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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DÊ CRÉD|TOS tMOBtLtÁRtOS DA 3t! SÉR|E DA 1r EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRIOS DATRAVESSIA SECURIÍIZÂDORA S.A.

Pelo presente instrumento:

I - PARÍES:

TRAVESSIA SECURIÍIZAOORA S.4., companhia abertâ, com sede nâ Cidâdê de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, ne 105, Conjunto 43, sala 05, CEP 01037,001, inscrita no

CNPJ sob o ne 26.609.050/0001-64, nestê ato representada na forma de seu Estâtuto Social

("Eqi§g-re" ou "§es!-ri!E-q9rq")i

VÓRÍx DtsTRtBUtDoRA DE TíTU[os EvaLoREs Mo8tuÁRtos |-TDA., instituição financeira, com sêde

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Erigadeiro faria Lima, ne 2277, conjunto 2O2,2e

andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o ne 22.610.500/0001-88, nêstê ato representada na

forma de sêu Contrato Social ("489úqEj!!!ÉIj9'J;

A Emissora, o Agênte Fiduciário, adiante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e

indistintamênte como "Paftê", firmam o prese nte "Temo de Secutitizoçõo de Caéditos lmobiliórios do

31s Séíie do ls Emissão de CertiÍicodos de Recebíveís lmobiliótios doTrovessio Securitizodoro S.A.",de

acordo com o arti8o 89 da Lei ne 9.514, de 20 de novembío de 1997, conformê alterâda ("!gú:
9.514/97"1, bem como em consonância com o Estatuto Social da Emissorâ, para formalizar a

securitização dos Créditos lmobiliários representados pela CCI (conforme abaixo definida) e a

correspondente emissão dos CRI {conforme abaixo definido) pela Emissorâ, de acordo com as

seguintes Cláusulas ê condições.



fetno de Secutitizoçôo rle C.édhôt tnobiliótios do 31s Sé.ie .!o 1r Enillôo de Gd,fi.o.los de Recebiveis hnobinóiú tld
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cúusuras

cúusuLA PRTMETRA: DEFTNTçôEs

1.1. Definjcôes. Paíâ os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as se8uintes definições, sem

prejuízo daquelas que forem estabelecidâs no corpo do presente:

"Adouirentes":

"4se!lc!.d-u!É!i.q":

São os adquirentes das unidades dos Empreendimentos;

A vóRTx DISÍRIBUIooRA DE TÍTUTos E VAtoREs MoBILÁRIos

LTDA., acima definidâ;

"A!cq?rõe--lid-urÉE-iie

q!.e!.ê!-9.1":

"Al!!3rÊe---tid!!ÉrLle
qe.et!!_Qz":

É a alienação fiduciária da totalidade das Quotas da Devedora e a

cessão faduciária dos dividendos e quaisquer outros dkeitos

econômicos, constituídas em Íavor dâ Emissora, em garantia do

pàtamento intêErâldâs Obrigaçôes Garantidas, nos termos previstos

no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas 01;

É a alienação fiduciária dà totalidade das quotâs da SPE 7 Fontes e a

cessão fiduciária dos dividendos e quaisquer outros direitos

êconômicos, constituídas em Íâvor da Emissora, em garantia do

patamento intêtraldãs Obrigaçôes Garantidas, nos termos previstos

no Contrâto de Alienação Fiduciária de Quotas 02;

É a alienâção Íiduciária da totalidade das quotas da SPE Fiji e a cêssão

fiduciária dos dividendos e quaisquer outros direitos econômicos,

constituídas em favor da Emissorâ, êm gârantià do pâgamento

"Alienecão Fiduciáriâ de

q!.91Ê!-Q.3" :
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"AlienaÇâo Fiduciária de

Quotâs 04":

"Alienacão Fiduciárie de

Quotas 05":

"Alienacôe5 Fiduciáíias dê

Quotas e Cessôes Fiduciárias

dos Direitos Econômicos":

"Amortizacão Extraordináíiã Sipnifr.ã

Comoulsória dos CRl": ocorrerá

integral das Obrigãçôes Garantidas, nos têrmos previstos no Contrato

de Alienaçâo Fiduciáriâ de Quotas 03;

É a alienação flduciária da totâlidade das quotas da SPE Reserva DNA

e a cessão fiduciária dos dividendos e quaisquer outros direitos

econômicos, que podêrâo sêr constituídas em Íavoí dâ Emissora, em

Sarantiâ do pa8amento integral dâs Obrigações Garantidâs, nos

termos previstos no Contrato dê Alienâção Fiduciária de Quotas 04;

É a alienação fiduciáriâ dâ totalidade dasquotasdâ SPE VtW ea cessão

fiduciárla dos dividendos e quâisquer outros dkeitos êconômicos, que

poderão ser constituídas em favor dâ Emissora, em garantia do

pagamento integraldas ObriBaçôes Garantidâs, n05 termos previstos

no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas 05;

Significa â Alienação Fiduciária de Quotas ê Cessão Fiduciária dos

0ireitos Econômicos 01, a Alienaçâo Fiduciária de quotas e Cessão

Fiduciária dos Direitos Econômicos 02, a Alienação Fiduciáriâ de

Quotâs e Cessão Fiduciária dos Direitos Econômicos 03, a Alienação

Fiduciária dê Quotas e Cessão Fiduciária dos Direitos Econômicos 04

e a Alienâção Fiduciária de Quotas e Cêssão Fiduciáriâ dos Direitos

Econômicos 05, quando referidâs em conjunto;

amortização extraordinária compulsória dos CRl, que

forma previstê nos itens 6.1. e 6.2. deste Termo;

a

na
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"Amortizacão Proeramâda Significa a amortização progrâmada dos CRl, quê ocorrerá na

dos CRl": pêriodicidade e montantes previstos no Anexo I ê de ãcordo com a

fórmula prêvistâ no item 5.4.1. deste Termo;

,,AN BIMA": A ASSOCTAçÃO BRASTLETRA DAs ENTTDADES OOS MERCADOS

FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA, pêssoa jurídica de direito

privado com sede na Cidâde do Rio dê Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida Repúblicâ do Chile,230, 13s andar, inscrita no

CNPJ sob o ns 34.271.171/0001-17;

"A!-9r9!": Os anexos ao prêsente Íermo de Securitização, cujos têrmos são

parte integrante e complementar deste Termo de securiti2ação, para

todos os fins e efeitos de direito;

A Assembleia Geral de titulares de CRl, na forma da Cláusula Décima

Segunda deste Termo de SecuritizaÇão;

'4§sernuerêSÊEl" j

"Aysl":

"Aveli§!Ê-]":

É a garantia Íidêjussória prestada pelos Avalistas na própriâ Cédula,

êm gârãntiê do sêu pagâmento integral, nos termos de sua Cláusula

Oitâva deste Termo;

É o Sr. PAUTO HENRtqUE MAURtCtO DA ROCHA ptNOTT|, brasilejro,

divorciado, emprêsário, portâdor dâ cédulâ dê identidade RG 9

4.266.450/55P-SP, in5crito no Cadastro Nacional dê pessoas Fisicas

("çP!") sob o ne 007.958.438-10, residente na Ruà Iiberdade, ne 211,

centro, CEp: 11680 000, Cidade de Ubatuba, Estâdo de São paulo;

É o Sr. KAILASH CASTILHO plNOITl, brasileiro, câsâdo no regimê de
"Avâlista ll":
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"Avalistas":

"E3i-§csrnqlg_çEIIP..lUfVM" :

,,BACEN"I

"C!.0!g!s!Gê4s"

"Boletim de Subscricão":

"W3:!' ou ttüL"l

' çe§!ê!ê-ds-Pêcêmqis",

"ççq" ou "cédula":

comunhão parciâl de bens, empresário, portador da cédula de

idêntidade RG e 45.986.797/SSP-SP, inscrito no CPF sob o ne

220.692.01A-21, residente na Rua Liberdâde, np 211, Centro, CEP:

11680-000, Cidâde dê Ubâtuba, Estado de 5ão Paulo;

É o Avalista I ê o Avâlista ll, quando referidos em conjunto;

83 s.A. - Brasil, Bolsa, Bal.ão - Segmênto CETIP UTVM, instituição

dêvidamente autorizâda pelo Eanco Centíaldo Brasil para a prestação

dê serviços dê depositária de ativos escriturais e liquidação financeira;

SiBnifica o Banco Centrâldo Brasil;

O ITAú UNTBANCO S.A., instituição financeira com 5ede na prâça

Alfredo Egydio de Souza Aranhâ, ne 1OO, Torre Olavo Setúbal, na

Cidadê de São Paulo, Estâdo de Sâo pâulo, inscrita no CNpl sob o np

60.707.1901OOO1-04;

Sitnifica câdâ boletim de subscrição por meio do qual os Titulares de

CRI subscreverão os CRI;

A República Fêderativa do Brasil;

SigniÍica a ordem de pagamento dos CRl, conforme item 4.3. deste

Termoi

A Cédula de Crédito Bancário - CCB ne Fp25O8/20, emitida pela

Devedora e avâlizada pelos Avalistas, em 25 de agosto de 2020, no

valor de RS 40.000.000,00 (quarenta milhôes de reais), em favor da
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"cct":

"Cedente"

"eÊ§!ãL Fiduciária

Direitos Creditórios 01,,:

' çessêq_tid!sÉ&____!c

Direitos Creditórios 02,,:

"çc§§!o __!d!§lérE____&

Direitos Creditórios 03,,:

FAPA, nos termos dâ lei Federal ne 10.931, de 02 de agosto de 2004,

conforme alterâda;

Sitnifica a Cédulà de Crédito lmobiliário integrâ1, emitida pela

Emissora sob a forma escritural, sem tarantia real imobilaária, nos

têrmos da Escíitura de Emissão de CCl, sendo que a CCI representa a

integralidâde dos Créditos tmobiliários dêcorrentes da CCBj

A FAMíLn pauLtsTA coMpaNHta HtpoTEcÁRh, instituição

financeira, com sede na Cidade de Santos, Estado de São paulo, na

Rua loão Pessoâ, ne 63, CEp 11.013-903, inscrita no CNpJ sob o ne

53.746.227/0@L 39)

É a cessão Íiduciária dos direitos creditórios dàs unidade5 do
Empreendimento 01 descritas ê aarâcterizadas no Anexo lao
Contrato de Cessão Fiduciária 01, constituidâ em fâvor da Emissora,

em garantia do pagamento integrâl das Obrigações Garantidas, e

opêracionâlizada nos termos previstos no Contrâto dê Cêssâo

Fiduciáriâ 01;

É a cessão fiduciáriâ dos dlreitos creditórios das unidades do

Empreendimento 02 descritas ê carâctêrizadas no Anexo lâo
Contrato de Cessão Fiduciária 02, constituída em fâvor da Emissora,

em garantiâ do pagâmento integral das Obrigações Garantidas, ê

operaclonalizada nos termos previstos no Contrato dê Cêssão

Fiduciária 02;

É a cessão fiduciária dos direitos creditórios das unidades do
Emprêendimento 03 descritas e caracterjzadas no Anexo lao
Contrato de Cêssão Fidrrciária 03, constituída em favor dâ Emissorâ,

em tarantiâ do pagâmento integral das Obrigações Garântidâs. ê

3



Temo de Secuiri2oçõo de Cécliaos lmobilitáriôs do 31. 
'é,ie 

do 1q Ehissão tlê Ce.tiÍicodos de Recebíveis lnobiliános do
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"Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios 04":

"Cessão Fiduciária de

opêracionalizada nos termos previstos no Contrato de Cessão

Fiduciária 03;

É a cessão fiduciária dos direitos crêditórios das unidades do

Empreendimento 04 descritas e caracterizâdas no Anexo lao
Contrato de Ce55ão Fiduciária 04, que poderá ser constituída em

favor da Emissorâ, em gârantiâ do pagamento intetral dàs

Obrigaçõês Gârantidas, ê opêrâcionalizâda nos termos previstos no

Contrato de Cessão tiduciária 04;

É a cessão fiduciária dos direitos creditórios das unidâdes do

Empreendimento 05 descritas e caracterizadas no Anexo lao
Contrato de Cêssão Fiduciária 05, que poderá ser constituída em

favor da Emissora, êm garantia do pâgamento integrâl dâs

Obrigâçôes Garantidas, e operàcionalizâda nos termos previstos no

Contrato de Cessão Fiduciária 05;

É a cessão fiduciária dos dirêitos cíeditórios das unidades do

Empreendimênto 06 descritas e câracterizadas no Anêxo lao
Contrâto de Cessão FiduciáÍiâ 06, que poderá sêr constituídâ êm

favor da Emissora, em garantia do pagamento integral das

Obrigàções Garantidas, e operacionalizada nos termos previstos no

Contrato de Cessão Fiduciária 06;

Direitos Creditórios 05":

"cessão Fiduciáriâ de

Direitos Creditórios 06":

"çCs§9e!_E!!-ufj!ÍÉs Significa a Cêssão Fiduciária de Direitos CreditóÍios 01, a Cessâo

Creditórios": Fiduciária de Direitos Creditórios 02, a Cêssão Fiduciária dê Direitos

Creditórios 03, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 04, a cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios 05 e â Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 06, quando referidâs em conjunto;
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"cEÍ1P21":

"çu!":

"ç!!1":

"Códiqo ANBIMA":

"ç.9f1!§":

"çernpqd§§eGl-dc-l@lê-l

çg.Epra":

"Condicões Precedentes":

"Condicões Precedentes l":

CETlP2l - Títulos e Valores Mobiliários, âdministrado

operacionalizado pela 93 - segmento CETIP UTVM;

O Conselho Monetário Nacional;

Os "CofipÍomissos de Vendõ e Comptu" das unidades autônomas

dos Empreêndimentos já celebrados ou â serêm celebrados com os

Adquirentes;

Significâ o Cadastro Nacionalda Pessoa Jurídica;

O "Código ANBIMA de Reguloçõo e Melhores Práticos poro

Esttututoçõo, Coodenoçõo e Distíibuiçõo de oÍeftos Púb cos de

Volotes Mobiliótios e OÍeftos Públicos de Aquisiçõo de Voloíes

Mobiliórios", vagênte desde 03 de junho de 2019;

A Contribuição para Finânciâmento da Seguridade Social;

SigniÍica as Condiçôes Precêdentes le Condições Precedentes ll,

quando reÍeridas em conjunto;

As condiçõês precedêntes para o pâgâmênto da primeira parcela do

Vêlor da Cessão pela Emissora, às quais deverão ser implementadas

nos termos dã cláusula 2.3 do Contrâto de Cêssão, e que estão abaixo

transcritas:

(ii formalização de todos os Documentos da Operação;
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(ii) retistro do Contrato de Cêssão nos Cartórios de Registro de

Títulos e Documentos das cidadês das sedês ou domicílios principais

das partes signatárias;

(ii0 registro do Contrãto de Cessão Fiduciáriâ 01, do Contrato de

Cessão Fiduciária 02 e do Contrâto de Cessão Fiduciária 03 nos

Cârtórios de Registro de Títulos e Documentos das cidades dâs sedes

das partes signatárias;

(iv) protocolo de registro do contrato de Alienâção Fiduciária de

Quotas 01, do Contrato de Alienação Fiduciáriâ de quotas 02 e do

Contrâto de Alienação Fiduciária de Quotas 03 nos Cartórios de

Re8istro de Títulos e Documentos das cidades das sêdês das partes

siSnatárias e protocolo do pedido de arquivameôto, na JUCESP, do

Contrato Social da Devedora, dâ SPE 7 Fontes e da SPE Fiji

contemplando a constituição das respectivas Alienações Fiduciárias

das Quotas e Cessões Fiduciárias de oireitos Econômicos;

(v) cumprimento, por parte dâ Cedente, da Devedorâ, da SpE

Fiji, da SP€ 7 Fontes ê dos Avâli5ta5, de todas as obrigâções firmadas

no Contrâto de Cessão, bem como inocorrência de qualquer Evento

de Vencimento Antêcipâdo, conforme deÍinidos na Cédula;

(ví) inêxistência de dêcisão por violação de qualquer dispositivo

letal ou re8ulatório, nacional ou estrangeiro, relâtivo à prática de

corrupção ou de atos lesivos à administração pública, lncluindo, sem

limitação, a Lêi Federal ne 12.846, de 1e de a8osto de 2013 ("!gl!g



Tetno rle kcutitizoçõo .te C.éditos lmobilititios da 31q Se ê do le Emissão de Cênífrcodos de Re.ebivek t,/,obitititios ttd
Íruvessia Secu tizottoto 5.A., lnnodo en 25 de ogosto de 2020, entrc o Írcvessid Secuíitizodoto 5.A., nd quotida.le .te
conpdnhio enistora dot cit e o vórti Distribui.lord .le Íhulos e vclores Mobitíátios Ltdo., no qudtielode cte ogente

72.A46/2013") e o Decreto Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940

("códipo Pênal"), pela Cedênte, pela Devedora, pela SPE 7 Fontes,

pêlâ SPE Fiji, pêla SPE Reserva DNA, pelos Avalistas, suâs afiliadas, ou

demais pessoas e entidâdes de seu trupo econômico, bem como não

constarêm no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspênsâs

- CEIS ou no Cadastro Nacionâl dê Empresàs Punidâs - CNEpj

(vii) cumpíamento, se aplicável, êm todos os aspectos materiàis,

pela Devedora, pelâ Cedente, pela SPE 7 Fontes, pela SPE Fijie pêlo§

Avâlistas de leis, regulamentos, normas admanistrativas, regras de

autorregulação ê determinaçôes dos órgâos governamentais,

autarquiês ou tribunâis, âplicáveis à condução de seus negócios, em

especial dos termos da legislàção ambiêntal e trabãlhista em vigor,

adotando as mêdidas necessárias para preservar o meio ambiente,

atendêr às determinâções dos órgâos municipais, estaduãis e

Íederais, evitar e coríigir êvêntuâis dânos ao meio âmbientê e aos

seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu

objeto sociâ1, conforme o caso;

(viiil não ocorrência, até a datã de cumprimento dâs demais

Condições Precedentes l, de mudanças legais, re8Ulatóriàs, tributárias

ou de força maior/caso fortuito que afetem as principais

características de títulos e valores mobiliários que podem lastreaí

Certificados de Recebíveis lmobiliários;

lix) conclusão da auditoria jurídica restrita que está sendo

realizada na Devedora, na SPE 7 Fontes, na SPE Füi, nos Avalistas, no

12



femo de Sêcuthiroção de &éditos lmobiliótios.lo 31, Sé.lê do ls Edissão.le Ceüf.otlos d. Re.ebiveis tnobititútios .ld
Trcve$io S.cuthi.odotd 5.A., fnodo en 25 de ogosto de 2020, entrc o Trdvessid Secutitizadoft 5.A., no quotictor,e de
@nponhio e,,,issoto dos CBI e o Vótut Oistíbuidorc de ÍÍtutos e Vototês Mobitit rios Ltdo., ho quolictode de ogena.

Empreendimento 01, no Empreêndamênto 02 ê no Empreendimento

03, em termos satisfàtórios à Emissorâ;

(xi recebimento, pela Emissora, de opinião legal, em termos

satisfatórios à Emissora, elaborâda pelo assessor lêgâl da operação

atestando a validâde e exequibilidade dos Documentos da Operação,

o que inclui a conferência de podêres das respectivas partes

signatária;

(xi) comprovação da contratação de empresa de en8enharia

in depe nde ntemente, a prova da pela Emissora, para realizarâ medição

das obras de construção do Empreendimento 02 e do

Empreendimento 03 ("Etrplesljqqlgelh4E]lllÊpÊllleOlq");

(xii) comprovação da inexistência dê protestos contra os

Avalistas, â Devedora, a sPE FUie a SPE 7 tontes;

(xiii) conclusão, êm forma sâtisfâtóíiâ à Emissora, da vâlidâção

dos Direitos Creditórios 01, dos Direitos Creditórios 02 e d05 Direitos

Creditórios 03 vinculados ao Empreendimento 01, ao

Empíeendimento 02 e ao Empreendimento 03, respectivamente;

(xiv) comprovação do parcelamento ou quitação dâ totalidade

dos impostos federais devidos pelos Avalistâs, pela Devedora, pela

SPE FUie pela SPE 7 Fontês; incluir rêssalva da não comprovação de

todos os impostos



Íemo rle Sccuthi.oçõo de Cftditos tnobiliitrios do 3re Séde clo 1s Enissõo .!e Cedifr@dos.le Becebiveis lmobiliórios.lo
Truvessia Securitízo.lord 5.A., Íimodo en 25 de ogosto de m2q enrrc o Íruvessio Se.uitizodoíd 5.A., no quoli.lode de
compdnhio enissoto dos CRI e a Vónx Disttibuidoru de Títulos e Volorcs Mobiliórios Ltdo., no quoli.lode .!. agente

(xv) contratação de seguro de obra com seguradora de primeira

linha, previamente âprovada pela Emissora, no valor mínimo

equivalente ao valor total das obras de desenvolvimento do

Empreendimento 02 e do Empreendimento 03, conÍorme validâdo

pela Empresã de Engenhària lndependente;

(xvi) recebimento, pela Emissorâ, de cronogrâma físico-financeiío

de conclusão das obras do Emprêendimento 02 e do

Empreendimento 03, preparado pela Devedora, em planilha no

formato "Excel", cujo teor dêverá ser validado pelâ Empresâ de

Engenhâriâ lndêpendente ê aceito pela Emissora, ao sêu exclusivo

critério ("çIq!9gle!e_úirqEj!a!!9úq");

(xvii) subscrição de CRI objeto da Oferta Restrita e integralizâção

de parcela suÍiciente ao pagamento da Primeira Parcela do Valor da

Cessão.

"Condicões Precedentes ll": As condições precedentes para o patâmento das demâis parcelas do

Valor da Cessão pelâ Emissora, as quais deverão ser implementãdâs

nos termos da cláusula 2.3.1 do Contrato de Cessão, ê que estão

abaixo transcritas:

(i) identificação do cumprimento das condiçõê5 identificadas nas

alíneas "i" â "xvi" dâs Condições Precedentes l;

{ii) comprovação do endosso, à Emissora, da apólice de seguros

mencionada na alínea "xv" das Condições Precedentês l;

lr1



Temo de sccu.itizoçôo rlê C.éditot tdobílititios .lo 311 Seie da ,. €missõo .le Ce^ifr.odot .1. Recebíeêh tnobititátbs do
tuvessh secutiti2dtloto 5.A., fnodo en 25 de ogosto de 2020, entrc o Írcvessio Seíurhi.ddoto 5.A., no quolidodc de
co,npoahio enissôto dos CRt e d VótLx Oisttibuicloru cte fírulos e volorcs Mobilitt.ios Ltda,, nc qtolirtode .le oqente

(iii) comprovação do arquivamento na JUCESP dos Contratos

Sociais da Devedora, da sPE Fiji e da SPE 7 Fontes contemplando a

constituição da Alienação Fiduciária de Quotas 01, Alienâção

Fiduciária de Quotas 02 e Aliênação Fiduciária de Quotâs 03;

(iv) conclusão dâ âuditoria jurídica restrita que está sendo

realizada no Empreendimento 04, na SPE Reserva DNA, no

Empreendimento 05, na SPE VIW e no Empreendimento 06, em

termos satisfàtórios à Emissora;

(v) conclusão, em formâ satisfâtóriâ à Emissora, da validação dos

Direitos Creditórios vinculâdos âos Empreendimentos Elegíveis;

(vi) assinâtura e íegistro do Contrâto de Cessão Fiduciária 04, do

Contrato de Cessão Fiduciáíia 05 e do Contrato de Cessão Fiduciária

06 nos Cartórios de Retistro dê Títulos e Documentos das cidades das

sedes das pârtes signâtáíias;

(vii) registro do Contrato de Alienação Fiduciária de quotas 05 e do

Contrato de Alienâção Fiduciária de Quotas 06 nos Cartórios de

Registro de Títulos e Documentos dâs cidâdês dàs sedes das partes

signatárias e protocolo do pedido de arquivamento, na JUCESP, do

Contrato Social da SPÊ Reserva DNA e da SPE VIW contêmplando a

constituição das respectivas Alienações Fiduciárias das Quotas e

Cessôes Fiduciárias de Direitos Econômicos;

15



Tetmo.lê Secuitizoção de Üéditos lnobiliátios.ld 31-a Serb do y Elí.i$Ao de Cenilicados de Re.ebíveis tmobili,átios .!o
Tftvessio Secuiti2o.loto 5.A.,limodo em 25 de ogosto de 2020, entrc d Trcvessio Secutiti.adotu s.A-, no quotido.te de
.ompdnhio enissoto dos CRt e d Vótt Disa.ibuitlorc de Títutos e Volrrcs Mobiliátios Lttto., ,o qudlitlode .le oqente

(viii) comprovâção da inexistência de títulos protestados êm Íâce

da SPE Reserva DNA e da SPE VIW; e

(ix) integralização de CRI em montânte suficiente ao pagàmento

da respectiva parcela do Valor da Cessão.

O pagâmento das demais parcelas do Valor da Cessão poderá ser

reâlizado de forma parcelada, nos termos da cláusula 2.4.5. deste

Termo.

"çe4e----!p--__&@
Separado":

"Contratos de Alienacão

Fiduciáriâ de Quotas":

"çe$E!e----dc----4!c!@

Fiduciária de Quotas 01":

A contâ corrente de titularidade da Emissora mantida junto ão ltâú

Unibanco S.A. (n. 341), sob o ns 30890-9, agência 8499, na qual serão

depositados os rêcursos relativos aos Créditos lmobiliários, âos

Direitos Creditórios, âo Fundo de Reserva, nos termos do Contrato de

Cêssão, da Cédula, dos Contrâtos de Cessão Fiduciáriê e deste Termo

de Securitização;

Significa o Contrato de Alienação Fiduciáriâ de Quotas 01, o Contrâto

de Alienâção Fiduciária de quotâs 02, o Contrato de Alienação

Fiduciária de Quotas 03, o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas

04 e o Contrato de Alienâção Fiduciária de Quotâs 05, quando

referidos em conjunto;

SiíniÍica o"lnsttumento Porticulor de Alienoçõo Fiduciário de Quotos

e Cessõo Fiduciório de Direitos Econômicos e Outros Avenços -
(AtmosÍeío)" , celebÍado em 25 de agosto de 2020, entre os Avalistas,

na qualidade de fiduciantes e titulares da totâlidade das Quotas da



Íemo de Secuútizoçõo de Créditos lmobiliátios .ld 31a Sétie do P Emissõo cle CeníÍicodos de Rec.biveB lnobilitijtiot .to
Íftvessio Secutitizodotd 5.A., frmddo.m 25 .!e ogosto dê 2020, enne o rruvessid Secutiti2ddoto 5.A., na quotido.te de
conpanhio ê,,iissoto dos CRI e o vótt Dktribui.lorc de Tiautos e Volorcs Mobitiónos Ltcta., nô quolidade de oqênte

"Contrato de Alienacão

Fiduciária de Quotas 02":

"Contrato de Aliênâcão

Fiduciária de Quotas 03":

"ç9üral9----dc-Ji9Eç?9

Fiduciária de Ouotas 04":

Devedora, a Emissorâ, na qualidade de fiduciária, e a Devedorâ, nâ

qualidade de interveniente, por meio do qual é constituida a

Alienâção Fiduciária dê Quotas 01;

SigniÍi.a o "lnsüumento Potticuloí de Alienoção Fiduciáíio de Quotos

e Cessõo FiducióÍío de Dieitos Econômicos e Outros AvenÇas (SPE 7

Fontes.r", celebrâdo em 25 de agosto de 2020, êntre os Avalistas, na

quâlidade de fiduciantes ê titulare5 da totalidade dâs quotas da SPE 7

Fontes, a Emissora, na qualidade de fiduciária, e a sPE 7 Fontes, na

qualidade de interveniente, por meio do qual é constituída a

Alienâção Fiduciária de Quotâs 02;

Significa o"lnstrumento Porticulot de Alienoçõo Fiduciótio de Quotos

e Cessõo Fiduciário de Direitos Econômicos e Outros Avenços (SPE

Fiji)", celebtado em 25 de agosto dê 2020, entre os Avalistas, na

qualidade de fiduciantes e titulares da totâlidade das quotas da sPE

Fiji, à Emissora, na quâlidadê de fiduciária, e a 5PE Fiji, nâ quâlidadê

de interveniente, por meio do qual é constituída a Alienação

Fiduciáriâ de Quotas 03;

SigniÍica o "lnstrumento Potticulot de Alienoçõo Fiduciória de Quotos

e Cessão Fiduciório de Diteitos Econômicos e Outtos Avenços (SPE

Resetvo DNA)", que poderá ser celebrado entre os Avalistas, na

qualidade de Íiduciantês e titulares da totalidade das quotas da SPE

Reserva DNA, a Emissorâ, na qualidade de fiduciária, e a SPE Reserva

DNA, na qualidâde dê interveniente, por meio do qual será

constituída a Alienação Fid!ciária de Quotas 04;



feímo de se.utitizoção rle Üérlitos tnobilititios rlo 31s s,etie da le Emissao dê cettifrcodos .le Recebíveh tnobititítios do
frcvessh Securíti2adotu 5.A., fr.nodo en 25 de ogosto de 2020, enarc o truvessio kcuthizodoto 5,A., no quolidode de
.odpanhid enissotd dos CRt e o Vótt Oisttibuidorc de fítutos e Volorcs Mobitiátiot Ltdo., na quoti.tode ,te ogente

"ç94rê!9---Oc--- 4!9.!3sã9

Fiduciária de Ouotas 05":

"contrato de cessão":

FidLrciária"l

"Contrato de Cessâo Fiduciáría

"Contratos de Cessão

Si9niÍica o"lnstrumento Porticulat de Alienoçõo FiducióÍio de Quotos

e Cessõo Fiduciátio de Dircitos Econômicos e Outíos Avenços (SPE

y/trV./", que poderá ser celebrado entre os Avalistas, na qualidade de

fiduciântes e titulares da totêlidâde dâs quotas da SPE VtW, a

Emissora, na qualidade de fiduciária, e a oevedora, na qualidade de

interveniente, por meio do qual será constituída a Alienação

Fiduciária de Quotas 05;

Signiiica o "lnstrumento Potticulor de Controto de Cessõo de Créditos,

TtunsÍeÉncio do CCB lmobilióíio e Outtos Avenços", íi(mado em 25

dê agosto de 2020 entre a Famíliâ Paulista Companhia Hipotecária,

como cedente, a Emissorâ, como cessionária, e como intervenientes,

a Devedora e os Avalistãs, por meio do quala FAPA cedeu e transferiu

ã CCB, incluindo a totalidade dos Créditos lmobiliários e o direito âo

Aval, parâ a EmissoÍa, com a interveniência ê a anuência da Devêdora

e dos Avalistas;

SitniÍica o Contrato de Cessão Fiduciária 01, o Contrato de Cessão

Fiduciária 02, o Contrâto de Cessão Fiduciáíiâ 03, o Contrato de

Cessão Fiduciária 04 e o Contrato de Cessão Fiduciária 05, quando

referidos em conjunto;

Si1niÍaca o "lnstrumento Porticulot de Cessõo FiducitiÍio de Diteitos

Creditórios e Outíos Avenços (Empreendimento Lotitude 23)",

celebrado em 25 dê agosto dê 2020, entre a Devedora, na qualidâdê

81":



Temo .le Se.uiti2rção de Cáditos lnobiliôtios .lo 31a ,éie do lt Emissõo de Cettifcodos de Bêcebiveis tmobititátios do
Truvessio Secuitizodoto 5.A., Íimado en 25 de ogosto.le 2020, eone o Íruvessio Secuitizortotu 5.A., no quotidode de
conponhn emissoto dos CRI e d Vóttt Disttibuídord dê Íltutos. volorcs Mobilidtios Ltdo., no quotittode .te agente

"çeüGls_dclesÉelE4ié@

02" i

"Contrâto dê Cêssão Fiduciária

93":

"Contrato de Cessão Fiduciária

U"l

de fiduciânte, e a Emissora, na qualidade de fiduciária, por meio do

qual é constituída, em garântia das Obrigações Garantidas,

conforme definidâs no Contrato de Cessão Fiduciáriâ 01, a cessão

fiduciária sobre os Direitos Creditórios 01;

Significâ o "ir5trumento Porticuloí de Cessõo Fiduciório de Dircitos

Cteditórios e Outros Avenços (Empíeendituento Set Ribeiro)",

celebrado em 25 de agosto de 2020, entre a SPE 7 Fontes, na

quâlidade de Íiduciante, e â Emissoía, na qualidade de fiduciária, por

meio do qual é constituída, em gârântia das Obrigações Garantidas,

conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciáriâ 02, a cessão

fiduciáriâ sobíe os Dirêitos Creditórios 02;

SlgniÍlca o "lnsttumento Porticulor de Cessõo Fiduciótio de Diíeitos

Creditórios e Outíos Avençds Empteendimento Frr", celebrado em

25 de âgosto de 2020, entre a SPE Fiji, na qualidade de fiduciânte, e

a Emissora, na qualidade de fiduciária, por meio do qual é

constituídâ, em garântia dâs Obrigâçôes Garantidas, conforme

definidas no Contrato de Cessão Fiduciária 03, a cessão fiduciária

sobre os Direitos Creditórios 03;

Significa o "lnstrumento Potticulor de Cessão Fiduciório de Direitos

Creditórlos e Outtos Avenços (Empreendimento Vogo Residence)",

que poderá ser celebrâdo em 25 de agosto de 2020, êntre a

Devêdora, na qualidade de fiduciante, e a Emissora, na qualidade dê

fiduciária, por meio do qual será constituída, em garantiâ das

Obrigações Garantidas, conforme definidas no Contrato de Cessão

tiduciária 04, a cêssão fiduciáriâ sobre os Direitos Creditórios 04;
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Íetno de Sêcutitizoçtio de CÉditos lnobiliótios do 31s Séie do le E,rí-issão de Ceníficados de Re.ebíveis tmobilitátios tlo
fftvesslo Sêcutitizodoto 5.A., frnnodo en 25 de ogosto de 2Om, entrc o rrcvessio Secutitiro.loto 5.A., no quatdcde de
componhio enissotd dos CBt ê o Vótt Distribuiclo.o .!e Íírutos e volo..s Mobitíáíios Lt.to., no qurli.hde de agente

"çe!!r!!e-ds!esÉe-tr@!iâ!q

q:":

"Contrato de Cessão Fiduciária

06":

SigniÍica o "lnstíufiento Porticulot de Cessõo Fiduciório de Oireltos

Cteditótios e Outros Avenços (Empreendimento Reseívo DNA)", que

poderá sêr €elebrado entre a sPE Reservâ DNA, na qualidade de

fiduciante, e a Emissora, nâ qualidãde de fiduciária, por mêio do qual

será constituída, em gârantia das Obrigâções Garantidas, conforme

definidas no Contrato de Cessão tiduciária 05. a cessão fiduciáriâ

sobre os Direitos Crêditórios 05;

Si9niÍiaa o "lnstíumento Porticulor de Cessõo Fiduciótio de Diíeitos

Creditórios e Outtos Avenços (Emprcendimento Viw)" , que podeÍá

ser celebrado entre a SPE VlW, na qualidadê de fiduciante, e a

Emissorâ, na qualidade de fiduciária, por mêio do qual será

constituída, em garantia dâs Obrigàçôes Garantidas, conforme

definidãs no Contrato de Cessão Fiduciáriã 06. â cessão fiduciária

sobre os Direitos Creditórios 06;

Significa todos os créditos imobiliários decorrentes da Cédula, de

titularidade da Emissora, que compreendem ê obrigação de

pagamento pela Devedorâ do Valor de Principal Atualizado e dos

Juros Remuneratórios (conforme definidos na Cédula), bem como

todos ê quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora

por força da Cédula, e a totalidade dos respectivos acessórios, tâis

como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações,

seguros, despesas, custas, honorários, Earantias e demais encargos

contratuais e legais previstos nâ Cédula;

O "Conüoto de Cooídenoçõo, Colocoçõo e Disttibuiçõo Público, sob o

Regime de Melhorcs EsÍorços de Colocoçõo, de CeítiÍicodos de

"Créditos lmobiliários"

"Contrâto de Distribuicão":



fer o de Secutitíraçõo de CÉdltot l obiliótios do 3rs Süie do 1e E itsão de knifica.los de Recêbívêis lnobiliótios do
Ítuvesth S"cuthirodoru 5.A., fií,l1ddo en 25 d. dgosto de 2Om, enúe o frcvessio Secu.itircdoto 5.A., na qtdMode .le
componhlo enissoto dot CBI e d Vóttx Dlsnibuidotd de Ííautos e votoíes Mobitiátios Ltdo., no quatída.le de oseate

"Coordenador Lider"

'ç!]":

"e5!!":

"ç!§!edia.o!s" ou

Custodiânte":

"ry":

Recebíveis lmobiliáíios do 31s Série do Is Emissõo do Trovessio

Secuitizodoto 5.Á.", cêlebrâdo em 25 de agosto de 2020, entre a

Emissora e o Coordenador Líder, com interveniência da Devedora;

Sitnifica a ÍERRA INVESTIMENTOS DtSTRtButooRÁ DE TíTUtoS E

VATORES MOBIUÁRIOS !TDA., instituição integrante do sistemâ de

distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ n!

03.751.794/OOO1-73, com sede na Rua Joaquim Floriano, ne 100, 5e

andâr, na Cidade de 5ão Paulo, Estado de São Paulo;

"çEI_Crn_glECj!§!q", para fins Todos os CRt subscíitos e integralizados, excluídos âqueles mantidos

dequórum: em tesouraria pela Emissora ê os de titulâridâdê dê pessoas ou

entidâde5 por elã controladã5;

Os Certificâdos de Recebíveis lmobiliáraos da 31! série da 1e emissão

dâ Emassora;

A Comjssão de Vãlores Mobiliários - CVM;

É o diâ 18 de cada mês;

A Contribuição Socialsobre o Lucro tíquido;

"rnstituicão A vóRTx DtsTRtBUtDoRA DE ÍÍTutos E VAt-oREs MoBt[úRtos

I-TOA., acimâ qualificada;

"Pêle-dcÁdyeG3i[je"i

"94!-ds-Aesel!!elÉe" , A(s)data(s)em que forem realizados desembolsos da CCB;

):



Íetno de Secuitiroçõo de Üéditos hobilíátios do 31e Séie do P Enissõo de Certílcddos de Re.ebíleh tnobiliátios .to
Íruvetsio Sêcutititudoto 5.A., liínodo en 25 de ogosto .!e 2020, ente o T.ovessid geu tizdrton 5.A", no quolirtode dê
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"Data dê Emissão":

"Dê&-delloissêe-d-a!çI" :

"q3lasie.]-o!etlÊIr!çê-s" :

"P4!Gl-de-&c!-Dcde":

"9êi!_dc-Yc!shc!ls":

"Destinacão de Recursos ccB":

A dàta de emissâo dos CRI é 25 de agosto de 2020;

A data de emissão da CCI é 25 de agosto de 2020j

A(s)data(s)em que os CRI serão inte8ralizados;

As dâtâs de pagamento indicadâs nos A!gl9!!9.l[ desse Termo;

Adata devencimento finâl dos CRl, qual seja, 18 de fevereirode 2031;

Os recursos captâdos com a CCB serão dêstinados pelâ Devedora

pârâ: (i) o reembolso de despesas relâtivas à construção e/ou

reforma dos Empreendimentos Destinação, no prazo de 24 (vinte e

quatro meses) do encerramento da ofeTtê, conforme Ofício CVIú n9

ol/2ozolsRE ("Reembotso"); e (ii) o pagâmento do prêço de

aquisição dos imóveis descritos no Anexo ll da CCB, de âcordo com

os percentuais, valores e dàtas descratos no Cronograma de

Aplicâçâo dos Recursos, conÍorme definido na CCB, bem como seu

respectivo financiamênto da construção e dêsenvolvimento

("AS§liEfê9-EClgA"). os Emprêendimentos Desrjnâção que estão

sendo dêsenvolvidos por sociedades integrantes do grupo

econômico da Devedora serão por ela transferido por meio de

distribuição, por qualquer forma admitida em lei aos seus quotistas

(os Avâlistas), que por sua vêz irão aportar os rêcursos nas

aontroladas por meio de aumênto de capital.

))
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"SC§pesef---dS---!&E são as despesas recorrentes da operação, dêscritas no itêm 13.1.

Separado":

"9cyedsê":

"Dia(s) Útit(eis)":

"Drreitos CÍeditóriô< o1 .

"Srl9rle§lGdrlé!9§_az"

"8i-re&§!E!!lúie§_Ql"l

deste Termo;

siSnifica a aTMoSFERA |NCORPORAçÕES E CONSTRUçôES rTDA.,

inscritâ no CNPJ ns 07.686.460/0001-64, com sedê na Rua Sabará, ne

56, Cj.22l, bairro Hitienópolis, CEp 01239-010, nâ Cidade de São

Paulo, Estâdo de 5ão Paulo;

Para o cômputo do5 prazos referentes aos evêntos da 83 - Segmento

CETIP UTVM e/ou de quâlquer obritação pecuniária ou não

pecuniária, será considerado como dia útil qualquer dia que não seja

sábado, domingo ou feriado dêclarâdo nâcional na Repúblicâ

Federâtiva do 8râsil. para efeitos de prorrotàção de prazo, serão

prorrogados para o dia útil subsequente quando os pagamentos

coincidirem com sábado, dominto ou feraâdo declarado nacional na

República Fêderativa do Brasil;

Significa a totalidade dos direitos creditórios decorrentes da

alienação das unidadês do Empreendimento 01, conforme descritos

no Anexo ldo Contrato de Cessão Fiduciária 01;

Sitnifica a totalidâde dos direitos creditórlos dêcorrentes da

alienâçâo da5 unidêdes do Empreendimento 02, conforme descritos

no Anexo I do Contràto dê Cessão Fiduciária 02;

Significa a totalidade dos direito5 creditórios decorrentes da

alienàção das unidãdes do Empreendimento 03, conformê descritos

no Anexo ldo Contrato de Cessão Fiduciária 03:
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"Direitos Creditórios 04": Significa a totalidade dos direitos creditórlos decorrentes da

alienação das unidades do Empreendimento 04, conforme descritos

no Anexo I do Contrâto dê Cessão Fiduciáriâ 04;

SiBniÍica a totalidade dos direitos creditórios decorrentes da

alienâção das unidâdês do Empreendimento 05, conforme descritos

no Anexo I do Contrato de Cessão Fiduciáíia 05;

Significa a totalidade dos direitos creditórios decorrentes da

alienação das unidâdês do Empreendimento 06, conforme descritos

no Anexo I do Contrato de Cessão Fiduciáriâ 06;

"Direitos Creditórios 05"i

"Direitos Creditórios o6":

"q!ete§-çedÍOi-s!": Significa os Direitos Creditórios 01, os Direitos Creditórios 02, os

Direitos Creditórios 03, os Direitos Creditórios 04, os Direitos

Creditórios 05 e os Direitos Credjtórios 06, quando referidos êm

conjunto;

"Qr-Lc{9$qaq24&p§": Significa os Direitos Econômicos 01,

Direitos Econômacos 03, os Oireitos

Econômicos 05, quando referidos em

os Direitos Econômicos 02, os

Econômicos 04 e os Direito§

conjunto;

"9rct9§-E!9-quEç9§]l-1" I Sâo os vâlores a pâgâr pela Devedora relàtivos às euotas, ou seja,

direitos de crédito, de qualquer natureza, presentes eÍuturos, detidos

por quãisquer dos quotistas contra a Devêdora, seja em Íunção dâ

titularidâde de quotas do capital social da Devedora, seja por

qualquer outra razão, tais como, mas não limitado â, os

adiantâmentos para futuro àumênto de capital, bem como os Írutos,



Íemo de securitizoção de Qérlitos tnobilidrios .lo 31e sétie do P Emitsão de ceítifrcddos de Re.ebíveís lnobiti,áttos .to
Ttuvesth Securiti2ddoto 5.A., tinodo en 25 d. ogosto dê 2020, enúe o fiavessia Secutirizodoto 5,A., no quolidode de
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"Direitos Econômiros 02":

"Srerlg§llqlpoEg§_Sg"

rendimentos, vântagens, distribuiçôes e proventos em dinheiro,

distribuição de lucros, juros sobre câpitâl próprio e remuneração a

título de pro labore, e outíãs vântagens de cunho patrimonial

similares, relacionados às Quotas dâ Devedora;

São os valores â pâgar pela 5PE 7 Fontes relativos às quotas da SpE 7

Fontes, ou seia, direitos de crédito, de quâlquer naturezâ, presentes

e futuros, detidos por quâisquer dos quotistas contra a SpE 7 Fontes,

sêja em funçâo da titularidade de quotas do câpital sociâl da SpE 7

Fontes, seja por quâlquer outrâ razão, tais como, mas não limatâdo a,

os adiantamentos pârâ futuro aumento de capital, bem como os

frutos, rendimentos, vantâgens, distribuiçôes ê proventos em

dinheiro, distribuiçâo de lucros, juro5 sobre câpital próprio e
rêmuneração a titulo de pro lâbore, e outrâs vantagens de cunho

patrimon ial similares, relacionados às quotas dê SpE 7 Fontesj

São os valores a pagar pela SpE Fiji relativos às quotas da SpE Fiji, ou

seja, direitos de crédito, de quâlquer natureza, presentes e futuros,

detidos por quâisquer dos quotistâs contra â SpE Fri, seja em função

dâ titularidade de quotas do capital sociat da SpE Fiji,, sêja por

qualquer outra rãzão, tais como, mas não limitado a, os

adiãntâmentos para futuro aumento de câpital, bem como os frutos,

rêndimentos, vântagêns, distribuições ê proventos em dinhêiro,

distribuição de lucros, juros sobre capital próprio e remuneração a

título de pro laboíê, e outras vantâ8ens de cunho pàtrimonial

similares, relâcionâdos as quotas da SpE Fijr:



Íemo dê Se.uitiroçõo de C.éditos lhobiliátios dd 31e 5éíiê .to 7o Enissão de Cenifr.o.los .le Becebíteis tmobitititios .to
t@vessio Securitizo.loto 5.A., frrúodo .m 25 de ogosto rle 2020, entrc a Tftvessio Secuiüzortotu s.A., na qudtido.te de
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"qi.rci!eeEs!0a&e§-Q1" :

"AreXg§lqalqnE9§_al"

"99qu.tr9ü9s_q.LQpcr!çê.s":

São os valorês a pagar pela Devedora íelativos às quotãs da SpE

Resêrva DNA, ou seja, direitos de crédito, de quâlquer naturezâ,

presentes e futuros, detidos por quaisquer dos quotistàs contra â SpÉ

ReseNa DNA, seja em função da titularidade de quotas do câpital

social dê SPE Resêrvâ DNA, seja por qualquêí outra razão, tais como,

mas não limitado a, os adiantâmentos para futuro aumento dê

capital, bem como os frutos, rendimentos, vantagens, distribuiçôes e

proventos em dinhêiro, distribuição de lucros, juros sobre capital

próprio e remuneração a título de pro labore, e outras vantagen5 de

cunho patrimonial similares, relacionados às quotas da SpE Reserve

DNA;

São os valores ê pagâr pelâ SpE VtW relativos às quotas dã SpE VtW,

ou sela, direitos de crédito, de qualquer nâtureza, prêsentes e futuros,

detidos porquaisquer dos quotistas contrâ a SpE VlW, seja êm função

da titularidade de quotas do capital social da SpE VtW, sêja por
qualquêr outra razão, tais como, mas não limitado a, os

adiantàmêntos para Íuturo àumento de capital, bem como os frutos,
rendimentos, vantagent distribuições e proventos em dinheiío,
distribuição de lucros, juros sobre capital próprio e remuneração ã

título de pro labore, ê outras vântagens de cunho patrimonial

similarês, relacionàdos às quotas da SpE VIW;

a CCB, o Contratode Cessão, a Escriturâ de Emissão de CCl, o Contrato

de Cessão Fiduciária 01, o Contrato de Cessão Fiduciáriâ 02, o
Contrato dê Cessâo Fiduciária 03, o Contrato de AIienação Ftduciária

de Quotas 01, o Contrato de Alienaçâo Fiduciária de euotas 02, o

)6



Íeno de 
'e.u.iai.oçõo 

de C.édhos lnobiliátios do j14 sé'iê da u Emissio de cettifrcddos .te Becehtueit tnobitititios da
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"E-oE!ae":

"Ed!§grq":

"Emoreendimenio 0l' :

"E4prqlroc!!e_q2":

Contrato de Alienação Fiduciária de euotâs 03, o prêsente Termo de

Securitização, o Contrato de Distribuição e o Bolêtim de Subscrição,

incluindo seus futuros ê êventuais aditamentos, quando mencionados

em conjunto;

A prêsente emissão dos CRlj

Sitnifica ã TRAVESSTA SECURTTTZAOORA S.A., qualificadâ no

preámbulo;

Significa o êmpreendimento imobiliárjo denominado,,Condomínio

Lotitude 23",localizado na Cidade de Ubâtuba, Estado de São paulo,

quê êstá sendo desenvolvido sobre o imóvel situado na Avenidâ

Leovigildo oias Vieira, ne 326, bairro ttâguá objeto da matrículã ns

41.978, do Oficialde Registro de tmóveis, Títulos e Documentose Civil

dê Pêssoa Jurídica dã Comarca de Ubatuba _ Sp ("Â§LU!!&!ê,,),
diretamente pêla Devedora, conforme R-5/41.978, que consistará em
um conjunto de êdificaçôes de uso misto e será composto poí 2 (dois)

setores distintos, dêsignados Setor Comercial e Setor Residencial;

Sitnifica o empreendimento imobiliário denominado ,,EdiÍício 
Set

Ribeírd' local.2ado na Cidâdê de Ubatuba, Estado de São paulo, que

está sendo desenvolvido sobre o imóvel situado na Rua Sête Fontes,

bairro Sâco da Ribeira, obieto da matricula ne 50.76g, do RGI Ubatuba,
pelâ SPE 7 Fontes, conÍorme R-3/50.76g, quê consistirá em um

edificio destinado ao fim êxclusivamentê residencial, compondo-sede

67 (sessenta e sete) apãrtamentos com vãgas vinculadas e outrâs 6

(seis)va8as de garagem autônomas;



Í.no dê securitizdçõo de Cíeditos lmobilitátios do 31r Sé'ie cla 7, Enistõo de cedili.otlos dê Recebíveis tmobitititios dc
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"Empreendimento 03":

"Emoreêndimento 04":

"Eoqee4litrs4e_q5".

Significa o empreendimênto imobiliário denominado,,Condomínio

Residenciol Fül' localizado na Cidade de Ubatuba, Estâdo de São

Paulo, que está sendo desenvolvido sobre o imóvel situado na Rua

Tibiriça, no bâirro Praia Grande, objeto da mâtrícula ne 40.947, do RGI

Ubatuba, pela SPE Füi, conforme R,3/40.947, que seíá destinado ao

fim exclusivamente residencial, com 71 (setenta e um)âpartamentos

e consistirá no conjunto de três ediÍícios designados Nâdi (bloco A),

Batik (bloco B) e Suva (8loco C)tendo-se um subsolo comum a todos

os blocos e, â partir do térreo, partes localizâdas fora dâ área de
projeção dos Blocos e partes localizadas nos blocos;

SlgniÍicâ o empreendimênto imobiliário denomínado "Condomínío

Vogo Residence" , localizâdo na Cidâde de Ubatuba, Estâdo de São

Pâulo, desênvolvido pela Oevedora sobre o imóvel situado na Rua

Plínio Françâ, ne 330, no bâirro Sâco da Ribeirâ, objêto dâ matrículâ

ns 42.381, do RGI Ubatuba, confoíme R-2/42.381, composto por

subsolo, acima doqualseencontram 2 (dois) blocos d e a pâna me ntos,

sendo um denominado Bombordo, com 18 (dêzojto) apartamentos

distribuidos em 5 (cinco) pâvimentos e o outro denominado Boreste,

com 32 (trinta e dois) apartamentos distribuídos em 6 {seis)
pavimentos;

Sitnificâ o empreendimento imobiliário denominado,,Condomínio

Misto DNA" locàlizâdo nã Cidâde de Ubãtuba, Estado de São paulo,

que está sendo desenvolvido sobre o imóvel situado na Avenida

Atlânticâ, no bairro praia Grande, objeto da mâtrícula nc 56.632, do
RGI Ubatuba, pela SpE ReseNa DNA, conforme R-8/56.632, que

consistirá em um conjunto de edificâções de uso misto e sêrá

,]a
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"Emoreendimento 06":

"EmDreendimentos":

"E!üee!-dioe!!9§

Qe§!!.ê§?g" j

"Empreendimento Eleqível"

composto por 2 (dois) setores distintos designados Setor Comercial e

Setor Residencialj

Significa o empreendimento imobilaário denominâdo "Condohínio

Residence VIW Proio Gíonde" localizado na Cidade de Ubatuba,

Estado de São Pêulo, â seí desênvolvido pela SPE VlW, sobre o

imóvel situado nâ Ruâ Bartira, nQ 67, objêto dâ matrícula ne 51.414,

do RGI LJbatuba, conforme R-2, composto por único bloco com 27

(vinte e sête) apârtâmentos residenciais, com vagas de garagens

vinculâdas,02 (duas) lojas comerciais, além de 11 (on2e) vagas de

garagens êutônomâs;

Significâ o Emprêêndimento 01, o Empreendimento 02, o

Empreendimento 03, o Empreendimento 04, o Empreendimênto 05

e o Empreendimento 06, quândo rêferidos em conjunto;

Significã o Empreendimento 02, o Empreendimento 03 e os demais

empreendimentos imobiliários dêscritos no Anexo ll da CCB;

SigniÍicâ quaisquer dos Empreendimentos cuja auditoria iurídica

tenhâ sido concluída como satisfatória à Securitizadora, cuios

respe€tivos Direitos Creditórios tenham sido validados pela

Securitizadora e cuiâs Gârantias a elês relacionadas tenham sido

constituidas em garantia da Operação e resultâdo, desde que

cumpridas as demais Condições Precedentês, em um ou mais

desembolsos dâ CCB;



Íemo dê 
'ê.utítizoção 

de Creditos lmobillá.íos do 31s 5é e .!o 1, EnBsõo .le CeníJi.orlos de Recebívets tnobitiórios do
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"Escritura de Emissão dê CCl"t Significa o "lnstrumento Porticulot de Emissõo de Cédulo de Crédito

lnlobiliório lntegrol sem GoÍontio Reol lmobiliólio sob o Fomo

Escritutol,;

"Escriturador": A ITAÚ CORREÍOFIA DE VALORES S.A., instituição Íinancêira, com

sede na Cidâde dê São Pâulo, Estado de Sâo Pâulo, nâ Avenidâ

Britadeiío Fêria timã, ne 3.500, 3s andar A (Parte), anscrita no CNPI

sob o no 61.194.353/0001-@;

"Eventos dê Vencimento São os eventos que acionam o vencimento ântecipâdo da CCB, que

Antecioâdo": estão descritos no item 5.3. da CCB e abaixo transcratos:

(i) cisão, fusão, incorporâção ou qualquer forma de alteração orl

reorganizâção societária envolvendo a Devedora, desde que tal

alteração ou reorgânização âcârrete â traôsferência do controle

acionário {conforme definição de controle prevista no artigo 116 da

[ei das sociedades por Ações), direto ou indireto, da Devêdora, da

sPE 7 Fontes, da SPE Fiji, da SPE Reserva DNA (câso o

Empreendimento 05 tenha se cãracterizado em Empreendimento

Elegivel) e/ou da sPE VIW (caso o Empreendimento 06 tenha 5e

caracterizâdo em Empreendimento Elegível) para terceiro, que não

5ejâm os Avalistas, exceto se tal transferên(ia de controle decorrer

de couso mottis;

(ii) caso seja apurado qualquer descumprimento de obrigação,

omissão dolosa ou culposâ or, falsidade, ou, em qualquer aspecto

íelevante, sejâ constatada alguma imprecisão, incorrêção ou

30
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omissão imputável aos Avalistâs, à Devedora, à SPE 7 Fontes, à SPE

Fiji, à SPE Rêserva DNA (caso o Empreêndimento 05 tenha se

cãracteri2ado em Empreendimento Elê8ível) e/ou à SPE VIW (caso o

Emprêêndimento 06 tenha se caracterizado em Empreendimento

Ele8ível), em qualquer declaração, informãção or, documento que

houver sido Íirmado, prestado ou entreguê relativo à Operação;

(iii) extinção, liquidação, insolvência, dissolução, pedido de

falência ou rêcuperação judicial feito por têrceiros contra a

Devedora, a SPE 7 Fontes, a sPE tiji, â SPE Reserva DNA (câso o

Empreendimento 05 tenha se caracterizado em Empreendimênto

Eletível) e/ou â SPE VIW (caso o Empreendimento 06 tênha se

caractêri2ado êm Empreendimento Elegível), ê não elidido no prazo

legal ou pedido de autofalência, bem como pedido de recupêÍação

extrãjudicial ou judicial da Dêvêdora, da SPE 7 Fontes, da SPE Fiji, da

SPE Resêrva DNA (caso o Empreendimento 05 tenhâ se caractêrizâdo

em Empreendimênto Elegivel) e/ou da SPE VIW (caso o

Empreendimento 06 tenha se câracterizãdo em Empreendimento

Elegível),, independentemente de ter sido requerida homologação

judicial do plâno respectivo e independentemente de dêferimento

pelo juízo competente, ou submissão a qualquer credor de pêdido

dê negociação de plano de recuperação extíâjudicial;

(iv) propositurâ de âção que objetivê a insolvência civil de

quâisquer dos Avalistas, ou de ação ou pedido afim contra quaisquer

dos Avalistas (como, exêmplificativamente, um incidente dê

declarâção de insolvência civil em determinado processo de que os

31
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5.A., fi.nodo en 25 de ogosto.lê ZO2O, êrtê o Írcvessio Sectiti2odo.o 5,A., nd quotic,ode de

conpdâhio enittotc cl6 CRI e o vórtx Disttibuido.c de fhulos e votorcs Mobitiátio, Lrdo., nc quotitlode d. ogeate

Avalistâs sejàm parte), em qualquer dos casos retro, quê não seja

gârahtida em juízo no valor da ação proposta ou extinta dentro de

até 180 (cento e oitentâ) dias contados da citâção ao Avalista, ou,

ainda, propositura de ação de auto-insolvência civil por quaisquer

dos Avalistâs;

(v) falta de cu mprimento, no prazo e forma devidos, de q ualquêr

obri8ação pecuniária, principal ou âcessóraa, contraída no âmbito dà

Cédula, o que inclui o PâBamento Antecipado Compulsório, a

recomposição do Fundo de Reserva e/ou do Fundo de Despesa§, não

sànado no píazo de ate 7 (sete) Dias Úteis da data em que tâl

obrigação se tornou devida;

(vi) vencimento antecipâdo de qualquer contrato, cédula ou

instrumento Íirmado com quaisquer instituições Íinanceiras: (a) da

Devedorâ, em valor individuâl ou agregado igual ou superior a

RS 4.000.000,00 (quatro mithões de reais); (b) de quaisquer dos

Avalistas, em valor individual ou agrêgado igual ou superior a

RS 4.000,000,00 (quatro mithões de rêais); e/ou (c) dâ SpE 7 Fontes,

da SPE Fiji, da SPE Reserva DNA(caso o Empreendimento 05 tenha sê

caràcterizado em Empreendimento Elêgívêl) e/ou dâ SpE VtW (caso

o Empreendimento 06 tenha se câracterizâdo em Empreendimento

Elegível), em valor individual ou agregado igual ou superior â

RS 4.000.000,00 {quatro milhões de rears),

(vii) se as Garantias: {à) não forem dêvidamente eÍêtivadas ou

formâlizadâs, segundo os dispositivos contratuais ou legais

l2



fetmo í,e secuitiroção de cÉditos lnoulió.iot tlo 31e sede do 1c tnissõo de ce,l.iiicodos tle Recebíveis lnobilió.ios da
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conpanhio enissoro dot cRt e a vóÍtx Disttibuidoto .le Íítutos e votorcí Mobilititios L,Íta., nd qudtidode .te ogente

aplicávêis, ou (b) por qualquer fato atinente ao seu objeto,

tornârem,se inábeis, impróprias ou insuficientes para as5egurar o

pagamento dos valores devidos no âmbito da Cédula, desde quê tâis

questões não sejâm devidamentê sanadâs ou as garantias

reforçâdas (e aceitâs pela Securitizâdora) no prazo de 30 (trinta) dias

da data em que tornarem,se inábeis, imprópriâs ou insuÍiciêntes;

(viii) não cumprimento de qualquer decisão arbitral, mândado de

penhora ou procêsso semelhànte ou sentençâ judicial transitâda em

julgado no prazo dêterminâdo na sentençâ condenatóriâ (ou não

Íornecimento de garantia ao juízo), contra (a) a Devêdorâ, êm vâlor

individual ou agregado i6ual ou superior a RS 4.OOO.OOO,OO (quatro

milhôes de rêâis); (b) quaisquer dos Avalistas, em valor individuâl ou

agregado igrrâl ou superior a RS 4.OOO.OOO,OO (quatro milhôes de

reàis); e/ou (c) a spE 7 Fontes, a SpE Fiji, a SpE Reserva DNA(caso o
Empreêndimento 05 tenha se câracterizado em Empreendimento

Elegível) e/ou a SpE VIW (caso o Empreendimento 06 tenha sê

caracterizado em Emprêêndimento Ele8ível), em valor individualou
agregado igual ou superlor a RS 4.OOO.OOO,OO (quatro milhões de

reais)j

(ix) se for protestâdo quàlquer título de crédito, exceto se, no
prazo le8al, tiver sido validamente comprovado ao Credor, ou a sêu

cessionário, que o(s) protesto(s) foi(ràm): (a) cancelâdo(s) ou

suspênso(s); (b) eÍêtuado(s) por erro ou má-fé de terceiros; (c) o
valor objeto do protesto for dêvidamente quitado; ou ainda, (d)

Earantido{s) por garàntia(s) aceita(s) em juízo, individualmente,



Teíno de Secunti.dção de céditot lnobiliótios tlo 31t séie do ls Emissõo de ceftilico.,os de Recebívêis tmobitiários do
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contra (â) a Devedora, em valor individuâl ou agregado igual ou

superior a RS 4.000.000,00 (quatro milhões de íeais)j (b) quaisquer

dos Avalistas, em valor individual ou agregado igual ou superior a

RS 4.000.000,00 (quatro milhôes de reais); e/ou (c) a SpE 7 Fontes, a

SPE Fiji, a SPE Reserva oNA (caso o Empreendimento 05 tenha se

carâcterizado em Empreendimento Elegível)e/ou a SPE VtW (caso o

Empreendimento 06 tenha se caracterizâdo em Empreendimento

Elegivel), em vãlor individual ou agregado igual ou superjor â

RS 4.000.OOO,Oo (quatro milhôes de reais), obseNâdo o disposto no

item 11.1(ii), abâixo;

(x) não utilização dos recursos captados com êsta Cédula de

acordo com a Destinação dos Recursos, dêvidamente comprovada;

(xi) caso os Direitos Creditórios (decorrentes de

Empíeendimentos caracterizâdos como Empreendimentos

Elegíveis) deixem de ser pagos na Contâ do patrimônio Sepârado,

por âto praticado delibêradamente pela Devedora, pelê SpE 7

Fontes, pela SpE Fiji, pelâ SpE Resêrva DNA (câso aplicável), pela SpE

VIW (caso âplicável) e/ou por quâisquêr dos Avalistas;

(xii) descumprimento de quâlquer obrigação não pecun,áriâ nâo

sanado no prazo de 60 (sessenta) dias, da data em que foi
identificado tal descumprimênto, prevista na Cédula ou nos demais

Documentos da Operação;



Teno de S.curinzoçõo de crcditos tnobilititios da jle séle dd 1e E,r,issõo de cettifrcot os .!e Recebíveis tnobitiáríos .!o
Ítovêsslo Secuúaizo.toto 5.A., Íirho.,o em 25 de ogosto de 2020, entft o Íruvessio 

'ecu.itiz\do.o 
5.a., no quotidodê (le

conponhio e,,issoto clos cRt e a vóttx Disttibuklora .!ê Íhubs e votorcs Mobitiátios Ltdo., na quotirtode .te agente

"Fundo de Reserva',:

"Garantias":

(xiii) mânutenção da validade e vigênciâ de apólicê de seguros quê

cubra o custo totâl das obrâs do Empreendimento 02 ê do

Empaeendimento 03, emitidâ por Seguradora de píimeirâ Linha, até

o término das obras de desenvolvimênto dos referidos

Empreendimentos;

(xiv) caso sejã apurâdo pela Securitizâdora, êm quaisquer dês

Verificações Trimestrais (abâixo dêfinidas), q{re as dívidas e

contingênciâs dos Avalistas, da Devedora, da SpE Fiji, da SpE 7

Fontes, da SPE Reserva DNA (caso o Empreendimento 05 tenha se

caracterizado em Empreendimento Elegível) e/ou dâ SpE VtW (caso

o €mpreendimento 06 tenha se caracterizado em Empreendimento

Elegível) são superiores ao patrimônio vinculado à operação, nos

termos previstos das Verificâçôes Trjmêstrais.

São Eventos dê Vencimento Antecipado automáticos, os eventos

listados nas âlíneâs ,,jjj,,, ,,y:,,,\,, e,,i! acima. Os dêmais evêntos

dependem dê aprovação em Assembleiâ Geralde lnvestidores;

É o fundo constituído na Conta do pâtrimônio Separado, no vaÍor
inicial de RS 300.000,00 (trezentos mil reais), cuios recursos serão

destinados ao pa8amento das Dêspesas do patrimônio Separado e,

caso nêcessário, ao pagamento da Amortização programadâ e dos

Juros Remunerâtórios;

O Avâ1, as Cessões Fidu.iárias de Oirêitos Creditórios e as Aliênaçõês
Fiduciárias de Quotas e Cessões Fiduciáriâs dos DiÍêitos Econômicos,



Íe.no de Se.uiti.oção de Céditos lnobiliátios dd 31! série .to 7, Emissão de Certif.d.lot .te Rê.ebiveis hobitiórios do
hovestlc se.uiti.odoío 5.A., Íinodo en 25 de aEotro de zo2o, eane o úovessio secu'itizoctoto s.a., no quolitlodê tre
conponnio emissoto tlos cqt e o vórtx Drsttibuidoru de Títuros e voro.es Mobitiótios Ltdo., nd quotidode de dgefie

"l§!:M":

"l-L5!-ru§es-çy.U_3!9" :

"Usü!rêely-U_414":

quando referidos em conjunto.

lmpoítante ressaltar que: (i) a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 04 será constituída apenâs se o Empreendimento 04 vier

a ser considerado um Empreendimento Elegível, situaçâo na quâl

será realizado novo desembolso da CC8 (após o primeiro

Desembolso, abàixo dêfinido); (ii) a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 05 e a Alienação Fiduciária de euotas e Cessão Fiduciária

de Direitos Econômicos 05 serão constituídâs apênas se o

Empreendimento 05 vier â ser considerâdo um Empreendimento

Elegível, situação na qual será realizado novo dêsembolso da CCB

{após o Píimeiro Desembolso); e (iii) a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 06 e a Aliênação Fiduciária de euotãs e Cessão Fiduciária

de Direitos Econômicos 06 serão constituídas âpenas se o

Empreendimênto 06 vier a sêr considerâdo um Empreendamênto

Elegível, situâção na qual será realizado novo desembolso da CCB

(após o Primeiro Desembolso).

O Índice Geral de prêços para o Mercado, calculado e divulgado pelà

Fundâção Getúlio Vartas;

A lnstrução da CVM na 358, de 03 de janeiro de 2002, conÍorme

alterâda;

A lnstrução da CVM ns 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

altêradâ;



fermo de Secuitizoção de Créditos lnoüliáíios do 31t séie do 1, Enissõo de Certif.ddos .!e Recebíveis tnobltiáííos rto
Írotessio Sêcutiti2odoto 5.A., fmodo en 25 de ogosto ele 2020, eltrê o Íftvessio Secu tizodo.o 5.A_, no quolitlode de
.onpdnhio enissoro ,los CBI e a Vónx Disttibuidord de Íítulos ê Vdlotês Mobilitiiios Ltda,, no qudli.lode .lê ogentê

"lnstrucão CVM 476":

"lnstrucão CVIVI 539":

'l-!§l4rêelyMlg3":

"lnvestidoríes)":

"lnvestidoíesl

Profissionêl(as)":

A lnstrução da CVM ne 476/09, de 76 de janeiro de 2009, conforme

altêrada;

A lnstrução da CVM ns 539, de 13 de novembro de 2013, conforme

alterada;

A lnstrução da CVM np 583, de 20 de dezembío de 2016, conforme

alterãda;

SigniÍi.am os titulares dos CRI;

Os investidorês profissionâis, conforme definidos no artigo 99-A da

lnstrução CVM 539;

"lnvestidoríes)Oualificado(sl": Os investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9e,B da

tnstrLrção CVM 539;

"l-!yc§!hÊr!9§_PqEttde!": São os investimentos realizados com os recursos mantidos no Fundo

de Reservâ em: titulos públicos, títulos e valorês mobiliários e outros

instrumentos financêiros de renda fixa de emissão de instituições

financeiras de primeira linha e/ou fundos de renda Íixa classjÍicados

como Dl, àdministrados por instituições finânceiras de primeira ljnha,

com liquidez diáriâ. Entende-se como fundos de rendà fixâ

clâssificados como Dl os fundos que aplicâm, no mínimo, 95%

(noventã e cinco) do pâtrimônio nos títulos públicos federaas do

tesouro direto, atrelados ao CDI - Certlficãdo dê Depósito



Íermo .12 se.uriüzoção de ctéttitos tnofiliórios do 3re sê'i. do 1, Enissão de cenifrcottos .te Becebiveis tmobitiótios cto
Íftvetsio Securiti.octoto 5.A., firnodo en 25 de agosto de 2020, entte o novessio secuitizo.toto s.a., no quotiÍtode de
.onponhid enisto.a clos c8t e o vótb. Disttibuidoto cle Thutos e volorcs Mobitiános Lt.!a., no qualida.!ê de ogeate

"lOF/Câmbio":

lnterbancário - ou à Selic ou em títulos privados de baixo risco;

O lmposto sobre Operâções Financeiras de Câmbio;

"L9-[l]igl9§": o tmposto sobre operações Financeiras com Títutos e vâlores

Mobiliários;

"le§A": O índice Nacionâl de preços âo Consumidor Ampto, câlculado e

divulgâdo pêlo tnstituto Brasileiro de Gêografia e Estâtísticâ;

"188E": o tmposto de Rênda Retido na Fontê;

"l-8!J": O lmposto de Renda da pessoa Juíídica;

"lq9§___8Crn@gêjé!9§,, or Os juros Remuneratórios dos CRt, conforme o cátcuto descrito nâ
"Bc!-c!gIaE&": cláusula quinta deste Têrmo.

"!9_L1!4":

"!ci-19€11":

A Lei ns 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterâdaj

A Lei ne 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada;

"Leidas Sociêdades oorAcôes,,: A Leine 6.404, de 15 de dêzembro de 1976, conforme alterada;

"UqA": MDA - Móduto de Distrjbuição de Ativos, administíado ê

operacionâlizado pela 83 _ Segmento CETIp UryM;

"Multâ lndênizatóriâ',: Obrigação âssumida pelos Avâlistas e pela Devedorâ perante a

Emassorâ, nos teímos da Cláusrrlê 4.1. do Contrato de Cessâo. acerca



Tê.no de sêcutiti.dçdo rle Üé.litos tnobilititios dd 31s Sétiê do le Edissõo de Cenifr.odos .!e Recebiveis lmobiüónos do
f.ovessio SccuÍitizddo.d 5.A., fr. odo en 25 dê ogotto d. 2020, ente o Trutrcssio Secuíitizodôto 5.A., no quoti.tode .!e
conpoahio enisso.o dos CRt e o Vóttt Disttibuit!ôrc de riaulos e Vdlorcs Mobitiátios Lttlo., id quolidode de ogente

"Obriqacões Garantidas":

"a!i&r0e:--§êre!Bl!:iê

çÉ!.cle":

"Obriqacões Gârantidas da

Multa lndenizâtória:

da existênciâ integíaldos Créditos lmobiliários e da CCB, assim como

por suà exigibilidade, legitimidâde e corrêta formãlização, de forma

quê os Avalistas e a Devedora sê comprometeram indenizar a

Emissora, dê forma solidária, nos termos do Artigo 275 do Código

Civil, após dêcisão judicial que envolva discussão quanto à êxistênciâ

ou exigibilidade dos Créditos lmobiliários ou da CCB, bem como por

qualquer terceiro, com qualquer fundamento, inclusive com base na

nulificação, anulaçâo, declaração de ineficácia, íescisão, resolução,

resilição, ou denúnciâ, â quâlquêr têmpo, dâ Cédulâ, dos Créditos

lmobiliáíios e/ou da Cessão de Créditos;

As Obrigaçôes Garantidas da Cédula, as Obrigações Garantidas da

Multa lndenizatória e as Obrigações Gârantidas dê Despesâs, quândo

referidâs êm conjunto;

São todas as obrigaçôes, principais e acessórias, assumidas e que

venham a ser âssumidâs pela Devedorâ na CCB, incluindo, mas não se

limitândo ao adimplemento das obrigações principàis ou acessóriâs,

pecuniárià5 ou não, tais como os montantes devidos ê título de valoí

de principâ1, atualização monetária, juros remuneratórios, prêmios,

êncargos moratórios e demais encârgos legais e contratuais de

qualquer naturera de responsabilidàde da Devedora nâ Cédula, o

que inclui o pagamento de todas e quaisquer despesas incorridas

parâ êmissão, cobrânça, execução e pagamento da CCB;

São as obrigâçõês, principais e acessórias, assumidas e que vênham

a ser assumidas pela Devedora e pelos Avalistas no Contrato de



Íe ho rle Se.uinzoção de cíétlitos lnobilitóiios do 31e sé e do le Enissõô de cedífrcdttos .te Recebiveis tmobitiótios da
Írovessio secu tlroclo.o 5.A.' fimodo en 25 de agosto de 2020, edtre o Íevesno secuiti2ddord s.a., no qucti.lodê .,e
conponhia e,nis',ro clos cRt e o vóttx Disúibuíúru de Títulos e vobrcs Mobiltó.io, Lt ta., no quotittode rle ogeite

"9b!ceç0e!-ç!I!!!&ulc
Desoesas":

"9Uc3!oÊL-q!Ia!] ,eÉ

ç8!":

"Oíerta" ou "Ofertà Publirã

Rêstrita":

' E!c! rnc4s----!dcgEdp

Comoulsório da CCB":

Cessão, incluindo, mâs não se limitândo a Multa lndenizatórià,

conforme deÍinida no item 4.1. do Contrato de Cessão

São as obrigações de recomposição do Fundo de Reservà no valoí dê

RS 300.000,00 (trezentos mil reais) constituído na Contâ do

Patrimônio Sepàrado, nos termos da cláusula 2.1.2. do Contrato de

Cessão e do pagamento intêgral de todas ê quaisquer despesas

incorridas com o pagamento, ã cobrança e â execução de (1)garantias

dos Créditos lmobiliários, e (2) de quaisquer obrigaçôes no âmbito da

Cédulâ, da Escritura de Emissão de CCl, do Contrato de Cessão e/ou

as Despesas do Pâtrimônio Sepâràdo, nos têrmos da leiedeste Termo

dê Secuíitização;

São âquelas descritas no itêm 8.1_ deste Termo;

A oferta pública com esforços restritos de distribuição dos CRl,

realizada pelo Coordenador Lider nos termos da lnstrução CVM 476 e

do Contrato dê Distribuição;

A Cédula, e consequentêmente os CRl, deverá ser amortizada

antecipada e compulsoriamente, nã ocorrência dos seguintes

eventos:

{i) existência de sãldo remanescente na Conta do patrimônio

Separado, âpós a reâlização dos pâgâmentos píevistos nas alíneas ,,i,,

e "ii" da Cláilsula 4.1.1. ê de Cláusuta 4.1.3, da Cédulâ, resultará na

obrigação de utilização dâ totàlidade de tàis recursos remânescentes

no Pagamento Antecipado Compulsório;

4t)



fetmo de Secu tizoçõo de C.édiros tnobiliátios do 31s Séie .!o lP Eínissõo de Ceftíficodos tlê Recebíveis lmobiliátios tld
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(ii) caso seja identificâdo algum Evento de Substituição

(conforme definido na Cédula) e, por qualquer motivo, não seja

possível a reâlizâção da Substituição (conforme definida na Cédula)

no pra20 de até 60 (sessenta) dias contados do Evento de

Substituição, a Devedora se compromête â realizar o Patamento

Antecipado Compulsório da Cédula no valor equivâlente âo valor

prêsênte do(s) Compromisso(5) de Venda ê Compra que deveria(m)

ser substituído(s), âcrescido da Remuneração, calculada pro ruto

temporis, desde a Data de Desembolso ou dêsde â última Dâtâ dê

Pagamento, o que ocorrer por último, até a data do respectivo

pagamento; e

(iii) conforme previsto na Cláusula 11.3.(ii), abaixo, câso a

Devedora vênha a renêgociêr têrmos e condições dos Compromissos

de Venda e Compra, ressalvado quando tal Compromisso de Venda

e Compíâ seja objeto de Substituição e/ou quando o Credor anuir

com referida âlteração/redução, e tâl nêgociação resultarl

(a) em redução do saldo devedor do respectivo Compromisso dê

Vêndâ e Compra, a Devedora deverá realizâr o Pâgâmento

Antecipado Compulsório da Cédula no valor equivâlentê à diferençâ

entre o vâlor presente do Compromisso de Venda e Compra original

e o valor presente de tal renegociação; e/ou

(b) no âumento do prazo de vencimento do rêferido

Compromisso de Venda e Compra em prâzo superior ao da Cédulâ,



Termo de kcutitizoçõo de CÉdhos lnobiliários tlo 3le 
'éie 

da t4 Enissôo de Ceüfcotlot tlê Rê.êbiveis tdobilitirios da
Írcvetsio Secuitizodotd 5.A., frnnodo en 25 d. ogosto dê 2Om, entre o ftuvêsnd Se.uiti2o.loto 5.A., na qucli.ld.le .te
compannio enlssoto dos CBI e o vóttx Disttibuitloto cle Íítulos e volorcs Mobilió.ios Ltda., na quolidorle de ogente

"Pasamento Àntecioado

deverá íealizar o Pagamento Antecipado Compulsório da Cédula no

valor equivâlente âo valor presente do montante que será pago após

o vencimento original de tal Compromisso de Venda e Compra,

acrescido da Remuneràção, câlculâda pro roto fempois, desde a

Data de Desembolso ou desde a última oata de Pagamento, o que

ocorrer por último, âté a data do respectivo pa8amento.

Em qualquer das situaçôes previstas acima, o Pagamento Antecipado

Compulsório da Cédulâ deverá ser realizado pela Devedora em cada

Data de Pagamento da Cédula, mediante pagamento do saldo do

Valor de Principal da Cédula a ser amortizado, acrescido (i) dos Juros

Remuneratórios da CC8, calculados sobre o saldo devedor calculado

pro roto temporis desde a data de desembolso ou desde a última Data

de Pagamento, o que ocorrer por último; e (ii) dos Encargos

Morâtórios, caso aplicável, e demais encargos devidos e não pagos

âté â data do efetivo PaEamento Antecipado Compulsório dã CC8.

A Devedora podêrá realizar o pagamento antecipado total ou pàrcial

da Cédula a qualquer momento, desde que notifique a Emissoíâ com

no mínimo 30 (trinta) dias da data prevista para o pré pagamento,

mediante o pagamento do saldo do Valor de Principal da Cédula a

ser amortizado, âcrescido (i) dos Juros Remuneratórios da Cédula,

calculados sobre o saldo devedor calculàdo pro toto tetnpotis desde

a dâtâ dê desêmbolso dâ Cédula ou desde a última Data de

Pagamento da Cédula, o que ocorrer por últimoi (ii) dos Encargos

Moratórios, caso aplicável, e demais encargos dêvidos e não pagos

até a data do êfetivo Pagamento Antecipado Fâcultativo dâ Cédula,

Facultativo da CC8":

n1



Íemo de Secüritirdçõo ele üéditos lnobiliótios .lo 31, kie do t, Enissão de Ceftifrcddos de Recebíveis tnobititttios do
Tftvessio Securítizodoto 5.A., ft odo en 25 de ogosao de 2020, eâtre d ftuvetsio kcutiti2ottoto S.A-, oo quoticlode de
conponhio enissoto dos CRI ê o vtito< Disttibuirtorc .!e TÍtutos e Votorcs Mobitiátios Ltdo., ao quolido.le cte oEênte

,,!§,,:

"ercre-ds..LdsE!!r.ê!ê.a" :

"Prêmio":

"Qu.qlq.:":

"Egsrrocld-u!É-rlql' :

e do (iii) Prêmio pelo Pagamento Antecipado da Cédula.

A Contribuição ao Programa de lntegração Social;

Os CRI sêrão integralizâdos à vista, na data de subscrição, em moêda

corrente nacionâ1, pelo seu Valor Nominâl Unitário na primeira oata

de lntegralização ou pelo Valor Nominàl Unitário devidâmênte

atualizado monetâriâmentê ê acrescido da respectiva rêmuneração

dêscrita neste Termo, cdlculdda pro roto temporir, desde a primeira

Data de lntegrâlização até â data de suâ êfêtiva integralização, por

intermédio dos procedimentos operacionais estabelecidos pêlâ 83 -

se8mento CETIP UÍVM;

É um prêmio regressivo devido pêla Devedorà, caso esta optê pêlo

Pagamento Antêcipado Facultativo da Cédulâ, de acordo com o

dêcurso do prazo dâ respectiva Cédula, conforme descrito no item

6.2.1. dêste Termo.

Significa a totalidâdê das quotas dà Devedorâ, da SPE 7 Fontes, da

SPE Fiji, as quais Íoram alienadas fiduciariamente êm gârantiâ das

Obrigaçõês Gãrantidas, bem como da SPE Reservâ DNA ê/ou da SPE

VlW, as quais poderão ser alienadâs fiduciariamente em garantia das

Obrigàçôes Garantidâs, nos termos dos Contratos de Alienâção

Fiduciária de Quotas;

O regime fiduciário instituído pela EmissoÍâ sobre os Créditos

lmobiliários, rêprêsêntados pêla CCl, sobre as Garântias, bem como



fe.õo d. Se.uitizoçõo de C.éditos tnobilióriot .to 31s Sé.ie .rc Y Enlssõo de cettili.o.los de necebíveis tnobilió.ios cto
Tftvesslo S.cuiüzodoto 5.A., frnnodo em 25 cle ogosto de mZO, eâue d Írcvêssio kcuthizodoío S.a-, no quolidode de
componhio enissoro dos CRI e a Vóda Oisnibui.loto de Títttot e Votcrcs Mobilióios Ltdd., no quotidode de o?entê

sobre todos e quaisquer outros direitos, tarantias, privilégios,

preferências, prerrogativas e ações anerentes aos Créditos

lmobiliários, tâis como recursos financeiros, multas, juros,

penalidades, indenizações e demais acessórios eventuàlmente

devidos, originâdos d05 Créditos tmobiliários, dâs Garantias, da Conta

do Patrimônio Separado, na forma do artigo 9s da 1ei9.514 e deste

Têrmo;

"Relatório dê Destinacão O relâtório semestrâl que a Devedora dêveÍá enviar à Securitizadora

Eg!!lA": e ao Agente Fiduciário, no dia 15 dos mesês de agosto e fevereiro, a

partir da Data de Desembolso, nos termos do Anexo lll da CCB,

comprovando que os rêcursos êstão sendo utilizados de acordo com

a Destinação dos Recursos.

"Remuneracão da Emlssora": É remuneração mensal devidâ à Emissora pela administração do

Patrimônio Separado, prevista no item 9.2. e seguintes dêste Termo;

"Resqâte Antecioado

Comoulsório dos CRl":

"§crvisg",

Significa o resgate antecipado compulsório dos CRl, que ocorrerá nâ

forma prevista nos itens 6.1., 6.2. e 6.3. deste Íêrmo;

Arke Serviços Administratjvos e Recuperação de Crédito Ltda., inscritâ

no CNPJ sob o ne 17.409.378/0001-46, que prestârá os seNiços de,

dentre outros, cobrançã ê verificação dos pagamentos realizados

pelos Adquirentes na Conta do Patrimônio Sepâíâdo; negociâção de

eventuâis inadimplementos no pagâmênto dâs pârcelâs;

àcompanhâmento dos êventuâis distrâtos, de forma a pêrmitir a

rêâlização do aditamento ao Contrato de Ce55ão Fiduciária;



Íe.no de Secu.iaizaçõo .le Oéditos tnobiliótios .lo 31e ie.ie do 1. Edissõo dê Certilcctl6 .le Re..bíueis lmobilános dc
Ttdvessio Secu.itizadoÍd 5.A., frmado e 25 de ogosto dê 20m, eatrc o rruvessio Secuitizottoto 5.A., no quotitlode de
conponhio emisson rlos CRI ê o Vótu Dkttibuidotd de iitulos e volores Mobiliários La.td., no quolido.le de ogente

"SPE 7 Fontes"l

"§!!l]i!",

"SPE Reserva DNA":

"5!!l!t4":

"Termo dê Secuíiti2âcão"

'tue":

'Titulares de cRl":

"Yê.ler-d!.]qcsÉe":

"Valor Nominal Unitário":

O píesente Termo dê Securitização de

Série da 1r (primeira) Emissão de

lmobiliários da Emissora;

05 titulares dos CRl, em coniunto;

E vâlor nominâl unitário de cada

correspondente a RS 1.000,00 (um

Créditos lmobiliários da 314

Cêrtificados de Recebiveis

SiSnifica a 7 Fontes Empreendimentos lmobiliários SPE l-tda., inscrita

no CNPI sob o p 25.533.602/0001-35, sociedade responsável pelo

desenvolvimento do Empreendimento 02;

Significa â Füi lncorporadora SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o a

21.749.8a2/O001-98, sociedâde responsável pelo desenvolvimênto

do Empreendimento 03;

SiSniÍica a ReseNa DNA Empreendimentos lmobiliários SP€ Ltda.,

inscrita no CNPJ sob o e 18.580.025/0001-77, sociedâde responsável

pelo desênvolvimento do Empreêndimento 05j

Significa à Residence VIW Prâia Grande SPE Ltda., inscrita no CNPI sob

o ne 29.ú7.776/0001-56, socíedade responsável pelo

desenvolvimento do Empreendimento 06;

A importáncia que a Emissora patará a Cedênte pelâ âquisição da CCg

e dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, nos termos do

Contrato dê Cessão ê da Cláusulâ 2.4. destê Termo de Securiti2ação;

CRl, que, na oata de Emissão,

mil reâis);



fe.no de Secutitização de Üéditot t obilititios do 3re Sétie dd 7, Enissõo de Ceniticddos .!e Recebíveis tnobilrátios .lo
fruvessio Securitizodoto 5.A., fr nddo en 25 de dgosto de 2Om, ente i Trovessid Secutititudom 5.A./ ,o quolido.le de
.onpdnhiô enissoto dos CRt e o vótÍx Disttibuidoto de Títulos e Volores Mobiliátios Lt to., no quolidode de oqente

"Veíif icâcões Trimestrais": SigniÍica a verificâção prevista na cláusulâ 11.4 da Cédula, nà quàla

Devedorà 5e obriga a comprovar trimestralmente à Securitizadora,

até o último dia dos meses de janeiro, abíil, julho e outubro quê â

(a) somatória do (a.1) pâtrimônio líquido da Devedora, da SPE 7

tontes, dâ 5PE Fiji, da SPE Reserva DNA (caso o Empreendimento 05

tenha se caracterizado em Empreendimento €legível) e/ou da SPE

VIW (caso o Empreendimento 06 tenha se caracterizado em

Empreendimento Elegível), calculado com bâse em balancete

trimestralj (a.2) com o valor das unidadês em estoque dos

Empreendimentos Elegívêis; e (a.3) dos Direitos Creditórios de

Empreendimentos Ele9i\reis. seio superiot à (b) somatória do (b.1)

saldo devedoí do Valor de Principal Atualizado; (b.2) das

contingências dos Avalistas, da Dêvêdora, da SpE 7 Fontes, da SpE

Fiji, da SPE Reserva DNA (caso o Empreendimento 05 tenha se

caracterizado êm Empreendimento Elegível), dâ SpE VIW (câso o

Empreendimento 06 tenha se câracterizado êm Empreêndimento

Elegívêl)e dos Empreendimentos Elegívêis, o quê inclui, mas não se

lamita, às contingências fiscais, civeis, trabalhistâs, previdenciárias e

âmbientais; e (b.3) saldo devedor de outrâs dívidas e/ou

financiamentos captados pelo5 Avalistas, pelâ Devedora, pela SpE 7

Fontes, pela SPE Füi, pela SPE Reserva DNA (caso o Empreendimento

05 tenha se caracterizado em Empreendimento Elêgível)e pelâ SpE

VIW (câso o Emprêendimento 06 tenha se câracteri2ado em

Empreendimento Elegível). Para fins da apuração acima, não será

considerada como contingência as dívidâs que estejam

comprovadamente garantidas em seu valor inte8ral.



Têmo de SecuríaizoçAo dê Ctéditos tnobilidtios rlo j1s Setu da 1! Enissão de Cenili.dd$ dê Recebíveis tmobitiátios da
Ítov?stio Sccuritizodoto 5.A.,limodo en 25 de dgosto de 2020, ertre c Truvessio Sectitizodoto 5.A., no quotitto.re .!e
conponhid emissoto dos CRt e o vótàt Ohttibuidoru de Tiaulos e Votorcs Mobihtrios La.to., Do quctirh.le de aEente

"VX lnforma" Plataformâ digitâl disponibilizada pelo Agente Fiduciário em seu

websitê (https://vortx.com.br), parâ comprovação do cumprimento

das obri8açôes assumidas neste instíumento referentes ao envio de

documentos e inÍormações periódicas. Para a realizâção do câdastro

é necessário acessar https://portal.vortx.com.br/register e solicitar

acesso ão 5i5tema.

1.1.1. Exceto se expressa e diversamente indicado: (i) palavras e expressôes êm maiúsculas,

não definidãs neste Termo, terão o si8nificado prêvisto abaixo; e (li) o masculino incluirá o

Íemininoeosingularincluiráo plural.

CúUSULA SEGUNoA: osJETo E cRÉDlTos IMoBITIÁRIos

2.1. Vinculâcão: A Emissora realiza, neste ato, em câráter irrevogável e

dos Créditos lmobiliáriot dã CCI e das Gârantiâs aos CRt da 31q Série de sua

característicâs descritas na Cláusula Terceira, àbâixo.

2.3. Oripêm dâ CCt e do5 Créditos tmobiliários: A CCt,

consubstanciados na CCB, foram emitidas pela Emissora,

10.931e da Escritura dê Emissão de CCt.

representativa dos Créditos lmobiliários,

sob a forma escritural, nos termos da têi

irretratável, a vinculação

1ê Emissão, conformê âs

2.2. Lâstro dos CRI ê Cessão dos Créditos tmobiliários e da CClt A Emissora declara que Íoram
vinculados, pelo presente Termo de Securitização, os Créditos lmobiliários, representâdos pêlâ CCl,

com valor nominal total de RS 4O.OOO.OOO,OO (quârenta milhôes) em 25 de agosto de 2020, que

correspondê à intêgralldade do saldo devedor dos créditos lmobiliáÍios, cuja titularidadê foi obtida
pêla Emissora por meio da cêlebração do Contrato de Cêssão.



Í.mo & Secu izoçõo de CÉdkos línobilititios clo 3tt SétE tto le Emlssão .lê kttilcodos .le Recebíveb lmodliáíios .lo
Íídvesslo *tutítizodoro 5.A., frmodo en 25 de ogotto de 2020, eatre a Truvetsh Secuitizoclotd 5.A., no qudMo.le.te
conponhia emlssoru dos CRI e d Vóttx Disttibuidoru dê fitulos e Vdlorcs Mobi titios Ltdô., io quoldo.le de ogeote

2.3.1. A Emissora, ou têrceiros por ela contratâdos, será a responsável pela administração e

cobrança da totalidade dos Créditos lmobiliários.

2.3.2. Com relâção aos Direitos Creditórios cedidos fiduciariamente, o Servicêr será responsável

pela gestão e cobrànça da cârtêira de Direitos Creditórios, sendo certo que a Emissorâ contratará

teraeiros parã 5ubstituição do Servicêr, às erpensâs da Devedora, nâ ocorrência de quaisquer

dos seguintês eventos:

{i) caso o Servacer deixe de encaminhâr, de forma injustiÍtcadâ, o Relatório Gerencial

contemplando âs informações acordâdas, âté o 5a (qujnto) dia útll de câda mês, e desdê quê não sane

tal inadimplêmento no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de notificação da

Securlti2adora nestê sentido;

(ii) caso o Servicer envie os boletos de cobrança dos Dirêitos Crêditórios contemplândo

outrã conta corrênte parâ pagamento, que não a Conta do patrimônio Separado; e

(iii) caso o Servicer deixe de encaminhar boletos de cobrança dos Direitos Creditórios aos

Adquirentês das unidadês.

2.3.3. A CCI êncontrâ-se devidamentê custodiada junto à lnstituição Custodlante, nos termos do

§ 4s do arti8o 18 dâ tei 10.931.

2.4. Valor dâ Cessãoi Observado o disposto no subitem 2.4.4., abaixo, pela aquisição dos Créditos

lmobiliários e da CCl, a Emissora pa8ará à Cedente o Valor da Cessão na forma prêvista no subitem

24.1., abaixo, tendo-sê em vista que, nêsta datâ, os recursos do financiamento imobiriário

consubstanciado na CCB ainda não foram desembolsados pela Cedente à Devedorâ, tais recursos

serâo pagos pela Emissora, por conta e ordem da Cedente, diretâmente êm favor da Devedora,

observados os termos da CCB e do Contrato de Cessão, sendo esse pagamento considerado tâmbém,



lemo de s.curíairdçõo de créditos t ab itÉtios .to 31, Serle do tc Enissõo de cefttícddos de Recebiveis tnoutittios do
Tftvessio *cutítltudoto 5.A.' frmodo en 25 de oqosto de 2020, .nÚ. d Íravessio secu rízadoro s.a., na qudlirlotk .re
compoahio enissotd dos CRt e d Vótt Distribui.loro de Íítutos e vototês Mobttititios Lüo., no quoti.lodê tlê ogente

para todos os fins e efeitos de diíeito, como pagamento do Valor da Cessão pela Emissora à Cedente.

Observado isto, o pâBamento dos recursos do Valor da Cessâo será realizâdo em mais de uma data.

2.4.1. O Vâlor da Cessão será pago de forma fràcionada, sem a incidência de quaisquer encàígos,

pênalidades e/ou correções monetárias, dêsde que tenham sido satisfeitas todãs âs Condiçõe5

Precedentes.

2.4.2. Os recursos do Valor da Cêssão serão liberâdos/pagos à Devedora, por conta e ordem da

Cedente, sendo que o vâlor da primeira parcelâ do Valor dà Cessão será reãlizado no prazo

máximo de até 2 (dois) Dias úteis âpós o atendimento dâs Condições precedentes t, e desde que

a Dêvedora estejê adimplente com todas as obrigações previstâs na Cédula ê será equivalente

a 9,70% (novê inteiros e setentâ centésimos por cento) do Valor da Cessão, e contemplará, no

mínimo, o seguintei (i) o vâlor dê RS 3OO.OOO,OO (trezêntos mil reais), que será utitizado para a

constituição de fundo de reserva, nâ Conta do patrimônio Separado, parâ arcâr com as despesas

recoírentes dà Operação e, caso necessário, com o patamento dâ Amortazação progràmada e

Juros Remuneratórios ("r!!!9-dc-Eg!grva"); (ír) parte do varor descrito no Anexo r do contrato
de Cessão, quê será utjlizado pàra o pagamento das despesâs de estruturação da Operação
("Acspg!§_SglslÍ!&@ê91'); e (iii) o valor necessário pârà arcâr com parte da Destinâção dos
Recursos {"!Ii4gitleêtçÊ:bi9-!b!pI_!b_]}l!ãe,,). o vâtor de RS 3.885.40s,00 (três mirhões,
oitocentos e oitentâ e cinco mil, quatrocentos e cinco reâis) será transferido à contâ de livre
movimentàção da Devedora e o vàlor de RS 4.3g1.62g,35 (quatro milhôes, trezêntos e oitênta e

um mil, seisaentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) ficârá retido nâ Conta do
Patrimônio Separâdo e sêrá transfêrido pela Emissora à Dêvedora, de âcordo com o cronograma
deobrasdo Empreendimento 02 êdo Empreendimento 03, no prazodeaté 1(um)Dia útil,após
a apresentãção do laudo de medição elâborado pela Empresa de En8enharia lndependente.

2.4.3. O patamento da primeira parcela do Valor da Cessão, na forma do item 2.4., acama, será
realizado após a veriÍicação das Condiçôes precedentes I nas Dâtas de tntegralização dos CRl,



Í*mo cle Sc@.itizcçõo cle Ctétlitos lnobiliátiot cta 37s Série r,o 1, Enissão de C.úiftcodos de Re.ebíEis túobiliátios .,,
ftuwssio Sec!Íítizodoru 5,A,, frínddo en 25 de ogiosto th 2O2O,.ntrc d Trov.ssio Se.uitizodotu 5.a., no quoliíhtl,2 .!e

desde que a liquidação financeira de tais integralizaçôes tenhàm sido concluídas até âs 16h00,

inclusive, sem â incidência de quaisquer encargos, penalidades e/ou corrêções monêtáriâs, e

desdê que tenham sido satisfeitas todas as Condiçôes Precêdêntes.

2.4.4. A pârtir do pâgâmento da segundâ pâícelâ do Valor dà cessão, a totalidade dos recursos

Íicarão depositados na Conta do Patrimônio separado ê serão utilizados nos termos a sêrem

acordad05 entre a Emissora ê a Devedora.

2.4.5. A Emissora poderá realizar o pâgamento das demais pârcelas do Valor da Cessão quando

identificada a ocorrência das Condições Precedentes ll. No entanto, será admitido o pagamento

pàrcial caso quaisquer dos Empreendimêntos passem a se tornar um Empreendimento EleSível,

e desde que constituídas a5 Barântias relacionadas à tal Empreendimento Ele8ível. Por exemplo,

caso o Empreendimento 04 passe â ser considerado um Empreendimento Elegível, poderá ser

pago uma seBUnda parcela do Valor da Cêssão em montante a ser definido entre a Devedora e

a Emissora, com base no volume de Direitos creditórios elegíveis e possíveis de constituição dâ

Cessão Fiduciária respectiva.

2.5. lnvestimentos Permitidos: Os recursos mantidos nâ Conta do Patrimônio Separado serão

investidos nos lnvestimentos Permitidos.

2.5.1. Após o pa8amento da últimâ parcelâ de remuneração e âmortização dos CRl, e

cumpridas integralmente as obritaçôes da Cédula e dos CRl, conforme estipulados neste Termo

dê Securitização, a Emissora deveíá, em até 2 (dois) Dias Úteis contado dâ dâta da quitação final

dâ cédulâ, libêrâr eventuâl saldo remanêscente da Conta do Patrimônio Separâdo líquido de

impostos, para a Devedora, em conta corrente a ser informada pela Devedora.

cúusurÂ TERCETRA: tDENTtFrcaçÂo Dos cRr E FoRMA DE DrsrRrBUrçÃo



Íemo de Secutkizoçõo cle üéditos tnoúliátios do 3rc 
'éde 

do 7e E,í,itsõo de Cenilcodos de Recebíveis tmoúlrátios do
úovessh SecuÍlti2ddoto 5.A., frmodo en 25 de ogosto de mzo, ente o ÍNvesslo Se.u tlzodo.o 5.A-, no quoli.lade .le
conponhh enissoro dos CRI e o Vótt< Distibuicloto de Ííttlo6 e v.lorcs Mobi tiÍios Ltdo., no quolidode .le aEênre

3.1. Características dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cujo lâstro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, pela CCI e pêlâs Gârantiâs, possuem as seguintes características:

a) Emissão: 1a;

b) Série: 31a;

c) Quantidade de CRI:40.000 (quarenta mil);

d) VâlorTotalda Série: RS 40.000.000,00 (quarenta milhôes de reais), na oata de Emissão;

e) Valor Nominâl Unitário: RS 1.000,00 (mil reais), nê Datâ de Emissãoj

f) Prazo da Emissão: 3.829 (três mil, oitocentos e vinte e nove) diâs contâdos da Data de

Emissão;

g) Atualização Monetária: OVâlor Nominal tJnitário sêrá atualizado monetariamente pela

vâriàção anual do IGP-M, conforme previsto neste Íermo de Securitização;

i) Juros Remuneratórios: 11,00% (onze inteiro por cento), base 360 (trezentos e sêssenta)

dias corridos ("!!Ig§.lBgl!!!glel!!:!g§-);

j)Pêriodicidade de Pagamento de Amortização e Juros Remunêrâtórios: Conformê Anexo ldo

Termo de Securitização, sendo o pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios realizàdo

no dia 18 (dezoito) de cadâ mês ou no Diã Útil subsequente caso o referido dia 14 (quatorze)

não seja um Dia Útil. Ademais, observado o Período de Carência, abaixo definido, a estimativa

da primeira data dê pagamênto de Amortização ê Juros Remuneratórios é o dia 18 de setembro

de 2020.

j) Retimê Fiduciário: Sim;

k) Ambiente de Depósito, Custódia Eletrônica, Distribuição, NeSociação e Liquidação

Financeirê: 83 - setmento CETIP UTVM;

l)Data de Emissão: 25 de agosto de 2020;

m) Local de Emissão: Cidade e Estado de 5ão Paulo;

n) Data de Vêncimento: 18 dê feverêiro de 2031.;

o) Gêrantia flutuântê: Não;

5l



femo de Se.uritizoção de Oéditos lmobilitttiot do 312 Sene da ls Enissão de Cenificodos de Recebíeeis tmobilirtiot do
Ínvessio Sedrritízddoto 5.A., frmado en 25 de ogosto de 2020, entrc d nov.stio Secwítiro.lora 5.A., no quotidode de
componhio emissoro dos CRI e o Vótd Disaribuidoío .le fíaulos e Volorct Mobiliáíios Ltdo., no quotidode de ogelte

3.1. Características dos CRI: Os CRI da prêsênte Êmissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, pela CCI e pelas Garantiâs, possuem as seguintes característicâs:

â) Emissãoi 1ê;

b) Série: 314;

c) Quantidade dê CRI: 40.000 (quârenta mil);

d) ValorTotalda Série: RS 40.000.000,00 (quarentã milhões de reais), na Data de Emissão;

e) Valor Nominal Unitáíio: RS 1.000,00 (mil reais), ôâ Data de Emissão,

í) Prazo da Emissão: 3.829 (três mil, oitocentos e vinte e nove) dias contados da Data de

Emissão;

8) Atualização Monêtáriâ: O Valor Nominâl LJnitário será atuâlizâdo monetariâmente pela

variação mensal do IGP-M, conforme previsto neste Têrmo de Securitização,

i) .luros Remunêrâtórios: 11,00% (onze inteiro por cento), base 360 (trezentos e sessenta)

dias corridos ("lIgtBeEllqqlqligg_li

j)periodicidadê de Pâgâmento de Amortização e.luros Remunêrâtórios: ConÍorme Anêxo ldo

Termo de Securitização, sendo o pâgâmento de Amortização e.luros Remuneratórios realizado

no diã 18 (dezoito) de cada mês ou no Diâ Útil subsequente caso o referido dia 14 (quatorze)

não seja um Diâ Útil. Ademàis, observado o Período de Câíência, abaixo definido, a estimativa

da primeira data de pagamênto de Amortização e luros Remuneratórios é o dia 18 de setembro

de 2020.

j) Regime Fiduciário: Sim;

k) Ambiente de Depósito, Custódiâ Eletrônica, Distribuição, Nêgociação e Liquidação

Financeirâ: 83 - Segmento CETIP UTVM;

l)Data de Emissão:25 de agosto de 2020;

m) local de Emissão: Cidadê e Estado de São Paulo;

n) Dâtâ de Vencimento: 18 de fevereiro de 2031j

o) Garantiâ Ílutuante: Não;
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3.3.1. A Oferta Pública Restrita é destinâdâ apenas a lnvestidoíes Profissionais.

3.3.2. O início dâ distribuição pública será informado pelo Coordenàdor Líder à CVM, no prazo

de 05 (cinco) Dias Úteis, contado da primeirâ procura a potenciais investidores, nos termos do

Contrâto de Distribuição e do artito 7-A da lnstrução CVM 476.

3.3.3. Em atendimento ao que dispôe a lnstrução CVIú 476, os CRI da Oferta Pública Restrita

serão ofertados a, no máximo,75 (setenta e cinco) lnvêstidores Profissionâis e subscritos por,

no máximo, 50 (cinquenta) lnvê5tidores Profissionâis.

3.3.4. Os CRI serão subscritos e integralizàdos à vista pelos lnvestidores Profissionais, nos

têrmos dâ Cláusula Quarta, abâixo, devendo tais lnvestidores ProÍissionais, por ocasião da

subscrição, fornecer, por escrito, declaração a ser previstã no Boletim dê Subscrição ê â ser

previstâ na declaração de investidor profissional dos Titulâres de CRI (caso aplicável), atestando

que estão cientes de que, dentre outras questôes: (i) a Oferta Pública Rêstrita não foi registÍada

na CVM e não será registrada na ANBIMA; e (ii) os CRI ofertados estão sujêitos às restrições de

negociação previstas na lnstrução CVM 476.

3.4. ElleIlaIlellqr A Ofertâ Pública Restritâ será êncerrada quando da subscrição ê integralização

da totalidade dos CRI pelos lnvestidores, ou a exclusivo critério da Emissora em conjunto com o

Coordenador Líder, o que ocorrer primeiro.

3.4.1. Êm conformidâde com o artigo 89 dâ lnstrução CVM 476, o encêrrâmento da Oferta

Pública Restrita será informado pelo Coordenador tíder à CvM, no prazo de até 5 (cinco) diâs

contados do seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por

intermédio da página da CVM na rede mundial de computâdores e conter âs informações

indicadas no anexo lda lnstrução CVM 476.
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3.4.2. Caso â Ofertâ Pública Rêstrita não seja encerrada dentro de até 180 (cêntro e oitenta)

dias da data de seu inicao, o Coordenadoí Líder devêrá rêalizaí â comunicação prevista na

Cláusula 3.4.1. acima, com os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente

até prazo máximo dê 18 (dezoito) meses, a se encerrarem 09 de merço dê 2022, contados do início

da oferta ("!l!l9!c-lQlq§3ç19").

3.5. Distribuicão Parcial: Será admitida a distribuição parcial dos CRl, rêspeitado o montante

minimo de 9.000 (nove mil) CRl, totalizando o valor de RS 9.000.000,00 (nove milhões), na Dâta de

Emissão, nos termos dos artigos 30 e 31 da lnstrução CVM 400, e do artigo 5e-A da tnstrução CVM 476

(' çg1g§e§lslgidrne").

3.5.1.Uma vez realizada a Colocação Mínima, podeÍá o Coordenàdor Líder encerrar a

distribuição pública da Emissão, com a concordância da Emissora.

3.5.2.Tendo em vista a possibilidade dê distribuição pârcial, os interessados em adquirir os

CRI no âmbito da Oferta Restrita poderão, quando da âssinatura dos respectivos Boletins de

Subscrição, condicionar sua adesão à Ofertâ Restíita à distribuição (i) da totalidade dos CRt

oÍertados; ou (ii) de uma proporção ou quantidade mínima de CRI nos têrmos do disposto

nos artigos 30 e 31 da tnstrução da CVM 4OO, observado que na falta da mânifestâção,

presumir-se-á o interesse do lnvestidor profissional em receber a totalidâde dos CRl,

conforme o caso.

3.6. Vedação à Nêgociação ("Lock Uo,,): Os CRt da presente Emissão, oÍertados nos termos da

Oferta Públicâ Restrita, somente podêrão ser negociâdos nos mercados íêgulamentados de vâlores

mobiliários depois de decorridos 90 (noventâ) dias da data de cada subscrição ou âquisição pêto

lnvestidor Profissional.
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3.6.1. Observadas as restrições de negociação acima, após o pêríodo de vedaçâo à

negociação, os CRI da píesente Emissão somênte poderão ser negociados lnvestidores

Profissionais e lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenhâ o reSistro de oferta

pública perante a CVM, nos termos do àrtigo 21 da Lei ne 6.385, e dâ lnstrução CVM ne 400, de

29 dê dezembro dê 2003, conforme alteradâ, e dêsde que âpresênte o respectivo prospecto à

CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

3.7. Mercado Secundário: ObseNado o item 3.6. acima, os CRI poderão ser negociados nos

mêrcados de balcão organizado, dêvêndo a Emissora cumprir com o disposto no artigo 17 dâ lnstrução

cvM 476.

3.8. Declaracões: As declârações a serêm emitidâs pela lnstituição Custodiênte, pelo Coordenador

Líder, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, encontram-se anexas ao presente Termo como Anexos

lll, lV, V e Vl, respectivamente.

3.9. Banco Liquidante: O Banco tiquidante foi contratado pelâ Emissora para operacaonàlizar o
pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos rnvestidores, executados
por meio dos sistemas da 83 - Segmento Cetip UTVM.

3.'10. Forma e Comorovacão de Titularidade: Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e
escrituraL, sem emissão de cautetas ou cêrtifjcados. Serão reconhecidos como comprovante de
titulaíidade do CRI: (i) o extrato de posição de custódja expedido peta 83 _ Segmento cETtp UTVM,

conforme os CRI estejam etetronicamente custodiados na 83 _ Segmento CETIp UWM, em nome de
cada titutar de cRr; ou (ii) o extrato emitido peto Escriturador em nome de cada titutar de cRr, com
base nas informações prestadas pela Bl - Segmento CETtp UTVM, conÍorme os CRI estejam

etetronicamente custodiados na 83 - Segmento CET|p UTVM.
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cúusul.A quaRTA: suBscRtçÃo E tNTEGRAL|zaçÂo Dos cRt

4.1. Subscrição e lnteqralazâcão dos CRI: Os CRI serão subscritos ê integralizados na forma do itêm

4.1.1 abâixo, sendo admitido, inclusive, ágio ou deságio no momento da suâ subscrição e

integralização, desde que aplicado de forma igualitária à totalidâde dos CRt em cada Data de

lntegralização.

4.1.1. Os CRI serão subscritos após â verificaçâo dâs Condições precedentes.

4.1.2. A integralização dos CRI será realizada à vjstâ, no ato da subscrição, em moêda corrente

nacional, por meio do da 83 - Se8mento CETIp UTVM, sendo admitido, a cíitério da Êmissora,

ágio ou deságio no momento da integralização.

4.1.3. Os CRI que venham â sêr integrêlizados nâ primêira Data de lntegralização serão

intêgraljzêdos pelo Valor Nominal Unitárjo sêm quâlquer atualização_ Os CRI que venhâm a ser

intetralizados após a prirheira Data de lntegralização serão integralizados pelo seu Valor

Nominâl Unitário Atuãlizado, acrescido da Remuneração, calculad a prc roto temporis, desde a

primeira Data dê tntegrâlização até ê data da efetjva integralizaçâo.

4.2. Procedimento dê lntêeralizacão: A integralizâção dos CRI será realizâdà via 83- segmento Cetip
UWM, e os recursos serão depositâdos na Conta do patrimônjo Separado e utilizados para o
pagâmento do Vâlor da Cêssão, na forma prevista no item 2.4 e seguintes, acima.

4.3. Ordem de Paqâmentos: Os CRI deverão obedecer à seguintê ordem de prioridade em relação

aos Pagamentos Antecipados Compulsórios previstos nâ Cédula, de forma que câda item somente

será pago caso hajâ recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior (,,Cascata dê

Paqamênto"):
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a) Despesas incorridâs e não pagas;

b) Recomposição do Fundo de Reserva, caso a Oevedora não tenhâ reâlizado a sua recomposrção

no prâzo previsto no item 6.1.1., abaixo;

c) Encargos moratórios eventualmente incorridos ao patamento dos CRI;

d) Juros Remunerâtórios dos CRl, utilizando-se os recursos dos Oireitos Creditórios, se houveí;

e) Amortizaçâo Programada dos CRI no respectivo período, nos termos do item 5.4.1. abaixo;

O saldo excedente dos Créditos lmobiliários resultante após todos os patamentos previstos

nos itens anteriores, se houver, será utilizado na Amortização ExtraordináÍiâ Compulsonâ; e

8) Prêmio para os CRl, na hipótese de patamento Antecipâdo Facultativo da CCB, caso apticável.

cúusuu qutNTA: cÂ-curo Do sAt-oo oEVEooR coM ATUAUzaçÂo MoNErÁRta, JURos
REMUNERAÍÓRIOS E AMORTIZAçÃO

5.1. Atuâlizacão do Valor Nominãl Unitário: O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
unitário 5erá atualizado pela variação positiva âcumulada do lGp-M, aplicado mensalmente. calculâdo

da seguinte forma:

Onde:

y/V, = Valor Nominal Unitário Atualizado, câlcutado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.
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yNe = Valor Nominal Unitário de emissâo ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme

o caso, na primeira Data de lnte8ralização dos CRl, inÍormâdo/calculado com 8 (oito)

casas decimais, sem arredondamento.

C = Fâtor acumLrlado das variaçôês mensais do IGP-M, câlculado com 8 (oito) casas

decimãis, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

. = nlrgtr#l
i-l 1t'vt*-' 

r 
I

Onde:

n = Número total de índjces considerados na atuãlização do ativo.

N/r = Vãlor do número,índice do lGp-M referênte ao segundo mês anterior ao mês de

atuallzação, caso a atualização sejâ em datâ anterior ou na própria data de anivêrsáno

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

de atualização. Exemplo: Se a data de evento ocorrer no dia 10 dê agosto de 2020, será

utilizado o número-índice do lGp-M referente âo mês derunho, divulgado em junho de
2020.

Nrr.r = Vâlor do númêro,índice do mês anterior ao mês ,,k,,.

dcp = Número dê dias corridos, base 360, entre â primeira Data de lntegralizàção ou a
últimã dâtà de âniversário ê a data de cálculo, limitado ao número totaÍde dias coridos
dê vigênciã do índice de preço. Excepcionalmente ,no primejro pagâmento, que ocorre

em 18 dê setembro de 2020, ao dcp será adicionado 8 dias corridos.

dcf = Número de dias coÍridos, base 360, contidos entre a última e a próxima datâ de

aniveísário.

(#J-=."t.rl"aor.om 8 (oito) cãsas decimais, sem arredondâmento.
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5.1.1. Para efeito das definições indicadas acimâ, considerà-se como "datà de aniversáíio,, todâs

as datas de pagamento previstâs no Anexo lao presente Termo de Securitização.

Excepcionalmente, nâ dãtâ do primeiro evento de Juros Remuneratórlos ê amortização será

devido um prêmio de atualização monetáriâ obtido a partir do produtório do fator de correção

do IGP-M utilizada de 5 (cinco) diâs corridos que antecedêm a prlmeira Data de Desembolso . O

cálculo deste prêmio ocorrerá de acordo com as retras de apurâçâo do fâtor de correção do lGp,

M dispostas nesta Cédula_

5.1.2. Quando da indisponibilidâde do número-índice deverá ser utilizadâ a últjma projeção

disponível da variâção percentual do lGp,M , apurada pela FGV, para ca lcúlat os valorcs pro roto
por dias corridos, procedendo à atuarização da debênture âté a dâta do evento ou vencimênto,

inclusive. O númêro índice projetado será utilizado, provisoraamente, enquãnto nâo horrver sido

divultado o número índice correspondente ao mês de atuâljzação, não sendo, porém, devida
nenhuma compensação entre a Emissora e â Devedora quando dâ divulgâção posterjor do lGp-

M que seria aplicável; e

5.1.3. O número índicê do tGp-M, bem como as projeções de suâ variâção, deverá ser utilizâdos
considerando,se idêntico número de casas decimais daquele divulgado pelo órgâo responsável
por seu cálculo/apuração.

5.1.4. Na êusêncja de apuração e/ou divulgação do lGp-M em até 15 (quinze) dias da datâ
esperada parâ a suâ divulgação, ou ajnda, no caso de sua extjnção por imposição legal ou
determinação judicial, o tGp,M deverá sêr substituído pelo substituto dêterminado letalmênte
pâra tânto. No caso de não haver substituto legal para o tGp-M, será utilizado o: {i) índice
Nâcional de Preços ao Consumidor (lNpC); ou (ii) Índice de preços ao Consumidor (tpC); ou (jii)
índice Geralde preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ("!!ç4"), respectivâmente nesta ordem. caso o rpcA também tenha sido
extinto, sem a indicação dê um substituo le8al, o Agente Fidociário deverá convocar, no 3e
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(terceiro) Dia Útil subsequente ao término do prazo de 15 (quinze) dias âcima previsto,

assembleia geral de titulares dos CRt para dêliberar a respêito. No prazo de até 1 {um) Dia útil

após a realização da assembleia geral de titulares do CRI acimâ previstâ, o Agente Fiduciário

comunicàrá à Emissora o parâmetro substitutivo aprovado pelos titulares dos CRl. Até a

dêliberação desse novo parâmêtro de remunerâção dos CRI será utilizado, pâra o cálculo do

valor da Remuneração, a variação percentual correspondente ao último lpCA divulgâdo

oficialmênte. Caso o lGp-M venha a ser divulgado antes da realização dâ âssembleia geral de

titulâres de CRI acima mencionadâ, a referida assembleia não será mâis realizada, e o mesmo

passará a ser utilizêdo para o cálculo dâ Remunêração, a partir de sua divulgação.

5.1.5. Caso a Devedora não concorde com a tâxa substitutivâ informada pelo Agente

Fiduciário na forma da Cláusula 5.1.3 acima, a qual é aplicável tambéín, mutotis mutondis, aos
Créditos lmobiliários, ã Devedora deverá promover o pré pagamento da totâlidadê dos Créditos
lmobiliários, confoíme previsto na Cédulâ, e, consequêntemente, a Emissorê promoverá o

restàte antecipado da totalidade dos CRt, no prâzo de 30 (trinta) dtâs contâdos da datâ de

rêâlização da respêctiva assembreia geral de titurãres dos cRr, pero varor Nominar unitário
Atuâlizâdo dos CRI nos termos deste Termo, acrescido dos luros Remuneratórios devidos ãté â
data do efetivo rêsgate, inclusive, aalculados pÍo toto tempotis, a parti( da primêira Data de
lntêgralizâção ou da úrtima data de pagamento dos ruros Remuneratórios, abaixo definidâ,
exclusive, conforíÍe o caso. Nesta hipótese, para cálculo da Atuâlização Monetária aplicável aos

CRI a serem resgâtâdos e, consequêntemente, câncelados, será utilizada a vâraação percentual

produzidâ pelo último tGp M divulgado.

5.1.6. Na hipótese específica prevista nâ Cláusula 5.1.4 acima, não sêrá devido o prêmio.

5.2. Juros Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios dos CRl, incidentes sobrê o Valor Nominal
Unitário Atualizado, conforme aplicável, serão de 11,00% {onze inteiros por cento) ao ano, com base
em um ano de 360 dias ("1q9ú§rn!Erei0ri9§_09:i8l"). os Juros Remuneratóraos dos cRr inEidirão
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sobre o Valor Nominâl Unitário Atualizado, a partir da primeira Data de Intêgíalização, ê serão pagos

na pêriodicidade prevista no Anexo l, sêndo que o primeiro pâBamênto de luros Remuneratórios dos

CRI ocorrerá em 18 de setembro de 2020, observados os termos e condiçôes deste Termo de

Securitização, calculados em regime de capitaliração composta de fotna pío roto tempois pot dias

corridos, com base em um ano de 360 dias, de acordo com a fórmulâ previstâ abaixoi

I = VNdx (Fatorluros - l)

Onde:

J = Valor unitário de juros dêvidos no final de cada Periodo de Cêpitalização, câlculado

com 8 (oito) casas decimais, sêm aríedondamênto.

yru, = conforme definido acima. Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRl, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem ârredondamênto

Fotor|uros = Fator de juros calculâdo com 9 (nove) casâs dêcimais, com

arredondamento:

Fator de JuÍos =

Ondê:

/ = 11,00% (onze inteiros por cento).

dcp = 116rn"ro de diâs corridos entre a primeira Data de lntegralizâção ou Data de

Pagamento deJuros Remuneratórios dos CRI imediatamente anterior, conforme o câso,

ê a dâta atuâ|, sendo "DCP" um número intêirô. Excepcionalmente no primeiro

dtD
/ 3o\à.r

([,.-,*-tl*)
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pâgamênto de juros e âmortização da CCB, será acrescentado no dcp 13 (treze) dias

corridos. No primeiro pagamento do CRl, será acrescentado no dcp 8 diâs corridos.

5.2.1. Paía Íins de cálculo da Remunêíâção, define-se "Período de capitalizãção" como o

intervalo de têmpo que se inicia: (i) na primeira Data de Integrâlização, no caso do primeiro

Período de Capitalização (inclusive), o! (ii) na última Data de Pagamento de luros

Rêmunerâtórios, àbâixo dêÍinida, anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos dê

Càpitalização, e terminà na Dàta de Pagamento dos luros Remuneratórios dos CRl, abaixo

definida (exclusive). Cada Período de Câpitalização sucede o antêrior sem solução de

continuidade, atéa Data d€Vencimentoou datadeVencimentoAnteaipado, conforme o caso,

previstos neste Termo.

5.2.2. Excêpcionalmente, na primeira Data de Pâgâmênto de.luros Remuneratórios, âbaixo

definidâ, qual seja, 18 de setêmbro de 2020, deverá ser capitali2âdo aos Juros Remuneratórios

um prêmio dê remuneração equivalente ao produtório do Fator de.luros de 5 (c,nao) dias

corridos quê antecede a Data de Desembolso pÍo roto tempoíis. O cálculo dêste prêmio

ocorrerá de acordo com as regras dê apuração do Fotorluros, âcima descrito.

5.3. PâÊamento da Remuneracão: A Remunerâção dos CRI será paga na periodicidade previstà nos

Anexos le ll deste Termo de Securitização, sendo que o primêiro pagamento da Remuneração será

realizado em L8 de setembro de 2020e o último pagamento, nâ Data de Vencimento (sendo cada data

de pagâmento de Remuneração denominada "Datâ de paeàmento d "),

conforme obseNância da Câscàtà de pagamentos. As Datas de pâBamento encontram se indicâdas

nos Anexos lê lldesse Têrmo.

5.4. Pâqamento da Amortizacão: Ressalvadas as hipóteses de Amorti2ação Extraordinária e Resgatê

Antecipado dos CRI dêscritos na Cláusula Sextê âbaixo, quando âplicável, nos termos previstos nêste

Termo, o Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado da se8uinte formâ:
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5.4.1. Os CRI sêrão amortizados nâs datas indicadas no Anexo lâ este Termo (,,Amortizâcão

Píosrâmada dos CRl"l. de acordo com â sêsurntê fórmúlâ:

AMt-VNaxTai

Onde:

AMi = Valor unitário da iésima parcela de Amortizêção, calculado com g {oito) casâs

decjmais, sem arredondamento.

VN' = Dg1;n16o u" ,n"'

Ta = i-ésimâ taxa de amortização, exprêssa em percentuâ1, informada com 4 (quâtro)

casas decimais, conforme Anêxo I âo presentê Termo.

5.5. Pasamento dos CRI: Fãrão jus âos pa8amentos relativos aos CRlaquêles que sejam titulâres de
CRI âo final do Dia Útil imêdiatâmente anterior a cadâ uma das Dêtas dê pagâmento. Ressalvadâs as
hipóteses de Amortizâção Extraordináíia e Resgate Antecipado dos cRl descritos na cláusula sexta
abaixo, quando aplicável, nos têrmos previstos neste Termo, o5 pagamentos do5 cRr serão feitos de
acordo com ã se8uinte Íórmula:

PMTi-AMi+l
Onde:

PMT, = Pagamento referente âo mês i, calculado com g (oito) casas decimàis, sêm

arredondamento,

AMi= Definido âcimâ.

I = Definido acimà.
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5.6 Encârqos Moratórios: Ocorrendo ampontualidade no pagamento pelâ Emissora de qualquer

quantia por ela recêbidã e que seja dêvida aos lnvestidores, os valores a serem repassados ficarão,

desde a data da inadimplênciâ até a data do efetivo pagamento, sujeitos â, independentemente de

aviso, notificação ou interpelação judiciâl ou extrajudicial (i) multâ convencional, irredutívêl ê não

compensatória, de 2% (dois por cento), sobrê o valor em atraso; e (ii)juros moratórlos à razão de 1%

{um por cento) ao mês ou fração, sobre o valor êm âtráso.

5.7. Atraso no Recebimênto dos Pâqamentos: Sem prejuízo do disposto no item 5.5. acima, o não

comparêcimento do lnvestidor para receber o valor correspondente a quâlquer das obrigações

pecuniárias devidas pelâ Emassora, nas datas prevastâs nêste Termo de Securitização ou em

comunicado publicâdo pela Emissora, ôão lhê dará direito ao recêbimento de qualquer acréscimo

relativo ao âtraso no recebimento, sêndo-lhe, todavia, assegurados os direitos âdquiridos até a data

do respectivo vencimento,

5.8. local de Paqamento: Os pa8amentos dos CRI serão efetuados pelâ Emissora utilizando-se os
procedimentos adotâdos pêla 83 - Segmento Cêtip UTVM. Caso por qualquer rãzão, qualquer um do5

CRlnão esteja custodiado eletronicamente nâ 83_Segmento Cetip UryM, na dâta dê seu pagamento,

a Emissora deixaÍá, em sua sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular de CRl.

Nesta hipótese, a partir da referida data de p6g6msng6, não haveíá qualquer tipo de remunêração
sobre o valor colocado à disposição do titular dos CRI nâ sede da Emissora.

5.9. Prorrosacão de prazos de paqamento: ConsideraÊse-ão prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigação pela Emissora até o 1a (primeiro) Oiâ útil subsequente, se o
vencimento coincidir com diâ que não seja um Dia útir, sem nenhum acréscimo aos varores a serem
pagos.
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5.10. Datas dê Paqamento de JuÍos Remunerâtórios e Taxa de Amortizacão: As datas de pagamento

de Juros Remuneratórios dos CRI e da Amortização programâda dos CRl, assim como à taxa de

amortização dos CRl, encontram-se descritos no Anexo I deste Termo de Securítização.

cúusutA sErra: aMoRIzAçÃo ExrRAoRotNÁRn coMpursóRlA E RESGATE aNTEctpaDo oos

cRt

6.1. Amortizacão Extraordinária Comoulsória dos CRI em virtude dê ocorrência de um evento de

PâFamento Antecioado Comoulsório da Cédula: No dia 10 de câda mês após o primeiro desembolso

("Data de Aouracão"), a Emissora verificará se o montante totarde recursos depositados nâ conta do

Patrimônio Sêparado é suÍiciente paía arcâr com a totalidade dos 5eguintês pagamentos do mês em

rêferência: (i) parcelâ de Juros Remuneratórios e parcela referente à Amortização programada da

Cédula; e {ii) eventuâl recomposição do Fundo de Reserva.

6.1.1. Sê os recursos depositados na Conta do patrimônio Separado não forem suficiêntes parà

satisfazer os pa8amentos previstos: (i) na arínea "i" da cráusura 6.1., a Devedorã e/ou os Avâristas

se comprometeram na Cédulà a complemêntâr o sêldo existente dê forma a viabilizar a

realização de tais pa8amentos na respectivâ Datà de pagamento; e (ii) nã alíneã ,,ii,, da Cláusula
6.1., a Devedora e/ou os Avalistâs deverá(ão) complementar o saldo existente de forma a

viabilizar â recomposição do Fundo de Reservâ no prazo dê até 30 (trinta) dias contados do
recêbimento de notiÍicação nestê sentido.

6.2.
âno

da ncia evento de to Antecioado F da : A Devêdorâ
poderá realizar o Pagamento Antecipado Facultativo, totâl ou pârcial dâ Cédulã a qualquer momento,
desde que notifique a Emissora, conforme aplicável, com no mínimo 30 (trinta) diâs da data prevista
para o pré-pagamento, mediante o pagamento dos valores previstos no item G.2.2., abâixo.
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6.2.1. Caso o ocorra o Pagamento Antecipâdo Fâcultativo totalda Cédula, deverá ser reali2ado

o Resgate Extraordinário Compulsório dos CRl, nos têrmos do item 6.3., abaixo.

6.2.2. Em caso de Pagamento Antecipado Facultativo, será devido à Securitizadora, o

saldo do Valor dê Principal na Cédula a ser amortizado, acrescido (i) dos luros

Remuneratórios, calculados sobre o saldo dêv edot calculado pto roto tempotis desde a

Data de Desembolso ou desde a últama Data de pa8amento, o que ocorrer por último;

(ii) dos Encar8os Moratórios, caso aplicável, e demais encârtos devidos e não pagos até

â data do eÍetivo Pagamento Antecipâdo Facultativo, e de (iii) um prêmio de 2% (dois

por cento) sobre o saldo amortizado antecipâdamente, se o pagâmento Antecipado

Facultativo ocorrer âté o 24e (vigésimo quarto) mês (inclusivê), contâdos dâ data de

emissão da Cédula, sendo que, a pârtir do 25p (vigésimo quinto) mês (inclusive), não

haverá a cobrança de prêmio para qualquêr paBamênto Antecipado Fâcultativo
("IÉrde").

6.3. aqamento: A Amortização Extraordinária Compulsória
paevistã nos itens 6.1. ê 6.2. será reêlizada pêla Emissora nas mêsmas datas de pagâmento dos Juros
Rêmunêratórios dos CRle das Amortizaçôes programadas dos CRl, previstas noAnexo I e está limitada
ao percentual de 98% (noventà e oito por cento) do Valor Nominal Unitário Atuâlizado dos CRl. Após
a amortização do percentuàl dê 98% (noventa e oito por cento) do valor Nominal unitário Atualizado
dos CRl, os CRldeverão ser resgatados.

6.4. Comunicacão: A Emissora deverá comunicâr, ao Agente Fiduciário, âos tnvestidores e à 83 _
Segmento CETIP UTVM, no prazo de até 2 (dois) Dias úteis de ântecedência do pagâmento Antecipado
compulsório ou do pâgamento Antecipado Facurtativo descíito nos itens 6.1e 6.2, acima. podemos

retirar esse item?
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6.5. Anuência não exiqida: Observado o disposto nos itens 6.1 e 6.2, acima, no caso de a Emissora

realizar a Amortização Extrâordinária Compulsória e/ou o Resgate Antecipado Compulsório dos CRl,

tal amortização ou resgate serâo realizados independentemente da anuênciâ ou aceite prévio dos

lnvestidores, os quais desde já àutori2êm a Emissorâ e o Agente Fiduciário a realizarem os

procedimentos necessários à efetivação da Amortizâção Extraordinária Compulsória e/ou o Resgate

Antecipado Compulsório dos CRl, indêpendentemente de qualquer jnstrução ou autorizâção prévia.

6.6. llalql: A Amortiração Extraordinária Compulsória e/ou o Resgate Antecipado Compulsório dos

CRl, serão realizados pela frâção do vâlor do saldo devedor ou pelo vãlor do sâldo devedor, conÍormê

o caso/ calculado nos termos deste Termo de Securitizâção, na data do evento.

6.7. Cálculos: Na hipótese de Amortização Extraordinária Compulsória dos CRl, a Emissora

elaborârá e disponibirizârá ao Agente Fiduciário e à 83 - segmento cETrp UTVM umâ nova curva de
amortização pãra os cRr, recalculando, sê necessário, o número e os percentuais dê amortizaçâo dâs
parcelâs futu ras, nã mêsma conformidâde das alterações que tiverem sado promovidãs no cronoErama
de amortização da CCI utilizadas como lastro da Emissão.

6.8. Ciência do Apente Fiduciário: Em qualquer dos casos aclma, a Amorti2açâo Extraordinária
Compulsória sêrá reãlizâda sob a ciência do Agente Fiduciário e alcançará, indistintamente, todos os
cRl' proporcionarmentê ao seu 5ardo dêvedor do varor Nominar unitário, devidamente âtuarizado. nã
dâta do evento, respeitando-se, sêmprê, a Cascata de pagamentos.

cúusut-a sÉTtMAr oBRtGAçôEs E DEctaRAçÕEs DA EMtssoRA

7.1. lnÍormacão de Fatos Relevantes: A Emissora obriga,se a informar todos os fatos relevantes de
jnteresse dos Titulares dos CRl, nos termos do artigo 3s lnstrução CVM 3Sg, os quais serão divulgâdos,
no mínimo, por meio das páginas dâ rede mundiar de computadores dâ Emissora e da cvM.
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7.1.1. Adicionalmente, a Emissorã compromête-se a enviar referidas inÍormações ao Agente

Fiduciário no pra2o disposto no item 7.4.1, âbaixo.

7.2. Relatório Mensâl: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um rêlatório mensal, colocá-lo à

disposição dos lnvestidorês e enviá-lo âo A8ente Fiduciário até o 20e (vigésimo) dia de câda mês, viê

Vxlnforma, ratificando a vinculação dos Créditos tmobiliários aos CRt.

7.2.1. O referido relatório mensaldeverá incluir:

a)

b)

c)

d)

data de emissão dos CRI;

saldo devedor dos CRI

critério de atuâlização monêtária dos CRI

valor pago aos lnvestidores do5 CRI no mês (inclusive, os valores referentes á

Amortização Extraordinárià Compulsória);

data de vencimento final dos CRt;

vâlor recebido em decorrência dos Créditos lmobiliários: e

saldo devedor dos Créditos tmobiliários.

e)

Í)

e)

7.3. Veracidadê de Informações e Declârações: A Emissora se responsabiliza pela exatadão das
informâções e decrarâçôes prestâdàs, a quarquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos rnvêstidorês,
ressaltando quê analisou dilitentêmente os documentos rêlâcionãdos com os CRl, pârâ verificação de
sua legâlidade, vêracidâde, ausência de vícios, consistência, correçâo e suficiência das informaçôes
disponibilizadas ãos lnvestidorês e âo Agente Fiduciário, declârando que tãis clocumentos se
encontram na estrita e fiel formâ e 5ubstância descritâs pela Emissora neste Termo de Securitízàção.

7.3.1. A Emissorâ declârâ, sob as penas da lei, que:
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a) e uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de

sociedade por ações com registro de companhia âberta de acordo com as leis brasileiras;

b) está devidamente âutorizada e obteve todas as autorizaçôes necessárias à celebração

deste Termo dê Securitização, à emissão dos CRI ê ao cumprimento de suas obrigaçõês

aqui previstas, têndo sido satisÍeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários

Para tânto;

c) os representantes legais que âssinam estê Termo de Securitização têm poderes

estatutários ê/ou dele8ados parâ assumir, em seu nome, as obri8ações ora estabêlecidas

e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimãmente outorgados, estando os

respectivos mândatos em plêno vigor;

d) é legitima e únicã titular dos Créditos tmobiliários

vinculados a nenhumà outra emissão de certificado

ê os Créditos lmobiliários não estão

de rêcebíveis imobiliários;

e) não há quâlquer ligação entre a

Fiduciário de exercer plenamente

Emissorâ e o Agente Fiduciário que impeça o Atente

suês fUnçõe5; e

f) este Têrmo de Securitização

Emissora, exêquivel de âcordo

constitui uma obrigação legal, váljda e vinculativa da

com os seus termos e condições,

7.3.1.1. A Emissora compromête-se â

Agente Fiduciárlo caso quaisquer das

parcialmentê inverídicas, incompletâs

notiÍicar imediâtamentê os Titulâres de CRI e o

declarações âqui prestadâs tornem-se total ou

ou incorrêta5-

7.4.

Agente

Solicitâcão de lnÍormacões à Emissorai A Emissora obrigã_se a fornecer aos lnvêstidores ou âo
Fiduciário, conformê apricáver, no prazo de até 15 (quinze) Dias úteis contado do recebimehto
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da respectiva solicitação, todas as informações relativas âos Créditos lmobiliários, desde que tenham

sido disponibilizâdas pela Devedorâ.

7.4.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agentê Fiduciário cópia de todâ documentação

encaminhada à CVM e aos lnvestidores, bem como informaçôes pertinentes âo artigo 3e da

lnstrução CVM 358, à Instrução CVM 476 e à tnstrução CVM 414, suas alterações e aditamentos,

no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados da respectivâ solicitação.

7.5. Obrigacão de envio de informacões oela Emissora: A Emissora administrará o pâtrimônio

sepârado instituído para os fins destâ Emissão, mantendo registro contábir independente do restante

de seu patrimônio e elaborândo e publicando âs respectivas dêmonstrâções finânceirâs, êm
conformidade com o artigo 12 da Lei 9.514. Sem prejuízo dàs demais obrigações constantes destê
Termo de SecuritizaÇão, â Emissora está âdicionalmentê obrigâda a disponibilizar em sua página nâ
rede mundial de computadorês ê na páBina da CVM, no prazo legalmente estabelecido: (i) as
demonstrações financêiras da Emissorâ relâtivas ao exêrcício social então encerrado, acompânhadas
de pârecerdos auditor€5 independentes relativasao respectivo exercício social, preparadas de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM; (ii) as informações periódicâs
e eventuais pertinentes à rnstíução cvM na 4go, de 7 de dêzembro de 2oog, conforme arterada.

7.6. A €missora obriga-se desde já a informâr e enviar o organograma, todos os dados financeiros
e atos societários nêcessários à realização do relatório anual, conÍorme lnstrução CVM 5g3, que
venham â ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados
pela Emissora em até 30 (trinta) dias antês do encerramento do prazo para disponibilízação na CVM.
o referido organo8rama do trupo societário da Emíssora deverá conter, incrusive, controràdorês,
controladas, controle comum, coligadas, e intêgrantê de bloco dê controle, no encerramento de cada
exercício social.
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7.7. A Emissora obriga-se a fornecer, anualmênte, à época do relatório anual, dê€laração assinada

pelo(s) representante(s) legal(is)da Emissora, na forma do seu estâtuto sociâ1, atestando, conforme o

caso: (i) que permanecem válidâs âs disposições contidâs nesta Emissão; (ii) não ocorrência de

qualquer das hipóteses dê vencimento antecipado dos Créditos lmobiliários e inexistência de

descumprimento de obrigaçôes da Emissora perante os Titulares dê CRI; (iii) cumprimento da

obritação de manutenção do registro de companhia aberta; (iv) cumprjmento dâ obritação de

manutenção do dêpartamento de atendimento ao Titulares de CRI; e (v) que não Íoram praticados

atos êm desacordo com o estatuto social.

CúUSUI.A oITAVA: GARANTIAS E FUNDo DI RESERVA

8.1. Garantias dos Créditos Imobiliários: São garantiâ5 dos Créditos tmobiliários o Aval, as Cessões

Fiduciáíias de Direitos creditórios, as Arienações Fiduciáriâs de euotâs e cessões Fiduciárias de

Direitos Econômicos, quando referidos em conjunto.

8.2. Gârântias â serem constituídas: lmportantê ressaltar que: (i) a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 04 será constituída apenas se o Empreendimento 04 vier a ser considerado um
Empreendimento Elegivel, situação na quâlserá realizado novo desembolso da CCB (após o primeiro

Desembolso)i (ii)â cessão Fiduciária de Direitos creditórios o5 e â Alienâção Fiduciáriâ de euotas e

Cessão Fiduciária de Direitos Econômicos 05 serão constituidas apenas se o Emprêêndimênto 05 vier
a ser considerado um Empreêndimento Elegível, situação na qual será reâlizado novo dêsembolso

da ccB (após o Primeiro Desemborso); e (iii) ô cessão Fiduciária dê oireitos creditórios 06 e a

Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciáriâ de Direitos Econômicos 06 serão constituídâs
ãpenâs se o Empreendimento 05 vier â sêr considêrado um Empreendimento Elêeível, situação na

qual será realizado novo desembolso dâ CCB (após o primeiro Desembolso).

8.2.1. Nos termos dâ Cláusula Décima primeira

obrigaram, dentre outras obritaçõês, a: (a) enviâr,

da CCB, a Devedora e os Avalistas se

em até 90 (noventa) dias contados do
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encêrÍâmento do exercício social ou sempre que solicitado pela Emissora, ou pelo Agente

Fiduciário, no prâzo de 15 (quinrê) Diâs úteis, a5 últimas informâções econômico-financeiras

disponíveis (balanço ou balancête); e (b) enviar, em até 90 (noventa) diâs contados do

encerramento do exercício sociâl ou sempre que solicitado pelo Agente Fiduciário, cópia da

declarâção de ajuste anual - pessoa Íísica dos Avalistas.

8.3 Ordem de Execucão das Garantias: As Gârântias não terão prioridade para suâ excussão,

ficando a exclusivo critério da Emissora, na qualidade de titular dos créditos lmobiliários (atrâvés da

Assembleia de Íitulares dos CRI) a escolha dâ ordem em que serão excutidas, nos termos previstos

neste Íetmo e nos contrâtos que constituem a5 respêctivas gârântias.

8.4. Fundo de Reserva: Será mantido, durante todo o prazo dos CRl, um Fundo de Resêrva no valor
de RS 300.000,00 {trezentos mil reais), para ârcar com as Despesas do patrimônio Separado e, aaso

necessário, com o pâgamênto dâ Amortização programada e dos luros RêmuneÍatórios.

8 4 1. caso, a quarquer tempo, os recursos referentês ao Fundo dê Resêrva sejam utirizados e

não sejâm recompostos até â próxima Datâ de patamento, a Emissora deverá notificâr a

Devêdorê e os Avâlistas para que estes realizêm o depósito proporcional do valor
correspondente à diferença entíe o saldo existente no Fundo de Reserva e o volume
originêlmente lá depositado, estândo a Devedora e/ou os Avalistãs obrigados a reâli2arem tal
dêpósito no pra2o de eté 30 (tÍinta) Dias úteis, contâdos do recebimento de tar notificação.

8.4.2. Os recursos do Fundo de Reserva serão âplicados nos lnvestimentos permitidos, sendo
que, os rêndimentos auferidos com os lnvestimentos permitídos intetrarão o pâtrimônio

Separâdo do CRI da Emissorâ. A Emissora não terá quãlquer responsabilidade com Íelação â

quãisquer evêntuais prejuízos, reinvindicaçõês, demandâs, danos, tributos ou despesas
resultantes da5 âplicações em tais investimentos, inclusive, entre outros, quãlquêa

responsâbilidade por demoras (não resultante de transgressâo deliberada) no investimento,
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reinvestimento ou liquidação dos rêÍeridos investimentos, ou quaisquer Ucros cessantes

inerentes a essâs demoras, salvo quândo referidos prejuízos, reivindicaçôes, demandas, danos,

tíibutos ou despesâs resultântes das aplicaçôês em lnvestimento Permitidos selam oriundos de

conduta dolosa ou culposâ da Émissora.

8.4.3. Após cumpridas integralmente as obrigaçôes da Cédulâ e dos CRl, a Emissora deverá,

êm ãté 2 (dois) diàs útêis contado dâ data da quitação final da Cédula, libeGr eventual saldo

rêmanescênte do Fundo de Rêserva, assim como qualquer outro saldo de recursos

remanescentes na conta do Pâtrimônio separado, juntamente com 05 rendimentos líquidos

oriundos da aplicação nos lnvestimentos permitidos, parâ a Devedora, em conta a ser por esta

informâda.

CúUSULA NoNA: REGIME FIDUCIÁRIo E ADMINIsTRAçÃo Do PAÍRIMÔNIo SEPARADo

9.1. Reqime Fiduciário: Na forma do artigo 9p da tei 9.514, a Emissora jnstituí Regime Fiduciário

sobre os Créditos lmobiliários, a CCI e suas Garantiâs, incluindo a Conta do patrimônio, constituindo
referidos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, lastro para a emissão dos CRl.

9.1.1. O Regime Fiduciário, instituído pelâ Emissora por meio deste Termo de Securitização, será

rêtistrado no Custodiante da CCt, nos termos do artigo 23, paáFJaÍo único, da Lei 10.931,

âtravés da declaração contida no Anexo l deste Termo de Securitização.

9.2. Remunerâcão pela Administracâo do patrimônio Seoarâdo: A Emissorâ, pela admjnistração do
Patrimônio Separado, fará jus ao recebimento mensal de RS 4.5OO,OO (quatro mil e quinhentos reais),
líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizâda anualmente pela variação acumuladâ do lpCA/lBGE,

ou na falta deste, ou âindâ na impossibilidade de sua utilização, pelo indice que vier a substitui-lo,
calculedas p.o roto die, se necessário ("Ee!!!!elêrã9jlêrE!!issela,,).
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9.2.1. A Remuneração dâ Emissora será custeadâ pêlos recursos do Patrimônio Sêpàràdo, e será

pagâ mensalmente na Data de Pagamento dos CRl, com início no mês seguinte ào dâ emissão

dos CRl, até o rêsgâte total dos CRl, inclusive a remuneração (Ílat e recorrente) da nova

instituição quê íealizará a administração dos CRI e, consequentementê, do patrimônio

Separado, nomeada pelos titularês de CRl, no cãso de substituição da Emissora por qualquer

motivo.

9.2.2. A Remunerâçãoda Emissorâ continuârá sendodevida, mesmo após o vencimênto dos CRl,

câso a Emissora ãinda esteia atuândo em nome dos Titulares dê CRl, remuoeração esta que será

devida proporcionalmênte aos meses de atuação da Emissora. Caso os recursos do patrimônio

Sêparado não sejam suficientes para o pagamento dâ Remunerâção dâ Emissora, e um Evento

de tiquidâção do Patrimônio Separado (conforme adiante definido) estiver em curso, os

Íitulares de CRI arcarão com a Remuneração da Emissora, rêssalvâdo seu direito de, num
seg!ndo momento, exigirem reembolso da Devedora após a realizãção do patrimônio Separado.

9.2.3. Reestruturacão e inadimolemento dos CRI: Caso qualquer Reestruturâção venha a

ocorreraté o pagamento integràldas Obri8açõês Garantidas e a mesmâ implique na etaboração
de aditamêntos âos Oocumentos da Operação e/ou na reâlização de Assembleias de Titulares
de CRI ê/ou nos casos dê realizaçâo de quaisquer aditâmentos aos Documentos da Operação,
incluindo, mas não sê limitando, à Escriturâ de Emissão dê CCI ê âo Termo de Securitização em
câso de Pagâmento Antecipado Facultativo paícial da CCB, na forma prevista nos Documentos

da Operação, será devida à Securitlzâdora, pela Devedora ou por quem esta indicâr {sem
êxclusão da responsabilidade da Devedora pelo pagamento com recursos que não sejâm do
PatÍimônio Separado), uma remuneração adicional, equivalente a RS 7OO,0O {setecentos reais)
por hora de trâbalho dos profissionais da Securitizâdora dedicados a tais atividades, atuàlizado
anuãlmente pela variação acumulâda do lpCA/lBGE, ou na falta destê, ou âinda nã
impossibilidãde de suâ utilizâção, pelo indice que vier a substituÊlo, calculadas pro rata die, se
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necessário, A Devedora ou quem estas indicarem, deverão arcar, com recutsos que não sejàm

doPatrimônioSêpârado,comtodososcustosdecorrentesdaformalizaçãoêconstituiçãodessas

alterações, inclusive aqueles relativos a honorários âdvocatícios devidos ao assessor legal

escolhido a critério da Securitizadora, acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor

legal.

9.3. Patrimônio Seoarado: Os Créditos lmobiliários, a CCl, as Garantias e a Conta do patrimônio

Separado encontram-se sob o Regimê Fiduciário e permânecerâo separados e setregados do

pâtrimônio comum da Emissora, no patrimônio Separado, até quê se complete a integrâl liquidação

dos CRl.

9.3.1. A emissora enviará ao Agente Fiduciário o balanço auditado do

120 (cento e vinte) dias contàdos do encerramento do seu exercício

dezembro de 2020.

Patrimônio Separado em até

sociâ|, que se dará em 31 de

9.4. Obriqacôes do patrimônio Separado: Nâ forma do ârtigo 11 da Lei 9.514, os Créditos
lmobiliários, a CCI, as Garantiãs e a Conta do patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou
execução pelos crêdores da Emissora, não sê prestando à constituição de Bàrantjas ou à execução por
quâisquêr dos credores da Emjssora, por mais privilegiados que sêiam, e só responderão pelas

obrigâçôes inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entânto, êventuâl atêndimento de legislação e/ou
rêgulamentação específica.

9.5. lúânutencão do patrimônio Sêoarado: A Emissora âdministrará ordinâriamente o patrimônio

separado, promovendo as djligências necêssárias à manutenção de suâ reguràradade, notadamente a

dos fluxos de pagamento das parcelas dê amortização programâda, luros Remuneratórios e dêmais
encargos êcessórios.
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9.5.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo ttt à lnstrução CVM 414, a Emissora declara

que:

a)

b)

a custódia dâ Éscriturê de Emissão de CCl, em via original, será realizada pelâ lnstituição

Custodiante;

a guardâ de todos e quaisquer documentos originais que evidenciam a validâde ê a

eficácia da constituição dos Créditos tmobiliários e das Garantias é de rêsponsabiladadê

da Emissora; e

a arrêcàdaçâo, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são âtividades que

serão realizâdas pela Emjssora, ou por tercêiíos por elâ contratâdo, cabendoJhe: (i) a

evolução dos Créditos tmobiliários, observadas as condições estabelecidas na CCB; (ii)

o recêbimento, de forma direta e exclusivà, de todos os pàgamentos que vierem a ser

eÍetuados por conta dos Créditos lmobiliários, inclusive a título de pagamento

ântecipado ou vencimento antêcipado dos Créditos lmobiliários, deles dàndo quitaçãoj

e (iii) a administrâçâo e alocàção dos recursos màntidos na Conta do patrimônio

Separado.

9.6. Hioótesê de Responsabilizacão da Emissoraj A Emlssora somente responderá por pre.iuizos ou
insuficiênciã do patrimônio Separado em caso de dêscumprimento de disposação legâl ou
regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidâde do pâtrimônio

Sepârado, devidâmente comprovadâ.

cúusutA DÉoMA: AGENTE FtDUoÁRto

10.1. Declaracões do Aqente Fiduciário: Atuando como representante dã comunhão de interesses
dos Investidores, o Agente Fiduciárao declaÍd:
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a) aceitaí â função para a quâl foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições

previstas nâ legislação e regulamentação específica e neste Têrmo de Securitização;

b) aceitar integralmentê o presente Termo de Securitizâção, em todas as suas cláusulas e

condições;

c) ter verificado a legalidade e a ausênciâ de vícios dâ operação objeto do prêsênte Termo de

Securitização, incluindo a aquisição dos Créditos tmobiliários e da CCt;

d) não se encontrãr em nenhumâ das situâçôes de conflito de interesse previstas na lnstruçâo

cvM 583;

e) terrecebidoe analisado, diligentemente, os Documêntosda Operação, parã verificâção d e sua

legalidadê, veracidàde, âusência de vícios, consistênciâ, corrêção e suficiência das informaçôes

disponibilizadas pela Emissora, pelâ Devêdora e pelos Avâlistas;

f) os Créditos lmobiliários, a CCI e as Garantias consubstânciam o patrimônio Separado, estando
vinculados única e exclusivamente aos CRI;

g) não tem quarquer impedimento regar, conforme paráErafo têrceiro do artigo 66 da Lei das

Sociedades por Ações;

h) estâr devidâmente autorizado a celebrar este Íêrmo de Securitização e a cumprrr com suas

obrigâçôes aqui previstas, têndo sido sâtisfeitos todos os rêquisitos regais e estâtutáíios
necêssários parâ tantoj
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i) que a celebrâção deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigaçôes aqui

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

âssêgurar, nos termos do parátraÍo 1'do artito 6 da lnstrução CVM 583, tíatâmento equitativo

a todos os titulares dos CRI em rêlação â outros titulares de valores mobiliários de evêntuais

emissôes realizadas pela Emissora, sociedâde coligada, Controlada, Controladora ou

integrânte do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuâr na qualidâde de agente

fiduciário;

k) não ter qualquer ligação com a Emissora, a Devedora e os Avalistas ou sociedâde coligada,

controlada, controladora da Emissora, dê Devedorâ, dos Avalistâs ou integrante do mesmo

grupo econômico que o impeça dê exercer suas funções de forma diligente; e

atua em outras emissôes de títulos e valores mobiliários da

do Brupo econômico da Emissora, conforme descritôs e

presênte Termo.

Emissorâ e de outras sociêdades

câracterlzadas no Anexo Vll âo

10.2. Deveres do Aaente Fiduciário: lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomêado, principalmente:

a) exercer suas atividades com boa fé, transpârência e lealdade para com os titulares do5 CRI;

b) protêter os direitos e intêressês dos titulaaes dos CRl, empre8ando no erercício da função o

cuidado ê a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de

seus próprios bêns;

c) renunciar à funçâo, na hipótese de superveniência dê conflito de

outra modâlidade de inaptidão ê realizar a imêdiata convocação

dêliberar sobre a sua substituição;

intêresses ou de qualquer

da Assembleia Gêral, para

u

1a
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d)

e)

f)

conseryar em boa Suarda toda a documentação rclativâ ao exercício de suas funções;

verificar, no momênto de aceitar a função, a veracidade dâs informações relativas às garantias

e a consistência das demais informâções contidas neste Íermo de Securitização, diliBenciando

no sentido de que sejam sânadas as omissões, falhas ou defeitos dê que tenha conhecimentoj

exâminar propostà de substituição de bens dados em

respeito do assunto de forma justificada;

c)

dili8ênciàrjunto a Emissorâ para que estê Termo de Securitização, e seus aditamentos, sejam

registrados nos órgãos compêtentes, adotando, no caso de omissão da Emissora, as medidas

eventualmente previstas em lei;

acompanhar a prestação das informações pêriódicas pela Emissora, alertândo os investidores,

no relatório anual, acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha

conhecimento;

h) acompanhar a atuação da Emissora na âdministíação do patrimônio Separado por meio das

informações divulgadas pelâ Emissorã sobrê o âssunto;

opinâr sobre â suficiência das informaçôes prestadas nas propostas de modiÍicação das

condiçôes dos valores mobiliários;

verificâr a regularidade dâ constituição da Cessão Fiduciáriâ de Direitos Creditórios, do Aval,

da Aliênação Fiduciáriâ de Quotas e Cessão Fiduciária dê Direitos Econômicos ê dâs demais

Garãntias, obsêrvando a manutênção de sua suficiência e exequibilidade;

i)

k) garantia mânaÍestândo sua opinião â
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l) intimar, conÍorme o cêso, a Emissoíâ, à Devedorâ, e os Avalistas â reforçar â garantia atrelada

aos Créditos lmobiliários, na hipótese de sua deteraoràção ou depreciação;

m) solicitar, quando julgar nêcêssário para o fiel desempenho de suas funções, certidõês

atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda pública, cartórios de protesto, das

VaÍas de Trâbalho, Procuradoria da Fazendâ públicâ ou outros órgãos pertinentes, onde sê

localizâ a sede do estabelecimento principal da Emissora, da Devedora e dos Avalistds;

solicitâr, quando considerar necessário, auditoria êxtraordinária na Emissorâ ou do patrimônio

Separâdo;

convocãr, quando nêcessário, Assembreia Gêrar, atrâvés de anúncio publicado pero menos por

três vezes, nos órgãos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suâs publicâções;

comparecer às Assêmbleias Gerais a fim de prestar às inÍormações que lhe forem solicitadas;

manter atualizada a rêlação de titulares de CRI e seus endereços, mediante, inclusive, gestões
junto à Emissora e escriturador;

fiscâlizar o cumprimento das cláusulâ5 constantes deste Termo de Sêcuritização,

especiâlmente daquelas impositivas de obrlgaçôes de fazer ê de não fazer;

comunicar êos titulàres de CRI qualquêr inadimplemento, pela Emissora, de obrigâçôes
financêirãs assumidas nêste Termo de Securitizaçâo, incluindo as obrigaçôes relativas a

8ãrântias e â cláusulas contratuais destinãdas â proteger o interesse dos titulares de CRI e que

estabelecem condições que não devem ser descumpridâs pera Emissora, indicando as

consêquências para os titulares de CRI e as providências que pretende tomar a respêito do
assunto, observado o prazo de 7 (setê) Dias Uteir, conforme previsto na tnstruçào CVM 5E3;

n)

o)

s)

r)

c)

p)
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t) vêrificar, a Destinação dos Recursos, na periodicidade e nos termos da le8islação aplicável;

u) solicitar à Emissora os respectivos comprovantes de Destinação dos Recursos captados pela

Devedora até a Dâtâ de Vencimento, à medida em que os jnvestimentos para conclusão do

Empreêndimento sejam realizados pela Devedorâ.

10.3. Remuneracão do Agente Fiduciárjo: O Agente tiduciário receberá diretâmente da Emissora,

como rêmunerâção pelo desempenho dos deverês ê âtribuiçôes que lhe compêtêm, nos termos da lei

e deste Termo de Securitizâção, (i) parcela única de RS 5.OOO,OO (cinco mil íeâis) à título de

implantação, a quar deverá ser paga até o 5s (quinto) oia útircontado da Dâta de rntêgrarizâção or1

em 30 (trinta) dias a contar dâ presente data; e (ii) parcelâs anuajs no valor de RS 16.000,00 (dezesseis

mil reais) cada, sendo a primeira parcêla dêvida no 5s (quinto) Dia útil a contâr da Data dê

lnte8ralizâção ou 30 (trinta)dias a contar da prêsente dàta, o que ocorrer primeiro, e as clemais, nâs

mesmas datâs dos ânos subsequentes.

10.3.1. A remunêrãção deÍlnidâ no item 10.3., acima, continuârá sendo devjda, mesmo após o
vencimento dos CRl, câso o Agente Fiduclário ainda esteja em atuãção, remuneràção esta que

será câlculadã e dêvida proporcionalmentê aos meses de âtuação do Agente Fiduciário. Caso a

operação seja desmontadâ, â primeira parcêla seá devida a título de,, obort Íee,, .

10.3.2. Nas operâções dê securitização em que â constituição do lastro se der pela corretâ
destinação de recursos pêla Devedoíâ, em razão dãs obrigâções impostâs aoAgente Fiduciário

dos CRI pelo Ofício Circulâr CVM ns 1/2020 SRE, que detêrminâ que em caso de possibilidade

de resgâte ou vencimento antecipado do título, permanecem êxigívêis as obrigaçõês da

Devedora e do Agente Fiduciário até o vencimento original dos CRI ou até que a destinação dã

totalidâde dos recursos decorrentes da emissão seja efetivada e comprovada. Desta formâ fica

al
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contratado e dêsde já alustado que a Dêvedora assumirá â integral responsabllidade finânceira

pelos honorários do Agente Fiduciário até ê integral comprovação da destinâção dos recursos.

10.3.3. As parcêlas citadâs acima serão reajustadas pela variação acumulâda do lpCA/lBGE, ou

na falta dêste, ou ainda na impossibilidade de sua utiliaação, pelo índice que vier a substituí lo,

â pârtir da dàta do primeiro pagâmento âté as dâtâs de pagamênto seguintes, calculadas pro

rata die, se necessário. A remuneração será devida mesmo àpós o vêncimento final dos CRl,

€aso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerêntes a sua função em relação

à emissão, remuneraçâo essa que será càlculada pro ratâ die.

10.3.3. As parcelas citadas nos itens âcimà, serão acrescidas de ISS (lmposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza), pls (Contribuição ao programa de tntegrêção Social), COFTNS

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Sociâl), CStt (Contribuiçâo sobre o Lucro

Líquido) e o IRRF {lmposto de Renda Retido na tonte) e quaisquêr outros impostos que venham

a incidir sobre â remuneraçâo do Agente Fidlciário nas alíquotas vitentes nas dâtâs de câda

pagamento.

10.3.4. A primeira parcela dos honorários do Agênte Fiduciário poderá ser faturada por
quêlquer empresa do grupo econômico, incluindo, mas não se limitando, a Vórtx Serviços

Fiduciários Ltda., inscrita no CNpJ no 17.S95.680/0001-36.

10.3.5. Êm caso de mora no pagamento de qualquer quantia devidâ, sobíe os débitos em

atraso incidirão multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o vãlor do débito, bem como
juros moratórios de 1% (um por cênto) âo mês, ficando o vãlor do débito em atrâso sujeito a

âtualização monetária pelo lpCA acumulado, jncidênte desde a datâ da inadimplência até a

data do efetivo pagamento, câlculado pro rata die.

a2
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10.4. substituicão do Asente Fiduciário: o Agente Fiduciário poderá ser substituldo nas hipóteses dê

àusência ou impedimento têmporário, rênúncia, intervenção, liquidâção, falência ou qualquer outro

caso de vacáncia, devendo ser realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contâdo da ocorrência de

quâlquer desses eventos, Assembleiâ Geral, para que sejâ eleito o novo agente fiduciario.

10.4.1. No caso de renúncia de suas Íunções, em virtude da superveniência de conÍlitos de

interesses ou de qualquer outra modâlidade de inaptidão, permanecer no exêrcício dessas

funções pelo prazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúnciâ, devendo, ainda,

fornecer à Emissora ou a quem estâ indicâr, em até 30 (trintâ) dias dâ data de sua renúncia,

cópia de toda a escrituração, correspondênciâ e demais pâpéis relâcionados âo exercício de suãs

funções.

10.4.2. AsubstituiçãodoagentefiduciáriodêvesercomunicâdaàCVM,noprâzodeaté7(setê)

Dias Úteis, contados do aditamênto âo presênte Termo de Securitizâção, nos termos do artigo
7e dê lnstrução CVM 583.

10.4.3. Em nenhumâ hipótese a função de agente fiduciário poderá ficar vagà por período

superior a 30 (trinta) dias, dentro do quâr deverá ser rearizadâ assembreia dos Titurares dos cRr

pàrã a escolha do novo agentê fiduciário.

10.4.3.1. Se a convocação da assembleia mencionada no item 10.4.3., acima, não

ocorrêr até 15 (quinze) dia5 antes do final do prazo âcima reÍerido, caberá a Emissorâ

eÍetuaí sua imediãtà convocação.

10.5. Hioóteses de Substituicão do Aeente Fiduciário: O Atente Fiducjário poderá ser destituído:

a) pela CVM, nos termos da legislação em vigor;
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b) pelo voto dos lnvestidores em Assembleiâ Gêíalconvocada pelos lnvestidorês titulares de, no

mínimo, 10% dos CRI em Circulação;

por deliberâção em Assêmbleia Geral, nâ hipótese de dêscumprimento dos devêres prevjstos

no artigo 13 da tei 9.514j ou

nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 10.3, acima.d)

c)

10.6. Aqente Fiduciário Substituto: O âtente fiduciáíio eleito em substituição nos têrmos do item

10.5., acima, assumirá intetralmente os deveres, atribuiçôes e responsabiridades constantes da

legislâção âplicável e deste Termo de Securitização.

Agente Fiduciário, em Assembleia

lnvestidores que representem, no

No caso de inadimplemento da Emissora, o Agente Fiduciário

para proteger direitos ou defender interesses dos lnvestidores.

a) declarâr, observadas as (ondições estabelecidas

ântecipadamente vencidos Créditos lmobiliários e

nâs CCB e nestê Têrmo de Securitização,

cobrar seu principal e acessórios;

10.7. Aditamento do Termo de Securitizacão: A substituição do A8ente Fiduciário em caráter
permânente deverá ser objêto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

10.8. Nomeacão de Apente Fiduciário oelos Titulares dos CRI: Os lnvestidores, após o encerramento
do prazo para â distribuição dos CRl, poderão nomear substituto ao

Gerâl êspecialmentê convocada para este fim, por meio de voto de

mínimo, 75% (setentâ e .inco por cento) dos CRI em Circulâção_

10.9. lnadimplemento da Emi5sora:

deverá u5ar de toda e qualquer ação

devendo para tantoi

a4
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b) erecutâr as Garantias, observado o disposto nos seus respectivos instrumentos de

constituição, aplicândo o produto no pagamento, intêgrâl ou proporcional dos CRl, em

beneÍício dos lnvestidores;

c) tomar quâlquer providênciâ necessáriâ para que os lnvestidores realirem sêus créditos; e

d) íepresentâr os lnvestidores em processos de Íalência, insolvência, recuperação iudicial ou

extrãjudicial, intervenção ou liquidação extrajudicial dâ Emissora.

10.9.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das

medidas contemplâdas nos itens "a" a "d", da Cláusulã 10.9., acima, se, convocada Assembleia

Geral, esta assim o autorizar por deliberâção da unanjmidade dos CRI em Circulâção.

10.10. Outras Emissões: O Agente Fiduciário declara têíâtuado como Agente Fiduciário nas emi55ôes

de valores mobiliários, objeto de ofertas públicas ou píivadas, feitas pela Emissora, por sociedade

coligada, controlada, controladorâ ou integrante do mêsmo grupo da Emissora, nos termos do § 2s do

arti8o 6s da lnstrução CVM 583, listadas no A!glq!l! ão presente Termo.

10.11. Dêsoesas: A Emissorâ rêssarcirá o Agente Fiduciário de todas âs despesês em que tenha

comprovadamente incorrido para prestar os serviços descritos neste instrumento e proteger os

direitos e interesses dos investidores ou para realizar 5eus créditos. euando houver negativâ pâra

custeio de tais despesas pela Emissora, os investidores deverão antecipar todos os custos a serem

despendidos pelo Agente Fiduciário. São exemplos de despesas que poderão ser realizadas pelo

Atente Fiduciário:

publicãção de rêlatórios, avisos e notificaçõês, despesas cartorárias, conforme previsto neste

instrumento ê nâ legislação aplicável, e outGs que vierem â ser exigidâs por regulamentos

aplicáveis;
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iv.

ii. despesâs com conferências e contatos telefônicos;

obtênção de certidôes, Íotocópjâs, dititâlizâçôes, envio de documentos;

locomoções entrê estados da federaçâo, alimentação, transportes e respectivas hospedatens,

quando nêcessárias ao desêmpenho das funções e devidâmente comprovadas; e

v. conÍêrência, vãlidação ou utilização de sistemàs para checagem, monitorâmento ou obtenção

de opinião técnica ou letal de documentação ou informação prestada pela Emassora para

cumprimento das 5uâs obrigações.

10.11.1. O ressarcimento a que se refere à Cláusula âcima será efetuado em até 05 (cinco) Diâs

Úteis após a realização da respectivã prêstação de contâs à Emissora e ênvio de cópia dos

respectivos comprovãntes de pagamento.

cúusutA DÉoMA pRtMEtRA; TRÂNsFERÊNch DA aDMtNtsrRAçÃo E ueutDAçÃo Do
PATRIMÔNIO SEPAMDO

11.1. Liouidacão do patrimônio Seoarado: Caso seja verificadà a ocorrênciâ de qualquer um dos

êventos abaixo, o Agente Fiducaário deve.á realizar imedaatâ ê transitoriamente a âdminastração do
Patrimônio Sepârado ou promovera liquidâção do patrimônio Separado, nâ hipótêse de â Assembleia

Gerâ1, obsêrvado o quórum estabelecido na Cláusula 12.11.1, âbaixo, dêliberar sobre tâl liquidação:

a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judacial ou extraiudicial a
qualquer credor ou classe dê credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida

homologâção judicial do referido plâno; ou requerimento, pêla Emissora, de recupêração
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11.4.

judicial, indêpendentemente de deferimento do processamento dã recuperação ou de suê

concessão pelo juiz compêtênte;

b) pedido de falênciâ formulãdo por têrceiros em face da Emissora e nâo devidâmente elidido ou

câncelado pela Emissora, conÍormê o caso, no prazo legal; or,

c) decretação de falência ou âpresentação de pedido de ãutofalência pela Emissora.

11.2. Convocâcão de Assembleia Geral: Ocorridas as hipótesês listadas no item 11.1., acima, o

Agente Fiducaário deverá convocar umâ Assemblêia Geral, em até S (cinco) dias a contar do inícao da

administração, pelo Agente Fiduciário, do patrimônio Separado.

11.2.1. Obseívado o procedimento previsto na Cláusula Décima SeBunda, abalxo, a assembleia

gêral mencionada no item 11.2., acima, deverá ser convocâda mediante edital publicado por

três vezes, com antecedência de 20 {vinte) dias, em jornal de grande circulação, ê instalar,se-á,

em primeira convocação, com a presençà de titulares que representem, pelo menos, mêtade

dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas as

deliberâçõestomadasportitularesquerepresentem,nomínimo,5O%(cinquentaporcento)dos

CRlem Circulação.

11.3. Deliberacão oela Assembleia Geral: Na hipótêse descrita na cláusula 11.2., acima, a Assembleia

Geral deverá deliberar pela liquidação do pâtrimônio Separado, ou pela contanuidade de sua

administração por novâ sêcuritizadora, fixando, nêste caso, â remuneração desta última.

insolvência da Emissora com relação às

Gêral, obsêrvado o quórum estabelecido

: Além da hipótese de

obritaçôes da presentê Emissão, a critério da Assembleia

na Cláusula 12.11.1., abaixo, a ocorrência de quâlqueí um
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dos eventos abêixo poderá ensejar a assunção dâ administraçâo do pâtrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário, para fins de liquidá-lo ou não, conforme itens 11.1 a 11.3, acima:

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de quãlquer de suas obrigâções não pêcuniárias

prêvistãs neste Têrmo de Securitizêção, desde que por culpa exclusiva e não justificável da

Emissorâ, sendo que, nessa hipótesê, a liquidação do patrimônio Separado poderá ocorrer

desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mâis de 90 (novênta) Diâs úteis, contados

do recebimento pela Emissora dâ notificação formal e comprovadâmente rêâlazada pelo

Agente Fiduclário; ou

inadimplemento ou mora, pelâ Emissora, de qualqueí dê suas obrigaçôes pecuniárias prevastas

nestê Termo de Securitização, dêsde quê por culpa exclusivâ e não justificável da Emissoía,

sendo que, nessa hipótese, a liquidação do pâtrimônio Separado podêrá ocorrer desde que tâl
inadimplemento ou mora perdure por mâis de 5 (cinco) Dias úteis, contâdos do recebimento

pelâ Emissora da notificâção formalê comprovadamente reêlizada pêlo Agente Faduciárjo.

11.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos na cláusula 11.1 e 11.4 deverá ser
prontâmentê comunicada, ao Agente Fiduciário, pelã EmissoÉ, em 5 (cinco) Dias úteis.

cúusuta DÉctMA sEGUNDA: assEMBt-Eta GERAT-

12.1. Realizâcão da Assembleia Geral: Os lnvestidores poderão, a qualquer tempo, reunir_se em

assembleiâ geral de titulâres dos CRl, a fim dê deliberar sobre matéria de intêresse da comunhão dos

lnvestidores ("As§e!qU!q!!..lqelal,,).

12.2. ComDetência oara Convocacãoj A Assemblejâ Geral poderá ser convocada pelo Agente
Fiduciário, pela Emissoíâ, pela CVM e/ou por lnvestidores que represêntem, no mínlmo, 10% (dez por

cento) dos CRI em Circulação.

b)
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12.3. Leqislação Aplicável: Aplicar,se-á subsidiâriamente à Assembleia Geral, no que couber, o

disposto na Lei 9.514 e nâ tei das Sociedades poÍ Açôes, a respeito das assembleias Berais de

acionistas.

12.4. Convocacão: Excêto na hipótese prêvista no art. 14, § 2e, da Lêi ne 9.514/97, a convocação da

Assemblêia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediaôte edital publicado por trés vezes, com a

antecedênciâ de 15 (quinze)dias, em primeira convocação, e no prazo de 8 {oito) dias contado de nova

publicação do edital de convocação, em segundà convocação, nos veículos utilizados pârâ publacâção

legal da Emissora. A Assembleiâ Geral instâlar se-á, em paimeira convocação, com a presença de

titulares dos CRI que rêpresentem, pêlo mênos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRt em circulação

e, em segundâ convocação, com qualquêr número de prêsentes.

12.5. yglq Cadê CRt conferirá a seu titulâr o direito ê um

admitida a constituição de mandâtários, lnvestidores ou não,

Sociedades por Ações.

voto nas Assembleias Gerais, sêndo

obseNãdas âs disposições da Lei dã5

12.6. Quóruns: Pãra êfeito dê cálculo dê quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da
Assembleiâ Geral de Titulares dos CRl, serão considerados os CRI em Circulâção. Os votos em branco
também deverão serexcruídos do cárcuro doquórum de deriberação daAssembreia Gerârde Titurâres

dos CRl.

Comoarecimento do Aqente Fiduciárioj O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia

Geral e prestar aos lnvestidores âs informações quê lhe forem solicitadas.

12.8. Prêsidência: A presidência da Assembleia Geral caberá ao rêpresentante da Emissora ou do
Atente Fiduciário
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12.9. DisoensadeConvocacão:lndependentementedasformalidadesprevistasnaleienesteTermo

de Securitiração, será considerada regular a Assembleia Geíâl a que comparêcerem os titulares de

todos os CRI em Circulação.

12.10. Deliberacões: Exceto pelas matériàs previstas no item 12.11., abaixo, ou se de outrâ forma

estabelecido neste Termo de Securitização, todas âs deliberações, serão tomadas, em qualquer

convocãção, com quórum simples de aprovação êquivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um)

dos Titulâíes de CRI presentes na referida Assembleia de Titulares de CRl.

12.11. lúatérias e Quóruns Esoeciâis de Dêliberacão: São exemplos de matérias de interesse comum

dos titulares dos CRl, que dependerão do quórum qualificado de aprovação, equivalente a 51%

(cinquentâ e um por cento) dos CRt em Circulâçãor (i) altêração da remunerâção e âmortizâção dos

cRl; (ii) alteração do prazo de vencimento dos cRr; (iii) não decretâção de um Evento de vencimento

Antecipado; (iv) direito de voto dos titulares dos cRr e alteràções de quóíuns da Assembreia Geral dos

Titulares dos CRI; e (v) substituição ou reforço de Garantias de forma diversa da pré-aprovadâ e já

estâbelecida neste Termo, na CCB, nos Contratos de Cessão Fiduciáriâ e no Contrato de Alienação

Fiduciária de Quotâs.

12.11.1. Observado o quórum descíito no item 12.11

possui mêcànismo para resgatê dos certificados de

dissidentes.

acima, este Termo de Securitizãção não

recebíveis imobiliários dos investidores

12 12. yqlld4lg: As deliberâções tomadas em Assembreias Gerais, observados os respect,vos quóruns

de instâlação e de deriberação êstaberecidos neste Íêrmo de securitização, serão considêradas váridas

e eficazes e obrigârâo todos os Titulares dos CRl, quer tenham comparecido ou não à Assembleia

Gêral, e, âinda, nela tenham se abstido de votat ou votado contra, devendo ser divurgado, pera

Emissora, o resultado da deliberação aos Titulares de CRl, na Íormâ da regulamentâção da CVM, no

prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da realização da Assembleia Geral.
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12.13. Encaminhamento de Documentos pâra a CVM: As âtas lavradas das Assêmbleias Gerâis serão

encaminhâda5 somente à CVM via Sistemà de Envio de lnformações periódicase Eventuais - Empresas

Net, não sendo nêcessária a suê publicação em jornais de grande circulação, salvo delibêração em

contrário na própriâ assembleiâ determinando a publicâção de sua ata.

cúusur.a DÉctMA TERcEtRA: DEspEsas Do parRtMôNto sEpaRÂoo

13,1. DesoesâsdoPatrimôôioSeoarâdo:Sãodespesasdêresponsabilidâdedopatrimôniosepêrâdo:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, âdministrâção, custódia e liquidação do

Pâtrimônio Separado, incluindo, sem limitação, â Remuneração da Emissora, os Recursos para

Manutenção do Patrimônio Separado e as despesas referentes à sua transfêrência para outrâ

companhia secuÍitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agênte Fiduciârio vir â

assumir a sua administração ou liquidá-lo;

as despesâs com têrceiros especiâlistâs, âdvogados, 83 - Segmento CETIP UTVM, CVM,

ANBIMA, despachantes, auditores ou fiscais, bem como as despêsas com procedimentos

legais, incluindo, mas sem limitação, depósito judicial e sucumbênciâ, incorridas para

resguârdaros interesses dos lnvestidores, do Atente Fiduciário e/ou e dã Emjssorâ ê realização

dos Créditos lmobiliários intetrantês do pâtrimônio Separado, que deverão ser, sempre que

possível, previamente aprovâdas e pãgas pelos mesmos titulâres. Tais despesas incluem

tâmbém os gastos com honorários âdvocaticios, depósitos, custas e taxas júdiciárias nâs ãçôes

píopostas pêlo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra a Cedente, nos termos das

cláusulas 5.1. e 5.2. do Contrâto de Cessâo, o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora

intêntadas, no exercício de suas funçôes, ou ainda quê lhe causem prejuízos ou riscos

finânceiros, enquanto represêntante da comunhão dos tnvestidores, ou Emissorâ dos CRl, bem

como a remuneração e a§ despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese da

b)

9l
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Emissora permânecer em inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o

Agente Fiduciário solicitâr garantia préviã do lnvestidor pâra cobertura do risco da

sucumbência;

c) asde5pesas com publicações, notificações, transporte, âlimentação, viâgens, estadiase demais

mencionadas no subitem 10.3.2, àcima, necessárlas ao exercício da função de Agente

tiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, sêíão arcadas pêlo

Patrimônio Sêparado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente por escrito pêla

Emissora, na quâlidade de administrãdora do patrimônio Separado;

d) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser criados e/ou

majorâdos ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

reconhecida, de forma a representar, de forma âbsolutâ ou relativa, um incremento dâ

tributâção incidênte sobre os CRte/ou sobre os Créditos lmobiliários;

e) as perdas, danos, obrigações ou despesâs, incluindo taxas e honorários âdvocatícios arbitrados

pelo juiz, decorrentes de sentença trânsitadâ em julgado e irrecorrível contra a qual tenham

sido esgotados todosos recursos admitidos em lei, resultântes diretamente da Emissão, exceto

se tais perdâs, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo

ou culpa por parte da Emissorâ ou de seus administradores, empregados, consultores e

atentes, conformevier a serdeterminado em decisâojudicialtransitada em jul8ado proferida

pelojuízo competentê; (ii)sejam de responsâbilidàde da Dêvedora e/ou dos Avalistas ou puder

sêr a ele âtribuído como dê suà rêsponsâbilidade; (iii) forem resultantes de inadimplemento,

dolo ou culpa por parte da Devedorà ou de seus administradores, empre8ados, consultores ê

âgêntes, inclusive na construção do Empreendimento e/ou dos Avalistas;

f) as despesas previstâs no item 10.3, acima, e subitens, referentes à remuneração do Agente

Fiduciário e lnstituição Custodiânte, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que
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o Agentê Fiduciário venha a incorrer no decorrer da emissão relacionada aos termos de

quitação;

E) as despesas incorridas pela Emissora com a manutenção do registro e custódia da CCl,

representativas dos Créditos lmobiliários;

h) despesas com realização, atualizãção e/ou monitoramento de rotirgr, em câso de solicitação

de realização deste sêÍviço pêlos lnvestidores; e

demais despesas previstas em lei, Íegulamentação aplicável ou neste Termo de Securitização.

13.2. Hioótese de lnsuficiência do Patrimônio Separado: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita âo Patrimônio 5epârado, nos termos da Lei 9.514, caso o Patrimônio Separado seja

insuficiente para arcar com as despesâs menaionadas no item 13.1, acima, tàis despesas serão

suportâdâs pêlos lnvestidores, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

13.3. Resoonsâbilidade dos lnvestidores: Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2, acima, são de

responsabilidade dos lnvestidorês, que deverão, sêmpre que possível, ser previamente aprovàdàs e

Pagas Pêlos mesmos titulares:

a)

b)

c)

evêntuâis despesas e taxas relativas à negociação ê custódiâ dos CRl, não compreendidas nâ

dêscrição âcima;

todos os custos e despesas incorridos para salvâguârdâr seus direitos e prêrrogâtivas; e

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimênto nos CRl.
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13.3.1. No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste Termo de

Secuíitização, os recursos necessários para cobrir âs despesas com medidâs judiciais ou

extrajudiciais necessárias à salvaguârda dos dirêitos e prerrogâtivas dos lnvestidores deverão

ser previamênte aprovadas em Assemblêia Geral dos Titulares dos CRI e âdiantadas ao

Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na datâ da respectiva aprovâçâo.

13.3.2. Em razão do disposto na âlínea,,b,, do item 13.3, acima, as despesas à serem

adiântâdas pelos tnvestidorês à Emissora, na defesa dos interesses dos lnvestidores, incluem

(a) âs despêsas com contrataçâo de serviços de auditoria, assessoria legâ1, Íiscal, contábil ê

de outros especialistas; (b) as custas judiciais, emolumêntos e demâis taxas, honorários e

de5pesas incorridas em decorrência dos p roced imentos j ud icia i5 ou êxtrajudiciais propostos,

objetivando sâlvaguardar, cobrar e/ou exêcutar os créditos oriundos dâ CCI; (c) âs despesas

com viagens e estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos prestâdores

de serviços eventualmente por elâ contrâtados, desde quê relacionâdos com as medidas
judiciai5 e/ou extrâjudiciais necessáriasà sàlvâguarda dos direitos e/ou cobrançâ dos créditos

oriundos da CCI; (d) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em

decorrência dê eventuais condenâçôes (incluindo verbas de 5ucumbência)em âçõesjudiciâis
propostas pêla Emissora, podendo a Emissora soricrtar gârantia prévia dos rnvestidores para

cobertura do risco da sucumbência; e (e) a remunêraçâo ê âs despesas rêembolsáveis do

Atente Fiduciário.

cúusut-A DÉctMA quARTA: TRATAMENTo rRtBuTÁRto ApLtcÁvEt Aos tNVGsflDoREs

14.1. Os lnvêstidorês não devem considerar unicamente as informações contidas nesta cláusula para

fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRl, devendo consultar seus próprjos

assessores quanto à tributação especíÍica à qual estarão sujeitos, especialmente quânto a outros

!4
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tributos, que não o imposto de renda, eventualmentê aplicáveis a esse investimênto, ou a ganhos

porventurâ âuÍeridos em operaçôes com CRl.

lmposto dê Rênda (lR) e Contribuição Sociâl sobre o Lu.Ío t-íquido (CSU.)

14.2. Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a CRI é

o mêsmo aplicado aos títulos dê renda fixâ.

14.3. A princípio, os rendimentos em CRI auferldos por pessoas jurídicas não Íinânceiras estão

sujeitos à incidência do lmposto de Renda Rêtido na tontê, à ser calculado com base nâ aplicação de

alíquotas regressivâs, de acordo com o píâzo da aplicâção geradora dos rendimentos tributáveis: (i)

até 180 (cento e oitênta) dias: alíquota de 22,5% (vintê ê dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii)

de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezêntos e sessênta) dias: alíquotâ de 20% (vinte por cento); (iii)

de 361 (trezentos e sessentâ e um) a 720 (setecentos e vinte) diast alíquotâ de 17,5% (dezessete

inteiros e cinco décimos por cênto) e (iv) acima de 720 (setecentos ê vinte) diâs: allquota de 15%

(quinze por cento).

14.4. Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de

investimento, seguradoíâs, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de píêvidência

complementar abêrtas, sociedades dê capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores

mobiliários ê sociedade5 de arrendamento mercantil, há dispensa de rêtenção do IRRF.

14.5. Pâra as pessoas físicas, os rendimêntos gerâdos por aplicação em CRI estão isentos de imposto

de renda na fonte e na declâração de ajuste anual (artigo 3., inciso , da tei 11.033/2004).

14.6. Pessoasjurídicas isentas terão seus ganhos ê rêndimentos tributâdos exclusivâmente na fonte,

ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, inciso ll, da Lei 8.981/1995). As entidâdes imunes

estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que dectarem sua condição à fonte

95
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pagadorâ (arti8o 71, da tei 8.981/1995). Em 12/04/2018, Íoi dêclârada inconstitucionâ1, pelo Supremo

Íribunal Federal, o art. 12, pârágrafo 1e, da Lêi np 9.532/1997 que previa que os íêndimentos e ganhos

e capital auferido5 em aplicações financeiras de renda fixa e variável não êstavam abrangidos pela

imunidâde prevista no câput do mesmo arti8o.

14.7. No casode pessoas j u ríd icas dom iciliadas no Brasil(e oãosujeitas a regras especiais de isenção

ou imunidade), o rêndimento deverá ser computado na base de cálculo do lmposto de Rendâ da

Pessoa Jurídicà e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As alíquotas do tRpl correspondem a

15% (quinze por cento) e adicionalde 10% (dez por cento), sendo o adicional câlculado sobre a parcela

do lucro reâl que exceder o êquivalente a RS 24O.OOO,OO (duzêntos e quarenta mil reais) por ano.

14.7.1. O IRRF, na forma descrita acima, dâs pessoas iurídicâs não-financeirâs tributadas com

base no lucro real, presumido ou arbitrado, é €onsiderado ântecipaçâo do imposto de renda

devido, gêrândo o direito à compensação quando da apuração do lRpJ (ou àinda íestituição, se

for o caso).

14.7.2. A alíquota da CSLt, para pessoas ju ríd icas em geral, corresponde a 9% (nove por cento),

sendoquê para as pessoasjurídicasfinanceiras e entidade5 equiparadas a alíquota foimajorada

para 20% (vante por cento) no período compreendido êntre 1e de setembro de 2015 ê 31 de

de2embro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1e de janeiro de 2019.

14.7.3. No caso dâs cooperativas de crédito, a alíquota da CSLL é de 17% (dezessete por cento)

pâra o período entre 1e de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15%

(quinze por cento) a partir de 1s de janeiro de 2019.

14.8. As carteiras de fundos de investimentos estão, em regra, isentas de imposto de renda.
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14.9 Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior quê investirem

em CRI no país de acordo com as normâs previstas na Resolução ns 4.373, êmitida pelo Conselho

Monetário Nacional em 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência

do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento). Excêção é feita para o caso de investidor domiciliâdo

em país oujurisdição co nsiderados como de tributação favorecida, assim entêndidos aquelesque não

tributam a renda ou que a tributam à alhuota máxima inferior a 20% (vinte por cento). No caso dê

investidor não-residente no Brasalque se.ia pessoa físjca, aplica-se a mesma ísenção do IRRF aplicávêl

aos residentes pessoàs ÍÍsicas.

Contribuição ao PÍograma dê tntegração Sociâl (pts) e Contribuição para o Financiamento da

Seguridadê Social (COFINS)

14.10. A P15 e a COFINS incidem sobre o vàlor do faturamento mênsal das pessoas jurídicas ou a elas

êquiparadas, considerando-se, a depender do regame aplicável, a totâlidade das rêceitas por estâs

auferidas, independentemente do tipo dê atividâde exercida ê dâ classificação contábiladotada para

tais receitas.

14.11. No tocante ao regime cumulativo, a contribuição ao plS incide à alíquota de 0,65% (sessenta e

cinco cêntésimos por cento), ê â COFTNS incide à alíquotâ de 3% (três por cênto) ou 4% (qlatro por

cento), conforme o caso. No regime nâo cumulativo do pls: (i) a alíquotà aplicável é de 1,65% (um

inteiro e sessentâ e cinco centésimos por cento) para o pls e 7,6% (sete inteiros e 5essenta centesimos

por cento) para a COFINS; e (ii) o valor das contribuições âpurado pode ser compensado com créditos

decorrentes de cedos custos e despesas incorridos junto a pessoas juridicâs brâsileirâs.

14.12. A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos CRI aos investidores pêssoas

juridicas constitui recêita flnancêira. paíâ os investidores pessoas jurídacas tributadas pelo lucro real,

as receitas financeiras auferidâs êstão sujeitas à tributação pelo ptS e pela COFTNS às alíquotâs de
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0,65% (sessenta e cinco centésimos por cênto) para o plS e 4% (quatro por cento) pâra a COFINS, nos

termos do Decreto n9 8.426/2015-

14.13. No caso dos investidores pessoas juíídicas tributadas pelo lucro presumido, como regra geral

a remunerâção conferida a título de pagâmento dos juros dos certificados de rêcebíveis imobiliários

constitui re€eita financeira, porém, não estão sujeitàs à contribuição ao pls e à COFINS, face a

revogação do parágrafo 1s do artigo 3e da Iei ne 9.718/1998, pelâ Lêi ne 11.941/2OOg.

14.14. É importânte ressâlvâr que no câsodas pessoâs ju ríd lcas q ue tenham como atividade principal

a exploração de operações Íinânceiras, como, por exemplo, as instituiçôes financeirâs e entidades

âssemelhadas, a remuneração conferida a título de pagâmento dosjuros dos CRI é considerada, pela

Receitâ Federal do Brasil e pela procuradoriê Geral dâ tâzenda Nacional, como receita operacional

dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sújeita à tributação pela contribuição ao pls e pelâ

COFINS, na forma da lêgislaçâo aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

14.15- Sobre os rêndimentos âuferidos por investidores pessoas físicas não há quãlquer incidên(ia

dos reÍeridos tributos.

lmposto sobre Operações Financeiras (tOF)

14.16. lmposto sobre Operações Finaôceiras dê Cámbio ("lpflçêI!qiq,,): Regra gêral, as opeíâções de

câmbio relacionadas aos investimentos estranteiros realizados nos mercados financêiros e de capitais

de acordo com as normas e condições previstas pela Resolução 4373, inclusive por meio de operações

simultâneas, iôcluindo as operações de cámbio relacionãdas aos investimentos em CRl, estão sujeitas

à incidência do IOF/câmbioà âlíquota zero no ingresso ê à âliquota zero no retorno, conÍorme Decreto

6.306/2007. Em qualquer caso, a alíquotâ do tOF/Câmbio pode ser majorada a quatquer tempo por

ato do Poder Executivo, até o percentualde 2570 (vinte e cinco por cento), relativamente a transações

ocorridãs após este eventual aumento.



Íemo de S.cuúrizoção de üéditos lnoblliótios do 31, Séie do ,s Enissóo .le Ceôifco.los d. Re.ebiwis lnobiüó,tos do
Ttutetslo Sccutíairodoro t.A., frmodo en E de oEosto dê 2020, entrc o ftuvetsio Secuitiza.loto 5.A., tu quoMode de
conponhlo enissord.los CRt e o vótt Dist.ibulrloru de fhulot e vobrcs Mob ititios Lt.!o., nc quatí.to.te de ogerte

14.17. lmposto sobre Operações Finânceiras com Títulos e Valores Mobiliários: As operações com CRI

estão sujeitas à aliquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto 6.306/2007. Em qualquer caso, a

alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do poder Executivo, âté o

percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cênto) âo dia, relativamentê â trânsações

ocorridas após este eventuãl aumento.

cúusurÂ DÉoMA eutNTA: puBuctoaDE E ctÂsstFtcaçÃo DE Rtsco

15.1. Publicacões: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Íitulares dos CRl, bem como as

convocações pâra as Assemblêiâs Gerais de Titulares de CRl, dêvêrão serveiculâdos conforme política

de divulgação da Emissora, obedecidos os prâzos legais e/ou rêgulamentares, sendo que todas as

despesâs com as rêferidas publicâções serão arcadas direta ou indiretamente pela Devedora com

recursos dos tundos de Reserva, ê, caso os Fundos de Rêsêrvâs não sejam suficiente, serão arcadas

pelo Patrimônio Separâdo.

15.1.1. A publicação mencionada no item 15.1. acima estará dispênsadâ quando for feita

divul8ação em pelo menos 1(um) portal de notícias com página nâ rede mundaal de

computadores, que disponibilize, em sêção disponível pâra acesso gratuito, a informação em

sua integrâlidade.

15.2. Classiflcacão de Risco: Os CRt não seíão objeto dê clâssificação de risco.

cúusur.A DÉctMA sExÍa: REGtsrRos E DEctARAçÕES

16,1. Reqistro do Termo de Securitizacão: O presente Íermo será registrado no Custodiante da CCl,

nos termos do parátraÍo único do artigo 23 da Lei 10.931.

99



Temo de S.cuthizoçõo de Üérlltos tnobilióri$ rlo 31-o séie do tt Emissão tl,ê Ce.tífrcodos cte RecêUveis tmobilidttot tlc
Ífttetslo S.cu.hi2odo.o 5.A., frmodo en 25 dê ogosto .!e 2020, eit.e d T.oe.tsio securiai.odo.o 5.A., ao quotidode de
conpanhlo enistoro dos CRI e o vórt, Oisttibtidoto .!e Íitutos e votorcs Mobitiános Ltdo., no quolidode de ogêntê

16.2. qCqEIêgig§: Em atendimento ao item 15 do anêxo t dâ Instrução CVM 414, são apresentâdâs,

substancialmente na forma dos Anexos lll, lV, V e Vl ao presente Termo dê Securitização, as

declarações emitidas pelo Custodiânte, pelo Coordenador tíder, pela Emissora e pelo A8ente

Fiduciário, respectivamente.

cúusur.a DÉctMA sÉrMA: Rtscos

17.1. Bj§!g§: O investimento em CRI envolve uma sériê de riscos que deverão ser observados pêlo

potencial investidor. Esses riscos ênvolvêm fatores dê liquidez, crédito, mercâdo, rentabilidade,

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto aos demâis

participantes dâ Oferta e aos próprios CRl, objeto destâ Emissão. O potencial jnvêstidor deve ler

cuidâdosamente todas as informações que estão descritâs neste Íermo de Securitização, bem como

consultarseu consultorde investimentose outros profissionai5quejul8arnecessáriosantes detomâr

umâ decisão de invêstimênto:

Riscos dd Operuçõo

Não existe juíisptudêncid ossentardo ocerco do secu tiroção, o que pode ocofietdr perdds por pdrte

dos tnva\tidores

Todâ a ãrquitêtura do modero financeiro, econômico ejurÍdico dêsta Emissão considêra um conjunto

de rigores e obrigaçôes de parte a parte estipulâdàs por meio de contrâtos e títulos de crédito. tendo

por diretrizes a legislaçâo em vigor.

Em razão da poucâ maturidâde e da fârta de tradição e jurisprudênciâ no mercado de capitâis brasireiro

em relâção à estruturas de securitizâção, em situações de estresse poderá hàver perdas por parte dos

lnvestidores em râzão do dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia da estrutura

adotadâ para os cRl, nâ êventualidâde de necessidade de reconhêcimênto ou exigibilidade por meios



Temo de Secttlrizoçõo ele Céditos lnobiliános .lo 31t Séie do le Enissão de kn$cddos de RecebíteB lnobilióriot do
fruvesslo Sectríti2ddoto 5.A., frmodo en 25 de dgosto c,e 2020, eatre a Truvessio Secuinzodotd S.À., no quoti.tode .te
conponhíd eÍnitsoto dos CRI e o Vód1t Disttibuidotu de Íiaulos e Votorcs Mobitiótíos Lttld., no quotido.le de ogente

judiciais de quaisquer de seus termos e condiçôes específicos ou âinda pelo eventual não

reconhecimento pelos tribunais de tais indexâdores por qualquer razão.

Os Crédkos lmobiliátios constituem Potrimônio Seporodo, de modo que o otroso ou o Ít lto do

rccebimento dos voloEs decoíreites dos Ctéditos lmobíliátios, ossim cofio quolquet dtroso ou Íolho
pelo Emissota ou o insolvêncio do Emíssoto, poderão dÍetü negdtivomente o copocidode de

pogomento dos obtígoções deconentes dos CRI

A Emissora é uma companhia securitizadoíâ de créditos, tendo como objeto sociàl a aquisição e

securitização dê créditos por mêio da emissão de títulos lâstreados nesses créditos, cujos pâtrimônios

são administrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como única fonte os rêcuísos decorrentes dos Créditos Imobiliários.

Qualquêr atraso, falha ou Íâltâ de recebimento destês pela Emissora poderá afetâr netàtivamente â

capâcidâde da Emissora de honrâr as obrigâçôes dêcorrentes dos respectivos CRl.

Nâ hipótese de a Emissora ser declaradâ insolvente, o Agente Fiduciário dêverá assumií

temporariamente a administraçâo do patrimônio Separado. Em assembleià, os Titulares dos CRI

poderão deliberar sobre as novas normas dê administração do patrimônio Separãdo, ou optar pelâ

liquidação deste, quê poderá sêÍ insuficiente pâra quitar as obritaçôes perante os respectivos

Íitulares dos CRl.

Nõo redlizoção odequodo dos ptocedímentos de execução e otroso no rccebimeito de recursos

deconentes dos Crédítos lmobitiátios

A Emissora, na qualidade de cessionária dos Créditos lmobjliários, e o Agentê Fiduciário, nos termos

do artigo 12 da lnstrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimêntos de execução dos

Créditos lmobiliários e suas garântias, dê modo a garântir â satisfação do crédito dos Titulares de CRt.



Íemo de Secuitizoção de Cédítos lhobiliá.ios do j12 Série dd 1, Emissõo de Ceníicodos .le Rêcêbíeeis tmobiliátios tto
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A realizaçâo inadêquada dos procedimentos de execução dos Crédjtos lmobiliários por parte da

Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulãmentação âplicável,

poderá prejudicar o fluxo de pagamênto dos CRt.

Adicionalmente, em caso de atÍasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos

Créditos lmobiliários, também pode ser afetadâ a capacjdâde de satisfação do crédito, afetando-se

negativamente o fluxo de pa8amentos dos CRl.

Riscos dos CRI e do OÍerto

Riscos relocionddos à Íributoção dos CRt

o Govêrno Federar ârtera com Írequência â regisração tributária incidente sobrê anvestimentos

financeiros no Brasil. Atualmente, os rendjmentos gerados por apljcação em CRI por pessoas fisicas

estão atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3a, jnciso ll, da Lei 11.033, isenção

essa que pode soÍrer alterações âo longo do tempo. Eventuais alterações na lêgislação tributária

êliminândo a isenção acima mencionada, criando ou êlevando âlíquotas do imposto de renda

incidentes sobre os CRl, a criàçâo de novos tributos ou, ainda, mudançâs nâ interpretação ou aplicação

dâ legislação tÍibutária por pârte dos tribunàis ou âutoridades govêrnamentais poderão âfetar
negativamente o rendimênto liquido dos CRI para seus titulaíes.

Folto de liquidez dos CRt

o mercado secundário existente no Brasir parâ negociâção de certiÍicados de rêcebíve,s imobiriários,

historicâmente, âpresentã bâixâ liquidez e não há nenhumê gârantiâ de que êxistirá, no futuío, um

mercado pâra negociação dos certificados de Rêcebíveis lmobiliários que possibilitê a seus titulares

sua alaenâção, câso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o invêstidor que adquirir os

certificados de Recebíveis rmobiriários poderá encontrar dificurdades para negociálos no mercâdo
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secundário, devendo estar preparado parâ manteí o investimento nos Certificâdos de Recebívêis

lmobiliários poÍ todo o prazo das respeativas emissões.

Quórum de deliberuçõo em Assefibleíd Gerol de Titulorcs de CRt

Altumas deliberâções a serem tomadas em Assembleiâs Gerais são aprovadâs por maioria dos

presentes na respectiva assembleia, e, em certos casos, exigem quórum mínimo ou quâlificado

estabelerido neste Termo de Securitização ou nã legislação e regulamêntação âplicáveis. O titular
dê pequenâ quantidade de CRI pode ser obri8ado a acatar decisõês da maioria prevista no respectivo

quórum exigido, ainda que manifeste voto dêsfavorável, não havendo mêcanismos de venda

compulsória no caso de dissidência do titurar dê cRr em determinadas matérias submetidas à

deliberação em Assembleia Geral. Além disso, â operacionalização de convocaçâo e realização de

Assembleias Gerais poderá ser afetadâ negativamente em razão da grande pulverização dos CRl, o
que levàrá a eventual impacto negativo para os titulares dos CRl.

Ausêncía de ClossiÍicoção de Risco sobrc os CRI

Os CRl, bêm como a presente Oferta, não foram objeto de clâssiÍicãção de risco de modo que os

lnvestidores não contarão com uma análise de risco indêpendentê real,zada por uma empresa de

clâsslÍicâção de risco (empresa de rating). câberá âos potenciais lnvestidores, antes de subscrêver e

integrâlizar os CRl, ânalisar todos os riscos envolvidos nâ presente Ofertâ e na aquistção dos CRl,

inclusive, mas não se limitando, àqueles riscos descritos no presente Termo de Securitização.

Risco de distribuição potciol e de rcdução de tiquidez dos CRt
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de CÉditos lnobilititios elo 374 Séiê do le Enistõo de Cel!.ifr.a.los .lê Recebíteis tmobihútios dc
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A presente Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRl, desde que

seiam subscritos e integralizados CRI equivâlentes à Colocação Mínima, nos termos do Contrâto de

Distribuição.

Ocorrendo a distribuição pârcial, os CRI que não Íoram colocados serão cancelados após o término

do período de distribuição, o que poderá âfetar a liquidez dos CRI detidos pelos tnvestidores, âssim

como poderá afetar a qualidâde de crédito da Devedora, por conta da evêntual falta de outros

recursos disponíveis para o financiamento dos Empreendimentos Destinação.

Riscos relo.íonddos à insuliciên.io dos Garontios

Não há como assegurar que nâ eventuâlidade dê excussão das Garantias o produto resultânte dessa

excussão será suficiente para viabilizar a amortização intêgrâl dos cRr. caso isso âconteça os Titulares

dos CRI poderão ser prejudicados.

Riscos de lnsufrciên.id do Avol

No caso de inâdimplemento dos Créditos lmobiliários, sem prêjuízo dâ execução da5 Cessôes

Faduciárias de Direitos Creditórios, a Emissora poderá ou terá que iniciâr a êxêcução judicial da

Devedora e dosAvalistas, que poderão não ter patrimônio suficiente para garantir o cumprimento das

obrigações assumidas. Além disso, tais execuçôes poderão prolongar-se demâsiadamente ao longo do

tempo, em râzâo dâ realidade judiciária brâsileira, ê, especiÍicamente no caso de Íalecinento de

qualsquer dos Avalistas, existe o risco de âs garantias ou obrigâções serem extintas, conÍorme

eventuâl entêndimento judicial nessê sentido. portanto, não há como âssêgurar quê a Devedora e/ou

os Avalistâs, quando executados, terão ou oferecerão recursos suficientes para recuperar o valor

necessário parâ amortizâr integrârmentê os cRr. caso isso ocorra os Titurares dos cRr poderâo ser

afetâdos.
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Í?.mo Íle Secuitlzoçõo de Üédiaos lnoúliátios do 31s Séne do rc Enissõo dê Ceftincodos de Re.ebíveis tmo tttttios do
Ímvessio Sccutiti.odoto 5.A., fimado ê,n 25 de ogosto .te zo2o, êatê o tuovesth secu,tizdtloto s.a., na quoti.tode .te
conponhla e,nissom ctot CRt e d Vó.tx Dittribudoru de Tttutos e votores Mobíliátios Ltdo., na quotdo.le de ogente

Rísco eh Fuoção do Díspensd de Registto

A OfeÍta Pública Restíita, distribuida nos termos da lnstíução CVM 476, está âutomaticamente

dispensada dê registro perantê a CVM, de formâ que as infoamaçôes prestadas no âmbito dos

Documentos da Operação não foram objeto de análise pela referida autarquia Íederal.

Risco de Estrututo

A presente Emissão tem o caráter de,,operação estruturada,,; desta forma e pelês caractêristacas

inerentes a este conceito, â arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considerâ um

conjunto de rigores e obrigaçôes de parte â parte, estipulãdos através de contratos públicos ou
privadostendo pordiretriz â regrsração em vigor. No entânto, em razão da pouca maturidade e da farta

de tradição e jurisprudência no mêrcado de câpitais brasileiro no que tânge a operações de

certificados de recebíveis imobiliários, em situâçôes de estresse poderá haver perdas por parte dos

Investidores em razão do dispêndio dê tempo e recursos pârâ eficácia do arcabouço contratual.

Biscos dos Créditos lmobiliátios

O .kco de crédito dd Devedoru e dos Avolistos e o ihodhnptêncíd dos Créditos lfiobitiários podeú
oÍetü o,dverl,arnente os CRI

A capacidade do Patrimônio separado de suportar as obrigaçõês decorrêntes da emissão dos

depende do âdimpremento, pera Devedora ê/ou pêros Avaristas, dos créditos rmobiriários e

demais Obrigações Garantidâs.

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares dos CRl, não contã com qualquer garantia

or.r coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral ê tempêstivo pelos tit'lâres dos CRI dos

cRt

das
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montântês devidos dependerá do adimplemento dos Créditos lmobiliários, pela Oevêdora e/ou pêlos

Avalistas, em têmpo hábil para o patamento dos vâlores devidos aos titulaíes dos CRt.

Ademais,éimportantesalientarquenâohágarantiasdequeosprocedimentosdêcobrânça/execução

judicial ou extrajudicial dos créditos lmobiliários e/ou êxcussão das Garantias a eles vinculadas e o

Avâl serão bem-sucedidos, e mesmo dê os procedimentos de cobrança/execução judicial ou

extrajudiciâl terem um resultado positivo.

Portanto, uma vêz que o pagamento dâs remunerações e amortização dos CRI depende do pâgamento

integrãl e tempestivo dos respectivos créditos rmobiliários ê/ou do Aval, a ocorrência de eventos
internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora e/ou dos Avalistas e

suâs respêctivas capacidades de pagâmento poderá afetâr negativàmente o fluxo de pagamentos dos

CRI e a câpacidâde do patrimônio separado de suportar suas obrigâçõe5, conforme estabelecidâs
neste Termo de Securitização.

A ocoüêncio de Amoítizoção Exttdotdinódd e Resgote Aitecipodo dos CRt pode gerur qeitos
odve6os sobte o Emíssão e o rentobiliddde dos CRI

Em caso de quarquer formâ de antecipação dos créditos rmobiriáíios, conforme previsto nos
oocumentos dà operação, à Emissorâ deverá utirizar os recursos decorrentes desses eventos paê a

Amortlzação Extraordináriã Compulsóriâ dos CRt, ou o Resgate Antecipado Compulsório dos CRl, cujo
saldo devêdorserá calculado na forma estabelecida neste Termo de Securitização, devendo a Emissorâ

comunicar tais eventos ao Agente Fiduciário, âos Titulares dos CRI ê à 83, no prazo píevisto neste
Termo.

Nas hipótêses acima, o tnvestidor terá seu horizonte original de jnvêstimento reduzido e poderá não
conseguír reinvestir os recursos recebidos com â mesma remunêração dos CRl,
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Riscos do Regime Fiduciário

Des.oirsiderução do Regim. Fiduciário ê do potrhnônio Sepdtudo

A Medida Provisoria ne 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece

quetos normos que estobeleçom o oÍetoçõo ou o seporoçõo, o quotquettítulo, de poüimônjo de pessoo

Íísico ou jurídico nõo pÍoduzem eÍeitos com reloção oos débitos de noturczo Íiscol, previdenaióíio ou

ttobolhisto, em especiol quonto às gotuntios e oos ptivilégios que lhes sõo oÍlóu,ídos,,. Ademais, em seu

parágrafo único, ela prevê que "desta Íorma permanecem respondendo pelos débitos âri referidos a

totalidade dos bens e dâs rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua mâssa falidâ, inclusive os que

tenham sido objeto de separação ou afetaçâo,/.

Porforça dê normâ âcimâ citada, os créditos lmobiliários e os recursos deles decorrentes, inclusive as

Garantias, não obstante serem objeto do patrimônio Separado, poderão ser alcançâdos poí credores

fiscais, trabalhistas e previdenciárjos da Emissora e, êm alguns casos, por crêdores trabalhistas e
previdênciários de pessoas físicas ê jurídicas pertencentes ao mesmo trupo econômico da Emissorâ,

tendo-se em vi5tâ âs normãs de responsabilidadê solidáriâ e subsidiária de pessoas ou entidades
peTtencentes ao mesmo grupo econômico existentes em taiS casos.

Caso isso ocorra, concorrerão os titulêres destes créditos com os titulares dos CRl, de formã
privilegiâda, sobre o produto de rêalazação dos Créditos lmobiliários e das Garantias, em caso de

falência. Nesta hipótese, é possiver que os créditos rmobiriários e as Garantiâs não venham a ser

suficientes parâ o pagamento integraldos CRIâpós o pâgamento daqueles credores.

Riscos Rêlocionddos à Emissoro

Com reloção à Conpanhid
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Mánutênção do Registro peÍante â CVM

A Companhia atua no mercâdo como companhia securitizadora de créditos imobiliários, nos termos

da Lei na 9.514/97, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio, nos termos cíâ Lei ne

11.076/04, e suâ atuação depende do registro dê companhia aberta junto à CVM. Caso a Companhia

venha a não âtender05 requisitos exigidos pelo órgão, em relação a seu registro de companhiâ aberta,

sua autorização pode ser suspensa ou até mesmo cancelada, o que comprometêria sua atuação no

mêrcãdo de securitizaçâo imobiliáriâ ê do agronêgócio e, portanto, sua atividade principâ1.

A lmportân.ia de uma Equipê eualifi.ada

A perda de membrosdê equipe operaaional da companhia e/ou a sua incapacidade de atraire manter
pessoâl quâlificado poderá ter êfeito âdverso relevante sobrê as atividades, situação finânceira ê

resultados operâcionâis da Companhiâ. O ganho da Compânhia provém basicamênte da securitização

de recêbíveis, que necessita de uma equipe especjâlizada, pdta prospecção, estruturâção e gestão,

com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, eventual
perda de componentes relevantes da equipê e a incapacidade de atrair novos talentos podê aÍetar a

capacidadê de geaâção dê resultado dâ Companhia, bem como de gêstão dos atlvos da Companhia e

dos vâlores mobiliários por ela êmitidos.

Originação de [ovos Ílegócios e Redução nâ Demanda por Certificados de Rê.ebíveis

A compânhia não oritina créditos para securitização, sendo suàs emissões realizâdas com créditos
adquiridos de terceiros. poTtanto, o desenvolvimento das atividades da Companhia dependê não

apenas do sucesso nâ identificação de oritinadores de créditos, na seleção destes e estruturação de

operações dê securitização ãtrativas e segurâs parâ o mercado de capitais brasireiro, como também
dâ situação econômica nos setores, imobiliário e do agronegócio. Visto isso, êm virtude dos fatores
acima mencionados, â companhia pode ter diÍiculdadês em identificar os originadores de créditos,



Íerno de Sâcuriri2oúo de Üédiaos hobilitútios do 31s Sêíe do 1e El'I,tssõo de Certilicodos dê Recebíveis tnoúnános da
Ítov.ssio S?cutftl.odoto S.A.,lmodo en 25 de ogosto de 2020, entrc d tdv.ssio S.cutüzo.,oto 5,A., âa quoli.tod. .,e
.ompoahio .nisso'! dos c&l ê o vótü Dist.ibui.toto Íte Íítuk,s ê vatotes Mobitiáíios Lr.!o., na quotitto.le de ageaae

selecionar os créditos e estruturar as operações de sêcuritização. No que se refere aos riscos

relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetâr a demanda dos investidores pela

aquisição de CertiÍicados de Recebíveis tmobiliários ou de Recêbíveis do Atronegócio. Caso a

Compânhia não consigâ identiÍicar projetos de securitização atrâtivos para o meraado ou, caso a

demanda pelà aquisição de certificâdos de Recebíveis rmobiliários ou certificâdos de Recebíveis do

Agronegócio venha a ser reduzidâ, a Companhia poderá ser afetada.

b, Riscos reldcionodos oo seu contíoladoí, dírcto ou indiíeto, ou qrupo de contrcte

Atuâlmente, a companhia é controladã, diretamentê, pela empresâ Travessia Assessoriâ Financeira

ltdâ. e, indiretamente, pelo Sr. Vinícius Bernârdes Basile Silveira Stopa, que concentra em si,

atuâlmente, a maior expertise das âtividades dâ Companhia. A Companhia não podê tarântar que a

êventual mudânça de seu controle não resulte em riscos decorrentes de tâl mudança, incluindo, sem
limitação, diferênças entre acionistas, estratéBias, câpacidade financeira e/ou problemas opera€ionais
em virtude do conhecimento sobre o negocio.

c. Riscos rclocionodos oos seus íonecedores

A Companhia contrata prestadorês de serviços terceirizados, o que poderá rêsultâr em prejuízos.

A Companhia contrata prestâdores dê seNiços terceirizados para a realização de atividâdes, tais aomo
assessores jurídicos, empíesas prestadorâs de serviços de auditoria e cobrançà dê créditos
pulverizados, agências crassificadoras de risco, banco riquidãnte, coordenador ríder para distribuir os
Certificados de Recebívêis lmobiliários ou Certificados de Recebíveis do Agronetócio, agente de
cobrança, auditor independente, agente fiduciário, banco escriturador, dentre outros. Caso alguns

destes prestâdores de sêrviços nâo prestem serviços com a qualidade e agilidade esperada pela

Companhiâ e/ou exigida nos termos contrâtados no ámbito das emissões dos Certificados de

Recebíveis lmobiliários e do Agronegócio, o desempênho da companhia e sua capacidade em gêrir



fermô .le S.cutítízoção de Crcdítos lmobiití.ios rla 37e Sétu do 7s Emissõo rle Cettifico.tos de Recebly.ls lnobilános do
Íftvesslo S.cu.itizcdotd 5.A., fmodo en 2s de cgosao cle 2020, eture o Trdve$id S..utiti2o.,om 5.A., na quolidacle de
compoahio e,,,issotd dos CRI ê d vótt< Disttibuidoro de Íitulos ê Vdlorcs Mobiliári$ Lu!a., nd qtolido.le de ogente

seus âtivos e valores mobiliários por ela emitidos pode ser afetado adversamente, àfetando

igualmente os titulares dos valores mobiliários de suas emissões.

Ainda, apesâr da Companhia avaliar os riscos relacionados a seus fornêcedores dê serviços com base

em histórico profissionale relacionamento com mercado, além de pesquisar reÍerências ê restrições

e atuar com a diversificaçâo na contrâtação de seus fornecedores igualmente reconhecidos no

mercado de modo a reduzir a dependência em relàção aos prestadores de serviço em câso de fâlênciâ

destes ou alteração relêvânte na tabela de pÍeços, caso a Companhia não consiga implementar sua

estrâtégia de diversificação dos prestadoíes dê serviço, poderá ficar dependente de determinados

fornêcedores espêaíficos, o que pode afetar os seus resuhâdos.

d. Riscos íeldcionodos oos seus clíentes

A Companhia depende da originação de novos negócios de securiti2ação imobiliária ou de

agronegócio, bem como dâ demanda de investidores pela aquisição dos Certificados de Recebíveis de

sua emissão. No que se refereaos riscos rêlacionadosâos investidores, inúmeros fatores podêm afetar

a demânda dos investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis tmobiliários ou de

Agronegócio, por exemplo, alteraçôes na Legislação Tributária que íesulte na redução dos incentivos

fiscais para os investidores o que pode reduzir a demanda dos investidores pêlà aquisjção de

Certificados de Recebíveis lmobiliários ou dê Cenificados de Recebíveis do Agronegócio rêdurindo

assim as emissôes e como aonsequência as receitas dâ Companhia. tato que poderá impactar

negativamente na habilidâde da Companhiâ dê realizar investimentos necessários âo

âperfeiçoâmento da gestão dos seus ativos e dos valores imobiliários de sua emissão.

Riscos Reloaionddos d Fotorcs Mocroeconômicos

EÍeítos dd Conconêncid no Mercodo de Securiti.dção
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O aumento da competição no mêrcado de securitização pode acarretar em redução de margem nas

receitâs dê securitização êm contraposição a uma manutençâo do nível de custos fixos o que pode

reduzir os lucros da Compânhia e, por consetuinte, sua câpacidade de realizar anvestimentos

necessários ao âperfeiçoamento da gestão dos seus ativos e dos vâlorês imobiliários de suâ emissão.

lnterÍetêncíd do Goveno grusileiro no econofiio

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir nâ economiâ e, ocasionalmente, modificar suâ políticâ

econômica, podêndo adotâr medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de

câpital e limites à importação, entre outros, que podem causar êfeito âdverso relevànte nas atividâdês

da Emissora, da Devedora, e/ou dos Avalistâs.

As atividades, situação financeirâ ê rêsultados opêracionais da Emissora, da Devedora e dos Avalistâs

poderão ser preiudicados de maneira relevante devido a modificações nas políticas ou normas que

envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas dejuros; (ii) controlês câmbiais e restriçôes a remessas

pãra o extêrior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (iii) flutuaçôes

cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mêrcãdos finâncêiros e de capitais domésticos; (vi) politica

fiscal; e (vii) outros acontêcimentos políticos, sociâis e econômiaos que venham a ocorrer no Brasil ou

quê o afetem.

A incertêzâ quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, nas políticasou normas

que venham a afetãr esses ou outros Íatores no futuro, pode contribuir para a incertezê econômica no

Brasil e pâra aumentar â volatilidade do mercâdo dê valores mobiliários brâsileiro, sendo que, assim, tais

incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brâsileirã podeÉo prejudicar as atividades e

resultados operâcionais da Emissora, da Devedora e/ou dos Avalistas.

Expedêncid Écente corn secuútizdçõo no 9rusil
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A securitização de caéditos imobiliários ê do agronegócio são operações recentes no Brasil. A Lei ne

9.514/97, que criou os certificados de rêcebíveis imobiliários, foi editada em 1997, bem como a lei n-o

11.076/04, que criou os certificados de recebíveis do agronegócio, foiêditada êm 2004. Entrêtânto,

só houve um volume mâior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio

nos últimos anos.

Além disso, a securitização é uma operâção mãis complexà do que outras emissões de valores

mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Companhià ou dos

devedores dos financiamentos. Em razão da íecênte experiência com a securitização no Brasile das

incêrtêzãs dela decorrentes, essà modãlidade de operação está sujeita a discussões jurídicas que

poderão ter um efeito advêrso sobrê â Compânhià e/ou sobre os setores e agêntes (players)

financiâdos e investidores.

EÍeitos dos mercodos ínternoaíonois

O valor dê mercado de vàlores mobiliários de emissão de companhias brâsileiras é influenciado, em

difêrêntês grau5, pelas condições econômicas e de mercado de outros pâíses, inclusivê economias

desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses paíse5 seja significativamente

diferente da coniuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses

outros paises pode cau5ar um efeito âdverso sobre o vâlor de mercado dos valores mobiliários das

companhias brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômrcas

diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias

brasileiras, incluindo os CRl, o que poderia prejudicar seu preço de mercado. Ademais, acontecimêntos

negativos no mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais notícias olr indícios de corrupção

em companhiâs abertas e êm outros emissoíes de títulos e valores mobiliários e a não aplicação

riBorosa das normas de proteção dos investidores ou â fâlta de transparência das informações ou,

ainda, eventuais situaçôes de crise na economia brasileira e em outrâs economias poderão influenciar

11:
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o mercado de capitais brasileiro e impactar netativamente os titulos e valores mobiliários emitidos no

Brasil.

A infloção e os eshrços do Covemo Federul de .onbote à inÍloçõo poded contdbuit

signifrcdtivofiente poro o incertezo econômico no Brusil

Historicamente, o Brâsil vêm experimentando altos índices de inflâção. A inflação, juntamênte com

medidês governamentais recentes destinadâs a combâtê-la, combinada com a especulação pública

sobre possíveis mêdidâs futuras, podem trazer eÍêitos si8nificativos sobre â economiâ brâsileira,

contribuindo para a incertezâ econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do

mercado de valores mobiliários brasilêiro.

As medidâs do Governo Federal pãrã controle dâ inflação podem incluir uma políticâ monetária

restritiva com altas têxas de lúros, restrintindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o

crescimento econômico. As tâxâs dê juros têm flutuado de maneira sitnificãtiva.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusivê âumento ou redução das taxas de juros, intervenção

no mercado de câmbio e ações pâíâ ajustâr ou fixar o valor do Real poderão desencadear um efeito

material desfavorável sobre a economia brasileira, a Emissora e, também, sobre os devedores dos

financiamentos imobiliários ou de a8ronegócios, podendo impactâr negativamente o desempenho

Íinanceiro dos CRl. Pressões inÍlâcionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal

sobrê a economia, incluindo â implêmêntãçâo de políticas governamentais, que podem ter um efeito

adverso nos negócios, condição financeara e resultados da Emissora e dos devedores dos

Íinânciâmêntos imobiliários ou de agronêgócios.

Essâs medidas também podêíão desencadear um efeito material desfavorável sobre â Emissora, a

Devedora e/ou os Avâlistas, podendo impactar netativamente o desempenho financeiro dos CRl.

Prêssôes inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a economia,
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incluindo à implementação de políticas governamentais, que podem ter um efeito adverso nos

negócios, condição Íinanceira e resultâdos da Emissora, da Devedora e/ou dos Avalistas.

Acontecimentos e Percepção de Ríscos em Outtos Pdkes

O valor dê mercado dê valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influênciâdo, em

diferentes grau5, pelas condições êconômicas e de mercado de outros países, inclusive paises da

América Latina e países de economia êmergente, inclusive nos Estados unidos.

A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros pâísês pode causar um efeito advêrso

sobre o vãlor de mercado dos valores mobiliários de companhiâs brasileiras, inclusive dos certificados

de recebivêis do agíonegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crisês

em outros países de economia emergente, incluindo os da América Lâtina, têm ôÍetado adversamente

a disponibilidade de crédito pârâ empresas brasileiras no mercâdo externo, a saídâ signiÍicativa de

recursos do país e a dimínuição na quantidade de moeda estrangeira inve5tida no país, podendo,

ainda, reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários dâs companhias brasileiras, o que

poderia prejudicâÍ o prêço de mercado dos certificados de recebíveis imobiliáíios e afetâr, dirêta ou

indiretamente à Emissora, a Devedora e/ou os Avalistas.

Ríscos Específr.os do Operução

Ríscos relotivos dos Coúprcmissos de Vendo e Compro

A principalgarantia outorgada à Operação consiste nas Cessões Fiduciárias dos Direitos Creditórios

originados por ocâsião da formalização dos Compromissos de Vendâ e Comprâ. Ainda, â modelagem

financeirâ prevista pâra pagamento da CCB ê, consequente, dos CRl, considerã a utilização de tais

Direitos Creditórios parâ a realização dos pagamentos ordinários (ou seja, da Amortização Programâdâ
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e dos Juros Remuneratórios), quanto pâra a realização dos pagamêntos êxtraordinários (ou seja, a

Amortizãção Extraordináíia Compulsória).

No entânto, os Direitos Creditórios originados por oaasiâo dos Compromissos dê Venda e Compra,

adicionâlmentê ao risco de crédito de pagãmento pelos Adquirentes, estão sujeitos â hipótesês de

distratos, ou ainda, de renegociações. Quaisquêr renegociaçôes ou distratos resultam em eventos de

Pagamento Antecipado Compulsório da Cédula e, consêquentementê, dê Amortização Extraordinária

Compulsória dos CRl. No entanto, não é possível âssegurar que a Devedora ou, ainda, os Avalistas,

têrão recursos suficientes pâra arcar com tâis Pagamentos Antecipados Compulsórios.

A não realização de Pâgâmentos Antecipados Compulsórios pode resultãr no vencimento ãntecipado

da CCB e em tal situãção, não é possível assegurâr que a Devedora e/ou os Avalistãs terão rêcursos

suficientes para ârcar com tais pagãmêntos, não sêndo possível, aindâ, afirmar que as Gârantias, caso

execulâdas, serão suficientes para arcar com âs obrigaçôes financeiras, o que pode resultar em

prejuízos aos lnvêstidores.

Riscos inerentes oo desempenho do Seviaer

A responsabilidade pela administração e cobrança dos Direitos Creditórios decorrentes dos

Compromissos de Venda e Compra cedidos fiduciariamente em garantiâ da operâção, recai sobre o

SeNicer. Não é possível asseturar que Serviceí não terá dificuldades na reâlizaçâo da cobrança, pelo

fato de não possuir relacionamento comêrciâl com os Adquirêntes, entre outros riscos que podem vir

a prejudicar os investidores.

Na eventualidade do Servicer vier a não prestar os serviços de gestão e cobrança de formâ dili8ente,

nos termos pÍevistos no Contrato de Cessão Fiduciária, a Emissorâ podêrá contratâr terceiro parâ

preslar tais serviços, o que pode resultar em prêjuízos aos investidores, umê vez que a trânsferência

da gestão e cobrança é um procedimento operacional trâbâlhoso e que pode ser demorêdo,
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especialmente na hipótese de a Devedora e/ou o Servicer não colaborârem durante o procedimento

de realização de tal transferênciê.

Riscos decoírcntes dd Auditorio Jurídico

No ámbito da Operação, foi realizada êuditoria jurídica restrità no Empreendimento 01, no

EmpÍeendimento 02, no Empreendimento 03, na Dêvêdora, e nos Avalistas, e nos antecessores na

propriedade dos imóveis nos quais estão sendo desenvolvidos o empreendimento indicados acima

('Aldjl9nÀJUrdEA"). Tal Auditoria lurídica foi procedidâ por escritório de advocacia êspêciâlizado no

setor imobiliário e dê mercado de capitais, conforme contratado pela Emissora, e tem como escopo

as principais certidõês fiscâis e forenses relâcionadas a cada um dos itêns de análase, emitidas para a

comarca dos imóveis e da sede/domicílio das pessoâsjuddicâs ou físicas objêto da análise.

Não obstânte, a Auditoria Jurídica não teve o condão de seÍ exaustiva e pode não ser capaz de

identificaí todos os eventuâis e potenciais passivos e riscos pâra a Operação, seja por contà de seu

escopo reduzido, seja em razão da não apresentação da integralidade dos

documentos/esclarecimentos solicitados. Ademais, não foi realizada àuditoria jurídica ou financeirâ

tendo como objeto de análise os adquirentes das unidades do Empíeendimento 01, do

Empreendimento 02, do Empreendimento 03, cujos Direitos Crêditórios foram cedidos

fiduciariamente em garantiâ da Operação.

Desta Íormâ, caso surjam eventuais passivos ou riscos não mapeados na Auditoriâ Jurídica, o fluxo de

pagamento dos Créditos lmobiliáriosou mesmo o procêsso evalorde excussão das Gàrantias poderão

sofrer impactos negativos, fatos estes que podem impactar o retorno financeiro esperado pelos

investidores dos cRl.

A impossibilldadê de confirmação sobre a regulêridâde dà constituição das Cêssões Fiduciárias de

Direitos Creditórios, pode concentrar o risco na Devedora e nos Avalistas e não temos como afirmar
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se estês terão patrimônio suficiênte pârâ arcar com o patamento das Obrigàçôes Garantidâs. A não

realização de auditoria jurídica completa, conÍorme acima descrito, não confere a segurânça com

rêlâção à total ausência de contingências e/ou mapeamento total das contingências envolvendo a

Devedora, os Avalistas, o Empreendimento 01, o Empreendimento 02, o Empreendimento 03, os

Créditos lmobiliários ê/ou os Direitos Creditórios, sendo que, a identificação posterior de

contingênciâs relevantes pode prêjudicâr a solvência da Devedora e dos Avâlistâs e/ou resultar em

vícios e até mesmo alEUma nulidade com relâção à constituição das Garantias, o que pode rêsultar em

prejuízos aos investidores.

Ainda, é possível que a Oferta seja concluídâ êxclusivâmentê com os Émpreendimentos 01, 02 e 03,

uma vez que o Empreendimênto 04, o Émpreendimento 05 e o Empreendimento 06 para se tornarem

um Empreendimento Elegível, dependem do âtendimentos das Condições Precedentes ll, que

compreendem, entre outras: (a) a conclusão dâ auditoria jurídica rêstrita relativa â tais

Empreendimentos, em termos satisfatórios à Secuíitizadora; (b) a conclusão da validação dos

respectivos Direitos Creditórios pela Securitizadora; ê (c) a constituição das Garantias relacionadas a

tais Empreendimentos; o que não ocorreu âté a presente data-

Riscos ldentílicodos no Auditorid lutídícd

No âmbito da Auditoria Jurídica foram idêntificados àltuns pontos que necessitam de regularizaçâo

no Emprêendimento 01 e no Empreendimento 03. No que se refere ao imóvêl do Empreêndimênto

01, Íoi identificado que o mesmo ainda não é titulado pela Oevedoía, sendo que elâ promêteu adquiíir

o refêrido imóvel da Hoboken Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob ne 10.452-682/0001-27

("Hoboken"), por meio de instrumento particular de compromisso de venda e comprâ, de 2 dê

outubro de 2008, aditado â primêirâ vez em 5 de fevereiro de 2009 e outra em 5 de março de 2009,

sêndo que o compromisso e o primeiro aditâmento foram levados a registro, conforme R-4/41.978. A

êscriturâ pública de aquisição ainda não foi outorgada, pois existe demanda judicial, promovida pêla

Devedora em Íace da Hoboken, na quel a Devedorâ discute o valor e forma de pagamento âcordado
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.onporhio enissoto dos CRI e o Vóra Oisttlbuiíloru de Íítulos e valores Mobiliótios Lt tot ao quolidode de oEente

com a Hoboken. A Devedora entende que apesar de têr pago em datas diversas dâs prêvistas no

compromisso de venda e compra, isso teria sido âceito pelâ Hobokên. fusim, â Oevedora busca no

processo apurar o saldo devedor do compromisso de comprâ ê vêndâ do rêfêrido imóvel, para a

subsequentê trânsferência da propriedade do imóvêl para o seu nomê. Tendo em vista que a

propriedade ainda está com a Hoboken, os Adquirentes não conseguiíão registrar a propíiedade de

suas unidades em seus nomes, fato que pode resultar em distratos.

No que 5e refere ao imóvel do Empreêndimento 03, foi identificâdo o êmbargo da obra nos teímos do

art. 11 da Resolução SMA 37/2005, no âmbito do auto de infração ambiental ne 215569, de 16 de abril

de 2008, por supostamêntê destruir Ílorêsta em Íormação, êm estágio pioneiro, considerâda de

preservação permanente, através de aterro e construção de barraco, em área correspondente a

0,135ha, incorrendo no disposto no ârt. 42 da Resolução sMA 37/2005. Dêssa Íormâ, com o intuito de

regulârizâr o AIA ne 215569/08, em 07 de fevereiro de 2019, a Atmosfera protocolou nâ CETESB pedido

de autorização para intervenção em área de preservação permanente - APP, sob o ne 91401078. Em

resposta ao pedido de ãutorizàção para intervenção em APP, a CETESB dispensou a apresentação de

pro.jeto/laudo técnico, concluindo que não haverá intervenção em APP com basê na intervenção

demonstrada em plântâ e conforme os termos do parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual n.9

15.684/15. Concluiu'se, ainda, pelâ desnecessidade da solicitação e, portanto, pelo arquivamento do

processo.

Neste sentido, a Devedora deve tomar algumas providências, incluindo mas não se limitando, à: {i) em

rêlação ao Empreendimento 01, tão logo sela re8ularizadâ a titulâridâde do respectivo imóvel para o

nome da Devedora, estâ deve providenciar a averbação da construção do setor residencial e promover

a instituição e especificação parcial de condomínioj e (ii) em relação ao Empreendimento 03

providenciar o levantamento do embargo para retomada das obras, conforme mêncionado no

relatório da Auditoria Jurídicâ.
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Ainda, foram identificâdâs diversas dívidas fiscais, em âmbito municipal, estâdual e federal, de

exercícios fiscais distintos, em nome da Devedora, da SPE 7 Fontês, da sPE Fiji e dos Avalistâs. por

contâ de tal identificação, foi acordado quê a comprovação do parcelamento ou quitação da

totalidade dos impostos Elglq!§ devidos pelos Avalistas, pela Devedora, pela SpE Fiji e pelà SpE 7

Fontes é uma Condição Precedente da Operàção. Por este motivo, diânte dâ êxistêncià de débitosjá

inscritos em dívidâ ativa, sendo que alguns já contam inclusive com execução fiscal já ajuizâdâ, a

constituiçâo da garantiâ fiduciária poderá, êvêntualmente, ser questionada pêlo Fisco sob alegação

de ter sido rêâlizada em fraude à exêcução, se tal condição não seja cumpridâ para todos os tributos,

em âmbito municipal, estadual e federal.

Por outro lado, as dívidas municipais e estaduais mencionadas âcima, não foram parceladas,

permanecendo pendentes de pagamento pela Dêvedora, pêlâ SPE 7 Fontes, pela SPE Fijie/ou pelos

Avalistas, umâ vêz quê não há o compromêtimênto destes de quitar tais débitos.

Do mesmo modo, considêrândo a existência de ações cíveis e trabalhistas contra a Devedora, há que

se àcompanhar o andamento dê tais âções e o pagamento dos débitos em caso de condenação, sob

pena de risco de alegação Íuturâ de frâude de execução e/ou fraude de credores, acarretando na

nulidade dâs Cessões Fiduciárias de Direitos Crêditórios.

Ainda, foram identificadâs três ações civis públicas de natureza ambiental, em face da Devedora, as

quais podem impactar considêravelmente na capacidade da Devedora de honrar pagamentos e, ainda,

resultar em fraudê à êxecução, com o risco de vir a configurar nulidade na constituição dê uma ou

mâis Garantias constituídas à Operação, sendo que, não é possívêl mênsurâÍ a extensão desses

potenciais passivos, vàle dizer, os valores de êvêntuâis condenações e/ou custos com as repàraçôes

que venham a sêr êxigidas pelos órBãos ambientais competentes. Desta forma, é de suma importância

que seja realizado o acompanhamento das açôes cíveis públicas, com a busca iminente dê

Íormalização de acordos ju d icia is, bem como quea Devedora reâlize a estrita observância das mêdidâs

de engenharia durante a exêcução das obías do Empreendimento 02 e do Empreendimento 03.
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Em relâção ao Empreendimento 04, o Ministério Público propôs a Açâo Civil Públicâ np 0008043-

57.20ú.4,26,0642, em razão de suposta irregularidade ambientâl de empreendimento residencial,

sendo que, tanto o CONDEPHAAT quanto a CETESB informaràm que o Empreendimento 04 e a marina

construída pela Dêvedora próximâ ao referido empreendimento, estão localizados na área envoltória

da Serrà do Mar e que não há autorização pâra implantação do êmpreendimento e para nenhuma das

intervênções rêalizadas.

Em relação ao Empreendimento 05, o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública ne 1004110-

78.2079.A.26.0642, em razão de supostâ ausência de licença urbanística e ambientà|, ocorrendo

lançamento de efluentes em via públicâ, aprovaçâo irregular da Prefeitura de Ubatuba, e ainda teria

havido supressão ilegal de 180m'2de bioma mâtâ atlântica em árêâ de restinta, sem autorização dos

órgâos competentes.

Como mêncionado âcimâ, tâis auditorias aindâ não Íorâm íealizadâs, mâs Íoi possível identificar na

Auditoriã Jurídica, pendências ambientâis relevantes no Empreendimento 04 e no Empreêndimento

05, quê estão sêndo discutidas no âmbito de âções civis públicas conforme mencionado acima. Tais

ações podem Berar um passivo ambiental relevante parà a Devedora, impactando sua capacidade de

Pagamento dà CCB.

Risco reÍerente à não dprcsentdção dos documentos solíckddos no Audítorio lutidícd

A Devedora e os Avalistas não apresentaram alguns dos documentos solicitados, de forma que não é

possível assegurar a inexistência de ônus e apontamentos relevantes sobre o Empreendimento 01, o

Empreendimênto 02, o Empreendimento 03, sêus proprietários e antêcessorês, sobrê â Devêdora

e/ou sobre os Avalistas. Alguns documentos serão apresentados posteriormente, nâo sendo possível

mensurar, portanto, os apontamentos que possam aparecer nas certidões, A nâo realização de

auditoria jurídica completa, conforme acima descrito, não confere a se8urança com relação à totâl
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ausência de contintências envolvendo a Devedora,

Empíêêndimento 02, o Empreendimento 03, seus

lmobiliário5 e/ou os Direitos Creditórios, sendo que,

relevantes pode prejudicar a solvência da Devêdora e

mesmo algumâ nulidade com relação à constituição das

aos investidores.

os Avalistas, o Empreendimento 01, o

proprietários e antecessorês, os Créditos

a identiÍicâção poslerior dê contingências

dos Avâlistâs ê/ou resultâr em vícios e até

Gàrantias, o que pode resultar em prejuízos

A ocofiêncio de Pogomento Antecipddo Compulsótio do CCB coso não sejo reolizodo o levontomento

do emborgo do Emqeendimento03

Nos termos da alínea "iii", do item 11.2 da CCB, caso haja o embargo de obra de qualquer um dos

Empreendimentos Elegíveis, não levantado no prazo lá determinado, a Devedora deverá providenciâr

a substituição dâ totalidade dos Compromissos de Vendâ e Compra do Empreendimênto Embargado

por Novos Compromissos de Venda e Compra que atendam aos Critérios de ElêBibilidade dos Direitos

Creditórios. Càso ainda, não seja possível realizar tal substituição, poderá 5er realizâda â substituição

parciâ1, com o consequente Pa8amento Antecipado Obrigatório da Cédula. Àdemars, ca50 não selê

possível a reali2ação dâ substituição parcial, por quãlquer razão, incluindo, mas não se limitândo, à

evêntual ausência de Novos Compromissos de Venda e Compra quê âtêndâm âos Critérios de

Elegibilidade dos Direitos Creditórios, deveíá sêr rêalizado o Pagamento Antecipado Obrigatório da

Cédula. Ainda, o Empreendimento 03 encontra-se embârgâdo, sendo que, a Devedora deverá

comprovar à Securitizâdora o efetivo levantàmento do embargo do Émpreendimento 03 no prazo

estabêlecidonaCCB.CasoaEmatentenãocomproveolevàntàmêntodoembargodoEmpreendimento

03, deverá proceder com a substituição e/ou aom o consequente Pagamento Antecipêdo obrigatório

daCédula. Noentanto, não é possívelassegurarquea Devedora ou, ainda, osAvalistas, terãorecursos

suficientes para arcar com tal PaBamento Antecipado Compulsório.

Riscos Reloaionodos às obtos de desenvolvimento dos Emprcendímentos
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Conforme descrito neste Termo de Securitização e nos demais Documentos dâ Operação, o

Empreendimento 02 e o Empreendimento 03 encontram-se em fase de construção.

Desta forma, quaisquer problemâs relâcionados à5 obras de desenvolvimento do Empreendimento 02

e do Empreêndimento 03, sêjam decorrentes de atrasos, êstouro de orçâmento, não contratação nâ

Data de Emissão de todos os fornecedores para as obras, sinistros, eventos de caso fortuito ou Íorça

maior, não obtenção ou càssação de licenças, má condução das obras, erros técnicos, entre outros,

podêrão impâctar diretamente a erpectativa de retorno Íinanceiro dos investidores dos CRl, seja em

decorrênciâ de impàdos ne8ativos no fluxo de pagâmento dos Créditos lmobiliários ou nâ perdâ de

valor do Empreendimênto e insuficiência de recursos para desenvolvimento das obras. Em quaisquer

dessâs situações, é possível que os adquirentês optêm por distratar os Compromissos de Venda e

Comprâ firmãdos, e que, nesta situação, a Devedora ou os Avalistas não possuam patrimônio

suficientê para arcàr com a obrigação de Pagâmênto Antecipado Compulsório dâ Cédula e,

consequêntemente, dos CRl.

Risaos de lnsuliciêncio dds Goruntids e de Diftculdodes no Prccesso de Execução

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários por pârte da Devedora, a Securitizadora terá

quê iniciar o procedimento de execução das Garantias. Não há como assegurar que as Garantias,

quando executadas, serão suficientes para recuperar o valor nece5sário pãra amortizar integralmente

os CRl. Caso isso ocorra os Titulares dos CRI poderão ser afetados.

Além disso, nê hipótese de inadimplemento dos Créditos

Avalistas, a Securitizadorâ iniciará o processo de excussão

tais Garantias serão excutidâs de forma célere, nos termos

constituição das reÍeridas garantias.

lmobiliários por parte dâ Devedora e dos

das Garantias, e não é possível afirmar se

previstos nos respectivos instrumentos de

D)
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Riscos rcÍerentes à .onstituição dds Gdrontids

Nâ Dâta de lntegralização, encontrar-se-ão constituidas apenas a (i) o Aval; (ii) a Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios 01, a Cêssão Fiduciária de Direitos Creditórios 02 e a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditóíios 03; ê (iii) o Fundo de Reserva.

A Alienâção Fiduciária de Quotas 01, a Alienação Fiduciária de Quotas 02 e a Alienâção Fiduciáriâ de

Quotas 03, não estarão constituídas, nâ Data de lntegralizâção, sendo que seus contratos estarão

apenas protocolados nos respectivos Cartórios de Registro de Títulos e oocumentos. Ainda, os

Contratos de Alienação Fiduciária de Quotâs dependem de registro da alteração dos respectivos

Contrato Social da Devedora, da sPE 7 Fontês ê dâ SPE Fiji na junta comêrcial competente. Desta

forma, caso hajâ â subscrição dos CRI sem que tenham ocorrido tais registros e arquivamêntos, os

Íitulares dos CRI assumirão o risco dê que eventual execução das Garantias e dâs demais obrigações

decorÍentes dos Contratos de Alienação Fidrrciáriâ de Quotas poderão ser prejudicadas por êventual

faltâ dê rêgistro.

Somente após a êfetiva verificação das condições Píecedentes ll, serão constituídas (i) a Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios 04 e a Alienação Fiduciária de Quotas 04; (ii) â Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios 05 e a Alienaçâo Fiduciáriâ de Quotas 05; e (iii) a cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 06, tão lo8o os respectivos empreendimentos se tornem um Empreendimento(s)

Eletível(is).

Na ocorrência do Resgate Antecipâdo dos cRl, não é possível aÍirmar que as Garantias até então

constituídas serâo suficientes para a realizaçâo da quitação integral dos CRl, ainda, não é possível

afirmar que a Devedora e os Avalistàs terão patrimônio suficientê para arcâr com os pagamentos

devidos em função da decretação do vencimento antecipado da CCB.
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conponhio emissoto dos CRI e o Vótb. Disúibuldoro de Titulos e Volorcs Mobiliótios Lt ld., no quolidode de oqeote

Sisco rcÍeênte à não implementdção dos Condifres Ptecedentes

Caso âs Condiçôes Precedentês não sejam verificadas, os CRI não serão intêgrâlizados, de Íorma que

â Oferta será cancelada, o que podêrá resultar em prejuízo aos investidores que êstiverem contândo

com a âplicação de recursos na integrâlizâção dos CRI objeto da Oferta. Em tal situação, os íecursos

integralizados pelos investidores 5erão devolvidos sem qualquer correção, deduzidos os eventuais

tributos incidentes e deduzidas todas e quaisquer despesas incorridas ao Pàtrimônio Separado até o

momento da devolução dos refêridos recursos.

copociddde de Pagdm ent o

A Devedora, no decurso dos sêus netócios, contrata financiamentos bancários, especialmente

mediânte a formalização (i)de contratos dê finânciamento à produção dê êmpreendimentos que são

construídos pelâ Devêdora e desenvolvidos por sociedadês de propósito especíÍico controladas pela

Devedora; e (ii) de cédulas de crédito bancário para capital de Eiro. Caso a Devedora, por qualquer

motivo, deixem de arcar com suas obrigaçõês dê pagamento no âmbito de tâis financaâmentos, ou

ainda, deixe de cumprir com âlguma obri8ação prevista nos instrumentos celebrados com as

institulções financeiras finânciâdoras, pode vir a ser acionado um evento de vencimento antecipado

êm quàisquer desses contratos, que pode resultar no vencimento cruzâdo das dívidas da Devedora

l"cross deÍoult"), o que inclui, o vencimento antecipado da CCB. Em quaisquer desses cenáíios, nào é

possível afkmar se â Devedorâ e/ou o Avalistàs terão recursos suficiêntês para arcar com tâis

obrigações, o que pode resultar em prejuízos aos investidores.

Risco de Pandemia

O suno de doenças tíânsmissíveis, como o surto de Coronavkus (Covid-19) em êscalâ global iniciado

a partir de dezembro de 2019 e declârâdo como pândemia pela Orgânização Mundial da Sôúde em 11

de mârço de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidadê
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esporádica nos mercâdos de capitai5 globais ê à potêncial desâcêlerâção do crescimento da economia

brasileira. Além disso, esses surtos podem resultar em restrições às viâgêns ê transportes públicos,

fechamento prolonBado de locais de trabalho, interrupções na cadêia de suprimentos, fechamento do

comércio e redução de consumo de umâ mâneira Eêral pela população, além dà volatilidade no preço

de mâtérias-primas e outros insumos, o que podem ter um efeito adverso relevante nâ êconomia

Elobal e/ou na economia brasileira, fatores que conjuntamente êxercem um efeito adverso relevante

na economiâ global e na economia brasileira. Tais medidas podem impactar âs operações das

sociedades empresária5 e o consumo das famílias e poí consequência afetar as decisões de

investimento e poupànça, resultando em maior volatilidade nos mercados de capitais globais, além da

potencial desaceleração do crêscimento dâ êconomia brasileira, que tinhâ sido recentemente

rêtomâdo. Estes fatores podem afetar material e adversamênte os netócios e os rêsultados das

operaçôes da Dêvedora e/ou dos Avalistas. Qualquêr mudança material nos mercados financeiros ou

na economia brasileira como resultàdo dessês eventos pode aÍetêr materiãl e adversamente os

netócios, â condição Íinancêiaâ, os resultâdos das operaçõês ê a capacidade de Íinanciamento,

alavancagem e de pa8amento dâs obrigações pecuniárias contraídâs pela Devedora e pelos Avalistas

nos teímos da Cédula e, por consequência, poderá impâctar nêgâtivamente o pagâmento dos CRl.

Ainda, os efeitos de uma pandemia podêm afetar direta ou indiretamente os Adquirentes,

aumentando o seu risco de crédito de pagamento, estando ainda sujeitos à hipóteses de distratos, ou

âindâ, de renegociações. Quaisquer renegociações ou distratos resultam em evêntos de pagamento

Antecipado Compulsório da CédLrla e, consequentemente, de Amortização Extraordinária

Compulsória dos CRl. No entanto, não é possível asse8urar que a Devedora ou, ainda, os Avâlistas,

terão recursos suficientes para arcar com tais pâgâmentos Antecipados Compulsórios.

cúusuta DÉoMA oTTAVA: DtspostçÕEs GERA|s



Temo de Sccutirização de Cftditos lnobilititios dd jls série elo 7! Enissôo ele Ce.tili.odos.le Re.ebíveis tnobiliótios .lo
fruvessio Sêcutitizddoto 5.A., frmodo em 25 de ogosto de 2020, e te o rruvetsio Secutiti2odoto 5.A., no quolidoete de
conponhid enhsoro dos CRt e o vó.tí Disttibuidora dê Titulos e Volorcs Mobiliónos Ltdo., nõ quolidode de ogente

18.1. E[9Itr3§]0§: Sempre que solicitado pelos

relatórios de gestão dos Créditos lmobiliários,

Securitizâção, no prâzo máximo de 5 (cinco) Dias

referida solicitação.

lnvêstidores, a Emissoía lhes dará acesso aos

vinculâdos aos CRI pelo presêhte Termo de

Úteis a contâÍ do rêcebimento pela Emissora da

18.2. Divisibilidade: Na hipótesê de quâlquer disposição do presente Termo de Securitização ser

julgâdâ ilêgal, ineficãz ou iôválida, prevalecerão válidas e eficazes as demâis disposições não aÍetadas

por taljulgamento, comprometendo-se as Pâftes a substituir a disposição afetada por outra que, nâ

medida do possível, produza efeitos semelhantes.

18.3. l!!Iyi:iqüd419: As Partes declaíâm e reconhecêm que o píesente Íermo dê Securitização

integra um conjunto de negociaçôes de interesses recíprocos e complexot ênvolvendo a celebração,

além deste Termo de Securitização, dos dêmais Documêntos dâ Operaçâo, razão por que nenhum dos

Documêntos da Operâção poderá ser interpretâdo e/ou analisado isolâdâmênte.

18.4. l!!lepC!!lÊ!9iq: Nênhum atrâso, omissão ou liberalidade no exercício de quâlquer direlto,

faculdade ou remédio que càiba ao Atente Fiduciário ê/ou aos lnvestidores em razão dê quâlquer

inadimplemento das obritaçôes da Emissora, preiudicaíá tâis direitos, faculdades ou íêmédios, ou

será interpretado como uma renúncia aos mêsmos olr concordância com tal inadimplemento, nem

constituirá novâção ou modificação de quaisquer outras obriEaçôes assumidas pela Emissora ou

precedente no tocânte a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

18.5. lrrevoqabilidade: O presênte Termo de Securitizaçâo é Íirmado em caráter irrêvogávêl e

irretratável, obrigando ãs Partês por si e seus sucêssores.

18.6. Validade de Alteracôes Po5teriorês: Todas as alterações do presente Íermo de secuÍitização

somente serâoválidâs se realizadas porescrito eaprovadas pelos lnvestidores, observados os quóruns

previstos neste Termo de Securitização.



fetmo de Secuitiroçõo dê Cté.,itos thobiliátios clo 37e Sétiê do 1s Ehhsõo de Cêdifrcodos.le Recebiveis lmobiliátios da
Ítuvessi. Secuiízodoto 5.A., límcdo e 25 de ogosao de 2020, eatíe o Ítuvessio 5e.uiti2o.!oto 5.A., na qucli.lodê .te
.ompdnhio ehisson dot CRt e a Vóftx Dlsttibukloru de Íítulos e Valorcí Mobitiótios Ltt!d., no quotddde de ogente

18.7. As Pârtes concordam que o presente Íermo de Securitização, assim como os demais

Documentos da Operação, podêrão ser alterados, sem a necessidâde de qualquêr aprovação dos

Titulares dos CRl, sempre que e somente: (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da

necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou

exigênciâs da CVM ou da 83 ou dos demais (êuto)reguladores, inclusive quândo decorrente de

exigências cârtorárias dêvidamente comprovâdâs; (ii) quando veíificado erro material, seja ele um

erroSrosseiro, dedigitaçãoou aritméticoj (lii)quandotais alteraçõesa quaisquerdos Documêntosda

Operâção já estiverem expressamente permitidâs nos termos do(s) respectivo(s) Documênto(s) da

Operação; ou (iv) em virtude da atualizaçâo dos dados câdastrais das partes, tais como alteração na

razão social, endeaêço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa

adicionâl para os Titulares dos CRt.

cúusurÂ DÉctMA NoNA: NoTlFtcaçõEs

19.1. Comunicacõês: Todas âs comunicaçõês entre âs pârtes serão consideradas válidas, se feitâs

por escrito, a partir de seu recebimento conforme os dãdos de contato âbaixo, ou outros que as partes

venham a indicar, por escrito, no curso deste Termo de Securitização:

Pofo o Emissoro

TRAVESSIA SECURIÍIZADORA S.A.

€ndereço: Rua Conselheiro Crispiniano, n-o 1OS, Conjunto 43, sala 05, Repúblicâ

CEP 01.037-001-São Pâulo, Sp

At: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Telefonê: {11) 2663, 8532

E-mail: f i@Ãrupotrâvessia.com

Poto o Agente Fiduciário

721



Íe.no de kcutiüzoção de Créctítos tnoutáttos (h 3re sé e do ls Entssão de cêàíficodot de Recebivêit tnobiüátios do
Ítovessio S.cutíaizodoto 5.A., frmodo ên 25 de ogosto .le 2020, eate o Írovêssid k.utitizodoín S.A-, no quoltdode de
componàld enitsoto ttos CRt e o vótbÍ Dist ibuidoto de Íhutos e Votorcs Mobitiótios Ltdo,, nd qudtictade de aqente

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TÍTUlos E VAtoREs MoBILIÁRIos I.TDA.

Endereço: Av. Brigadeiro FaÍid Lirna, ne 2277, conjunto 202, CEp 01452-OO, Jârdim paulistâno

CEP 01452,000-Sâo Paulo - Sp

At: Eugenia Queiroga

Telefone: (11) 3030-7177

E-mãil: aeentefiduciario(ôvortx.com.br ou pu@vortx.com.br (apenas para precificação do

ativo)

19.1.1. Com exceção dâs obrigâçôes âssumidâs com formas de cumprimento específicas, o

cumprimento das obri8açõês pactuâdas neste instrumento e ôos demais Documentos dâ

Operação referentes ao envio de documentos e informações periódicas ao Agente Fjduciário,

ocorrerá, exclusivamente, através da plataforma VX lnforma, djsponibilizadà pelo Agente

Fiduciário em sêu website: https://vortx.com.br, por meio dos endêreços eletrônicos

lu is. passos @gru pot ravessia. com e gru po@gíu potrave5sia.co m .

19 1.2. Ca50 haja nece55idade dê mudança dos endereços eretrônicos cadastrados, estâ deverá

ser Íeita via e-mail e somente será considerada válida após â confirmâção dê recebimento dâ

solicitação pelo AEente Fiduciário.

19.2. Aviso de Recebimento: A Emissora e o Agente Flduciário se obrigem a inÍormâr às outras, por
escrito, toda e qualquer modiÍicação de seus endereços, sob pena de as comunicações enviadas aos

endereços constântes do preâmburo deste Te.íno de securitiaâção serêm consideradas como
efetivadas 2 {dois) Dias úteis apó5 a respectiva expedição.

cúusulA vtcÉstMA: rEGtstAçÃo Apt-tcávEt E FoRo

20.1. Lesislâcão Aolicável: Este Têrmo de Securitização será regido, interpretado e procêssado de

acordo com as leis da República Federativà do Brasil.



femo de 
'ec!.itízoçõo 

cte Qéc tos lmobtliótios .!o 31, ,éie do 1t Enissõo de çertlÍicodos .le Re.ebíteis tnobilütios da
tuovessía Secuitizodoto 5.A., Ílrnado en 25 de ogosto de 2024 eor.e o Íruvesslc Secuitizodoto 5.A., no qudttdodê de
conpdnhia enissoru .16 cqt e o Vói, Dlsttibuido.o de Íhutos e volorcs Mobitiátíos Ltda., no quotidode de ogente

20.2. IgIq: As Partes elegem o Foro da Comarca de São paulo, Estado de São pâulo, como o único

compêtente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo de Securitização,

renunciando expressamente a qualquer outro, por majs privilegiâdo que seja ou venha a ser,

O presente Termo de Securitizâção é firmâdo em 3 (tíês) vias, de igual teor e forma, nâ píesença de 2

(duas)testemunhas.

São Paulo, 25 de agosto de 2020.

IO rcstonte desto págino Íoi deixodo intencionolfiente em bíonco]

129



Temo cE Se.uiti2dção cle CÉdhos lnobilitátios tld 31e sétie do 1e Enissão de Cenift dtlos cle Reebíveis tnobilitútios da
Tnvesslo Se.uitizodoto 5.A., frmodo en 25 de dgosto de 2020, enare o Truvessid Se.utinzodotd 5.A., no quati.to.le .te
conponhid emitsoto dos CRI e d Vórtx Distribuieloo de Títulos e Vdlorcs Mobiliátios Lt.!d., io qualido.le de agente

(Pógino de ossinoturos 1/2Temo de Securitizoção de Créditos lmobiliótios dd 31s Série do 7e Emissão

de CertiÍicodos de Recebíveis lmobiliários do Ttovessio Securitizodoro 5.A., Íirmodo em 25 de ogosto

de 2020, entíe o TÍdvessio Securitizodoro 5.A., no quolidode de componhio emissoro dos CRI e o Vórtx

Distribuidoro de Títulos e Volores Mobiliórios Ltdo, no quolidode de ogente Íiduciório)

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Emissoro

Cargo:

Nome:

Cargo:LUIS P. C. PASSOS
RG,: 3.(.515,393.1 SSP/SP

c FÊ. : 1r5.39r.968-40

RG.: 28.1s1.920-i S;;;;;
CPF.i 268.621. i8s-0í

/Y-/
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Íemo de seculaização t!ê cté.litot lnobiliótios .!o 31e Séne da 1. Eníssôo de kdificadb dê Rêcebíveis lmobitiátios do
Írovessíd Se.u.itizcdord 5.A., frrnado ên 25 de oEotto de 2020, enne o frcvessio Secuíiti2odoto 5.A., nd quotido.le de
conponhid emissoru rlos cBt. d vótt Disttibui.lorc de Thutos e votorc| MobititiÍios Lado., no quoli.lode de dgcnte

(Pógino de ossinoturos 2/2Íermo de Securitizoçõo de Créditos tmobiliórios do 37e Série do le Emissõo

de Ceftificodos de Recebíveis Imobitiótios do Ítovessio Secuitizodoto 5.A., Íirmodo em 25 de ogosto

de 2020, entre o Trcvessio Secuíitizodoto 5.A., no quolídode de componhio emissoto clos CRI e o Vórtx

Distribuidoro deTítulos e Volores Mobiliorios Ltdo, no quolidode de ogente Íiduciório)

vóRTx DrsrRtBUtDoRA DEríTUros E varoREs MoBtuÁRtos tTDA

Agente Fiduciório

Nome:

Cargol

Marcjo lopes dcs Sanlos T€j,ejra
RGr 4ú.!t,r,ti6l,6

Cti.i Jar.-ra -1-81

i,
cPl- rbl 514 d!d-20

Testemunhâs:

//,r+/rr,^ 
1I frr'

Nome:

RG:

CPF:

Nome:,1'

RG:

CPt: '

',//4 qr/,
Zê

7
;2

(â

a

'uea ,

o7u
37<

-+ € i, Lua
é
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Íemo de Secuitizoçõo de Cft.liros tnobiliti.ios .lo ile ktie do P Eííistão tle Certiiicodos de Recebíveis tnobiliátios do
Tftvessid Secuitizodoto 5.A.,lmodo en 25 de ogosto de 2020, enne o Íravessio Secuitizodo,o S.\ no quoljdode dê
conponhi. emissoto dos CRt e o vátt, Disttibudorc .le Íítulos e vdtotês Mobiliirios La.tc, no quotielode de oqeate

ANEXO I

TAEELA DE PAGAMENTO DE IUROS E AMORTIZAçÃO DOS CRI

Data de Pagamento Pã8ãmento de luros (%) de Amortização

18109/2020 Slnr 1,$ao%

18h0/2020 Sim 3,1093%

§/1l/2020 Sim 6,07930/0

18/12/2O2A Snr 4,2923%

L81OU2021 Sim 3,AgaA./"

$/0212021 Sim 2,9611%

1A/B/2021 Snr 3,7324%

18/04/2021 Sim 2,20r4ya

BlOs/2021 Sim 3,45840/0

B/06/2021 Sim 2,35s00/o

18/O712O21 Sim 2,1385%

BlOAl2021 5im s,8s15%

1A/O9/207L Sim 2,A2020Á

18110/2021 Sim 7,OOA4%

18/1r/2021 Sim 2,7129%

B/1212021 SiÍn r,1832%

18/0U2022 Sim 2,ao79%

fil02/2022 Sm 1,9356%

1810312022 Sim 2,3273%

B/O412022 5im o,9612%

B/Os/2022 Sm 2,5811%

1810612022 Sim 1,t982%

BlOt 12022 Sim 0,7035%

lal08/2022 Sim 4,0550%

!8/0912022 Sim 2,3323%

l]2



Te no de 
'êc!Íitizdçõo 

de Cftditos lmobilitiÍios do 37. Sétíe do 74 Enissdo tte CettiÍicodos de Recebireis lnobilit tios do
Ttovêssio Secuiti2odoto 5.A., llnnddo en 25 .le ogosto t ê 2020, êntrc d frcvetsio Se.uritiza.loto 5.À., no quoti lo.te .te
conpoúíd enissoto clos CRI e o Vó.t Disttibuitlotd t e Tírulos e volorcs MobilitiÍios Ltdc, ad quoti.tode de oqente

18/10/2022 5im o,5907%

$/11/2022 Sm 2,2001%

Bl12/2022 Sim 1,6902%

B/O7/2023 Sim o,stto%

18/O2/2023 Sim o,8802%

L8103/2023 Sim 2,1a72%

18/04/2023 Sim o,5196%

BlOs/2023 Slm 2,3100yo

B/06/2023 Sim o,4311%

B/O7 /2023 Sinr o,45ao%

18/0812023 Sim o,3512%

B/O9/2023 Sm 1.,5681%

18/10/2023 Sinr o,4045%

§/lU2023 Sim 2,O770%

18h2/2023 Sim 1,6563%

B/07/2O24 Snr o,6343%

18/02/2O24 Sinr o,9s45%

18/0312024 Sim 2,47530Á

B/O412024 5im o,5381%

Blls/2024 Snr 2,6030%

B/0612024 Sim o,89a7%

1810112024 5im 0,5522%

B/08/2024 Sm o,5171%

B/O9/2014 Sim 1,9322%

1811012O24 Sim 0,5905%

18/11/2024 Sim 2,4700%

1A/12/2024 Sra 1,4649%

18101/2O2s Sim 0,8668%

1810212O2s Sim 1,2061%

1:J



Íemo de Secu tl2açiio ttê Ctéctitos tmobilrátios .lo 3tt Se|le .lo 1-a En4sõo .!e kdi|lcodos .le Recebíleis tmobt titios do
Ímeessio Secudtlrodoto 5.A., Íimodo en 25 de ogosao de 2020, enne o Írovessio Secutitirodoto 5.A., io quolidcde .te
conponhio emistoto tlôs CRt e o vórb. Dist btido.d de Thulos e Votorcs Mobiht.ios Ltttd, 

^d 
g@tidode de ogente

18/03/202s Sim 2,4746%

181041202s Sim o,6568%

L8lOs/2O2s Sim 3,099s%

lal06/2025 Snr o,a711%

18/Ot l212s Sinr o,7216%

L8/08/2025 5im 0,6820%

$/o9l2O2s Sim 1,4909%

1A/rc/2o2s SiÍn o,6713%

18111/202s Sim 2,9046%

18h2l2O2s Sim 2,1945%

18/01./2026 Sinr 1,0058%

1810212026 Sim 7,4736%

B/03/2026 Snl 2,6736%

7A/O4/2026 Sim o,8299%

18/0512026 Sim 3,77840Á

8/06/2016 Sinr 1,0991%

18/0112026 Sim o,92090/"

ra/08/2026 Sra o,8749%

$/0912026 Sim 7,9771%

$/10/2026 o,9835%

B/1U2026 SiÍn 3,1409%

t8/1212026 Sim 2,89680/0

B/O7/2021 Sinr 1,4346%

1810212021 Sirn 7,9s66%

$/o3/2027 Sim 3,56440Á

B/04/2027 Sinr 1,2517%

t8/os/2o21 Sim 5,O3aO%

\alo6/2021 Sim 1,6356%

18/0112027 Sinr r,4744%

:134



fetmo de SecuÍitizoçõo de Cftditos lnobilitiúiot .!o 31, sétie da tP E/r'issõo rlê Cênífr.odos de Rêcebivek tmobiltirios rto
Í.oeessld Se.uitizotloto 5.A., lirnddo en 25 de oEosto de 2020, entre d f.ovessio Se.uriti.c.loto 5.A., ao quati.to(h íte
.ompoahlo e,nissoto .los CRI e a Vónx Disttibui.lord de Ííautos e vctorcs Mobiliótios Ltdo, no quotídode .le ogente

18/08/2021 Sra 1,3651%

18/09/2027 Sim 1,82aa%

7a/rc/2021 Sinr 1,5379%

18/1r/2021 Sim 5,2392%

$/12/2021 Sim 4,1860%

18/O1/2028 Slm 2,2119%

181021202a Sim 2,9868%

18103/202a Sim 5,242fÁ

Blo4/2028 Sim 2,O8s40Á

1810s1202a Sinr 1,5656%

18106/2O2a Sim 2,75500/0

§/07 /2028 Sim 2,4641%

18/08/2028 Sim 2,3a40%

181091202A Sim 4,6539%

ra/fi/2028 Sim 2,14330/o

B/11/2028 Sm 5,9850%

18h2/202a 5im 6,s565%

§/o1/2029 Sim 3,5409%

18102/2029 Sinr 4,8237%

18/03/2029 Sim 8,11a4%

18/O4/2029 Sim 3,s156%

18/0s12029 Sim 73,2916%

B/06/2029 Sim s,0532%

18/01/2029 Sim 4,6059%

BlOa/2029 Sim 4,62794Á

$l09/2029 s,m 9,33010/o

18/10/2029 Sim 5,7301%

18/tl/2029 Sim 72,6861%

18/12/2029 Sm 16,OaOO%



Íêmo de gcutitizoçõo tle c.éditos lnobilititios do 31, Sê'iê do ls tnissõo .!e CeftíÍicodos de Recebivêis tmobiht.ios cto
T.dve$io Sccutftizocloto 5.A., f.nodo en 25 de ogosto .te 2020. entr. o rrcúestio Sê@riti2odo.o 5.A., âo quoti.lode ele
.onporlhlo cnissotd dos CRt e o Vótt, Distibui.loru de fhutot e votores Mobitiótios Lttlo, no quolidode tlê ogente

ra/01/2o3o Sim 7,4662%

§/o2/2030 Snr 10,0100%

18103/2O3O Sim 21,4201%

78104/2O3O Sim 6,5992%

L8lOs/2O3O Sim 38,9926%

$/06/2030 Sim 12,4915%

1A/O712030 Slm 10,8323yo

18/08/2030 Sim 4,6757ya

18/09/2030 5im 36,569s%

$/10/2030 Sim 15,3263%

Bl17/2030 Sim 45,47920/"

18h2/2030 5im 31,9220%

B/O1/2031 Sim 57,6406%

Bl02l2031 Sirn 100,0000%



Teíno de k.utítizaçõo de Cft.titos l,nobilititios ela 31e 5éíiê do 1e E,],issão .!e CertiÍicddos tlê Re.ebíveit tnobítidtios do
T.ovestio Secuitizodoru 5,A., flímodo en E de oqosto de m2o, enú? o Írovessio Secuitirodotd 5.A., io qudliddde de
coínpo,1híd enis§to dot CRt e o vóttx Disttibuíeloru cte Íi.ulos e volorcs Mobitióios Ltdd, nd quoli.ldde de ogeate

:ductátto.

aNEXO

DEcr-AMçÃo DE cusTóDn DAs ESCR|TURÁs DE EMtssÃo DE cct

PEt A tNSTtTUtçÃO CUSTODTANTE

(Esto pógino Íoi intencionolínente deixodo em brunco.)



fermo de Se.uÍitlzdçõo de Créditos lnobiliátlos.!o 31e ,éie da 14 Eníssõo.le cettili.odos de Recebíveis tnobilidnos do
fruvessio Se.uitizocloto s.A., linado en 25 dê ogosto rte 2020, ênne o Truvessio Secuftizddotd 5.A., no quolidade de
.onponhia e/,,issoto .18 CRt e o Vótt, Disttibui.loto .!e fítutos e Volô.ês Mobiliátios Lt.td, na quotidode d. ogert

DECLARAçÃO DE CUSTóOIA

A vóRTx DISTR|BUtDORA DE TíTUIOS E VATORES MOBtIúR|OS tToA., instituição financeira, com sede

na Cidâde de São Paulo, Estâdo de São Paulo, na Av. Brigadeiro fariâ Litna, ne 2277, con)unto 202, CEp

01452-000, inscrita no CNPJ sob o ne 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu

Contrâto Social ("!!§li&tçê9_e!f!9Cj3$9"), na qualidade de instituição custodiante do,,lnstrumento
Porticulor de Emissõo de Cédulo de Crédito tmobiliório sem Gorcntio Reol tmobiliório sob o Formo

EscÍitutuf, celebrado em 25 de atosto de 2O2O ("Escritura de Emissão de CCt,,), por meio do qual foi
emitida a Cédulâ de Crédito lmobiliário integral, em série única, para, em conjunto, representar a

integralidade dos Créditos lmobiliários, conforme definidos nâ Escritura de Emissão de CCt, DECI,ARA,
para os fins do pârátraÍo único do ârtigo 23 dâ Lei np 10.931, de 2 de a8osto de 2004, conforme alterada

{"Lei 10.931"), que lhe foram entíegues para custódia 1(uma) via original e ãssinada da Escritura de
Emissão de CCI e que, confofine o "Temo de Securitizoção de CÍédítos tmobitiórios do 31-o Série do 1s
Emissõo de CeftiÍicodos de Recebíveis lmobiliórios doTrovessio Securitizodoíd 5.A.,,, celebíado em 25 de
agosto de 2020 entre a Emissorâ ê êsta tnstituição Custodiante, na qualidade de agente fiduciário
('TCÍ!9-dC§C§!I!jt!!çês"), a CCI se encontram devidâmente vinculadas âos Cêrtificados de Rêcêbívêis
lmobiliários da 31ê Série da 1. emissão ("ç8!" e "Emissão", respectivamente) da TRAVESSTA

SECURITIZADORA S.4,, companhia abertê, com sede nê Cidàde de São paulo, Estado de São paulo, na

Ruâ Conselheiro Crispiniano, ne 105, Coniunto 43, sala 05, CEp 01037-001, inscrita no CNPJ sob o n_o

26.609.050/0001-64 ("E!!i5fgle"), tendo sido, conforme o Termo de Securitização, instituído o regime
fiduciário pelâ Emissora, no Termo de Securitizâção, sobre a CCI e os créditos imobiliários que ela
reprêsenta e seus acessórios e garantiãs, nos termos da Lei na 9.514, de 20 de novembro de 1997,

conformê alterada. Ainda, declara que a Escriturâ de Emissão de CCl, por meio dâ qual a CCI foi emitida,
êncontra-se custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4e, da tei 10.931, e que
o Termo de Securitização êstá registrado nesta lnstituição Custodiante, na formâ do parágraÍo único do
Artigo 23 da tei 10.931.

São Paulo,25 de agosto dê 2020.

VóRTX DISTRIBUIDoRA DC TÍTULos E VAI-oRES

( Nomei

Cargo: l,4arcio top

R6:,
CPr:3

iúiiÉiía
-6
-81



Íenno de Sztutítizoçõo de c.édhos tnobilititios .lo 31e 
'eíie 

do 1e tnissõo de Cenilicodos rle Recebíveis lnobilió.ios di
Íruvessio Secuftizodoto 5.A., frmodo en 25 de ogosto de 2020, eil/e o Ínvessio Secuitizd.lotd 5.A., io quowo.t. .tê
conponhla emissorc dos CRI e o Vóttx Disttibuittorc de Íitubs e volorcs Mobiliótios Lrdo, n, qudli.lode de ogeore

ANEXO IV

DECTARAçÃO DO COORDENADOR LíDER

(Esto págino Íoi intencionolmente deixodo em bÍonco.)

139



Temo de Securitizdção de Céditos lmobiliários da 37s Série da 1s Emistão de Cettilicodos de Recebíveis lnobiliátios do
Íruvetsio Secuitizodoro 5.A,, Jimo.lo em 25 de ogosto de 2020, entíe d Trdvessiã secuitizodoto 5,A,, na quolidode de

.omponhid enissoíd dos CRI e o vóttx Disttibuidotd de Íítulos e voloíes Mobilíátios Ltdo, nú quolidode de dgente

DECLARAçÃO DO COORDENADOR IíDER

A TERRA TNVESTTMENTOS DtSTRIBUtOORA DE TíTUtOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instiruição

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no cNPJ ns 03.751.794/0001-13,

com sede na Rua Joaquim Floriano, ns 100, 5s andar, na Cidade de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, atua

como instituição intermediária lídeÍ, neste ato representada nâ forma de seu contrato social, na

qualidade de institrlição intermediária líder da 31a série da 1. Emissão de Certificados de Recebíveis

lmobiliários ("Emissão") da TRAVESSIA SEcURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Pâulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, ne 105, Conjunto 43, sala 05, CEP

01037-001, inscrita no CNPJ sob o ne 26.609.050/0001-64 ("Emissora"), DECLARA, nos termos da

lnstrução CVM ne 476, de 76 de janeiro de 2009, conforme alterada, para todos os fins e efeitos, que

verificou, em conjunto com a Emissora e o agente fiduciário dá Emissão, a legalidade e ausência de vícios

da operação, âlém de ter agido com diligênciâ para assegurar â veracidade, consistênciâ, correção e

suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de créditos lmobiliários

da Emissão.

São Paulo, 25 dê agosto de 2020.

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TíTUIOS E VALORES MOBILIÁRIOS TTDA

Coordenodor Lídet

Cargo:
Pedro Henrique FeÍes

DlíeloÍ ComeÍclal

unha de So

AdÍnrnisirati

:--"t-;-



Íemo cle Secuitizoção ele Oéditos lmobiliáÍids do 31, Serie .lo ls Enissõo .!e k.tillcodos de Recebíveis hnobititátios cto
Trovessid Secutitizodoto S.A.,lnôdo en 25 de ogosto .!ê 2020, ente o Travessio Secudtí2odotd 5.A., no quoMode de
.onpoihio enissotd dos CRt e o vón, Ditttibuitloto .te ritutos e Vohrcs Mobitiótiot La.to, no quati.h.le dê ogentê

ANEXO V

DECI.ARAçÃO DA EMISSORA

(Esto pógino Íoi intencionolmente deixodo em bronco.)

1.11



Íemo de Sêcutitizoçõo de Üédiaos lnobilitttbs do 3te Séie do 1, Emissõo th Ceniiíêotlos de Recebíveis hnobll,.âtios do
Íftvessío S.cutitizodoto 5.A., frnodo en 25 de ogosto .!e 20m, eaie o Íruecssio Secufttrdttoto 5.A., M quolidode de
coínpdnhít emisso.o dos CRI e o váto. Disttibuictoto tle Íí,utos e Vabrct Mobltiáriot Lr.to, no quati.hde .!e dgênte

DECTARAçÃO DA EMISSORA

ÍRAVESSIÂ SECURITIZADORA S.4., companhiâ aberta, com sêdê nâ Cidade de São pâulo, Estado de São

Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, n0 105, Conjunto 43, sala 05, CEp 01037-001, inscrita no CNpl sob

o na 26.609.050/0001- , neste âto reprêsentada na foíma de seu Estatuto Social (,,Emissorâ,,), na

qualidade de companhià emissorâ dos CertiÍicados de Recebíveis tmobiliáíios da 31s Série de sua 1e

Emissão ("ç8!" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição, n05

termos da lnstrução CVM np 476, de 16 de janeiro de 2009, confoíme âlterada, em que a TERRA

INVESTIMENTOS D|STR|BU|DORA DE TÍTULOS E VA|-ORES MOBTUÁR|OS |-TDA., instttuição inteSrantê

do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNpl nQ 03.751.794/OOOL-1.3, com sede na

Rua loaquim Floriano, np 100, 5a andar, nâ Cidade de São paulo, Estado de São paulo, âtua como

instituição intermediária tider ("çq94!C!!d9l_!li!lgl,,), e em que a VóRTX DtSÍRtBUtDORA DE TíÍULOS E

VAIORES MOBILÉRIOS LTDA., instituição financeira, com sedê na Cidade dê São pâuto, Estado de São

Paulo, na Av. Brigâdeiro fa.iâ Lima, ne 2277, conjunto 202, CEp 01452 OOO, inscrita no cNpJ sob o ns

22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, atuâ como agente

fiduciário ("4g9!!g..lE!!qÉ!i9"), DEC|-ARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

o Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, â legâlidade e ausência de vícios dê operação, além de têr
agido com diligêncaa para verificar a veracidadê, aonsistêncaa, coííeção e suficiência das anfoímações

prestadas pela Emissora no Termo dê Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

Sâo Paulo,25 de agostode 2020.

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Emissoto

Lllts P. c. PASS0S
RG.: 34.545.393.i SSP'SP

CPf.: 345.394.96E'40

A7
Nomêr \ I

carro: u*li*:llu:gs:
CpF.: 268.6 r.288_nc

Nome:

Carto:

.,4:)



Íê no d. Secu,iti2oçõo d. CtédÍaos lnoülitítios .!d 31r 5e e .!o le EÍí.i$ôo dê Cêdilbodos de Becebíveis tnobitiótios tto
Ítuvesslo SecaÍitlza.loto 5.A., jímddo en 25 de oqosro de 2020, enarc o Ííovessio Secufti.adotu 5.A., no quotidode.te
conponhio ámbsotd dos CRI e d Vóttx Oisttibuidoto de Íítulos e Vatoíes Mobiliôtios Ltda. nd quotictade de ogênte

ANEXO VI

DECTARAçÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

(Esto pógino Íoi intencionolmente deixodo em btunco.)



femo de Szcutiti2oção de Cftditos lnobilió os.lo 3t, Sérte.to ,t EnEsõo.le Cettilitodos de Recebíeets tnobttiános do
Ínvêssio Secuiairodoto 5.A., fíhodo en 25 de ogosto de 2(»0, ent.e o Í'lvessio Secu'iairot oíd S.A-, ho quotitulte .te
componhio emlssoro .ros CRI ê o vó.d üstribuido.o de rítubs e vob.es MobilióÍios Ltdo, ao quoMode de oqente

OECTARAçÂO DO AGENTE FIDUCÉRIO

VÓRTX DISTR|BUtDORÂ DE ÍÍÍUIOS Ê vatORES MOBtLtÁRtOS troa., instituição financeirâ, com sedê

nâ Cidâde de 5ão Pâulo, Estado de 5ão Paulo, na Av. Brigadeiro Faria lima, np 2277, conjunto 202, CEp

01452-000, inscrita no CNPJ sob o n-o 22.610.500/0001,88, neste ato representada na formâ de seu

Contrato Social ("49Cüg_E!d!!É!9"), na qualidade de agente fiduciário dâ emissão objeto de oferta

pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 31c Serie dâ 1. Emissão (.,ç8!,, e

"E!!§!49", respectivàmente) da TRAVESSIA SECURTTTZADORA S.A., companhia aberta, com sêde nà

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, ne 105, Conjunto 43, sala 05,

CEP 01037-001, inscrita no CNPJ sob o ns 26.609.050/0001-g (,,E!qis§9IA,,), nos termos da tnstÍução

CVM nc 475, de 16 de jâneiro de 2009, conformê âltêrada, em que a TERRA INVESTTMENTOS

DISTRIBU|oORA DE TíTUIOS E VA|-ORES MOB|IÉR|OS [TDA., instituição integÍânte do sistema de

distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNpJ ne 03.751.794/0001-13, com sede na Rua Joaquim

Floriano, n! 100,5a andar, nâ Cidade de São paulo, Estâdo de São paulo, atua como instituição

intermediária líder ("C99l!l9!3dqlt!§lg"), DEC|-ARA, para todos os fins e efêitos, que verificou, em

conjunto com a Emissora e o Coordenador [íder, a legalidade e ausência de vícios da opêrâção, além de

teragido com diligência parâ verificara veêcidadê, consistência, corrêção e suficiência das informaçôês

prestadas pela Emissoía no Termo de Securitização de Créditos tmobiliários da Emissão.

São Paulo,25 de agosto de 2020.

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TÍTUtos E VAToRES OS LTDA.

Nome:

Cargo: Marcio Ic
RC



f.Íno de Se.u tl.oçõo de Oécll.ot tnobllátlos tlo ,ot 1éne dc ,t Emtssão de Cê^ltlco.lot de Bec.btveis tmobiliórlos do Ítovctsta Secuitizadoía 5.a.,
finnddo .n ceLbtodo en 25 de ogúao de 2020. ênt.e o Íruvessh se.u.itirodotd s.a., no quall.tadê dê conponhio emhsoro .tot CRI e a Vórax
Dlsttlbudú d. Tltulos e volorcs Mobitiótiot Lt.ta, no q@tidode dê ogêdte frductátlo.

at{Exo v[
RE[açÃo oE EMlssÔEs DA EMtssoRA E DE suAs paRTEs RELACToNADAS EM quE o aGENTE FtDUctÁRto ATUA coMo rar

Nos termos do ArtiSo 6 , § 2e, da lnstrução CVM ne 583/2016, na detà de assinàtura deste Termo de Securitização, conforme

organograma encaminhado pela Emissora, o Agênte Fiduciário identificou que presta serviços de êgêntê fiduciário nas se8uintes

emissõês de títulos ou vàlores mobiliários emitidos pela Emissora, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou

integrante do mesmo grupo:

auâi Emi Venci

Ti Códrao tidad Femunessã SéÍ Oatã dement tnàdimptemeô

D

E TRAVESSIA SECUR|T|ZÁOORA DEÍRVA1 700 OOO TOO.OCD|+ OSlt2/2 2O|\2ÍRAVESS

B CÂED|TOS FINÂÀICE|ÀOS I 5.4. 1 .00o,m oOl,5O% I 1 Aú /2o2ll^ Adimplênte Cessão Fiduciáíia de Dirêitor Credúôrios

D

É ÍRAVESSTA SECURTÍTzADORA DETRVA2 299.900 299.9C0t+ A5/!2/2 2O|72ÍRAVESS

B CREDTTOS FINANc€lRos I 5 A 1 000,@ oo5,oo% 1 2 o77 /2O27tA Ádimplentê cessãoFiduciáriãdeDireitorCreditorios

D

E ÍRAVEss|Á SECURTÍTZADORÁ DETRVA1 10O.OOO 1OOO úN 26/A6/7 26/O6Npt

B CREolTos FINANCEIÂOSls.a. 2 ooo,0o OONão há 2lCA O2O /2o3oBRAstr adlmptênte Cessão Fiduciária de Diretos cÍeditoÍios

0

Ê rRAVESSIA SECUR|TrZÁDORA DE 33 350 33 3sCDr+ 26/rr/2 26/77

3 CREoTTOS FTNANCE ROS rvSA wlv11 000,00 05,50% I 1 A7A /2O27cREDz Adimpeôte cesâôFiducÉriadeOÍeitosC.editorios

t45



fmo cle seruílrlzoçõo cte Cáditos tmob tá os do 3Oe sé.te .lc 12 Enístío de C.ítíÍicodos de Reccbtv.b lmob lótlos do Írovessto Se.u izoeloft 5.A.,
fmodo em celebíddo en 25 de cgosro de 2020, êntÍe a Íruvessio Sê.u.ltlractoto 5.A., no quolldode .!e compoâhto emissúo dos CRI e o Vórtx
Dlstribuidoru de Títul6 e Volorcs Motíltótlos Lt.ta, na quc dode de cEenre nduclúío.

D

t TPúVrssrA SECUÂ|Í|ZÀOORÂ 0E 16 5sO. 16.65C0r+ 26/77/2 26105

g CREoTTOS FTNANCIIROS rv S A. Tvlv2l 0oo,oo 07,@% | 2 ú,A /2}2aCREOZ dimplente Ces5âo Fiduciá.ia dê Dnenos crêdiioÍior, Fundo

D

E TRAVESSTA SECURTTTZADORA DE 50.@0. so.oo úN 2ol11l2 2O/IOCARUAN

B cRE DlÍos FTNANCE lRoS V s.a. 000,00 0.000Nâôhá llca a7a /2o22a Ádrmplente ce$ão Fdu.iáriâde DiÍettos creditorios, Fundo

0

E TRAVESsTÂ SECIJÂtÍtzADoRÁ DE 12.0m. 12.00 4/rr/2 23/l-),pOBRE Fundo, Fiançã, Cessão Fiduciária de Oirêiros

B CR EDIÍoS FINANCE |ROS V s.A. 000,00 ONãohá 2 I 019 /2022 |UAN Adimptenre creditorios

D

E ÍRÂVESSTA SECURTIIZAoORA 0ÊÍvSV2 4.000,0 23/77/2 2a/ITPOBRE Flndo, Fiança, Cêssâo Fiduciáriá de Direitos

8 CÂÊDITOS FINA|{Ca|ROS v S.A. 2 m,00 4.moxâohá 2 2 o19/2O22JUAN Adimptente Credirorios

D

E ÍRAVESSIA SECLJRTÍ|ZADORA 0E s0O0O. 5O.OO úN 12111/2 12/11FERRAÍ

B CREDITOSFINANCE ROS llrSA. 00o,oo ONão há l lCA 018 /2023UM Adimplentê Ces5ão Fiduciá.ia de Direitos crêditô.tos

o

I TÂAVESSTÁ SECURTTTZÁDO8Á DE 83Om.83.0OCO|+ 13/1212 19/1OMÉRCA

B CREDITOS FINANCEIROS ll54. ÍscF11 000,00 06p0% 1 1 017 /2O2ONÍlL Adihrlente Cessão Fiduciárie de Dneitos Creditoíios

D

t ÍRAvEssrA s€CUÂlÍrzAooRA D€ 17000. l7.oOCDt+ 7A/t2/2 $/I1MERCA

B CRt DrTos FTNANCE rROs rl s A. TSCF2l 000,m 023,97% | 2 017 /2021NTiL Adimplente cessãô Fiduciáriade Direttos CÍediroÍios

HL

c 171016 14.500 14.s0 PcA+ ts/os/2 2o/OgFARtA Âtienação Fidúcil.â dê tmovet, Cesrão FiduciáÍiá de

R I TRAVESSTA sEcuRlrlzaooRA s.a. 3199 000,00 oa,os% t 4 a77 /2a23t1MA adimptente oireitos crednorios, avali Fundo

c 18G08 8.919.0 tPCÂ+ B/A7/2 2a/O7

Rl TRÂVE5S|A sÊCURrTrz ooRÂ5.A.18928 0o,oo 8.9198,00% 1 5 O1B /2027 IOTE 5 Adimptente Suboídinaçáo, Avat
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Íemo d. Secudrlroçõo de Créüaos tnoblltó.los .,a 30, s,&ie do 11 Enlstão .te ce.tífi.odot de Beceblwts tdobttlártot da f,E,yessía S.cu.trttudon 5,A.,
lmodo.n c.l.btodo em 25 de dgosao .k 2020, ende c Írovesld s.curltl2o.lotu s.A., no qual l.rd. tt côn![nhio emitsoro do§ CRI . o vó.tx
Olsdbtdon de fhulos e vrlor.t Mohilláttot atdc, dc qwfdade de ogcntc flductátto.

C 191098 4.000.0 IGPM + 3ol12l2 18/OSNOVA Aval, Fiançã, cessão Fiduciária de Dneibs

Rl TRAVESSIÂ SECU nlTrzADORÁ s-Â. 9686 00,00 4.OOO14,OO% 128 019 /2O31SOUSA dimplente C.editorios, Alieneçãô Fiduciá.ia de euotas

C 20C01 47.189.47.18|PCA+ 09/03/2 1SlOlcANOpU

Rr IRAVESSTA SECURITIZAoORA S.A. 39730 000,00 96,00r. 1j3 O2O /2o36STRV l Adimptente Fiâôça, Fundo

c 20c01 47,189 47.18lpCA+ 09/03/2 15/OICANOPU

Rl TRÁVISSIA SICU RITIZAoORA S.A. 39788 000,00 96,00,6 134 O2O /20365TÀV t Adamptenre Fiânça,Fuôdo

C 20Â10 4.000.0 |GPM+ at/Ot/2 rA/oztMOGUt Avât, Cê5rão tiduciária de oneúos Credito.io,,

Rr TRÁVESSTA SECURITIZAoORA 5.A. 44659 00,00 4.00014,tn% 729 O2O /2o3OA Adimplênte Alien.çâo Fiduciárià dêeuotas, Fundo

C 20A10 8 000.0 IGPM+ 2Ol01/2 I8/OTNABTL€Q Aval, Cêssão Fidúciáriá de Drêiros Creditorios,

Rl TÂAvEssrA SEcuRlrtzaDoRA s.a. 44643 00,00 8.oo013,49% 727 o2o /2o32uE adimptênre atienaçãoFidlciáÍiàdêquorâs

c 20c09 10.000. 10,00tGpM+ 72/01/2 r2/o3

Rr TRAVESSIA SECU RrÍrzÂDORA 5.A. 37316 000,00 06,00% 1 35 O2O /zO2sBzLoG Âdimptente Hipotê.a dê tmovel

c 20F070233.000 233.OCD|+ 22/06/2 27/03

Rl TRÂvtsSlA SECURTTTZADoRÀ s.A. 475 3 0m,00 003,25% 136 o2O /2O23AVM Adimptêntê Fundo



Temo íle kcutitizoçõo de Üéditos lnobilitátios do 3Oe Sétie do 1e Enissõo .!e Certilcodos de Re.ebíveís tmobititttios do
Íruvessio Secu.itizocloto 5.A., frínado en celebrcdo em 25 .!e ogosto de 2020, ehtrc d T@vessio Secttitirddo.o 5.A., no
quolido.le rle .onponhio emisso.d dos CRt e o Vórt Disa.ibui.loto .le TítutoÉ e Votorcs Mobitiótios ttdo, nd quolidode de

aNEXO VIt

DEscRrçÃo Dos cRÉDtTos tMoBtUÁRtos

LA DE CRÉDITo IMoEILúRIo-cci I.OCAI. E DATA DE EMISSÃO:

São Paulo,25 d€ agosto de 2020.

SERIE 001 NUMERO tP2s08l20 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSORA

Razão Social: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 26.609.050/0001 64

Endêreçot Ruâ Conselheiro Crispiniano, ne 105, Conjunto 43, sâlâ 0S

CEP: 01037-001 Cidâde: São paulo I UF: São paulo

2. tNsnÍurçÃo cusroDtaNÍE

Razão sociar: vóRTx DtsrRlBUtDoRA DE TÍÍutos : vÀonEi rraõãirúnos I
CNPI: 22.610.500/0001-88

Endereço:Av. Brigadeiro faria Limâ, no 2277, conjunto 202

CEP: 01452,000 Cidade: São pauto I Ur: São pauto

3. DEVEOORA

Razão sociat: ATMoSFERA tI{coRpORAçÕEs E CoNSTRUçôES tTDA.

CNPJr 07.686.460/0001,64

Endeíeço: Rua Sâbará, ne 566, conjunto 211- Bãirro Higienópotis

CEP:01239-010 Cidade:São Paulo UF: SP



Tetno de *.uthi2oção de Cré.liros tnobiliitios tld 3Oe lÉ.tb do le Enissão de Ce^ifrcodos .1. Recebítêis tnobitiótiot da
Truvessn S"cutíti2odoto 5.A., frndtlo en .elehrcdo en 25 de cgosto dê 2020, enrte o hoeetsio Seeu,itizotloto s.A., no
quolí.la.le de .omponhio enissoío tlos CRt e o Vóttx Disttihuidorc de fitulos e Vdlorcs Mobilitátios Ltdd, no quotidoele de

s. vat-oRGLoBAL DoscRÉD[ostMoBtLtÁRtos E DA@
Datâ de [missão,

01 (umâ)Cédula de Crédito tmobiliário integrat, emitida petâ Emissora sob a forma escritural, sem Bârânriã

reàl imobiliária, nos termos desta Escriturâ de tmissão de CCl, celebrada entre â Emissora, a lnstituição

Custodiânte e a Devedora, sendo que a CCt repÍesenta a integralidâde dos créditos imobiliários, de

titularidãde da Emissore, decorrentes dã Cédula de Crédito Bancário - CCB ne Fp2508/20, emitida pelâ

Devedorâ e avalizada pelos Avalistas, em 25 dê ágosto de 2020 l.,Data de tmissão,,), no valor de

RS 40.000.000,00 (quarentâ milhôes reais), em favorda Emissora, nostermos dâ teiFederalne 10.931. de02

de â8osto de 2004, conformê elterâda ("çç9,, ou,,Cédula,,).

6. VAI-OR DA CCI: RS 40.000.000,00 (quârenta milhôes reais), nâ Dâtâ de tmissão.

7. tDENÍ|F|CAçÃO DOS tMóVE|S

(i) tmpre€ndimento 01 "Condonínio Lotitude 2j,,, tocatizado na Ctdade aã UbatubaJllão de São pãuto,

que está sendo dêsenvolvido sobre o imóvel situâdo na Avenide LeoviSildo D,âs Vieiíe, ne 326, bairro

Itâguá, CEP 11680-000, objeto dâ matrícuta n-ô 41.978, do Oficiâl de Registro de tmóveis, Títulos e

Documentos e Civilde Pessoa lurídicâ da Comarca de Ubetuba -Sp, dketamente pelâ Devedora, coníorme

R-5/41.978, que consistirá em um conjunto de edificeçôes de uso misto e será composto por 2 (dois)

setores distintos, designâdos Setor Comercial e Setor Residencial;

(i) Empreendimento 02 t "EdiÍício Set Ribeiro,, locatizado na Cidade de Ubatuba, Estâdo de São pâulo, que

está sendo desenvolvido sobre o imóvel situado na Rua Sete Fontes, bairro Saco da Ribeirã, CEp 11680,

000, objeto da mâtrícula ne 50.768, do RGI lJbatuba, pela SpE 7 fontes, conforme R_3/S0.768, que

consistirá em um edifício destinado ao fim exclusivâmente residênciã1, compondo_se de 67 (sessenta e

setê) apartâmentos com vagas vinculadas e outrâs 6 (seis) vagas de Baragem âutônomas;

(iii) Empreêndimento 03: "Condomínio Residenciol Frl,, localizado na Cidade de lJbâtuba, Estado de São

Paulo, que está sendo desenvolvido sobre o imóvelsatuado na Rua Tibiriça, no bairro praia Grande, CEp

11680-mO, objeto da matrículã ne 40.947, do RGt Ubatubâ, petâ SpE Fiji, conforme R-3/40.947, qu€ será



Temo de Secuitiroção dê Ctétlitos lnobiliários tlo joe série do 1t Emissíb de Ce.tili.odos de Recebíúeis tnobilitttios do
Truvessio Sz.uriti2odoío 5.A., frmodo .n celebrodô en 25 .le agosto de 2020, eatrc o rrcvessia Secun 2odoro 5.A., no
qwliddde dê êomPoahid e,,issoÍo tlos CRt e o Vótt Distribuidoru de Títulos ê volo.es Mobilitdtios Lttto, no quatictade ete

destinâdo ao fim exclusivemente residenciâ1, com 71(setentâ e um)apartamentos e consistirá no conjunto

de três edifícios designâdos Nadi (bloco A), Bâtik (bloco B) e Suvâ (Bloco C) tendo se um subsolo comum ã

todos os blocos e, â partir do térreo, paÍtes localizadas fora dâ áreâ de proieção dos Blocos e partes

locâlizadas nos blocos;

(iv) tmpreendimento 04, "CondomÍnio Vogo Residence,, lo..àlizado ne Cidade de Ubâtubâ, Estado de São

Paulo, desenvolvido pela Devedora sobre o imóvel situâdo na Rua plínio Fíânça, ne 330, no bàirro Saco dâ

Ribeira, CtP 11680,000, objeto dâ matrículâ ns 42.381, do RGt Ubâtubâ, conforme R-2/42.381, composto

por subsolo, acima do qual se encontram 2 (dois) blocos de apartamentos, sendo um denominado

Bombordo, com 18 (dezoito) âpartamentos distribuídos em 5 {cinco) pavimentos e o outro denominado

Boreste, com 32 (tÍinta e dois) apârtamentos distribuídos em 6 (seis) pâvimentos;

(v) Empreendimento 05t "Condominio Misto DNA,, tocatizâdo na Cidade de Ubatuba, Estâdo de São paulo,

que está sendo desênvolvido sobre o imóvel situedo na Avenidâ Atlântica, no bãirro praie Grande, Ctp

11680-000, objeto dâ matrícula nç 56.632, do RGt Ubâtuba, pela SpE Reserva DNA, conforme R_8/56.632,

que consístírá em um conjunto de êdificações de uso misto e será composto poí 2 (dois) setores distintos

d€signedos Setor Comercial e Setor Residenciali ê

(vi) Empreendimento 06: "Condomínio Residence VtW praio 6rcnde" localizado nd Cidade de ubatuba,

Estâdo de 5ão Paulo, â ser desenvotvido pelã SpE VtW, sobre o imóvet situado na Rua Bartira, ne 67, CEp

11680-000, objeto da matrícula ns 51.414, do RGt ubâtubâ, conforme R,2, composto por único bloco com

27 (vinte e sete) âpartâmentos residenciais, com va8as de gâragens vinculâdas, 02 (duâs) lojas comerciais,

âlém de 11 (onze)vâgas de garâgens autônomas.

8. COND|çÕES DE EMTSSÃO DACCI

Dãta de Emissão dâ cct: 25 dê âBosto de 2020;

Datã de Vencimento Finat da CCt: 13 de fevereiro de 2031j

Pra20 Total da ccl: 3.824 (três m il, o;tocentos e vinte e q uatro ) diâs corrtdos, contados

da Data de Emissãoj

Valoí de P.incipâlda CCt: RS 4O.OOO.OOO,OO (cuârentã mÍlhões reâis), nâ Datâ de Emissão;



Temo de Secutitizdção .le Oéditos lnobilritios do 30, Setie do 1, E,,iistôo de Certílícodos de Re.ebíveis línobiliótbs ,to
Truvessio Secutitizodoto 5,À,, frínodo en .eleb.ado êm 25 .!e ogosto de 2020, enne o Tftvessio kcutiti2o.loíc 5.A., no
quolidode .le conponhio emissoto dos CRI e c Vótb< Disrribui.loto .!e Títulos e Volorcs Mobituirios Ltdd, na qudliddcte de

Quantidâde de CCI: 01(uma);

Atuâlização MonetárÍê: IGP-M Mensâ|, conforme prevísto na Cédula;

Juros Remuneratórios: 11,00% {onze intêiros poÍ cento) ao anor conÍorme previsto nâ

Cédulã;

Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer

obrigação nos termos da Cédula, sem prejuízo da Atualização

Monetária e dos luros Remuneratórios acima, os débitos em

âtraso ficarão sujeitos à muha morâtória, não

compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o vâloí total

dêvido e juros de mora calculâdos desde a data de

inadimplemênto (exclusive) até a data do efetivo pagamento

(inclusive) à taxa de 1% {um por cento) ao mês ou fraçâo,

sobre o montante assim devido, independentemente de

aviso, notiÍicâção ou interpelação judicial ou extrajudiciâ1,

além das despesâs incorridas para cobrança, conforme

previsto nâ Cédula.

Periodicidâde de Pâgâmento d€ Juros

Remuneratóraos:

Ne periodicidâde edatas píevistas noAnero tà Céduta, a pertirde

13 desetembro de 2020, inclusive;

Periodicidâde de Pâgâmento dâ

Amortizâção:

Na periodicidade e dâtas previstas noAnexo tà Cédulâ, a partir de

13 de setembro de 2020, inclusive;

Garant as O Aval prestado pelos Avalistâs, conforme previsto na Cédula, a

Cessão Fiduciária de Direitos CreditóriosO1, a Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios 02, à Cessão Fiduciária de Dareitos Creditóríos

03, a Alienação FiduciárÍa de Quotas ê a Cessão Fiduciária de

Direitos Econômicos 01, e Alienação Fiduciária de euotes e a

Cessão Eiduciária de Direitos Econômicos 02 e a Ali€nação

Fiduciária de Quotas ê a Cessão Fiduciáriã de Direitos Econômicos

03.
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Íêmo dê k.uthizoçõo de Crérlitos lnobilitítios elo 3Oe Séie do ls Enissão de Cettifrcodos .le Recebíleis tnobinirios do
Írovêsslo Sêcuthi2odotd 5.A., fr.nodo en celebrudo en 25 de agosto de 2020, eaaíê d Ítovêssio se.unírodotd 5.A., id
qto t dÍ,. de .ompanhía enissoto tlos CRt e o vórtx Disttibuidoro de Íítutos e Valorcs Mobi ótbs Lt.!o, ao qudti.lddê dê

Poderá ser celebrâdâ, ainda, a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios 04, ã Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 05, â

Cessão Fjduciáriâ de Direitos Creditórios06, a Alienação Fiductáriâ

de Quotâs e â Cessão fiduciáriâ de DiÍeitos Econômicos 04 e a

Alienação Fiduciária de Quotas e a Cessão Fiduciária de Direitos

Econômicos 05.

Demais Caracteristicas: O local, as datâs de pagamento e âs demaís carecterísticas dos

Créditos lmobiliários, orà representâdos peta CCt, estão definidos

na própria Cédulâ.



Íetno de 

'e.uriüzdçõo 
de Üéditos lmobiüórios dd 304 Sétie do le Enissão de CertíÍi.ados de Rêcêbiveis tnobitiót os (!o

Ítovessio kcu ti.otloro 5.A., linnado ên cehtuodo e 25 .te ogosto .tê 2020, entrc o Ínvesrh k.utitizodoto 5.A., no
quclirldde de .onpanhio edissoío dos CRt e o vóttx Disrtibuidoto de Íítulos e Volorcs Mobitititbs Lacld, Do quotida.le de

aNEXO tX - Â

EMPREENDIMENÍOS OE5TINAçÃO

Condomínio Residencial Fiji

EMPREENDIMENTO 1 - Residencíat Fiji
Endereço: Rua Tibiriçâ,133, prâiâ Grande, LJbatubâ/Sp
Mãtrícula:40.947
Câíório dê Registro de lmóveis: 1'Cârtório de Registro de tmóveis dâ Comarca de Ubatuba
lmóvel objeto de destinação de recursos de outra emissão de certificados de Íecebíveis imobiriários? Não
Uso dos Recursos: Construção

vat-oR
ACUMULADO

PERCINTUAL MENSAL

ACUMULADO

RS

1.813.961,00

tdifício Set Ribêira
Endereço: Rua Sete Fontes, 270, Sâco da Rjbeirâ, ubatubâ/Sp
Mâtrícula:50.768
Cartório de Registro de tmóveis: 1"Cartório de Registro de lmóveis da Comârca de lJbatuba
lmóvel objeto de destinação de recursos de outra emissão de certÍÍjcados de recebívêis imobitiários? Não
Uso dos Recursos: ConstruÇão

VALOR

ÂcuMUtÂDO
VÂLORÍOTAI,

MENSAL
PERCENTUAI. MENSAI.

ACUMULADO

RS

1.283.833,38

RS

1.925.7 50,O7

R5

2.567.666,76

RESIDENCE VIW

PERCENTUAI.

7004Á

PERCENTUAL

SOBRE EMI55ÃO

,oil

15.1



Íêmo de Secuíitizoçõo de oéclltos lmobilitátios .ld 3os sé.ie do !. Enissõo de ce.tíf.odos de Rê.ebiveis tnobitiótios tld
Ttuvessia 

'e.uiüzorloru 
5.A., li nodo en cebbrodo en 25 de ogosto rtê 2020, eitrc o Íruvesrio kcuÍitizodoto 5.A., no

qooldode de co Ponhio enissoto .!6 CRI e o Vóttx Disttibuírloft de Íítulos e Voloíes Mobilititios Lactc, no quolida.le de

EMPREENDIMENTO 3 - Residence Viw Praiâ Grande
Endereço: Av. Atlânticâ,668, praia Grânde, Ubatubâ/Sp
lúatrículâ:52.414
Cârtório de Registro de tmóveis: 1"Cartório de Registro de tmóveis da Comãrca de Ubatubâ
lmóvelobjeto de destinação de recursos de outre emissão de certificados de recebíveis imobiriários? Não
Uso dos Recursos: Construção

MÊs
PÊRI

oDo
VALOR

ACUMUTÂDO
VALORIOÍAI.

MENSAI,
PERCENÍUAL

SOBRE EMISSÃO

PERCENTUAL

MENSAT

PERCENTUÁT MENSAL

ACUMULADO

20
1

R$
o,oooô/a o% 0%

20
2 it o,ooo% 0% 0a/"

20
3 i' o,ooo.Á o% 0%

20
4

RS
0,000% a% oa/a

lal
21

5
RS

1.000.000,00
RS

1.000.000,00
2,500% 14% L4%

21
6

RS

2.000.000,00
R5

1.000.000,00
2,500% 74% 2A%

121

RS

3.000.000,00
RS

1.000.000,00
2,500% 74./" 4l%

27
8

RS

4.000.000,00
RS

1-000.000,00
2,500% 14% 55%

2t 9
RS

5.000.000,00
RS

1.000.000,00 2,500% 14% 69'/"

21
10

RS

6.000.000,00
RS

1.000.000,00 2,500% 14% a3%

)ul/2
1

11
RS

7.253.183,38
RS

1.253.183,38 3,133% 11% 104%

BÂMBU

EMPREENDIMENTO 4 - Condomínio Bambu
Endereço: 32.310
Matrícula: Av. Atlânticâ,610, praia Grânde, Ubatubâ/Sp
Cânório de Registro de tmóveis: 1.Cartório de Registío de lmóveis da Comârca de lJb.tuba
lmóvel objeto de desiinação de recursos de outra emissão de cenificâdos de recebíveis imobiriários? Não
lJso dos RêcLrrsos: Construcão

val-oR
ACUMULADO

VAI.OR TOTÂI-

MENSAI.
PERCENTUÂt MENSAI-

ACUMULADO



20
2 it o,0000Á o% o%

20
3

RS
0,000% 0% o%

dez/
20

R5
o,ooo% o% o%

27
5

RS

600.000,00
RS

600.000,00
1,,500% 8% 8%

2l 6
RS

1.200.mo,00
RS

600.000,00
1,500% a%

/21
1

RS

1.800.000,00
R5

600.000,00
1,500% 8% 234/,

21
8

RS

2.400.m0,00
RS

600.000,00
1s00% 8% 31%

21
9

RS

3.000.000,00
RS

600.000,00
1,soo% a% 38%

jun/
21

10
RS

3.6@.m0,00
RS

600.000,00
1,500% 8% 46%

jull2
1

11
RS

4.200.000,00
RS

600.000,00
1,500% 8% 54%

acol
2t 12

R5

4.800.000,00
RS

600.000,00
1,500% a% 62%

21
13

RS

5.400.000,00
RS

600.000,00
7,500% 8% 69'/"

27
74

RS

6.000.m0,00
RS

600.000,00
7,soo% 8%

21
15

R5

6.600.000,00
R5

600.000,00
1,,500% 8% 85%

dez/
21

16
RS

7.200.m0,00
RS

600.000,00
1,500% 8% 920Á

22
t] RS

7.800.mo,00
RS

600.000,00 1,500% 8% 700%

Íetmo de 
'e.uiüzoçõo 

cle Cádlros tnobiliátios do 3Oe Sé'ie .to 1e tnissõo de Cettifcoclos de Reebív?it lmoútiátios do
Írueessld Secuftizodoru 5.A., Íimodo en cêhbtodo êm 25 .te ogosto.!e 2020, entrc o rrcvessio Secu,,tizoctoto 5.A., ad
quoÍdode cle conPonhia emissoto dot cPtt e o vótb. oístribuidoro de Íhutos e v.lorcs Mobitiórios Lt la, ao qudli.lode lte

ÍAMBURU

EMPREENDIMENTO 5 - Residencia I Tam bu ru
Endereço: Travessa Tâmburutãcas, Enseadâ, Ubatuba/Sp
Mâtrículâsi 1_022 / 17.187 I LO2t l 9.214 / 54.330 / 33.217 I SO.B43
Cârtório de Registro de tmóveis: 1"Cartório dê Registro de tmóveis dâ Comarcâ de Ubatuba
lmóvel objeto de destinação de recursos de outrâ emissão de certificados de recebíveis imobiriários? Não
Uso dos Recursosi Constru

vat-oR
ACUMULAOO

PERCENÍUAL MENSAL

ACUMUI.ADO
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Íemo de Secuiti2dção de Cé.litos lmobiliôtios dd 3Oc se.ie da t4 Enlssõo de Cedifrcodos de Recebiveis l,nobilitiiiot do
Travessio secutiairodo.o 5.A.,limodo en .elebftdo en 25 de ogosto de 2020, eatê d Í.@essio Secutitkodoto 5.A., no
qudliddcle de compoohio enissord dos cRt e o vótbt Disubuirhro de rítutos e volo.es Mobilhirios Ltt o, na quatidddê (lê

20
1

RS
0,000% 0% a%

20
) RS

0,ooo% o% o%

20
3

RS
o,o00% a% a%

20
4

RS

800.000,00
RS

800.000,00
2,O00% 77% t7%

2l 5
RS

1.100.000,00
RS

300.000,00
o,750% 6% 23%

21
6

R§

1.400.000,00
RS

300.000,00 0,150% 6% 30%

/27
7

RS

1.700.000,00
R9

300.000,00 0,150% 6% 36%

21
8

RS

2.000.000,00
RS

300.000,00 0,150% 6% 43%

21
I RS

2.300.000,00
RS

300.000,00
o,7s0% 6% 49%

21
10

RS

2.600.000,00
RS

300.000,00
o,750% 6% 55%

iut/2
1

11
RS

2.900.000,00
RS

300.000,00 o,150% 6% 624Á

ego/
21

12
RS

3.200.000,00
RS

300.000,00 o,7so% 6% 6a'Á

21
13

RS

3.500.000,00
RS

300.000,00 o,7s0% 6% 14%

21
74

ns
3.800.m0,00

RS

300.000,00 o,7s0% 6% 81%

21
15

RS

4.100.000,00
RS

300.000,00 0,1500Á 6% 87%

27
16

R$

4.400.000,00
RS

300.000,00 o,150% 6% 94%

22
1.1

RS

4.700.000,00
RS

300.000,00 o,750% 6% 100%

EndereçorAv. Plinio França, O, Saco da Ribêira, Ubatuba/Sp
lvlatrículas: 33.254
Cârtório de Registro de tmóveis: 1"Cartório de Regjstro de tmóveis dâ Comârcâ de Ubâtuba

t57



Tetrno de secuitizaçõo tlê ctéditos lnobiliótios .!o :nt sétie do 11 Eí'i$6o de Cedifrcados tte Re.ebíveis lnobitititbs do
ftdvessío SecuritEd.toto 5.A., Íhnodo en celebíodo en 25 de dgosto de 2020, en|,e d Ttuvessia Secuititu.loto 5.A., no
qudlidode de conpoahio enissoto tlos cql e o vórat Disttibuido@ de rtubs e voto.es Mobitiáti$ Ltdo, ôo quotiddde .12

lmóvel objeto de destinação de recursos de outra emissão de certiÍjcâdos de recebívêis imobilaários? Não
Uso dos Recursosr construção

MÊs
PERI

oDo
vatoR

ACUMUTÂDO
VAI.OR TOTAI-

MENSAI.
PERCENÍUAL

SOBRE EMISSÃO
PERCENTUAL

MENSAT
PERCENTUAT MENSAL

ACUMULADO

20
1

RS
o,ooo% o% oaÁ

20
2

RS
o,ooo% o% 1a/a

20
3

RS
o,oooo/. o% o%

dezl
20 It o,ooo% 0% a%

27
5

RS
0,000% o% 0%

21
6

R$
0,000% a% o%

/21
7

RS
o,oo0% 0% 0%

21
8

RS

500.000,00
RS

500.000,00 1,250% 74% 14%

21
9

RS

1.000.@0,00
R$

500.0@,00
7,250% 74'/" 29%

21
10

RS

1.500.mo,00
RS

500.000,00 1,250% 14ya 43.Á

jut/2
1

11
RS

2.000.000,00
RS

500.000,00 1,250% 14% 51%

a80/
21

12
RS

2.500.000.00
RS

500.000,00 1,250% 14%

21
13

RS

3.000.000,00
RS

500.000,00 1,250% 74% 86%

27
14

R5

3.500.m0,00
RS

500.000,00 1,250% 14% 100%

CASAS
EMPREENDIMENTO 7 -Ierreno Argênto
Endereço: Rua Vereno Dâmâs, O, ttaguá, Ubatubã/Sp
Matrículai 41.504
Ca(ório de Registro de hóveis: 1.Cârtório de Registro de tmóveis da Comarcâ de Ubatuba
lmóvelobjeto de destinação de recursos de outra emissão de certificâdos de r€cebíveis imobitiários? Não
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Teno de Se.uitizoçao dê ctéditos tnobiliáÍios tlo 3oe sê'iê .lo 1e t|í.issõo dê cettifco.los tle Re.ebíveis tnobitititjos cto
Tovessia Se.uitizodoto s.A., Íinodo en cehbrcdo en 2s cte dgosto de 2o2ot enúe d Ttuvessio secutitizdttoto 5,a,, no
quolidode .le .onponhio ênissoto dos cqt e o vótt Distribuidoto de Íítulos e volorcs Mobitiárbs Lttlo, oo quoliddrle de

Uso dos Rêcursos: aquisição e construção
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oDo
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PERCENTUAI.
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MENSAL
PERCENTUAL MENSAL

ACUMUI.ÂDO

20
1
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0,000% 0% a%

20
2

RS
o,ooo% 0% o%

/20
3

RS

2.000.000,00
RS

2.000.000,00 5,OOO% 8A% 80%

20
4

RS

2.500.m0,00
RS

500.000,00
1,250% 20% 700./"

1500
EMPREENDIMENIO 8- Shopping
Endereço: Rua Milton de Holandâ Mâia,61, ttaguá, Ubatubâ/Sp
Mãtrículâ:35.334
Cartório de Registro dê tmóveis: 1.Cartório de Re8istro de tmóveis da Comârca de Ubâtuba
lmóvel objeto de destinação de recursos de outra emissão de cenificados de recebíveis imobiriários? Não
lJso dos Recursos:âquisição e constru

vat-oR
ACUMULADO

PERCENTUÂt

SOBRE EMISSÃO
PERCENTUÂI, MENSAT

ACUMULADO

RS

1.000.000,00

Genioli
EMPREENDTMENTO 9 -Terreno
Enderêço: Av. Plinio F.ançâ,264, Saco da Ribeira, Ubatubâ/Sp
Mâtrículas: 888
Cartório de ReSistro de hóveis: 1'Cãrrório de Registro dê tmóveis da Comarcã de Ubãtuba
lmóvelobjeto de destineçâo de rêcursos de outra emrssão de certificados de recebíveis imobiliários? Não
Uso dos Rê.ursos: construção

0,000%

2,5o0%

o%)ox



Íermo de sêcutitizoção de cftditos lhouliátíos do 3oe sétie do f Enissõo de ceiífcodos de necebív.is hnoütiátlos do
Truvesslo 

'e.u.itizodoft 
5.A., linodo en celeb.odo em 25 de ogosto .le 2020, entíe o Íruvessio Secu tizoctoto 5.A., na

qucliclo.le de .onponnb emissoto dos cql e d vó.tx olstÍibutÍloto cte Íhulos e valorct Mobitiátios Lttld, ao quoli.tode th

MES
PERI

oDo
vat oR

ACUMULADO
VALORTOTAI,

MENSAL
PERCENTUAT

SOBRE EMISSÃO

PERC€NTUAT

MENSAI,

PERCENTUAI. MENSAL
ACUMUIÀDO

20
1

R§

1.500.m0,00
R§

1.500.000,00
3,7500Á 58.Á 58%

20
2

R5

2.sm.000,00
RS

1.000.000,00
2,500% 39% 914Á

/20
3

RS

2.566.600,46
RS

66.600,46
o,1674Á 3./" 100%

1500 Vítorio
EMPREENDIMENTO 10 - Terreno
Endêrêço: Av Leovigildo diâs Vieira,526
Mâtrículas:20.2146
Cartório de Registro de tmóveis: 1"Cârtório dê Re8istro de tmóveis da Comarcâ de Ubatubâ
lmóvêl objeto de destinâção de recursos de outíâ emissão de certificados de recebíveÍs imobiraários? Não
lJ50 dos Recursos: construcão
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7s0.000,00
RS

750.000,00
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1.500.000,00
RS

750.000,00
1,415% 38% 7s%

20
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1.500.000,00 o,oooo/o o% 15%
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R5

2.000.000,00
RS

500.000,00
1,250% 25% 1,OO%



Têmo dê Secuftizoçõo tlê ctéclitos lmobiüátios .!d 3Oe ktb do le Enissõo de ceftíicotlos tle Recebívêis tmobitiár'tos do
Í.cvessid *cuftinrrotu s.A., frmodo e cebbrodo en 25 dê ogôsro d. 2020, entíe o Íruvessio secuirizodoto s.a., no
qoolielode .te .onPonhio enisto.o dos c?l e o vóttx Disttibui.toto tle Íítutos e vdlorcs Mobilitátios Lttlo, no quoti.toclê de

ANEXO IX. B

EMPREENDIMENTOS REEMBOTSOS

Empreendimento Valor dâ Emissão e

ser alocado (RS)

Percentualdo valor do
Recurso da Emissão (%)

Latitudê 23 RS

246_230,65
o,62%

EMPREENDIMENIO 1 - Condomínio Lâtitude 23
Endereço: nã Âvenidã Leovigildo Dias Vieira, na 326, beirro

Itaguá

Màtrícula:41.978
Cartório de Registro de tmóveis: 1" Canório de Registro cle

lmóveis da Comarca de Ubatubâ
lmóvel objeto de destinação de recursos de outra emissão

de certificados de recebíveis imobiliários? Não

Uso dos Reaursos: Construção

Edifício 5et Ribeirâ RS

1.001.841,99
2,50%

EMPREENDIMENTO 2 - Residencial Set Ribeira
Endereço: Ruâ Sete Fontes,270, Çco d;RG;.",

Ubâtuba/sp

Matrícula:50.768
cartóÍio de Registro de tmóveis:ilcãnó-no de negistroã

lmóveis da Comarca de Ubatubâ
lmóvelobjeto de destinâção de recursos de outra emissão

de certificados de recebíveis imobiliários? Não
Uso dos Recursos: Construção

Residencialfiji RS

1.O17 .409,7a 2,54%

EMPRETNDIMENTO 3 - Residencial Fiji

Endereço: Rua Tibiriça, 133, praia Grande, lJbatubâ/Sp

Matriculâi 40.947
Cartório de Registro de hóveis: 1" Cãrtório de Regisüo de
_ lmóveis da Comarca de Ubatuba
lmóvelobl'eto de destinâção de recursãs-e outra emissão

de certificados de recebíveis imobiliários? Não
Uso dos Recursos: Construção

Voga Marine R5

446_445,91 1,12%

EMPRETNDIMENTO 4 Condomínio Voga Residence

I
I

161



Íemo de Secuiti2oçõo de CÉditos lnobiliótios do 3Oe Séie do ls Enissão de Certilcodos de Recebíveis lnobitiáíiôs cto
ÍÍdvessio s€cu tlzddord S.A., linodo en ôêletuodo en 25 tle ogosto ,le 2020, entrc o Í.dve$jo secuitizodotd 5.A., no
qualiclode de codPonhia êmissoto dos CRt e a Vóft, Disa.ibuidoto dê Íítutos e volorct MobititÉtios Lt(to, no qudtitldt e .te

Rua Sete Fontes,245, Saco dâ Ribeira - Ubâtuba/Sp (CEp:

11680-000 - Mãtrículâ:42.381
Cartório de Registro de lmóveis: 1e Cartório de Registro de

lmóveas da Comârcã de Ubatubâ
lmóvel objeto de destinação de recursos de outrâ emissão

de certificados de recebíveis imobitiários? Não

Uso dos Recursos: cônstíl

EMPREENDIMENTO 5 - Condornínio Misto DNA

Av. Atlântica, 528, Praiâ Grãnde - Ubâtuba/Sp (CEp: 11680,
- Matriculã:46.632

Càrtório de Registro de tmóveis: 1o Cartório de Registro de
lmóveis da Comarca de ubatuba

lmóvelobjeto de destinâção de recursos de outra emissão
de certificâdos de recebíveis imobitiários? Não

uso dos Recuísos: construção

Residence Viw Prâiâ Grande

tMPREENOIMtNTO 6 - Residence Viw praia Grânde
Endereçoi Av. Atlântica, 668, praia Grande, Ubatubâ/Sp

Matrículà:52.414
Cârtório de Registro de tmóveis: 1.Cartório de Registro de

lmóveis da Comârca de Ubatubâ
lmóvelobjeto dê destineção de recursos de outra emissão

de certiícados de recebíveis imobiliáÍios? Não

Uso dos Recursos: Construção

Condomínio Eambu

Endereço:32.310

lúatrícula: Av. Atlântica,610, praia Grãnde, Uúatubã/Sp
cârtório de Registro de lmóvets: t.canãaãiãnegistro de

lmóveis da Comerca de Ubatubâ
lmóvelobjeto de destinâção de recursos d€ ouíã emissão

de.ertificados de recebíveis imobitiários? Nãô

Uso dos Recursos: Constíução

ResidencialTâmburu

E ndeÍeço: Trâvessa Tâmburutacas, Enseada, tJbatubâ/Sp
Matrículâs: 1.022 / 17.187 I 1.0211 8.214 / 54.330 /

33.211 / sO.843



Tê no de Sccutíri.oção de Céditos lnobilíttiot .lo :n-c Setie .!o le Edissão de Ce'i.ífi.ddos .te Recebíveis lnobilitítios da
ftov.ssio Secutitizdtloto 5.A., Íimodo en celebrudo ên 25 de agosto de 2020, entrc o Íruvessio Se.uiti2oeloru 5.A., no
qudlldode de conponhio emissoro dos CRt e o Vón Ditttibuittoru de Títutos e Vdlorcs Mobilititios Ltdo, no quotidode tle

Cârtório de Registro de hóveis: l'Cârtório de Registro de
lmóveis da Comarca de ubetuba

lmóvelobjeto de destinâção de recursos de outre emissão
de certificados de recebíveis imobitiários? Não

Uso dos Recursosi Construção



femo de sêcutitizdçõo cle Üéditos lnobilitttios do 3Os Sétie do lP Enitsõo de Cettilica.los de Recêbíveis tnobilióiios .!o
Truvessio Se.utiri2odoto 5,A,, fimodo en eelebrudo em 25 de oEosto de m2O, ehtíe a Ítuvetsio kcutitirddorc 5,A,, na
quolidode de componhid enissoío clos CRI ê o vóftx Disttibúittom t!ê Íitulos e volorcs Mobilitiiios Lt.!o, no qudli.lo.le de

ANEXO X

DECLARAçÂO OE INEXISTÊNCIA DE CONFT|TO DE INÍERESSES

AGENTE FIDUCIÁRIO CADASTRADO NA CVM

O Agente Fiduciário a se8uir identificâdo:

Razão so.ial: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Endêrêço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, np 2277, cj2O2, CÉp 01452-OOO

Cidade / Estado: 5ão Pâulo/sP

CNPJ ne: 22.610.500/0001-88

Representado neste ato por sêu diretor êstatutário: Ana Eugenia de Jesus Souzâ

Queiroga

Número do Documênto de ldentidade: 15461802000-3 SSp/MA

CPF ns: 009.635.843-24

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor Mobiliário Objeto da Ofertâ: Certificados dê Recebíveis tmobiliários

Número da Emissâo: 1a Emissão

Número das Séries: 31r Série

Emissor: Íravêssia Securitizadora S.A.

Quantidade: 40.0O0 (quarenta mil)

Espécie: Nominal e Escritural

Classe: Única

Forma: Os CRI são emitidos de formà nominativa e escritural.



Íêno de securlrinçõo dê ctérliaot tmobilótios íto :ros séie do !. Eníssão de ce,irifrcad.E .te Recebíveis tmoutíútios do
ftov.sslo Secu tlroctoro 5.A., imado en cetêbrcdo en 25 de agosto de 2020, enrre a Írctêsio secuiti.ctloto s.a., no
quo dode de cohPonhld enisso.o .!os cRl e o vórtt Disttibui.lorc de Títulos e volorcs Mob tótbs Lt ta, no quoti.tode dê

Declarâ, nos têrmos da lnstrução CVM na 583/2016, a não êxistência de situação dê conÍlito de

interesses quê o impeçâ de exercêr a função de agente fiduciário para a emissão ãcima indicada, e se

comprometeà comunicãr, Íormal e imediatamente, à 83, a ocorrêncía de qualquerfato superveniente

que venha a alterar reÍerida situação.

l,4aÍclo Lopes dli §i4'c-!

R6: 4a,i,:r t.-qt3
cr:. i:.1 ' ,.lt

a la r,r'i :0
LÀú[a

-6
l.

Ci'r.ldl

São Paulo, 25 de agosto de

yóRTx DISTRIBUIDoRA DE TíTuLos E v
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