fatorcs de Risco. O investihenro no(s) CRI envolve uma série de riscos

deverão.ser analisados indeÍrendentemente pelo Investidor.
Esses ris"oa

li tt,

que

iu,or",

de liquidez, crédito, mercado, rentabiliàade e regulamentaçào ;;;;í;;;:
"rroir"rn ;r" ,"
quanro à Cederte. a. carãntias e aoiJpràíÃ r
iõ p.t'" ut.r"
:.-,-r:'"JA
Tl.j() -a.issora,
oesta
tmtssão.
Inveslidor dere ler cuidadosamente todas as i;formâções que
esuio
descritâs neste Termo de Securirizâçào, bem como aonrrfài-..r'.onr-rfro,
a.

rnvesttmentos e outros profissionais que julgar necessários antes
do tomâr uma decisão
oe rnveslrmento. Estão descritos no Anexo I deste Termo de Securitizaçào
os riscos
relacionados, exclusivamentê. à Emissôm, ao(s) CRl, às Cârantiâs
ea
iu.a;r.iai""
da presente EÍnissão.
".tn

18.4. Tqlerância. Não

v

se presume â renúncia a qualquer dos direitos decorrenles do

presente Termo de Securitização, sendo certo quenenhuÍn
atraso, omi.rao o, tii..uiiaua"
no exercicio de qualquer direilo, faculdsde ou iemédio qr.re
caibaaos Titrtar.s ãe Ct<t .rn
razão de qualquer inadimplemenro das obrigaçôes da Emissora
e/ou do ng.nt. Fiú,u.,o
prejudicará lais direitos. facurdades ou remédios, ou será interpretad.

u.à ,.nr""iu

aos mesmosr concordáncia com tÂl inÂdimplemento, ou constituiüí
"orí. novação ou
modificâçâo de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora
e/ou pelo igente
Fiduciário ou precedente no rocanre a qualquer outro inadimplement";;il;.
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8.5.

Jrreyogabilidade e Irletrstabilidade. O presente Termo de Securitização é Í.jrmâdo
em cará[er irrevogável e irretraúvel, obrigando as panes por si e seus súcessores,
de
acordo com seus teÍbos e condições.
I

1E.6. Àditamentos. Todas as slterações do presente Te.mo de Securitizâção somente
serão válidas se rcalizadas por escriro e aprovadas cumulativamente: (i) peios
Tirulares

de CRl, observados os quóruns previstoJ neste Termo;
t;il pefa g-iií*a; e
Agente Fidurciário, exceto se disposto de outra formÂ neste Termo.

tiiil

pefo

It.7.

Validade, Legqlidadq e Exeouibilidade. Caso qualquer das disposições deste
oe
v€nha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão
.rermo
.secuntização.
loclas as demais
disposições nào afelâdas por lal julgamenlo. comprom;tendo_se
as
Panes. em boa-fe. a.subsriruir a disposição aierada pã.
o-l,t a qrre. na m!àià, J p"*ir.r,
produza o mesmo efeito.
I

8.8..

.LÊgislqcão Áplicável. Este Termo d€ Securirizaçâo

República Federativa do Brasil.

18.9. Farq. As Paíes elegem o Foro

da

dâ Coma.ca de São pâulo, Estado de Sâo paulo,

j:i:"-:.Ip:,enre para dirimir quaisquer
"."-:^.
rermo oê secunljzação. rcnunciando
privilegiado que seja ou venha

é regido pelas leis

firigio, ã.igíá-iãra",,"
qualquer outio. por mais

quesrões ou

expressamente

a

À ser.

lO reshnte da págína íoí inlehcioholmente deixado eh branco.
Contnüo na pÍigina .le

/t

I

ü
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íPágina de assmoturasdo Tetmo de Securiti2oção de Créditos da 27,5érie da l" Enissdo
de CertiJicados de Recebiveis Imobiliários (la Truressia Secúitizodoru
5..).,
em 20 de Jo ero de 2020.)
""i"í*ao
O presente Termo de Securitiz ção é firmado em 2 (duas)
vias, de igual teor, forma e

validade, mas para um só efeito, na presença de
identificadas.

São Paulo, 20 de Janeiro de

/,r
:aMrLa M. OLrvElRÀ_
R; : 36 825.036'2 SSPISP

l,*4tn.
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ANEXO I
FÁTORES DE RISCOS DO IN\'ESTIIIIENTO
O iNestimento em CR[ envolve uma série de riscos que deverão ser analisâdos de foma
independente p€lo potenciâl Inveslidor. Esses riscos envolvem falores de liquidez,

crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação cspecífica, entre oulros, que

se

relacionam tanto àEmissorâ, quanto À Cedente, às Carantias e ao(s) próprio(s) CRI objeto
desta Emissâo. O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que
esúio descritas neste Termo! b€m como consultar seu consultor dc investimentos e outros
profissionais que julgar necessririos antes de lomar uma decisão de investimento. Estão
descritos a seguir os riscos relâcionados, exclusivamente, à EmissoB, à Cedente, ao(s)
CRI, às Carântias e à estruturajuridica da presente Emissão:

(i)

Recehle Desenvolvimenlo cla Secu tizacão

lnobiliária.

A

securitização de

créditos imobiliários é uma modalidade de operação recente no Brasil. A Lei n." 9.514/97,
que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997. Enrretanto. só
houve um volume maior de emissões de cenificados de recebíveis imobiliários nos
últimos anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras
emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas juridicas de segregação dos
riscos da Emissora.
Na hipótese de a Emissora ser declarada inadimplente com relação à Emissão, o Agente

Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos créditos integrantes do
Patrimônio Separado. Em Assembleia GerâI, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre
as novas normas de administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de
receber os Creditos Imobiliários, or.r optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que

podeni ser insuficiente para

a

quitação das obrigações da Emissora perante os

I

,nn

Investidores.

(iD

t

Toda

à

arquitetura do modelo financeiro, econômico ejuridico acerca da securitização considera
um conjunto de direitos e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos
públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da
pouca maturidade e da falta de tradição ejurisprudência no mercado de capitais brasileiro
em relação às estrutums de securitização, em situações adversas poderá haver perdas por
parte dos Titulares de CRI em rÀzão do dispêndio de tempo e recursos para execuçào

judicial desses direitos.
Credores Ptiwleçrudos (W 2.158-35). A Medida Provisória n." 2.158-35, dc 24
de agosto de 2001, em seu ârtigo 76, estabelece que "as normas eslobelecem a aíelação
ou o seporoçdo, a qualquü tílulo, de poiimónio de pessoa fisica o11 jutídica nôo

(iil)

produzem eleitos e rclação aos übitos de noturcza rtscol, previdenciória ou
lrabalhisla, em especíal quanlo às garontias e oos prir)ilégios que lhes sõo olribuídos".
Em seu pârágrafo único, ela prevê que peÍnanecem respondendo pelos débitos ali
referidos â totalidade dos bens das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa
falida, inclusive os que tenham sido objeto de sepamçõo ou afetação.
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Apesâr de a Emissora te. instiruído regime fiduciário sobre os Crédiros Imobiliários, as
CC[, as Garantias e a Conta de Regime Fiduciário pormeio deste Termo de Securirização,
os credores de débitos de natureza fiscal, previdenciiária ou trabalhista, que a Emissora,
eventualmente venham a ter, poderão concorrer de forma privilegiada com os Titulares
de CRI sobre o produto de realização dos Crediios lmobiliários, das CCI, das Garantias e
dos recursos oriundos da Conta do Patrimônio Sepaiado, que podem não ser suficientes
para o pagamento integral do saldo devedor dos CRI atualizrdo âpós o pagâmento das
obrigações da Emissora.

(iv)

Inllocdo. No passado, o Brasil apreseniou índices extremamente elevados de
inflação e vários momentos de instabilidade no processo de controle inÍlacionário. As

medidas govemamentais promovidas para combater a inflaçào geram efeitos adversos
sobre a economia do país, que envolvem controle de salários e preços, desvalorização da
moeda, limites de importações, âlterações bruscas e relevântes nas tâxas de juros da
economia, entre outrâs.

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização (real) que teve sucesso na redução
da inflação. Desde entào, no entanto, pordiversas Íazões (crises nos meÍcados financeiros
intemacionais, mudançâs na política cambial, eleições presidenciais, elc.) ocone.am
novos "repiques" inflacionários. A elevsção da inflação pode.á reduzia a taxâ de
crescimento da ecoúomia, causando, inclusive, recessão no país, ocasionando
desemprego e eventualmente elevando a taxa de inadimplência.

(v)

Política Monetário. O govemo federal influencia as taxas de juros praticadas na
economia uma vez que estas constituem um dos principais instrumentos de politica
moneríria utilizado. Historicamente, estâ política tem sido instável, havendo grande
variação nas taxas praticadas. A política moneÍiria brasileira possui como função regular
a ofena de moeda no país e muitas vezes e influenciada por fatores externos ao controle
do govemo federa), tais como os movimentos dos mercados de capitais intcmacionais e
as políticas moneúrias dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos.

t

A.

ErÍ caso de elevação acentuada das taxas dejuros, a economia poderá entrar êm recessâo,
uma vez que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se elevâ, os
investimentos se retraem e assim, via de regra, eleva o desemprego e aumentâ os indices
de inadimplência.

(ri)

Ambienle Macroeconômico InlernocionaL O valor dos tíulos e valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado é influenciado pela
percepção de risco do Brasil e outms economias emergentes, e a deterioração dessa

úf

peÍcepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos
na economia e nas condições de mercado em outros paises emergentes, especialmenle na

mercado em relaçào aos titulos e valores
mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países possam
diferir consideravelmente das condições econômicas brasileiras, as reaçôes dos
investidores aos acontecimentos nesscs ou[os países podem teÍ um cfeito adverso no
vâlor de mercado dos titulos e valores mobiliários de emissores braileiros.

América Latina, poderão influenciar

o

Além disso, em resultado da globalização, não apenas problemas com paises emergentes
afetam o desempenho econômico e financeiro do pais como também economia dos paises

\Y

[,.

i

A^,^/'4

desenvolvidos como os E$ados Unidos interferem consideravelmente
brasileiro.

o

mercado

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados
emergentes em anos recentes, os investidores estão mais cautelosos e prudentes em
exâminar seus investim€ntos e causám uma reração dos investimentos. Essas crises
podem produzir uma evasão de dólares none-âmericanos do Biasil, fazendo com que as
companhias brasileirâs enfrentassem custos mâis altos paaa captação de recursos, tanto
acesso ao mcrcado de capitais
nâcionalmente, como no extedor, impedindo
intemacional. Desta forma, é importante ressaltar que eventuais crises nos mercados
intemacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar€m uma redução
ou falta de liquidez para os CR[.

o

(i\

A

Emissora é uma compaúia
emissora de lítulos representâtivos de cÉditos imobiliários, tendo como objeto social a
aquisição e securitizâÇão de céditos imobiliários através da emissão de ceíificados de
recebíveis imobiliários, cujos patrimônios sào administÍados separadamente. o
Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos Imobiliários
representados pelas CCl. Desta forma, quâlquer atraso ou falta d€ recebimento de táis
valores pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar
as ob gações decorrentes dos CRL Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente,
o Agente Fiduciário deverá assumir â custódia e administração dos Créditos Imobiliários
e dos demais direitos e acessórios que integram o Pât imônio Separado. Em Assembleia
de Titulares de CRl, os Titulares de CRI poderào deliberar sobre as novas normas de
administração do Pâtrimônio Separâdo ou optar pela liquidação deste, que poderá ser
insuficiente para o cump.imento das obriBações da Emissora perante os Titulares de CRI
Rtsco da nõo realizocõo da carteiru de olivos.

i,

(iD

Falêncio. recuoerocão iudicial ou exlrajudrcial da Emissota. Ao longo do prazo
de duração dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação
judicial ou extrajudiciâI. Dessa forrna, apesar de terem sido constituídos o Regime
Fiduciário e o Pauimônio Separado sobre os Créditos lmobiliários representada pelas
CCI, as Carantias e a Conta de Regime Fidr.tciiÍio, eventuais contingências da Emissom,

I^A

e

trabalhistas, poderão afetar os C.édito§
lmobiliários representâdos pelas CCI, as CCI, as Garantias e os recursos oriundos da
Contâ de ReBime Fiduciário principalmente em raáo da falta de j uri sprudência em nosso
pais sobre a plena eficácia da afetação de paúimônio, o que poderá impactar
negativamente o retomo de investimento esperado pelo Investidor.

em especial as fiscais, previdenciárias

(tii)

I

Neeócios ou Redücõo da Demanda Dot Cerlilicodos de
Recebfueis Inobiliários. A Emissom depende de originação de novos negócios de
securitização imobiliária, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos
certificados de recebiveis imobiliários de sua emissão. No que se refere aos riscos
relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores
pela aquisição de cenificados de recebiveis imobilir{,rios. Por exemplo, alteraçôes na
legislação triburária que resulte na.edução dos incentivos fiscais pam os investidores
poderão reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de cenificados de recebíveis
imobiliários. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitjzaçào
imobiliária atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de certificados de
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Íecebíveis imobiliários venha a ser aeduzida, a Emissora Í»derá ser aletada, afetândo
assim, as suas emissões vigentes de cenificados de rccebiveis imobiliários, inclusive o
CRI vinculado a este Termo de Securitização.

(iv)

Manutehcdo do Reoistro de Comoonhu Aberta. A atuação da Emissora como
secudtizadorâ de omissões de certificados de recebiveis imobiliários depende da
manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas
autorizâçôes socieúriâs. C4so a Emissora não âtenda aos requisitos da CVM em relação
às companhias abertas, sua autorizâção poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,
afetando assim, as suas emissões de ceíificados de recebíveis imobiliários, inclusire o
CRI vinculado a este Termo de Securitização.

(v)

Crescimenlo.lo Emissota e de seu Copital. O capital atual da Emissora poderá
não ser suficiente pam suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento
esperado, de forma que a Emissorapode vir a precisarde fonte de financiamento extemas.
Não se pode assegurar que havená disponibilidade de capital no momento em que a
Emissoaa necessitâr,

e, câso haja, as condiçôes desta captação poderâo afetar o

desempenho dâ Emissora, âfetando assim, âs suas emissões de cenificados de recebi!eis
imobiliários. inclusive o CRI.

(\i)

Á Inportáncio de uho Eouipe Oualilicada. A perda dc membros da equipe
operacional dâ Emissora e/ou a sua incapacidade de afair e manter pessoal qualificado
pode ter efeiio adverso relevante sobre as alividades, situação financeira e resultados
operâcionais da Emissora. O gaúo da Emissora provém basicamente da securitização de
recebiveis, que necessitâ de uma equipe especializada, para originação, estrutumçào,
distribuição e gestão, com vaslo coúecimento técnico, operacional e mercadológico de
seus produtos. Assim, a eventual perda de componentes .elevantes da equipe e a
incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a capacidade da Emissom de geração
de resultado, afetando assim, as suas emissões de certificâdos de recebíveis imobiliririos,
inclusive o CRI vinculado a este Termo de Securitização.

(

RISCOS RELATIVOS À EMISSÁO DOS CRI

(i)

Risco Trrbutário. O govemo federal com frequência altera a legislação triburiria
sobre investimentos financeiros. Atualmente, por exemplo, pessoas fisicas possuem
isenção no pagamenlo de imposto de renda sobre rendimentos de CRl. Alterações futuras
na legislação tributária poderão eventualmente reduzir a rentabilidade dos CRI para os
lnvôstidores. Hoje, os rêndimentos auferidos por lnvestidores estào isentos de IRRF e de
declaBção de ajuste ânualdepessoas Íisicas. Porém, tal tratamento tributário tem o intuito
de fomentâr o mercado de CRI e pode ser âlterado ao longo do tempo. Eventuais
alterações na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando ou elevando alíquotas
do imposlo de rênda incidente sobre os CRI, ou ainda a criação de novos tributos
aplicáveis aos CRI podeÍão afetar negativamente o rendimenlo líquido dos CRI esperado
pelos lnvestidorcs. Ademais, existe divergência sobre a tributâção aplicável aos ganhos

\
§

,{

obtidos pelos Investidores em caso de âlienação, havendo certas correntes que defendem
a tÍibutação segundo a escala decrescente aplicável aos investimentos de renda fixa, e
outras que defendem a alíquota de l5oZ. De qualquer formâ, dependendo dâ interpretação
que se firmar com relação âo assunto, o Investidor poderá sofier uma tributaçâo maior ou
menor em eventuais ganhos que obtenham na alienação de seus CRI, além de eventual

8
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autuação fiscal acaretando na cobrança de diferença entre as alíquotas, muha de até
l50o% (cento e cinquentâ por cenro) do cÉdito tribuário ejuros de mora.

(ii)

Capacdade dos Devedores de honror suos obrigacões. A amortização integral

dos CRI depende fundamenulmenie no pagamento pontual dos Crédiros Imobiliários por

paíe dos Devedores. A Emissora não realizou qualquea análise ou

investigaçâo
independenre sobre a capacidâde dos Devedores de honmr com âs suas obrigações. A
incapacid6de de pagamento dos Crédiros Imobiliários pelos Devedores pode impactâr
negativamente no fluxo de recebimento dos CRL

(iiD

Risco do Cedenle e dos Avdlistas de horüor suas obrigacões nos termos do
Cessão e do Tetmo de Secwitizacão. A Cedentc assumiram diversas
obrigações nos termos do Contrato de Cessão, tais como Coobrigação, Fiança, Multa
Indenizatória e Recompra Compulsó.ia, além de ter prestado o Aval, nos termos dos itens
16.2. e seguintes deste Termo de Securitização. Ao avaliar os riscos inerentes à operaçào,
os investidores devem âtentar para a câpacidade da Cedente e dos Avalistas em honrâÍ o
adimplemento de tais obÍigações. Em caso de inadimplemento da C€dente e/ou dos
Avalistas, a Emissora não disporá de recursos próprios para honrar o pagamento dos CRI,
restando a ela apenas recorer às Carantias para obter o montante necessário para pâgâr
aos investidores os direitos resultantes dos CRI por eles subscritos.

Coniato de

(ir)

BoÍxo Liquidez ho Mercado Secundó o: Em função de sua natureza, os CRI
distribuídos no meÍcado de capitais brasileiro são valores mobiliários pouco homoSêneos,
uma vez que possuem alto valor nominal e longos pràzos de vencimcnto, sofrendo a
concorÍência dos tilulos públicos e privados de curto prazo. Atualmente, o mercado
sccundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresentâ baixa liquidez
ou nenhuma liquidez, e não há nenhuma garantia de que existiní, no futuro, um mercado
pâra negociâção dos CRI que permita sua alienaçâo pelos subscritores desses valores
mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa foma, os Titulares de CRI
poderão encontrar dificuldades parâ negociáJos no mercado secundário. devendo estar
preparados pala mânter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

(v)

I
I

Ríscos de Insu.liciência das Garunhas: No caso de inadimplemento dos CÍéditos

Imobiliários por paíe dos Devedores, Emissora terá que iniciar o procedimento de
execução judicial das Garanrias. Nâo há como assegurar que as Garântiss, quando
executadas, serâo suÍicientes pÂm Íecuperar o valor necessário pam amortizar
integralmente os CRL Caso isso ocorra os Titulares de CRI poderão ser afetados. Nesse
sentido, ressalta-se que os Compaomissos de Compra e Venda (Garantia) não foram
objeto de auditoria financeira, de forma que não é possível assegurar o seu valor real.

I

l.'

\

(vi)

Não Íornalizocão do Ahenocdo Fiduciária das Ouotas e Cessão Fiduciárul
Nessa data, o Contrato de Alienação Fiduciríria de Quotas e a Cessão Fiduciária nào se
encontram registrados junto aos órgãos competentes, de forma que ainda não estão

I

devidamente constituídas e, assim, nào são passíveis de execução no caso de
inadimplemento dos CÍéditos Imobiliáúos ou oconência de Eventos de Recompra
Compulsóriâ. Caso não ocorm o registro do Contrâto de Alienação Fiduciária de Quotas
ou da Cessão Fiduciária, essâs garantias não poderão ser utilizdâs em eventual excussão
para obter recursos para o pagamento dos CRI.

it)
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(vii)

Rtscos Relativos à Cessão

Fiduciária

O Contrato de Cessão Fiduciáriâ poderá ser aditado trimeskalmente para atualização das
UGAS em Estoque vendidas. Dessa forma, caso ocorra o vencimento ântecipado da
referida Garàntia em data ânterior à celebrâção do âditamento, a falta de tal aditamento
poderá comprometer a excussão da Cessão Fiduciária e! consequentemente! afetar a
recuperaçâo do valor necessiirio para amortizar integralmente os CRI.
Poderá ocorrer falha no depósito dos valores referentes aos direitos creditórios cedidos
diretamente na Conta do Patúmônio Separado e no repasse de tais recursos, depositados
na contâ da Cedente! pela Cedente à Emissora. Caso isso ocorra, â excussão dà Cessão
Fiduciária para obter recursos para o pagamento dos CRI poderá ser comprometida.

(viii) Risco em Funcdo da DisÍ,ensa de Reoislro: A Emissão, distribuída nos termos
da Instrução CYM n.'476/09, esú automaticâmente dispensada de registro p€rante a
CVM, de forma que as informações prcsladas no âmbito dos Documentos da OpeÍaçào
não foram objeto de análise pela referida âutarquia federal.

(ix)

Rtsco de Estrututot

A

presente Emissão tem o caráter de ,,operação estruturada,,;

desta forma e pelas caracieristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo
financeiro, econômico ejurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte

a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados rendo por diretriz

a

legislação em vigor. No entanro, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e
jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a operações de certificados
de recebíveis imobiliários, em situações de estresse poderá haver perdas por pane dos
Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço
conlratual.

(x)

Riscos Relativos àÀusêncio de Clossificocdo de Riscor O CRI obieto da presenle

nào r..á ob@
de rariag.'Dessa i:orma. e
possível que alguns fatores de risco, em geral avaliados por empresas de ralinig,
eventualmente possaÍn impactar a operação, o Condominio e/ou as partes envolvidas
diretÂ ou indiretamenle na operÂçâo, que poderia afetâr adversamente a liquidez das
Gârantias ou o recebimento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, o
recebimento ou a expectaliva de recebimento da remuneração dos CRI p€los Investidores.

E.ir.ão

l,^

(xi)

Rrsco de Colocacão Mínimo: Caso não seja atingido o montanie para a
Colocação Mínimâ, â Oferta se.á câncelada. Caso haja integralizâção e a Oferta Restrilâ
seja canceladá, os valores depositados serão devolvidos âos respectivos lnvestidores
Profissionais acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas Aplicaçõcs Financeiras
Permitidas, calculados pro rata temporis, a paÍtir dâ datâ de liquidação, com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de ate 05 (cinco) Dias
Uteis contados da comunicaçãô do cancelamento d0 Oferta Restrita. Na hipótese de
restituição de quaisquer valores aos Investidores Profissionais, estes deveÊo fomecer
recibo de quitação relativo aos valores restituídos.

I
'»

(xii)

Rísco da ocofiêncio de eyentos aue possom enselar o inddimpLtlgllle pj!
deletminar a ohlecipocão dos pagorrlehtos' A ocorrência de qualquer evento de
pagamenio antecipado dos Créditos Imobiliários, bem como de recompra compulsória ou
de recompm facultativados Creditos Imobiliários, acarretaní a amortização extraordinária

-!
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parcial ou totaldos CRI, podendo gerar diÍiculdade de reinvestimenro do capital investido
pelos investidores à mesma t2xâ e$âbelecida para os CR[.

(xiii)

Ausência de Coobrigacdo da Ernissora: O Paúimônio Separado constiruído em
favor dos Titulares de CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigaçâo da
Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos
montantes devidos conforme este Te.mo de Securitização depende do recebimento das
quantias devidas em função dos Créditos Imobiliários, em rempo hábil para o pagamento
dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situaÇào
econômico-financeira da Cedente ou dos Devedores poderão aferar negativamente o
Patrimônio Separado e, consequentemente, os pagamentos devidos âos Titulares de CRI.

(xiv)

Risco do Ouóru de deliberocão eü Assembleia Gerol de TiÍulares de CN: As
deliberações a serem iomadas em Assembleias Gerais de Titulares de CRI são aprovadas

por quóruns simples em relação ao CRI, entretânto, slgumas matérias poderão estar
sujeitas à aprovação por quóruns especiais. Os Investidores que detenham pequena
quantidade de CRI, apesar de discordarem de alguma deliberaçào a ser votada em
Assembleia Geral de Titulares de CRI, rerão que aceitar as decisões romadas pelos
detentores da maioria qualificada dos CRL Como não há mecanismos de venda
compulsória no caso de dissidência do Titulares de CRI em determinadas maÍérias
submelidas à deliberação em Assembleiâ Geral, os investidores poderão serprejudicados
em decon€ncia de delib€rações tomadas em desacordo com os seus interesses.

(xv)

Riscos RelaÍiyos à Concentracão e Pulverizacão'. Poderá ocorrer situação em
que um único investidor veúâ a integralizar parcela substancial da emissão ou mesmo a
totalidade dos CRl, pâssando tal investidor a deler uma posição expressivamente
concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais investidores minoai!írios. Nesta
hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo investidor majoriúrio
em função de seus interesses exclusivos em detrimento dos investidores minori!írios.

(xvi)

anbientais: O Condominio esú sujeito a riscos inerenres a: (i) legislação.
regulamentação e demais questôes ligâdâs â meio ambiente, lais como faltâ de
Riscos

licenciamento ambiental e/ou âutorizÂção ambiental pala operação dos shoppings cenrers
e atividad€s correlatas (como, por exemplo, estação de fahmento de efluentes, antenas
de telecomunicações, geração de energia, enrre outras), uso de recursos hídricos por meio
de poços anesianos saneamento, manuseio de produtos químicos controlados (emitidas

I
/

(r

p\

pelas Policia Civil, Polícia Federal e Exército), supressão de vegetação e descarte de
residuos sólidos; (ii) passivos ambientais deconentes de contaminação de solo e águâs
subterrâneas, bem como eventuais responsabilidades administrativas, civis e penais daí
advindas; (iii) ocorrência de problemas ambientais que podem acarretar a perda de valor
do Condomínio e/ou a imposição de penalidades administrativas, civis e penais à
Cedente; e (iv) consequências indiretas da regulamentação ou de tendências de hegócios,
incluindo a submissão a restrições legislativas relativss a questões urbanísticas, rais como
metragem de teÍrenos e construções, restrições a metragem e detalhes da área construída,
e suas eventuais consequências. À ocoraência destes eventos pode afetar negativamente a
implementação dos negócios dÂ Cedente, afetândo, indiretâmente, o CRI.

I
)

Na hipótese deviolação ou não cumprimento de lais leis, regulamentos, licenças, outorgâs
e autorizações, a Cedente pode sofrer sanções administrativas, tais como multas,
indenizações, interdição e/ou embargo totâl ou parcial de atividades, cancelamento de

't1

(rn

"n t'l

licenças e revogaçâo de autorizações, sem prejuízo da responsabilidade civil e das sanções

criminais (inclusive seus administradores). A operação de atividades potencialmente
poluidoras sem a devida licença ambiental - tais como shopping cenier, esrâção de
tratamento de efluentes, antena de telecoÍhunicações e geração de energia- é considerada
infrÂção administrativa e crime ambiental, sujeitos às penalidades cabíveis,
independentemente da obrigação de reparagão de eventuais danos ambientais. As sanções
administrativas aplicáveis na legislação lederal incluem a suspensão imediat de
atividades e multa, que varia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais).

Adicionâlmente, as agências govemamentais ou outras autoridades podem também editar
novas regras mâis rigorosas ou buscar interpretaçõês mais restritivas das leis e
regulamentos existentes, que podem obrigar os Devedores e/ou a Cedente a gastar
recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtençâo de licenças ambientais
pâra instalações e equipamentos que não necessitâvâm anteriormente. As agências
govemamentais ou outras autoridad€s podem, aindâ, atrasaÍ de maneim significativa a
emissão ou renovação das licenças e autoriza ções necessárias para o desenvolvimento dos
negócios dos Devedores e/ou da Cedente, gerando, consequentemente, efeitos adversos
em seus negócios. Qualquerdos eventos acima poderá lazer com que os Devedores tenha
diÍiculdade em honrar com os pagamentos das UGAs. Ainda, em função de exigências
dos órgãos comperentcs, pode haver a necessidade de se providcnciar reformas ou
alteraçôes no Condomínio cujo custo podeni ser impulâdo às Cedente. A ocorrência
destes eventos pode afetar negativamente a implemenlação dos negócios da Cedente ou
dos Devedores, afetando, indiretamente, o CRI.

(xvii)
construída edifrcada sem aauiorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em
desâcotdo com o projeto aprovado, podeú acanetar riscos e passivos para o Condominio
e para a Cedenle, câso referida área não seja passível de regularização e venha a sofaet
fiscalizâção pelos órgãos responúveis. Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de
muhas pelâ administração pública; (ii) a impossibilidade da averbaçâo da construção; (iii)
a negativa de expedição da licença de funcionamento; (iv) a recusa da contrataçâo ou
renovação de seguro patrimonial, b€m como, de pogamento da indenização em caso de
sinistÍo: e (v) a interdição do Condominio, podendo ainda, culminar na obrigação de
demolir as áreas nào regularizadas, o que poderá âfetar adversamente as atividades e os
resultados operacionais do Condominio.
(xviii) Denais Ríscos. Os CRI eslão sujeitos às variações e condições dos mercados de

atuação dÂ Cedente, que são âfetâdos principalmente pelas condições políticas e
econômicas nacionais e intemacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros
riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras,
revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na politica econômica,
decisões judiciais eic.

fú
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(xix)

O risco de cÉdito da Cedente e dos Avolislas e a inadtmplência dos Créditos
lmobiliários poden aJetar adve.sanente os CRI
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A capacidade do Patrimônio Separado de supoíar as obrigações decorrentes dÂ emissão
dos CRI depende do adimplemento, pelâ Cedente e/ou pelos Avalistas, dos Créditos
Imobiliários e das demais ObrigÀções Caranridas.

O Patrimônio Sepârado, consrituido em favor dos Titulares de CRl, nâo conra com
qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e
tempestivo pelos Titularcs de CRI dos montantes devidos dependeá do adimplemento
dos Crédi(os Imobiliários, pelos Devedores, pelâ Cedente e/ou pelos Avalisras, em rcmpo
hábil para o pagamento dos valorcs devidos aos titulâres dos CRL
Ademais,

é importanre salientar que não há garantias de que os procedimemos

de

cobrança,/execução j udic iâ I ou extrajudicial dos CÉditos Imobiliários e/ou excussâo das
Garantias serão trem-sucedidos, e mesmo de que os procedimentos de cobrança/execução

judicial ou extrajudicial lerem um resultado positivo.

Portanto, uma vez que o pagamento das Íemunemções e amoíização dos CRI depende
do pagamento intcgral e lempestivo dos respectivos Créditos Imobiliários e/ou do Aval,
a ocorrência de eventos intemos ou extemos que afetem a situâção econômico-financeira

dos Devedores, da Cedente e/ou dos Avalistas e suas respectivas capacidades de
pogamenro;nderá afetar negativamenle o fluxo de pâgamentos dos CRI e a capacidade
do Patrimônio Separâdo de suponar suas obrigações, conforme estabelecidas neste Termo
de Securitização.

(xr) A ocorrêhcia de Amo izacão ütruotdinário Compulsó o e Reseate
Ánlecioado dos CN oode gerar eleitos odwrsos sobre o Emissdo e o rentobilidade dos
CN
Em caso de qualquer forma de antecipação dos Créditos lmobiliários, conforme previsro
nos Documentos da Operação, a Emissora deveÉ ulilizar os recursos decorrentes desses
evenlos pam â Amortização Extraordinária Compulsóriados CRl, ou o resgare antecipado
dos CRI, cujo saldo devedor será calculado na forma estabelecidâ neste Termo de
Securitização, devendo a Emissora comunicar tais eventos âo Agente Fiduciário, aos
Tirulares de CRI e à Bl (Segmento CETIP UTVM), no prazo previsto nesre Termo.
Nas hipóteses acima, o Investidor terá seu horizonte originol de investimento reduzido e
poderá não conseguir reinvestit os necursos recebidos com a mesma remuneração dos

CRI.

hctil

Riscos relativos oos L'rédiros

lmobiliários que lastreiam a Ehissào

Os Compromissos de Compra e Vendâ (Lastro) cujos CÉditos Imobiliários Iastreiam a

presente Emissão, estão sujeitos

a

distrato

e

outros eventos que resultâm

na

obrigatoriedade da Cedente recompra-los, podendo, ainda, serem substituidos, desde que
dentro do Limite da Substituição.

p

Não é possível afirmar que a Cedente e/ou os Avalistas irão adimplir com suas obrigações
de pâBamento do Valor de Recompra Compulsória. Ainda, em caso de Substituiçào, é

b

importante ressaltâ. os Novos Compromissos de Comprâ e Venda serão cedidos à
Emissora em Substituição ao Compromissos de Compra e Venda (Lastro) distratado ou
por qualquea outro motivo substituído, e que não será realizada qualquer espécie de
l
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auditoria na Cedente no momento de tal subsrituição, de forma que não é possível
assegurar que a nova cessão de créditos será válida e eÍicaz, não sendo possível, portanto,
afirmar a impossibilidade de se garantir eventual anulação j udicial futura do negócio em
faaude contra crcdores ou em fmude à execução.

Ainda, as Substituições dependem de procedimenlos opemcionais, em especiâl da
realizaçâo de adiamentos ao Conü-ato de Cessão, Escriruia de Emissâo d; CCI, ao
presente Termo de Securitizâçâo e, eventualmenle! ao Cont-ato de Cessão Fiduciária
(caso o Novo Compromissos de Compra e Venda sejÂ um dos Compromissos de Compra
e Venda (Garantia)) os quais, caso não realizados, podem ensejar riscos à operação e aos

lnvestidores.

Por fim, o procedimento de Substituição não foi objeto de discussão amplajunto à CVM,
havendo o risco, portanto, de talprocedimento ser impedido de ser realiiado, por referida

Autarquia, a qualquer momento. Em tal situâçâo, não é possível afirmar que a Cedente e
os Fiadores arcôrão com a obrigação de Recompra Compulsória dos Compromissos de
Compra e Venda (Lastro) que deveriam ser substituídos ou recomprados.

(Íxi,

Riscos inerentes oo desemoenho da Cedente

A

responsabilidade pela administração e cobrança dos Compromissos de Compra e
Venda (Lastao) que lâstreiam a Operação, assim como dos Compromissos de Compra e
Vcnda (Garantia) que garantem a Operação, recai exclusivamente sobre a Cedentc, na
qualidade de urbanizadora. Na eventualidade desta vir a não prestar os serviços de gestão
e cobrança de forma diligente, nos termos previs[os no Contmto dc Cessào, a Emissorâ
poderá contralar lerceiro pam prestar tâis serviços, o que pode resultar em prejuizos aos
investidores, uma vez que a tmnsferência da gestào e cob.ança é um proccdimento
operacional trabalhoso e que pode ser demorado, especialmente na hipótese de a Cedente
não colaborar durante o procedimento de realização de tal transferência. Ainda, o novo
"servicer" pode vir a ter dificuldades na realização da cobrança, pelo fato de não possuir
relacionamento comercial com os Devedores, entre ouhos riscos que podem vir a
prejudicar os Investidores.

i1

i

(xxiii)

Riscos relacionodos à ausência de

aud oria

às Demonstracões Finohceirqs da

Cedente

A Cedente é uma sociedâde limitada e não audila seus balanços e balancetes por auditor
independent€, sendo elas apenas elaboradas por suâ administração. Desta forma, nâo é
possível afirmaÍ se os balanços e balanceles da Cedente refletem a sua efetiva situaçào
patrimonial e demonstram sua capacidade de adimplir com as obrigações previstas no
Contrato de Cessâo e relacionadas aos CRI.

(Lxiv)

(

§l

Riscos decorrcnles do Audilotio Juridica

No âmbito da Operâção, esti sendo realizâda auditoriajurídica restrita no Condominio e
na Cedente, e nào foi, assim como não será realizada. a auditoria nos Devedores c nos
antecessores na propriedade do iÍnóvel no qual está scndo desenvolvido o Condomínio
em relação aos últimos 5 (cinco) anos ("Auditoria Jurídica"). Referida Àuditoria Jurídica
está sendo procedidâ por escritó o de advocacia e tem como escopo âs principais
certidões fiscais e forenses relacionadas a cada um dos itens de análise, emitidas paaa â
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comarcâ dos imóveis e da sede/domicilio das pessoas juridicas ou fisicas objeto da
análise.

Não obstanre, â Audiroriâ Juridica não tem o condão de ser exaustivae pode nào sercapaz
de identiÍicar todos os eventuais e polenciais passivos e riscos pâm a ôperação, seja por
conta de seu escopo reduzido, seja em r^zâo da não apresentaçâo da integralidade dos
documentos/esclarecimcntos solicitados. Ademais, não foi realizada auditoria jurídica ou
financeira tendo como objeto de análise os Devedores.

Desta forma, caso surjam eventuais passivos or.r riscos não mapeados na Auditoria
Jurídica, o fluxo de pagamento dos Créditos lmobiliários, dos Direitos Credirórios, ou
mesmo o processo e valor de excussão das GarÀntias poderão sofrer impacúos negativos,
fatos cstes que podem impactar o retomo financeiro esperado pelos inveitidores dãs CRI.

(xm)
Condomínkt
Conforme descrito neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação,
o Condomínio encontra-se em fase de construção.

Desta formâ, quaisquer problemas relacionados às obras de desenvolvimento do
Condomínio, sejam decoÍentes de atrasos, estouro de orçamento, não contratação na
Data de Emissão de todos os fomecedores para as obras, sinistros, eventos de caso fónurito

ou força maior, não oblenção o,
de licenças, má condução aua oUrur,
""r,uçáo
técnicos, entre outros, poderão impaclar
".oa
diretamente a expectativa je aetorno financeiro
dos investidores dos CRI, seja em decorrência de impactos negativos no fluxo de

pagamenro dos Creditos Imobiliários ou na perda de valordo Condomínio e insuficiência
de recursos parâ desenvolvimento das obras- Em qu.âisquer dessas situações, é possível
que os Devedores optem po. distratar os Compromissos de Compra e Venda

firmados, e
não há como assegurâr que a Cedenle irá recomprar ou substit;ir os Compromissos de
Compra e Venda (Lastro) distratâdos, e que, nestá situação, a Cedente ouos Avalistas
terão
.patrimônio suÍiciente para arcar com a obrigação de pâgamento da Multa
Indenizatória ou da Recompra Compulsória e. consequãntemente, doi CRl.

I
ti
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(xtr,,
Execucão

No caso de inadimplemento dos CÉdilos Imobiliários por parte dos Devedores,

a

Securitizadora terá que iniciar o procedimento de execução das Garantias. Nâo há como
assegurar que as Garantias, quando executadas, serõo suficientes para recuperar o valor
necessário para amofiizar integralmente os CRL Caso isso ocorra os Titulares dos CRI
poderão ser afetados.

Além.disso, na hiÉtese de inadimplemento dos Créditos Imobiliários por parte dos
Devedores e dos Avalistas, a Securitizadora iniciará o processo de ixcr.rssão das
Garantias, e não é possível afirmaÍ se tais Garantias serão excutidas de forma célere. nos
termos previslos nos respectivos instrumentos de constituiçeo das referidas garantias.

Ocxvii)

Rtscos de Insuliciêncio do Aval e da

»

Fianco

75

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários por parte dos Devedores, no caso
de inadimplemento dos Fiadores no pagamento da Recompra Compulsória e/ou da Multa
lndenizatória e no caso de inadimplemento dos CRI por parte dos Avalisras, a
Securitizadora terá que iniciar a cobrançajudicial dos Devedores e/ou dos Avalistas, que
poderão não ter patrimônio suficiente para garanti. com o cumprimento das obrigações
assumidas. Além disso, tais execuções poderão prolongar-se demasiadamente ao longo
do tempo, em raáo da realidade judiciária brasileira, e, especificamente no caso de
falecimento de quaisquerdos AvalistÀs I ou II, existe o risco de as garantias ou obrigaçôes
pelo Avalista falecido serem extintâs, confome eventual entcndimento judiciainesse
sentido. Poíanto, nâo há como assegurâr que a Cedente e/ou os Avalistas, quando
executados, terão ou oferece.ão recursos suficientes para recuper o valor nec;ssário
pam amortizar integÍalmente os CRI. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI poderâo ser
afetados de formâ adversâ.

(xriii)

Risco no Processo de Cobranca dos Drreitos Creditórios oelo Cedente

Em co.formidade com o Conrmto de Cessão, a administração e cobrança dos Direilos
Creditórios cedidos serão realizadas pela Cedente, podendo hâver falhas nâ prestação de
tais serviços de administraçâo e cobrança. Ademais, poderá a Cedente lomar decisôes
com relação a tais direitos creditórios em desâcordo com os interesses dos Titulares de
CRI. Caso qualquer desses evenios ocora, o recebimento, pela Emissora. dos valores a
serem pagos pelos Devedores diretamente na Conta do patrimônio Separâdo poderá ser
comprometido.
(xxtx)
ii

A

guarda dâ totalidade dos instrumentos dos Compromissos de Compra e Venda será
realizada pela Cedente, que seú responsávêl também pela guarda de iodos e quaisqucr
documentos que evidenciam a válida e eficaz constituição d;s Direi[os Creditórios. Caso
haja eventual perda, extravio ou deteaioração dos documentos comprobatórios em posse
da Cedente, tal ocasião poderá comprometer o direito da Emissora de .""rp".u, o,

il

I

Direitos Creditórios.

(xrx)

Risco de Cobroncd de Potencial Dívida Tributária

A

Auditoria Jurídica identificou que o imóvel no qual esÍrá sendo desenvolvido o
Condomínio foi decretado coÍno peÍencente á Zona Urbana do município de SilvâniaGO em 2016, sem, conrudo, ter sido âpresentada â inscrição do referido imóvel no
cadastro da Prefeitura Municipal de Silvânia-CO para fins de cobrança de tpTU. poÍ tal
motivo, e como não foi apresentado comprovante de pagamento de eventuais débitos
relacionados a esse tributo, é facultado à FÀzenda pública Municipal realizar o
lançamento e a cobrança retroativa dos valores devidos a título de IPTU referente aos
exercícios de 20f3,2014,2015,20t6,2017,201E e 2019. Caso isso ocora, será gerado
um elevado passivo vinculado ao lmóvel, o que pode afetaa de forma relevante a C;dente
e os Devedores.

(Jtri)

\

Risco de Decretacão de Falêncio da Cedente

1)

A Auditoria Jurídicâ identificou

a existência de uma ação com pedido de declaração rle
falência da Cedente, ajuizada no ano de 2019, por contâ de dívidas no valor his!órico de

ü"-a

I

,l

RS I14.956,68 (cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito
centavos), sendo que, na data de assinahtra deste Termo de Securitização, o referido
processo encontra-se em curso. não tendo sido proferida sentença
acatando ou negando o
pedido realizado pela parte âdversa.

(xxxii)

Risco Societário da Alrcnacão Fíduci(íria de Ouotas

O Contrato de Alienação Fiduciária de euotas p.evê â Alienação Fiduciária soÍnente das
quotas detidas pelâ Nabileque, isto é, 639.100 (seiscentas e rrinta e nove mil e cem) quotas
de emissão da Sociedade, representativas de 63,91010 (sessenta e três inteiros, noventa e
um centésimos por cento) do capital social votante e totâl da Cedente, não conferindo,
portanto, o contole sociefíáo da Cendente à EmissoB em caso de excussão da garantia,
o que pode ocasionar diÍiculdades de govemançâ pelo ctedor. A Cedente é uma
sãciedade

empresiiria limitada e o percentual de participação objeto da alienação fiduciária não

atinge o quórum mínimo legal para aprovaÇão de determinadâs matérias. A ausência de

controle pode impactar na eficiência da garantia na hipótese de um Evento de
Inadimplemento, conforme deÍinido no Contrato de Alienação Fiduciária de
euotas, e
reduzir a liquidez do ativo.
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ANEXO III
FLUXO DE PAGAMENTO DO(S
Data

Juros

%de
Amortizaçáo

t8lo3/2o2O

Sim

o,2167%

Bl04l2o2o

Sim

0,2499%

7Al05l2o2o

5im

o,3671%

LAl0612020

Sim

o,2224%

7al01l2020

Sim

o2t4z%

L8lo8/2O2O

Sim

o,7733%

18lO9l2o2O

Sim

0,695s%

1-Alro12020

Sim

o,6a60%

LAlr!2o2o

Sim

o,7567%

\8h2l2OZO

Sim

5,0000%

úlotlzo2r

Sim

La242%

lal02l2021

Sim

o,$a2%

ralo112027

Sim

o,7140%

tBl0/l202L
l8lOsl2ozl

Sim

\,0225%

Sim

r,1t64%

Bl0612021
filo7 /2021

5im

o,14AA%

Sim

o,7

7810812027

Sim

o,7546%

4rM

r&logl2o2r siq

0,7

18l7olzo21

o,735s%

rsl11lzozt

§!)
lSf

.

18112/2O2r

Sim

7810112072

sim

467%

o,a097%
0,8158%
| 1,9240%

Sim

0,5679%

B/O312022
7Al04l2022

Sim

o,7s99%

Sim

7,OA75%

18/Os12022

Sim

t,3949%

7810612022

Sim

o,79A5%

Blo7l2o22
$loalzo22

Sim

o,7909%

Sim

0,8100%

L8l09l2O?2

Sim

o,7919%

1Alfil2022
BhL/2O22

Sim

o,7867%

5im

o,4656%

L8h2lZO22

Sim

o,a7z5%

Bl01l2O73

5im

2,4402%

úl02/2023
TalBlzoz3

Sim

o,6222%

5im

o,a493%

talo4l2o23
lalosl2oz3
18l06/2023

5im
5im

7,2036%

Sim

o,aa]7%

1810712023

Sim

o,a1 46%

181O812023

Sim

0,8963%

t8l02/2022

L,5t79%

\\

I

\r

d,

tlt,A

Cftít

3

Sim

8845%

1811012021

Srm

o,8737%

rsht/2021

Sim

o,9597%

7817212023

Sim

o,9686%

fi/0112024

Sim

2,2547%

18/O212024

Sim

0,6577%

t8lo3l2024

Sim

o,9LA2%

7810412024

Sim

1,2419%

18lOsl2O2a

Sim

1,6509%

18l06/2024

5im

o,9702x

úlot

12024

Sim

0,9638%

IAlOAl2024

Sim

o,9883%

7A1O912024

Sim

0,917096

18/1012024

Sim

o,9665%

1A/1!2024

Sim

ra/nl2024

Sim

ralo7l2025
talozl2025

Sim

\0507rÁ
7,07fi%
2,4U2%

5im

o,7lAL%

7A10312025

Sim

1,0413%

1A10412025

5iÍn

1,3947%

1A10512025

Siín

1,8427%

181061202s

sm

7,to56%

talol /2025

sm
s Ín

1,1009%

8/oslzo25
t8/10l2o2s

s

1,707L%

s

\o974%

1817112025

Sim

1,2013%

181L11202s

Siír|

1,21194Á

$1ou2026

Sim

2,74t7%

7AlO2l2026

5im

o,aB2%

78103/2016

Sim

1,1a20%

Bl04l2026

5im

1,5201%

18lOsl2026

Srm

2,O738%

18/0612026

Srm

1,2615%

18/01/2026

Sim

1,259096

1810812026

Srm

t,2942%

filoel2026
fii1o/2026

siô

1,2859%

Sim

1.7789%

8/r!2026

Sim

1,400?%

É11212026

5im

1,4205%

Bl01l2027

Sim

3,1t22%

18102/2027

Sim

o,9714%

18/O3DO21

Sim

t,4067%

r8lo4l2027

Sim

L,7942%

1.A1O512027

Sim

2.4297%

1810612027
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1s146%

ral0al2025

1,1174%
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a/tw

filo1lzo27
raloal20zl

Sim

171%

Sim

t,ss77%

7810912021

Sim

1,s488%

7811O12021

Sim

L,5462%

1A1lLl2021

Sim

7,6921%

Bl12/2021

Sim

1,7222%

18l07l7oz8

Sim

3,6950%

1810212028

5im

1,1722%

1810312028

5im

1,719496

7Al04l202a

Sim

2,]^820%

Élosl207a

Sim

2,9424%

18/06/202A

Sim

t,7944%

ralol /2o2a

Sim

1,8847%

t8/08/2028
t8/o9/2028

Sim

7,9484%

Sim

1,9537%

781t012028

Sim

1,9609%

rEht/2028

Sim

2,tol2%

!811212028

Sim

2,7864%

TAlO!2029

Sim

4,577 t%

78102/2029

Sim

1,4715%

Âlo3l2029

Sim

2,7999%

18/0412029

5im

2,7866%

1810512029

5im

3,7559%

78/0612029

Sim

2,3456%

1A10712029

Sim

2,4756%

7AlOBl2029

Sim

2,5?41%

7Al09l2029

Sim

2,5529%

ralfil2029

Sim

2,6241%

781lU2029
t8/12/2029

5im

2,7894%
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2,974096

t8/ot/2o1o

Sim

6,t799%

taloz12030
t8/o312030

Sim

z,tot4%

5im

3,1619%

L8/O412030

Sim

3,9983%

18los12030

Slm

5,3930%

18/0612O1O

5im

3,s177%

18l07l2O3O

5im

3,7515%

18/O8l2O3O

Sim

3,9s09%

tal09l2030

5im

7A/tO/2O3O

Sim

3,9845%
4,1642%

7A11712030

5im

4,4833%

lAlp/2030
r8l0tl203L
t8lo2l203r

Sim

4,8612%

Sim

9,8775%

Sim

3,664016

t810312031

Sim

5,5976%

a8/o4/2031

Sim

7,1424%
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1

Sim

18106l203r

Siífi

6,90A8%

Blol /2O3r

Sim

7,6275%

181081203t

Sim

a304t%

t8lo9l2037

Sim

s.7412%

781L012037

Sim

1811112031

Sim

18/12l2031

Sim

9,62t2%
t0,9707%
t2,7451%

Blo!2032

Sim

27,4729%

18/02/2032

Sim

12,9911%

t8l03/2032
t8lo4/2032

Sim

22,@54%

Sim

33,6713%

78lOsl2037

Sim

60,8000%

t810612032

5im

60,8000%

t8l07 /2032

Sim

100,0000%
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ANEXO IV(a)
DECLÂRÁÇÃO DA EMISSORA PREVISTÀ
NO IrEM rs Do ANExo IrI D.{ lr{§rBljGq§vr"r

I{j l!1

fechada'-inscrita no
TRÂVESSIA SECURJTIZADORA S'À, sociedade anônima
ôrlptlúÉ *i " " 2e 609.050/0001-64, com sede na Rua Conselheiro decrispiniano'
são Paulo'
"
05, República, na cidade de são Paulo' Estado
;;'iõ;-à;;i;;43,.a1a
("Emissgra")'
social
ôgi 0 i.õll:oor, *"" ato repreientada na forma de seu Estatuto
emissora dos Certificados de Rccebiveis Imobiliários da
n-u-o"riiàna" ãt
r; e}issão (-eBI" e 'E!qissãs", respectivamente), que s:rã9 :bjet'o
iiJS*i"- a" *" "o.ranhia
de.l6 de
ã".f".t" pUUfi"" de distribuição, nos termos da Instrugão CVM n" 476'
verificou'
i*.;.ã a"ióos, -rf"rme alteiada. declara' para todos os fins e efeilos' que e ausencla
a Ie8altdade
em coniunto com o Coordenador Líder e o A8enre Fiduciário
além de ter âgido com diligência para verificar a veracidade'
à" ,"iát J"
no
ioneçao e suficiêncii das informações presradas Pela Emismra
.ãrri,iã""iu, "p*"ça",
Termo de Securitização de Creditos tmobiliários dâ Emissão'

São Paulo,20

dejaneiro de 2020.

V,A
TRÁ\TS

A
Por:

RÂ S.A.

vinicius
Diretor

Itfr

K
(
210

O^*d

ANExo lv(b)
DECLARÂÇÁO DO ÀGENTE FIDUCIÁRIO PREI'ISTA
NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUÇAO Cl'}T N.' 414
E NO ARTIGO 5'DA INSTRUÇÃO Cvllt N" 5E3

vóRTx

DISTRTBUIDoRA DE TÍTULos

E vALoREs MoBILIÁRros

LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estâdo de São Paulo'
na Avenida Brigadeiro Faia Lima,2-277 ' 2' andar, Jardim Paulistâno, CEP 01452na
000, inscrira no Ctlp:,tt4E sob o n'22 610.500/0001-EE, neste ato repÍesentÀdo
forma de seu Estatuto Social ("Aeente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário
("eBl" e
dos Ceíificâdos de Recebíveis lmobiliários da 27 Série de sua l' Emis§ão

"Emissão", respectivamente) da TRAVESSIA SECURITIZADoRA s'A'
.*i-"d"d" -ôni.u f."hada, inscritâ no CNPJ/ME sob o n " 26 609 050/0001-64' com
."à" * nr" Conselheiro Crispiniano, n." l05, Conjunto 43, sala 05, República' na

Cidade de são Paulo, Estado áe São Paulo, CEP 01 037-001' neste ato representadâ
pública de
nu io.rno a" seu Estatuto Social ('Emissora"), que serão objeto de oferta
2009'
conforme
de
disúibuição, nos teÍmos da Instrução CVM n.'476, de l6 dejaneiro
com a
alterada, declÀra, Para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto
Érir.oiu o coo.a"nador Lider, a legatidade e ausência de vícios da operação' além

" com diligência para verificar a veracidade, consistência' corleção e
dc ter agido
de
.un"icn"lu au, informições piestadas pela Emissora no Termo de Securitização
Créditos Imobiliários da Emissão.
InstÍução
Adicionalmente, o Agente Fiduciário declaÍa, nos termos do Anigo 5o da
de
SS:, áe 20-de dezembto de 2016, não estar em situação de conflito
CVú
"."
fiduciário
agente
de
int"r"r,", qr"'o iap"ça de exercer âs funções oriundas do cargo
do(s) CRL
São Paulo, 20 dejaneiro de 2020.

VóRTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS

ôrcio topes dos Salrtos TeirclÍa

RG:46.894.863-6

côir:;/r _-:. ,^.

.i

OLINE ÍSUCHIYA SIIVA

RG 35 2ê9 ô1}o

cPF lô1 514 Alê 20

^)
ü

U
2ll

Ç^",o

ANEXO IV(c)
DECLARÂÇÁO DO COORDENÀDOR LÍDER PRXVISTA
NO ITEM 15 DO ANEXO III DA INSTRUÇ

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORXS
tfofillÁnfOS LTDA., instituição financeira devidamente autorizada a funcionar
100'
nelo Banco Cenrral do Brasil ( 'B/\]IEN' ). com sede na Rua Joaquim Floriano' n '
o
n'
soh
no
CNPJ
inscrilÂ
iJ rnau.. n" Cidad. de São Paulo, Estâdo de Sào Paulo'
de seu contrato
03.751.79410001-13, neste ato devidamente representada nos termos
da oferta pública com
social ('Çqqrdq1edgr!ií,q"), na qualidade de coordenador líder
a" a«.irúição dos cenificados de Recebíveis Imobiliários da 27'

.rroiçà,--."trito.
da TRAvESSIA
ié;;';; tr" lu Emissão ("iRl" e "Emissão", respectivamente)
na Cidade de sâo Paulo'

SECURITIZADORÁ S'A.' companhia aberta, com sede
o
43' sala 05'
Élãao ãsao purfo, na Rua Conselheiro Crispiniano, n 105, Conjunto
õÉp orofl-oot, inscrita no CNPJ sob o n" 26 609 050/0001-64' nesie ato

lnstrução
no fo.rnu de seu Estatuto Social ("E!0i§§gre")' nos termos da
os fins
para
todos
declara'
+lo, J" fo a" janeiro de 2009, conforme alterada'

,*."."ntudo

õíür:

conjunto com a Emissora e o Agente Fiduciário' a
"i:"ia.,
ae vicios di operaçào' além de rer agido com diligincia Para
Lgrriã"ãl
prestadas
,"?ii"u. o r".u"iaoa", consistência, ioneção e suíiciência das informaçôes
da tmrssao
pela Emissora no Termo de Securilizâçào de Créditos ImobiliáÍlos

J

qrà ,"iin"oi,,

llrrc*i"

".

São Paulo,20 de janeiro de 2020'

DE TiTULOS E VALOR'ES
TERRÂ TNVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA
MOBILúRIOS LTDA.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

..\;
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ÁNEXO IV(d)
DECLARÁÇÃO DÀ INSTITUIÇÁO CUSTODIANTE PREVISTA NO
PARTIGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 23 DA LEI N.' 10.931/2004

vóRTx DIsrRrBL,rDoRÂ DE TiTULos E vALoREs MoBTLIÁRros

LTDA,, instituição financeira com sede na cidade de São Pâulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.217,2" andat,laf.dim Paulistano, CEP 01452na
OO0, inscrita no Ct'lpl,Aíg sob o n" 22 610.500/0001-88, neste ato representado
formâ de seu Estatuto Social ("Instituicão Custodiante"), na qualidade de instituição
para â
custodiante das Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI que servem de lastÍo
I'Emissào
de
suâ
emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 27" Sé e
("e8,1" e "Emissão", respectivâmente) da TRÁVESSIA SECURITIZADORA S'A '

iociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o n'26 609 050/0001-64, com
na
sede na Rua Conselheiro Crispiniano, n' 105, Conjunto 43, sala 05, República,
Cidâde de São Paulo. Estado de São Paulo, CEP 0l 03?-001 ("EEi§§qa"), nos termos
da Lei n." 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, declara, Para todos os
fins e efeitos, que procedeu,;os Ermos do aíigo 18, parágrafo quarto-da referida lei'
da
com a custódi; da; CCI e que procedeu, nos termos do anigo 23, parágrafo único
de
referida lei, com o regisEo de I (uma) via original do Termo de Securitização
de
Recebiveis
Créditos Imobiliários da 27 Série da l" Emissão de Cenihcados
lmobiliários da Emissora, datado de 20 de janeiro de 2020, em lazão da instituiçào,
pela Emissora, de regime íiduciário sobre o(s) CRI da Emissão'
São Paulo,20 dejaneiro de

vóR
Nome:
CaÍgo:

2020.

l

DISTRTBUIDORÀ DE TÍTULOS E VALOREq

[laroo

LoPe§ dos Sanlos

]eire'

RG:46.894.863'6
403'81
CPF:369 268
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