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Íeno.le secu,ltEoçõo de Oédltos Ino lhr os do 35s Séde do rs E,,Ilistão de Ce,l/ltco.tos.h R.reblv.b tmob tóttos.to

ftovêsslo S..udtt odott S.L, rlrnpdo .m 12 de noryo de m2O, entft c Ímvessid Sê.u,ithodotv 5.A., ,to quolHode.le

componhb e,nlsso''.los cR,. o vótu obattbuU,oto de fitutos e votofts Mobitiátioi Lth, io quott to.t rt ocel,ae

frttu.iátb.

TERMO DE SECURÍT|ZAçÍO DE CRÉO|TOS tMOBtUÁRtOS DA 35. SÉR|E DA r. EMESÃO DE CERTTFTCADOS

DE RECEBÍVEIS IMOBITÉRIOS DA TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Pelo pÍesente instrumento:

I - PARTES:

TRAVESSIA SECURIÍIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidadê de São paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, ns 105, Conjunto 43, sala 05, CEp 01037-OOl, inscrita no CNpJ sob

o ne 26.609.050/0001-64, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (,,Emissora,, ou

"§csI!!êCera" ); e

VóRTX DISTR|BUIDORA oE TÍTuIOS E vat-OREs MOstuÁRlos |-TDA., ínstituição financeira, com sêde

na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Av. Brigadeiro fa íia lima, ne 2277, coniunto 202, CEp

01452-000, inscrita no CNPJ sob o ne 22.610.50o/O(xl1-gg, neste ato representada na forma de seu

Contrato Social ("Arente Fiduciário,,);

A Êmissoía, o Agente Fiduciário, adiantê designados, em conjunto, como "p34g!,,e, individual e

indistintamente como "eg4g", fi.mam o ptesente,,Tetmo de Secuíitizoção de CÉditos lmobiliórios do

35e SÜie do 1e Enissão de CeftiÍicodos de Recebíveis tmobitiários do Trovessio Secuitizodoto 5.A.,', de

acordo com o aítigo 8e da Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (,,!gL!3

9.574197"1, bem como em consonância com o Estâtuto Social da Emissora, para formalizar a

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

cor.espondente emissão dos CRt (conforme abaixo definido) pela Emissora, de acordo com as setuintes

Cláusulas e condições.
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fcnno de Sêcutt zoçôo de qéditos lnob iótios do 35, YíE .to t, Antstõo .L CettiÍtcodos de Retebhr.ts tmobnÉ os do

Íil,l,eat/É 9t,Jrlriradom 5-,-, fi iodo em t2 de morço d. 2O2O, e E o fÚvessio Se.1,tríal,o.roíd 5,4, na qudtktrrh d.
@n9o,tt o e,,,bJotd dos CRI e o VórA Ditttihui.loto .h fÍaulos e Voloret Mobiliótios Ltdd, ,ro quoli.h.te .te ogênte

frdu.Mdo.

cúusut-a PRtMEtRA: DEFTNtçÕEs

1.1. 9CÍilisõCS. Para os fins destê Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem

prejuízo daquelas que forêm estabelecida5 no corpo do presente:

,.AqENtE FidUCiáTiO": A VÓRÍX DISTRIEUIDORA OE TíTUIOS E VALORES

MOBTLÁR|OS ITDA., acima definida;

"AMrtE!É9___l4MICj!éIE Significa a amortização extíâoídinária compulsória dos CRt,

Compulsória": que ocorrerá na forma prevista no item 6.1deste Íermo;

"Amortizacão PÍogramada dos Significa a amonização programada dos CRl, que ocorrerá na

c8!": periodicidade e montantes previstos no Anexo I e de acordo

com a fórmula prevista no item 5.4 deste Têrmo;

"a!EluÂ": A ASSOCnçÂO ERAS|I"E|RA OAS ENTTDAOES OOS

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPIÍA|S - ANB|MA, pessoa

jurídica dê diíeito pÍivado com sede na Cidade do Rlo de

Janeiro, Estado do Rio de laneiro, na Avenida República do

Chile, 230, 139 andaÍ, inscrita no CNPJ sob o ne

34.27 7.77 LIOOOT-77 ;

"A!!srg§": Os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos termos

são parte integrante e complementâr deste Termo de [,
Securitização, para todos os Íins e efeitos de dirêito; 
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femo ch securlthoçõo de &édltos l,,,r',obt//láttos da 35t sétb do 7s Efilssito de cenili.odos de Recêbtyeis tmob iátios dd
f'ovess/o bcurlthodoto S.A, frrmodo em ,:2 t e ndtp dc 2O2O, ena. o Íftvessia l..,rrtti2odoío S.A-, no quotit o.h de
comPonhlo emissow dos CRI e o VótÉ. Dist lbuuoto .h ríÃrtos e Vctorcs Mohithinos Ltdd, no quotido.re de dgente

"Assembleia Geral": A Assembleia Geral de titulares dê CRt, na foÍma da Cláusula

Décima Segunda deste Termo de Securitização;

A 83 S,A. - Erasil, Bolsa, Bal(ão - Sêgmento UTVM,

instituição devidamente autorizada pelo Banco Centrâl do

Bíasil para a prestação de serviços de depositária de ativos

escriturais e liquidação financeira;

O ITAÚ UNIBANCO S.A., institujção financeira com sede na

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, ne 1OO, Torre Olavo

Setúbal, na Cidade de São paulo, Estado de São pauto, inscrita

no CNPJ sob o ne 60.701.190/OOO1-04;

Significa cada boletim de subscrição por meio do qual os

Titulares de CRt subscÍeverão os CRI;

A Repúblicâ Federativa do Brasil;

Significa a ordem de pagamento dos CRt, conforme item 4.4.

deste Termoj

"8",

"ga.!r9-!sud!.8!e":

"gslE!ut_dc&!Eq!çêe":

"!85,i!" eu "!!E":

"Cascata de pagamento

Extraordináriâ":

deste TeÍmo;

SigniÍica a Céduta de Crédito

representâtiva da intêgralidade dos

lmobiliário integral,

Créditos lmobiliáÍios,

I
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"gêsçe!ê_-_ig_____&8êEcd9 significa a ordem de pagamênto dos cRl, confoÍme item 4.3.
Ordiná.ia":
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fenno de Ycurttl2ofro de Crédtbs httobiliá os do 35s sltte do 7s E,í,issão de Cedifrcodos tk Re.ebteeb tínob táttos do

hv.stk SecutitEdttom gA-, lnodo em t2 .te moryo de 2020, enúe o Í,oyessio Sec.r atzo.tom S.À., no quolúode de

cofipanhlo emlssora dot cRt 2 0 vóra Dtsttlbutdoro de fÍNlos e votorcs Mobtttátros Lt.to, no quott.tode d2 .,gcn?

Nuctótb.

"Cedente":

emitida pela Emissora sob a forma escritural, sem garantia

íeal imobiliária, nos termos desta Escritura de Emissão de CCI;

a BzLoG RDUct EMpREENDtMENToS tMostuÁRtos trDA.,

sociedade empresária limitadâ com sede no Município do

Rio de laneiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo

de Paiva, ne 341,8e andar, Leblon, CEp 22440-0J2, inscrita

no CNPJ/ME sob o n-" 79.570.437lOOOt-gg;

"cErP27": CETlP2l - Títulos e VatoÍes

operacionalizado pela 83;

MobiliáÍios, administrado e

"CMX".

"c!u":

"eódlre.-4!E!MÂ":

"eoE!§":

O Conselho Monetário Nacional;

O Cadastro Nacional da pessoa iurídica do Ministerio da

Economia;

O "Códiqo ANBTMA de Reguloçõo e Methores próticos poto

Esttututoção, Coordenoçõo e Disttibuição de OÍeftos públicos

de Volores Mobiliátios e OÍertos púbtícos de Aquisição de

Volotes Mobiliótios", vigente desde 03 de junho de 2019,.

A Contribuição para Financiamento da S€guridade Social;

"ç9trplrtr!§!g--!C--fg!C!_g o tnstrurnento porticuldt de comüomisso de Vendo e Conpto

l
de gefi lmóvel e Outros Avenços,

fevereiro de 2020 entre a Cedentê e o

celebredo êm 28 de

Devedor, por meio do

Comord":



fermo de Secu thoúo de Ofllbs tD,obi/Ál os do l's *de do ts E,Í7,istio de Czrürtcodos b R.íjebtyêb tnobitttrlos tto

fuwssio Secuithodon 5.A., lnmdo em t2 de noqo de m2O, enüe o ftuvess'a Scí;uittzoíloío S.A-, no quotdo.h de

compdahio embsom dos CRI ê d VóiU Dtstttbutdoro dê fftutos e Votoes Moülíó ot Lt to, no quotktode de agente

frttu.Érb.

qual a Cedente se comprometeu a vender ao Devedor o

lmóvel;

"gs!C!ç0eslE!edc-tcs": As condições precedentes para o pagamento da primeira

parcela do ValoÍ da Cessão pela Emissora, as quais deverão

ser implementadas nos termos da cláusula 2.2 do Contrato de

Cessão, e que estão abaixo t.anscritas:

(i) formalização de todos os Documentos da Opêração;

(ii) registío do Contrato de Cessão nos Caítórios

Regist.o de Títulos e Documentos das cidades da5 sedes

domicílios principais das partes signatárias;

(iii) cumprimento, poÍ parte da Cedente e do Devedor, dê

todas as obrigações firmadas no Contrato de Cessão, bem

como inocorrência de qualquer hipótese de recompra

obrigatóÍia dos Créditos tmobiliários;

(iv) inexistência de decisão por violação de qualquer

dispositivo legal ou íegulatório, nacional ou estrangeiro,

relativo à prática de corrupçâo ou de atos lesivos à

administração pública, incluindo, sêm limjtação, a l-ei Federal

ne 12.846, de 1e de agosto de 2013 ("Lei ne 12.846/2013,,) e

o Decreto tei 2,848 de 7 de dezembro de 1940 (,.ç!i![Eq

Pg!al"), pela Cedente, pelo Devedor, po. suas aÍiliadas, ou

pelas demais pessoas e entidades de seu B.upo econômico,

de

OU
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fz.mo d. *drttal2oáo de Cté.ritos lÍtobllütios do 35r se,e .!o ,. Emissão .te Cettifuodos .fe Re:4:btyeis t,nobiháttos do
ftovêssio sednltindoru s.a., fimodo .n 12 de fioryo de 2o2o, eiüe o Íruvess,, secut zodoro s.a., no quo rtdde de
óm9onhlo emlssoro .toi cRl e o vótd t isfuíbadon de Íidrtos e votorcs Mobititátlos Lafu, no qw dode de oge|,?

Nt cíótfr.

bem como não constarem no Cadastro Nacionôl de Empresas

lnidôn€as e Suspensas - CEIS ou no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP;

(v) cumpÍimento, se aplicável, em todos os aspectos

materiais, pêlo Devedor e pela Cedente, de leis,

regulamentos, normas administrativas, regras de

autorregulação e deteíminaçôes dos órgãos governamentais,

autarquias ou t.ibunais, aplicáveis à condução de seus

negócios, em especial dos termos da legislação ambiental e

trabôlhista em vigor, adotando as mêdidas necessárias para

preservar o meio ambiente, atender às determinações dos

órgãos muõicipais, estaduais e fede.ais, evitar e corrigir

eventuais danos ao meio ambiente e aos seus trabalhadores

decorrentes das atividades descritas em seu objeto social,

confoÍme o caso;

(vi) não ocorrência, até a data de cumprimento das

demais Condiçôes precedentes, de mudançâs le8ais,

regulatóíias, tributárias ou de força maior/caso fonuito que

afetem as principais características de títulos e valores

mobiliários quê podem lastrear Certificados de Recebíveis

lmobiliários;

(vii) recebimento, pêla Securitizadora, de opinião legal, em

termos satisÍâtórios à Securitizadora, elaborada pelo âssessor

legal da opeÍação atestando a validade e exequibilidade dos

I
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fenno de s.curirboÉo de creditos tÍ,obfitátios tto 3s-, gde do ,t EI/listõo de cenlfrcodoi.re Be.ebiveis rmobifiáttos do
Íruvessio Securitlzodoto gA., fihodo em t2 de moryo de m2O, e,ratp o frovesslo Secu d2o.toft S-A., no qwltdode .!e
.omponhlo emissorz dos CRI e o VórA ObarMÜotu de Tttlttos e Volorcs ,nod ános Ltdo, no quott tocte dê ogente
fiducititio.

Documentos da Operação, o que inclui a conferência de

podeÍes das respectivas partes signatáriàj

(viii) subscrição e integralizaÉo da totalidade dos CRt

objeto da Oferta Pública Resrrita.

"Çs!!Ie!s-dc!es§ê.s" ,

"Çe!!Íe!g_de q§gru!&&,,:

I
/l

fr

l/

1

t

"e94!-d.9.84!.trp!rglcp!I3i9": A conta corrente de titulaíidade da Emissora mantida junto

ao ltaú Unibenco S.A. (n. 341), sob

8499, na qual serâo depositados os

Créditos lmobiliários, nos te.mos do

deste Termo de Securitização;

o ne 31.211-7, agência

recursos relativos aos

Contrato de Cessão e

O lnstrumento potticulor de Contíoto de Cessão de úéditos e
Outros Avenços, celebrado em 2g de fevereiro de 2020, entre
a Cedente e a Emissora, com a interveniência e anuência do

Devedor;

O Contrutode Coodenoçõo, Colocoção e Disttibuição público,

sob o Regime de Melhotes Eíotços de Colocoção, de

CeniÍicodos de Recebíveis lmobiliátíos do 35s Série do L_o

Emissão do Ttovessio Secudtizodoto 5.A., celebrado em 12 de

março de 2020 entre a Emissora e o Coordenador Líder, com

interveniência do Devedor;

Slgniflca a TERRA TNVESTTMENTOS D|STR|BU|DORÂ DE

TÍTUtos E vAt-OREs MoBt[ÁRtos LTDA., instituição
intetrânte do sistema de distribuiçâo de valores mobiliários,

"çeeric!êCer1Íis"



fenÍo de ,..,/tririmúo dc oédttot tmob lótios do 35e Éde tu t. Enissão de cenlflcodos de nec.biveis lmoblllóttos do
Ítuverria Seddtlzddo, 5.A,, limodo en 12 .lê ndrco dê ZOm, entrc c frdvesslo Secud zodoto S.A, na quotaode de
comq ria.missoto dos cal e o vófd oknibuáoto de rúubs. votoet Mo tóíios Ltcto, io quotaode de ogen?e

frdt ciótb-

inscrita no CNPJ ne O3.75L.794/c[fL-73, com sede na Rua

loaquim Floriano, ns 100,59 andar, na Cidade de São paulo,

Estado de São Paulo;

"EÉC!!e Eehüúie§": Sitnifica todos os créditos imobiliários decorrentes da

obrigação assumida pelo Devedor de pagar a quarta parcela

do Preço de Aquisição (conforme definiçôes constantes do

Contrato de Cessâo) do Compromisso dê Vendâ e Compra, dê

titularidade da Emissora, que compreendem a obri8ação de

pagamento do valor de principal atualizado e dos juros

respectivos/ bem como todos e quaisquer out.os direitos

creditóÍios devidos pelo Devedor por força da obrigação de

pagar a quarta parcela do preço de Aquisição, e a totalidade

dos aespectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

multas, penalidades, despesas, custas, honorários e demais

encaÍgos contratuais e legais previstos no Compromisso de

Venda e Compra;

Os certificados de recebíveis imobiliários da 35! série da 1.

emissão da Emissora;

Todos os CRI subscritos e integralizados, excluÍdos aqueles

mantidos em tesouraria pela Emissora e os de titularidade de

pessoas ou entidades por ela controladas;

A Contribuição Sociálsobre o Lucro [íquido;

"ç8!":

"e8!.!-tr-.çjrcql!!ãq", para fins de

quórum:

h
\

"Ç§!!":



T..mo d. s.cutitimçõo de c!éttnos rnob ános do as, série do 1t Emissôo de certficodos de Re.ebtveb rmobiritáttos da
fÍovesslo Securitirodom ,L, fumddo em üt de mot7 de mm, e,,tÍe o Í*,vessí, l.curiaizadotu S-A., no qwtkhde de
cofipanhlo e,nisj,,ro dos CRI e o Vótd ar'sttÉ,uidoto de frúbs e Votores Mobitió os Ltda, no quotidode de ogente

Nuciátio.

"Custodiante" or.r "tnstiruicão A VóRTX D|STR|BU|DORA DE TÍTULOS E VALORES

Custodiante": MOB|IÁR|OS |-TDA., acima qualiÍicada;

"§YI4":

"Data de Aniversário":

"Data de Emissão":

A Comissão de Valores Mobitiários - CVM;

É o dia 12 de março cada ano;

A data de emissão dos CRt é 12 de março de 2O2O;

"prE-delE sÉg-da!ç!": A data de emissão da cct é 12 de março de 2o2o;

"Datas de lnteqralizacão": A(s)data(s)em que os CRI seÍão inte8ralizados;

"Datâ de Vencimento": A data de vencimento final dos CRl, qual seja, 12 de maíço de

2025;

"pe§p§3§---d9-----eeuttr0!r9 são as despesas recorrentes da operação, descritas no item
Separado"l 13.1deste Termoj

"Devedo/': Significa o FUNDO DE TNVESTTMENTO tMOEtLtÁRtO

ouRlNvEST toGÍSTtcA, fundo de investimenro imobiliário

constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo

com a lei ne 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme

alteradô, e com a tnstrução CVM ne 472, de 31 de outubro de

2008, conforme alterada, e regido por seu Regulamento,

âlteÍâdo e consolidâdo êÍn 08 de outubro dê 2020, inscrito

no CNpl/ME sob o ne 13.974.Atglc/Jft_OO;

..\
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fefino de Sccu thoúo d. Cré.litos hobiliótios .lo tst Séde do 7, Emtsúo de Cerafkodot de R.cebÍve9 ]/r''|ob tártos cro

fflrvetsb sccutitirodoto 5.L, frrmodo em 1:2 de notp de 2ün, entp o fmt essto kcutitizodotu tÀ., no quo dode de

compaihb e,ni.tom .hs cqr e o vórd DisÍtrbuídom rte Títutos e votores Mo ttátios Ltdo, no quotidode de cgenae

Nucládo.

"Dias Úteis": SiBnifica todo dia que não seja sábado, domingo ou fêriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

"Documentos da Ooeracão": O Compromisso de Venda e Compra, a Escritura de Emissão

de CCl, o Contrato de Cessão, a Escrituía de Hipoteca, o

prêsente Termo de securitizaÉo, o contrato de Distribuição

e os Boletins de SubscÍição dos CRl, incluindo seus futuros e

eventuais aditamentos, quando mencionados em conjunto;

A presente emissão dos CRI;Emtsseo,':

"Emissore": SiBnifica a TRAVESSTA SECURTTTZADORA S.A., qualiÍicadâ no

preámbulo;

"Ess!!!I!_d-elElisÉ.sie_çç1" : O lnstrumento Porticulot de Emissão de Cédulo de CÉdito

lmobiliórío lntegrcl sem Gorcntio Reol lfiobiliótio sob o
Fomo E sctiturol, celebrado entÍe a Cedente, na qualidadê de

emissora da CCl, a tnstituição Custodiante da CCle o Devêdor,

na qualidade de intervenientê anuentê, em 12 de maíço de

2020;

A escritura de hipoteca a seÍ firmada entre a Cedente e a

Emissoía, com â inteNeniência e anuência do Devedor, por

meio da qual é constituída a hipoteca em 1e grau sobre a

fÍeção ideal de 13% (treze por cento) do tmóvel;

"Esçt4qa_dc ttrpetcrq"
rl

t



Teno de se.udnroçôo de o hos ,mobltláttos .to 35c séde do It Entsí,ão de cetttt ddos de Rê.ebívels hnohitlárlos.to
Ttuvess, 

'eúdaizodoto 
5.A., fffinodo em t2 de mdrço de 2O:rO, enie o ttuvessio Se.uti izodoto Sr',-, tú quotk ode de

codpanhlo efii.toto dos cR, e o vótd oknibudoft de Trturos e vorores Motínótros Ltdo, no quofido.te de og.nae

Nuciátio.

"Eer!!!les!sl': A lTAÚ CORRErORA DE VA|-ORES S.A., instituição financeira,

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

Avenidã Brigadeiro Faria Lima, ne 3.500, 3s andâr A (parte),

inscritâ no CNP.J sob o ne 61.194.353/OOO1-64;

Hipoteca em le Brau da fração ideal de 13% (treze por cento)

do lmóvel, nos teímos da Escritura de Hipoteca;

São as hipóteses em que a Emissora poderá decretar o

vencimento antecipado dos Créditos tmobiliários ê exigiÍ do

Devedor que realize seu pagamento integral ântecipado,

acrescido da atualização monetária, dos juros e demais

encargos previstos no Compromisso de Venda e Compra, de

forma a permitirque a Emissora resgate a totalidade dos CRl,

conforme previstas no Contrato de Cessão:

a) o descumprimento, por parte do Devedor, de

quaisquer obrigações não pecuniárias previstas nos

oocumentos da Operação que não tenha sido sanado dentro

de 30 (trintâ) dias contados da data do rêcebimento de

comunicação da EmissoÍa nesse sentido;

b) o descumprimento, por parte do Devedor, de

quaísquer obrigações pecuniáriâs previstas nos Documentos

da Operação que não tenha sido sanado dentro de 10 (dez)

dias contãdos da data do recêbimento de comuniceção da

Emissora nesse sentido; e

"t!pq!c!a":

"Epélelcs de Vencimênto

Antecioado":

t

.l



Íenno de *írrtitl2oçõo de C!édLos lmobiliát/í,s th 352 gde do ,t Emitsõo dê Cefttkodos de Recebte.b finobltúttos do

Ítoeêsslo Secu tEodoto tA., frflnddo en 72 dê itctço dê 2020, entre o ttuvessio Secuitirodoft S.A, no qudti.rode de

@mPoôhlo emistom dos CRI e o Vórb( Dlstbudorc rle Íhulos e Volorcs Mobilló o5 ttdo, no quo, dode de o7ente

fidu.lttb.

c) a ocorrência de qualquer evento que acârrete a

liquidação ou encerramento das âtividades do Devedor;

"!§.P!4", O Índice Geral de Preços - MeÍcado, conforme divulgado pela

Fundação Getúlio Vargas;

"I!§g.Ufê.9_gul5g": A lnstrução da CvM ne 358, de 03 de janeiÍo de 2002,

conforme alterada;

"!.!§!qçê.9_ryUll!4": A lnstrução da CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004,

conforme alterada;

"lnstrucão CVM 476": A lnstrução da CVM ne 476, de 76 de janeiro de 2009,

conforme alterada;

"10§gCsê9_ç\1M519.": A lnstrução da CVM ne 539, de 13 de novembro de 2013,

conforme alteradaj

"lnstrucão CVM 583": A lnstrução da CVM ne 583, de 20 de dezembro de 2016,

conforme alterada;

"!-!ve§!!ceíed" : SigniÍicam os titulârês dos CRI;

"lnvestidor(esl Profissional(is)": Os investidores profissionais, conforme definidos no artigo

9e-A de lnnrução CVM 539;

l,^
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fenno d. seÍ// tl2dçõo de Cú.tl.ús lmoblllátios do 351 sede do ls E,nissão de Cerdllcodos de Recêblvets lnob tá os do

Írcw$b *cuthirodoto S.À., flníwto em ,2 de notp de 2üN, eiarc o Ífivessio Sêcuíttlndoo 5,A., no quoldo(h t e

.onpo rio .mbsoro dos cRr e o vóra ücaríblri.roro de Íín tos e vobÊs Mobitiitrkts Ltdo, no quolt rode dê oc.nE
fuuc.átb.

"!.!y$!iCeds{qEliÍedeld" : Os investidoíes qualificados, conforme definidos no artigo

9e-8 da lnstrução CVM 539;

"!.rye§!EeGg§lsl!!!.d9§": São os investimentos realizados com os recursos mantidos na

Conta do Patrimônio Separado em: tÍtulos públicos, títulos e

valores mobiliários ê outros instrumentos financeiros de

renda fixa de emissão de instituições Íinanceiras de primeiÍa

linha e/ou fundos de renda fixa classificados como Dt,

administrados por instituiçóes financeiras de primeira linha,

com liquidez diária. Entende-se como fundos de renda fixa

classifica dos co mo Dlosfundos que aplicam, no mínimo,95%

(novênta e cinco) do patrimônio nos títulos públicos Íederais

do tesouro direto, atrelados ao CDI- Cenificado de Depósito

lnterbancário - ou à Selic ou em títulos privados de baixo

risco;

"!laévc!",
O imóvel objeto da matrícula ne 49.137 do Registro de

lmóveis da 13 Circunscrição (2e DistÍito) da Comarca de

Duque de Caxias, Estado do Rio de laneiío, integrante do

conjunto de galpões logísticos e instalações acessórias

Condomínio Logístico "CL DUQUE", denominado "Galpão 1";

'lgíeêIlbie":

"!O-E[Ítule§":

O lmposto sobre Operações Financeiras de Câmbio;

O lmpostosobre Opereções Financeiíascom Títulos e Valores

Mobiliários;

t
l^
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fenno rh Se.,Jfiairoçdo .Ie Oédltos |,,,,obiliiitbs do 35. *Íie .to It ÍJnk ão de C.ttifuodos de Re..btyets hnobit$dos .to

frcvesslo Secu thodotd 5.A., imo& em ,2 .h morço .le 2Om, enüe o Ítuvessld Secu thcdoro 5.A., no qudlldode de

@mpnhb emisJo,o .tos CRI e o Vórt Dindbuktom de ,-ftulDs e Voloíes Modlrótios Lt.h, no quol/d,ade de ogente

Nuclótlo.

"!88!":

"!Eel"l

"!ei.9l!4" r

O lmposto de Renda Retido na Fonte;

O lmposto de Renda da Pessoa Juíídicaj

"luq5!gm!!9lê!éI!9§j l": Si8nifica os juros rêmuneíatóíios incidentes sobre o Valoí

Nominal Unitário Atualizado dos CRl, conforme píevistos no

item 5.2. deste Teímo;

"!ci19Ê11":

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

alteradaj

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

'!ei&§l9tGd3d9§-pSlllçÕe§": A Lei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976, confoÍme

alterada;

"I4OA": Moa - Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e

operacionalizado Pelâ 83;

"U.u!!ê..!.$le!.iz!Ér!a": Obrigação assumida pela cedente peíante a Emissora, nos

termos da Cláusula 4.1. do Contrato de Cessão, acerca da 
I

existência integral dos Créditos lmobiliários, assim como poÍ 
{

sua exigibilidade, legitimidade e coríeta formalização, de 
tt

forma que a Cedente se comprometeu indenizar a Emissora, "/

nos termos do Artigo 275 do Códi8o Civil, âpós decisão l^
judicial que ênvolva discussão quanto à existência ou

\



Íemo de Secuíitizoçào de qé.tltos lmoül6tlos dd 35, Séie do It Enlssão de CeftAco.tos de Rec.,bívels lmob láíios do

Ínvessio &.urltl2odoío S.A, funodo em 12 de noryo de 2020, entre o frovessto Se.ttrtthodotc S,A, na quotit ode de

conponhh enissoro dos CBI e o Vótd Dlnihadotu .b ffitbs e VcloÊs Mobiliátbs Ltdo, oo quoldo.te .h ogente

Nuciátio.

"Obrisacões Garantidas dos cRl":

"8&4a" ou "Oferta Pública

Restrita":

"Paeamênto AnteciDado

Voluntário":

,,?É,i

"Preco de lntetralizacão":

exitibilidade dos Créditos lmobiliários, bem como por

qualqueí teíceiro, com qualquer fundamento, inclusive com

base na nulificação, anulação, declaração de ineficácia,

rescisão, resolução, resilição, ou denúncia, a qualquertêmpo,

dos créditos lmobiliários e/ou da cessão de créditos;

São aquelas descritas no item 8.1. deste Termoj

A oferta pública com esforços restritos de distíibuição dos

CRl, realizada pelo coordenador [íder nos termos da

lnstrução CVM 476 e do Contrato de Distribuição;

O Devedor poderá, a seu exclusivo critério e conveniência,

pagar antecipadamente parte ou a totalidade dos Créditos

lmobiliários à Emissora, mêdiante requerimento foímal

nesse sentido, enviado com antecedência mínima de 15

(quinze) dias corridos da êfetiva data de pâSamento

antecipado, comunicando o montante a ser pago

antecipadamênte, independentemente de apíovação dos

titulares do CRI ou de aditamento aos oocumentos da

Operação.

A Contribuição ao Pro8rama de lnteSíação Social;

Os CRlserão integralizados à vista, na data de subscrição, em

moeda corrente nacional, na primeira Data de lntegralização

pelo seu valor Nominal Unitário, e nas demais Datas de

I
I
\



Íermo de Secu tboçõo de Oédlbs lrnoblllórlot do 351 \éie do 71 Emissão de Certtko.tos .h Reêebíveis tmobiliáilos do

tuvetsio Sacutítírodom íA", frttltodo em Ll de more .h m2O, ênüe o Írcvessio *curitizodoto ,A., no quotittode .tê

componhio e,nisso,o ctos CRI e o VótU Olsatifutidoro de fitutos e Volofts MoütióÍlos Ltdd, no quot/d/ode de dg.t E

Nu.iáth.

' 8cr9!n-!Ie----9bliEê!úE---

Créditos lmobiliários":

"Ec.s!I!cl!d!!i!Íi.e" :

lnte8ralização, pelo seu Valor Nominal Unitário devidamente

atualizado monetariâmente e acíescido da respectivâ

remuneração descrita neste Tefino, calculada pro toto

temporis, desde a píimeira Data de lntegralização até a data

de sua efetiva integralização, por intermédio dos

pÍocedimentos operacionais estabelecidos pela B3;

Nos termos do Contíato de Cessão, caso a Cedente

descumpra sua obÍigação de formalizar a Escritura de

Hipoteca, ou se verifiquem Íalsas ou omissas suas

declarações e garantias píêstadas no Contrato de Cessão,

sem que tal situação se.ia remediada em até 30 (tíinta) dias

contados da data de recebimento da notificação da Emissora

nesse sentido, a Emissoía poderá exigir que a Cedente

recompíe os Créditos lmobiliários pelo valoí inte8Íal de seu

saldo devedor, acrescido da atualização monetária, dos iuros

e demais encargos previstos no Compromisso de Venda e

Compra, de forma a permitir que a Emissora resgate a

totalidade dos CRI;

O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Créditos

lmobiliários, íepíesentados pêla CCl, sobre a Hipoteca, bem

como sobre todos e quaisqueí outros direitos, Sarantias,

priviléBios, preferências, preÍrogativas e ações inerentes aos

Créditos lmobiliários, tais como rêcuísos financeiros, mLlltas,

juros, pênalidades, indenizâções e demais ecessórios

eventualmênte devidos, oíiginados dos Créditos lmobiliários,

(t^



Í.rmo d. SccuthhoçAo.b odiaos hnobiliárlos do 35. séde da ,, Emtsúo de cettifi.ados de RecebÍveis l.l,obfittátk,s da
Í-vertb Sê.,/r l2ddoro 5"A., funodo en 12 de noíqo rh 2020, entre o Ímyessío gcudüedom SA", no quoldo.h dê

compo tb .,nhsoto dos c&l e o vóra Drsniburdon de Trubs e vororcs Mob iótios Ltdo, na quofido&.te oc.ÂE

frlctó,b.

da Hipoteca, da Conta do patrimônjo Separado, na forma do

artigo 9e da lei9.514 e dest€ Te.mo;

"Ego!!ge§&_d!-ElÊssglit": É remuneração mensal devida à Emissorâ pela administração

do patrimônio SepaÍado, prevista no item 9.2. e seguintes

deste Termo;

"Rescate Antecioado Significa o resgate antecipado compulsório dos CRl, que

Comoulsório dos CRl": ocorrerá na forma previSta no item 6.1. deste Termo;

'EIín9-CC--§9§gIfE§&" ou O presente Termo de Securitização de Créditos tmobiliários

"fc.rEq": da 35i sériê da 1! (primeira) Emissão de Certificados de

Recebíveis lmobiliários da Emissora;

Os titulares dos CRl, em conjunto;"Iiu!!Ie§-ds!ü':

"y3!9I-!E!gsSã9": A imponância que a Emissora pagará a cedente pela

aquisição dos Créditos tmobiliários, repíesentados pela CCl,

nos termos do Contrato de Cêssão e da Cláusula 2.4. deste

Termo de Securitização;

'Yg]9I-N9O!!3L-U!!É!9": É o valor nominal unitáÍio de cada CRt, que, na Data de

Emissão, correspondente a RS 1.000,00 (um mil reais);

I"&



fêrmo d. s.cu thoçAo de Qédlbs l,rrcb Ahios do 35r Se'ie do 1s Enissão th C2ttifrcodos d. Re..bfuets tnobtttáttos da

T.ovetslo Secuíltlrodoto 5.A", nnado em ,2 de morço de m2O,.ntíe o Trul,Pssl, Szcutiat odoto 5.A., no quotdod. de

compoírhb em&'otu rlos cR, e o vórd Dií',bu*dom de Íltutos e votorcs Mobitititios Ltdo, no qtotdode .te ogêntQ

Nuciátb.

1.1.1. Exceto se exp.essa e diversamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não

definidas neste Termo, terão o significado pÍevisto abaixo; e (ii) o masculino incluirá o feminino e o

singular incluirá o plural.

cúusur-A sEGUNoar ouETo E cRÉD[os tMoBtLÁRtos

2.7. !h!gbgãg: A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação dos

Créditos lmobiliários, da CCI e da Hipoteca aos CRI da 35i Série de sua 1r Emissão, conforme as

características descritas na Cláusula Terceira, abaixo.

2.2. Lastro dos CRle Cessão dos Créditos lmobiliários: A Emissora declaía que foram vinculados, pelo

presente Termo de Secuíitizãçâo, os Créditos tmobiliários, íepresentados pela CCl, com valor nominal

total de RS 10.000.000,00 (dez milhões dê íeais) em 28 de fêvêreiro de 2020, cuja titutaridade Íoi obtida

pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão, e que passaram a ser representados pela

CCI por ocasião da celebração da Escritura de Emissão de CCl.

2.3. OÍisem da CCI: A CCIÍoi êmitida pela Cedente, sob a forma escritural, nos termos da Lei 10.931

e da Escritura de Emissão de CCl.

2.3.1. A Emissora, ou terceiros por ela contratados, será a responsável pela administração e

cobrança da totalidade dos Créditos lmobiliários.

2,3.2. A CCI encontra-se devidamênte custodiada junto à lnstituição Custodiante,

§ 4e do artito 18 da tei 10.931.

nos termos f
'L^
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f.nno de 5€ÍÚritízoçõo de Üédlbs t,,obiliáttos do 351 Sédê.h t Ernisúo de Ceraificodos de Re.eb,v,-/s lmobililitios dc

Íftvestio kcutiahodoío tA., lnodo em 72 de moíço dc 2O2O, entre o Ímvessh :'ecuftlrodoo SA., no qwlidcde de

@mPonhh emisso'l dos CRI e o Vórtx Dlstibuidoro de ÍÍUlos e Volorcs Moblliórlos Ltdo, no quolidode .le ogente

tHucÉtio.

2.4. Valor da Cessãor Obseívado o disposto no subitem 2.4.4., abaixo, pela aqúisição dos Créditos

lmobiliários e da CCl, a Emrssora pagará à Cedente o Valor da Cessão na forma píevista no subitem 2.4.1.,

abaixo.

2.4.1. O pagamento do Valor da Cessão será realizado mediante a verificação das Condições

Precedentes e conforme venha â ser realizada a inte8ralização da totalidade dos CRl. O pagamento do

ValoÍ da Cessão deverá seí feito nâ mesma data em que ocorrer a última inteSÍalização e pagamento

dos CRl, caso a liquidação financêiía da última integralização e pagamento dos CRI tenha sido coôcluída

até as 16hOO, inclusive, ou, caso tal liquidação financeira ocorra após as 16hOO, exclusive, no Dia Útil

imediatamentê posterior, sem a incidência de quaisqueí encargos, penalidades e/ou correções

monetárias,

2.5. lnvestimentos Permitidos: Os Íecursos mantidos na Conta do PatÍimônio Separado serão

rnvestidos nos lnveíimentos Permitidos.

2.5.1. Após o pagamento da última parcela de remuneração e amortização dos CRl, e cumpridês

integralmente as obíigaçôes dos CRl, conforme êstipulados neste Termo de Securitização, a

Emissora deverá, em até 10 (dez) Dias Úteis contado da data da quitação final dos CRl, liberaÍ

eventual saldo Íemanescente da Conta do Patrimônio Separado líquido de impostos, para o

Devêdor, em conta corrente a ser informada pelo Devêdoí, levando em conta eventuâl retenção

de recursos para quitação de obrigações já decoríidas, mas ainda não pa8as, do Patrimônio

Separado.

cúusur.a rERcErRÂ: tDENT|FrcaçÃo Dos cRr E FoRMA DE DrsrRrBUrçáo

3 1. Carecterísticâs dos CRI: Os CRI da pÍesente Emissão, cujo lastro se constitui pêlos

lmobiliários, pela CCI e pela Hipoteca, possuem as seguintes caraderísticas:

Créditos



femo de SecuÍitizoçõo de Oédttos r,,l,ob Mdos dô tst Séde .h It Emlssão rh Cedlhodos de Recebiyeis tnobttártos rfd

ftuvessio Secuithodoto 5.A., lnado en 12 d. noryo de n)2O, .ntrê d hovêssto Se.ud 2o.hto 5.A., t o qud,tÚode de

comgonhid emísJ,,m dos CRI e o yódx Otst butdon.h ÍÍNtot e Volorct tioblhádos Lado, no qudlldd.te de ogênv

1. Emissão: 1e;

2, Série:35i;

3. Quantidade de CRI: 10.000 (dez mil);

4. Valor Global da Série: RS 10.000.000,00 (dez milhões de Íeais) na Data de Emissão;

5. Valoí Nominal Unitário: RS 1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão;

6. Foíma: Os CRI serão emitidos de Íorma nominativa e escritural e sua titularidade será compÍovada

por extrato emitido pela 83 ênquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83.

Adicionalmente, será reconhecido como compÍovante de titularidade dos CRI o extrato em nome

dos Titularês de CRI emitido pelo Escriturador, com base nas informações prestadas pela 83, quando

os CRI estiverem eletronicamente custodiados na 83;

7. índice dê Atualização Monetária: Os CRt serão atualizados anualmente pelo tGpM;

t, Juros Remuneratórios: Os CRlfarãojus a juros remuneratórios a uma taxa de 6%

ano, base 360 (trezentos e sessenta)dias corridos, calculado conforme fórmula

5.2 abaixo;

9, Prêmio: Não há;

(seis por cento)ao

constante do item

h10, Datâ de Vencimento: 12 de março de 2025;

\



femo de bcu tl2oçAo de OédLos lmobililitios do 35t S.,ie do 7e Emltsõo .te Ceftifi.odos de RerfJbtuets hobttáttos do

f',vessio *cuÍlthodom 5.A., frnt'do em 12 de moço de m2O, eÍare o Ímvestíd Securidzodora SÂ., no quotÚdt. de

componhla êmhsoto.tos At e o Vótur Dbtrtbukfom de fídrtos e Vdhrcs MobitÉ.bs Lado, Âo qud dode.t ogenE

Nucládo.

U, Periodicidade de patamento de juros: Na periodicidade prevista no Anexo I deste Termo de

Securitização;

12. Periodicidade de pagamento de amortização: Na periodicidade p.evista no Anexo I deste Teímo de

Securitização;

13' Prazo Totali 1.826 (mil, oitocentos e vinte e seis) dias corridos, â contêr da Data de Emissão até a

Data de Vencimento,

14' Regime Fiduciá.io: será instituído ReBime Fiduciário sobre os créditos lmobiliários representados

integralmente pela CCl, sobre a Hipoteca e sobre a Conta do patrimônio Separado, nos termos deste

Termo de Secuíitização;

15, Dêpósito para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: 83;

16. Data de Emissão: 12 de março de 2O2O;

17. Local de Emissão: São paulo - Sp;

lt. Garantia dos CRI: Hipotecaj

19. Garantias dos Créditos lmobiliários: Não há;

20. Garantia Flutuante: Não há;

21. Coobrigação da Emissora: Sem coobrigação;

t
'lüt



fenno de seditizdção de oédttos lmoÜllttios do 35c sétre do ,t E,,,ksão de cerll/frcados de Recebtveí hnobitktdos do
fmyeisTo Sedrrltizodom SA", frmo.to en 12 d. morço .tc 2Om, .ntrc o 

',ovessio 
Sê.urítirodoto S.A-, no quot*rode de

.omponhro efir,soru dos cRr e o vótu Drsürbuldoru de Títuros e vororcs Mob iótro' Ltdo, io quoridode de ogente

Nuclárb-

22, Riscos: ConfoÍme Cláusula Décima Sétima deste Termo de Securitização.

3.2. Depósito: Os CRt seÍão depositados pâra (a) distribuição pública no mêÍcado primário por meio
do MDA, âdministrado e opeíacionarizado pera 83, sendo a distribuição riquidada financêiramente por

meio da 83; e (b) negociação no mercado secundário no cETlp21, administrado de operacionalizado pela

93, sendo as neS.ciaçôes riquidadas financeiramente e os cRr custodiados eretÍonacamente na 83.A
distribuição primária será rearizada com â intermediação do coordenador Líder, instituiÉo integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artjgo 2e da lnstrução CVM 476.

3.3. Oferta pública Restrita: A emissão dos CRI é realizada em conformidade com a tnstrução CVM
476 e da lnstrução CVM ne 414, em regime de melhores esforços de colocação para o montante total dã
Oferta Pública Restrjta, e está automaticamente dispensada de registro de distribuição nô CVM, nos
termos do arti8o 6e da lnstrução CVM 476. Não obstante, a Oferta pública Restrita será retistrada na
ANBIMA, nos termos do aítigo l2 do Código ANBIMA, etclusivamente paÍa fins de envio de informações
para a base de dadosda ANBtMA.

3.3.1, A Oferta pública Restrita é destinada apenas a tnvestidores profissionais.

3.3.2. O início da dist.ibuição pública será informado pelo Coordenador Líder à CvM, no prazo

de 05 (cinco) Dias úteis, contado da primeira pÍocura a potenciais investidorês, nos termos do
Contrato de Distribuição e do arti8o 7_A da tnstÍução CVM 476.

3 3 3 Em atendimento ao que dispôe a rnstruçâo cvM 476, os cRr da oÍerta púbrica Restrita
serão ofenados a, no máximo,75 (setenta e cinco) lnvestidores profissionais e subscritos poÍ,
no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores píoÍissjonais.

i'
3.3.4. Os CRt serão subscritos e intetralizados à vista pêlos lnvestidores profissionais, nos



Teflno de SccuÍlthodo .b o&taos t,,,,obilkttlos do 35. gde do 7t Emistõo .te cêÊíko.tos de Rec.t h,eE hnobitiános dd
fíovesslo sQ.udtr.úon íA., fumodo em ,2 ctê ,I,oryo .h 20m, entÊ o fíovessio securitizc.roto 5.a., no quordode de
compdnhb emlssoto d6 cRt e o vórú DlítrbudoÍo de rhutos e votot s Mobrtá os Ltdo, no quoti.rotf-.te ogênte

ffdu.Ntb.

termos da Cláusula Quarta, abâixo, devendo tais tnvestidores profissionais, por ocasião da

subscrição, fornecer, por escrito, declaração a ser prevista no Boletim de Subscrição e a ser

pÍevista na declaração de investidor píofiss iona I dos Tltu lares de CRI (caso aplicável), atestando

que estão cientes de que, dentre outras questões: (i) a Oferta pública Restrita não foi registíada

na CVM e s€rá íegistÍada na ANBIMA na Íorma da Cláusula 3.3 acima; e (ii) os CRt ofertados
estão sujeitos às restrições de netociação previstãs na tnstrução CVM 476.

3.4. Enceríamento: A Oferta pública Restrita

da totalidade dos CRt pelos tnvestidores, ou a

Coordenador Líder, o que ocoríer primeiro.

se.á encerrada quando da subscrição e intêgralização

exclusivo critério da Emissora em conjunto com o

3.4.1, Em conformidade com o artigo gp da lnÍrução CVM 476, o êncerÍamento da Oferta
Pública Restrita será informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de até 5 (cinco) dias

contados do seu encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por
intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores e conter as informações

indicadas no anexo I da lnstrução CVM 476.

3.4.2. caso a Oferta pública Restrita não seja encerrada dentro de até 1gO (centro e oitenta)
dias da data de seu início, a Emissoía, em nome e em benefício do Coordenador Líder, deverá
realizar a comunicação prevista na CIáusula 3.4.1. acima, com os dados disponíveis à época,

complementando-o semestralmente até o seu encerramento.

3.5. Vedacão à Nesociacão ("toc* Up,,): Os CRt da presente Emissão, ofertados nos termos dâ Oferta
Pública Restrlta, somente poderão seÍ negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários
dêpois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aquisição pelo lnvestidor.

3.5.1. Obseívadas as rêstrições de negociâção acima, após o período de vedação à

\

I

I
I



Írdvessro sednhr2crtoft s a", finno.l. en 72 de noryo de 2020, eâl,e o fiovessio *cutitimdoío s.À., no quoti.rode .h
.omponhro emr*oto dos cR, e d vóta Dittílburdoto de 'lÍturo' e vdtoÍes Mobiflátro, Ltdo, no quorido.h de ogente
tuuciátlo.

neSociação, os cRr da presente Emissão somente poderão ser neSociados entre rnvestidoíes

Profissionais e lnvestidores qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de ofertâ
pública perante a CVM, nos termos do artigo 21 da Lei ne 6,3g5, e da lnstrução CVM ne 4OO, de
29 de dezembro de 2003, conÍoÍme alterada, e desde que apresente o respectivo prospecto à

CVM, nos termos da regulamentação aplicável,

3.6. MeÍcadosecundáÍio:Observado

mercados de balcão orgânizado, devendo a

cvM 476,

o item 3,5. acima, os CRt poderão ser negociados nos

Emissora cumprir com o disposto no artigo 17 da lnstrução

3.7. Oeclaracões: As declarações a serem emitidas pela tnstituiÉo Custodiante, pelo Coordenador
Líder, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, encontram-se anexas ao presente Termo como Anexos lll.
lV. V e Vl. respestivamente.

3.8. Banco Liouidante: O

pagamento e a liquidâção de

meio dos sistemas dâ 83.

Banco Liquidante foi contratado pela Emissora para operacionalizar o
quaisquer valores devidos pela Emissora aos lnvestidores, executados poÍ

4.7. SubscÍicão e lnteqralizacão dos CRI: Os CRt serão subscritos e integralizados na Íorma do iteft
4.1.1 abaixo, sendo admitido, inclusive, ágio ou deságio no momento da sua subscrição e integralização.

4.1.1. Os CRt serão subscritos após a veriÍicação das Condições precedentes.

cúusu[A qUARTA: suBscRrcÃo E TNTEGRAUzAçÃo oos cRt

4.1.2, A intêgralização dos CRt será realizadã à vista, em moeda
sistêma de liquidação financeira da 83, sendo admitido, a critério da

corrente nâcional, poí meio do

EmissoÍa, ágio ou deságio no d,^
..1
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momento da integralização, desde que aplicado de forma igualitária à totalidade dos CRI integralizados

em cada Data de tntegralização.

4.1.3. Os CRt que venham a ser integralizados na primeira Data de tntegrâlização serão

integralizados pelo Valor Nominal Unitário sem qualquer atualização. Os CRI que venham a ser

integralizados após a primeira Data de lntegralização serão integralizados pelo seu Valor Nominal

Unitário Atualizado, acrescido da RemuneraÉo, calcula da pro roto tempotis, desde a primeira Data de
lnte8ralização até a data da efetiva integrâlizêção.

4.2. Procedimento de lntesralizacão: A integralização dos CRI será realizada via 83 UWM, e os

recursos serão depositados na Conta do patrimônio Separado e utilizados para o pagamento do ValoÍ da

Cessão, na Íorma prevista no ltem 2.4 ê seguintes, acima.

4.3. Ordem de Pagamentos: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade em relaçâo
aos PaBamentos Antecipados Compulsórios previstos na CCt. de forma que cada item somente sêrá pago
caso haja recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior (,Ê$e!ê__dC_&&I!Ê!]!9
Ordinária"). Adicionalmente, cadà item abaixo inclui os montantes referentes ao período em questão e

eventuais valores vencidos e não pagos referentes a peaíodos anteriores:

a) Despesas incorridas e não paEas;

b) encargos moratórios eventualmente incorridos ao

c) Juros Rêmuneratórios dos CRt; e

paBamento dos CRI;

d) Amortizeção ProgÍemadâ dos CRt no Íespectivo peÍíodo, nos termos do item 5.4 abaixo.

I

\



Í.Íno.te s.cutitEoúo de oditos rnob ,átiÉ do g5's llíí? do re E',isúo de c..lnficodos de neítbí,n,b r,,,ob rórtos dd
ftovessh secuitlrodotu s,L, fÍnodo em 12 de norcb de 2ozo, edare o 

',ovessro 
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.ompnhb .nisso', dos CRt e o VórA Dúrtbuao@ de 7-tn tos e Vototes MoH óÍíos Ltdo, no qtotklo.k dê ogente

luuciátio.

4.4. Os paSamentos a serêm feitos pelo patrimônio Separâdo deverão obedecer à seguinte oídem de

prioridade nos pagamentos ("câscata de paEamentos Extraordinária,,), na ocorrência dos eventos

eleôcados no item 4.6. abaixo, observado que, cessando ou tendo sido sanado o evento que motivou a

adoção da Cascata de pagamento Extraordinária, a ordem de pagamentos dos CRt retoínará
automaticamente pâra a cascata de pagamento ordináÍia. Adicionalmente, cada item abaixo inclui os

montantes reÍerentes ao peÍíodo em questão e eventuais valores vencidos e nâo pagos referentes a

períodos anteriores:

a) Despesas incorridas e não pagas;

4.5. Os pagamentos a serem feitos pelo patrimônio Separado

com a cascata de pagamentos em vigor, utilizaíão 05 montantes

Separado na Data de Vencimento êm questâo.

b) encaÍgos moratórios eventualmente incoraidos ao

c) Juros Remuneratórios dos CRI; e

d) amortização dos CRt, até o seu efetivo.esgare.

Pagamento dos CRt;

para os Titulares dos CRl, de acordo

disponíveis na Conta do patrimônio

4.6. Os pagamentos dos CRI deveíão obedecer à Gscata

ocorrência dos seguintes eventos:

de Pagamento Extraordinária no caso dâ

a) no caso de pedido ou decretação de recuperação extrajudicial ou iudicial, falência, ReBime

Administração Especial Temporária (RAET), intervenção, liquidação judicial ou extrajudiciat
regime similar êm relação à Emissorâj

\
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Nuctótb.

b) caso a cascata de pagamentos em vigor seja â Cascata de pagamentos Ordináíia, e seja

identificado o não pagamento dosJu.os Remuneratórios dos CRlou da Amortização programada

do Valor Nominal UnitáÍio Atualizado dos CRl, não sanadâ no prazo de 2 {dois) Dias úteis

contados da respectiva Data de pagamento; e

c) caso tenha sido identificada a ocorrência de alguma Hipótese de Vencimento Antecipado, mesmo
que o vencimento antecipado não tenha sido decretado pelos lnvestidores.

4.6.1. Uma vez que tenha cessado ou sido sanado o evento que motivou a adoção da Cascata

de Pagamento Extraordinária, a ordem de pagamentos dos CRI retornará automaticamente paÍa

a Cascata de pagamento Ordinária.

cúusulA qutNTA: cÁrcuro Do sat-Do DEVEDoR coM aÍuAt-tzAçÂo MoNETÁR|A, JURos
REMUNERATÓRlos E AMORTIZAçÃO

5.1. Atuâlizacão do Valor Nominal Unitáíiot O Valor Nomjnal Unitário ou o satdo do Valor Nominal
Unitário será atualizado pela variação acumulada do tGp_M, aplicado anualmente, catculado da seguinte
forma:

VN" =YY" y 6

Onde:

y/V, 
= Valor Nom nal Unitário Atualizado, calculado com g (oito) casas decimais, sem arredondamento.

lt

t'1

V

/\'yÍVe 
= Valor Nominal Unitário ou saldo do Velor Nominal Unitário, conforme

incorporação de juros dos CRI (se houver), ou na última Data de Aniversário

o caso, na última date de

o que ocorrer por último

\
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ftovessio $cutitlzt doío s.A., Íhmodo en 12 de ínoryo de 2020, entrc o fiovessro sccuttlndoru s,a., no quoLtode de
compdnhlo emissoro dos CRt e o VótA Dtsníbuuoro d. tttvlos e Voto..s Mob tários Ltdo, no quotÚode th ogen?
Nucíótb.

informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

C = Fâtor acumulado das variaçôes mensais do tGpM, calculado com g (oito) casas decimais, sem
arredondamento, apurado da seBUinte forma:

'=LI[(#) ]

Onde:

,, = Número total de índices considerados na atualização do ativo.

ÍVlr= Valor do número índice do lGp-M do 1e {primeiro) mês anterior ao mês de atualizàção (porexemplo,
se a data de atualização for no mês de março, utilizar_se_á o núme.o índice referente ao mês dê
fevereiro).

N/*,r= vs1o|'6o nr."ro índice do tGp_M do 1e (primeiro) mês anterior à úttima data de atualização.
Para a primeira atualização monetária, que ocorrerá em 12 de maÍço de 2027, seíá consideíado a
vaÍiação do núme'o índice do rGp-M de fevereiro de 2021 5obre o número índice do rGp-M de fevereiro
de 2020.

(ff) =.rt.rtrao, 
"om 

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

\

dia 12 de março cada âno.
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fil've'sb sptülti,odoa tA.' firmodo em ,2 de dotp de mN, enlíe d Ímvesslo kcurkhodoto s.a., no quoti.tode rre
componhlo ehhsoro .to' cRr e o vóÍE Drst ibuirtoô de rhuros e vororcs Mob iótios Ltdo, no quotit ode de ogênte

Nuctótb.

5.1.2. O número índice do tGpM

decimais daquele divulgado pelo órgão

deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de casas

responsável por seu cálculo/apurâção.

5.1.4. Na ausência de apuraçâo e/ou divulgaçâo do lGpM, ou ainda, no caso de sua extinçâo por
imposição legal ou determinação judicial, deveíá ser convocada Assembleia Geral para deliberar sobrê
o tema.

5.2. Juros Remuneratórios: Os Ju.os Remuneratórios dos CRl, incidentes sobÍe o Valor Nominal
Unitário Atualizado, conforme aplicável, serão de 6,00% (seis por cento) ao ano, com base em um ano
de 360 dias corridos ("J!.t9l8g![q!gÍe!9d9§_d9í!gl-). osluros Remuneratórios dos cRt incidirão sobre
o Valor Nominal Unitário Atualizado, a par r da primeira Data de lntegralização, e serão pagos na
periodicidade prevista no anexo l, sendo que o primeiro pagamento de Juros RemuneratóÍios dos cRl
ocorrerá em 12 de abril de 2020, observados os termos ê condições deste Termo de Securitização,
calculados em regime de capitalizaçâo comp osta de torma pro roto tea,potis pot dias cofiidos, com base
em um ano de 360 dias, de acordo com a fórmula prevista abaixo:

I = VN" x (FotorJuros -t)

Onde:

./ = Valor unitário dejuros devidos nofinaldecada período de Capitalização, calculado com 8 (oito)casas
decimais, sem araedondamento.

y/Vo 
= conforme definido acima. Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRt, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento.

FototJutos = Fatot de jrrros calculâdo com 9 (nove) câsas decimais, com arredondamento:

/l
ü,



fefino de se.urlalzoçAo .h ctáditos tmobillóílos do 351 séde do It Emhsõo de cêdtflco.tos de Becebtuets tnl,.,b Mrlos do
Ít ítessld sa'.1/.ltlzer&r. s,A, fÍno.ro em 12 de notço.te mm, eÍa, o Ínvestro secu.tthodon sa., no quoldodê de
componhío emhsoÍo dos cRr e o vórb( Dtítibuidoto de fÍNros e vororcs Mobrtótios Ltdo, ôo quo dode de ogenae

Fotor d.e Jutos =

Onde:

i = 6,00% (seis por cento).

.1tu
/ 30\d.t

(['.#J-)

dcp = 116rn"ro de dias corridos entre a Data de lntegralização ou

Remuneratórios dos CRI imediatamehte anterior, conforme o câso, e

número inteiro.

Data de Pagamento de Juros

a data atual, sendo "dcp" um

dct = Número de dias corridos existentes entre a Data de pagamento de JuÍos Remuneratórios
imediatamente anterior e a última Data de pagamento de JuÍos Remuneratórios. para a primeira Data
de PaSamento deJuros Remuneratórios, que ocorre em 12 de abrilde 2020, dct é iguala 31dlas corridos.

5.2.1.1. para Íins de cálculo da Remuneração, define-se "e!!Í9dq_!C_.leEi!!l[!!çãq,, como o
intervalo de tempo que se inicia: (i) na píimeira Data de lntegralização (inclusive), no caso do primeiro
Período de capitalização, ou (ii) na última Data de pagamênto, abaixo definida, imediatamente anterior
(inclusive), no caso dos demais períodos de Capitâlizaçâo, e teÍmina na Data de pagamento dos JuÍos
RemuneÍatórios dos CRl, âbaixo definidâ. Cada período de Capitalização sucede o anterior sem solução
de continuidade, até a Data de Vencimento ou data de Vencimento Antecipado, conforme o caso,
pÍevistos neste Termo.

\
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5.3. Pagamento da Remuneracão: A Remuneração dos CRI será paga na periodicidadê prevista no
Anexo I dêste Têrmo dê Securitizaçâo, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração será realizado
em 12 de abÍil de 2020 e o último pagamento, na Data de Vencimento (sendo cada data de pagamento
de Remuneração denominada .Data 

de papamento d ,,), conforme observância
da cascata de Pagamentos. A' Datas de pagamento encont.am-se indicadas no Anexo r desse Termo.

5.4. Pasamento da Amortizacão: Ressalvadâs as

Compulsória e Resgate Antecipado dos CRI descíitas na

termos pÍevistos neste Termo, o Valor Nominal Unitário

Data de Vencimento, conÍorme previsto no Anexo l.

hipóteses de Amortização Extraordinária

Cláusula Sêxta abaixo, quando aplicável, nos

Atualizado será integralmente amortizado na

5.5. Pasamento dos CRI: FaÍâo ius aos pagamentos relativos aos CRI aqueles que sejam titulares de
cRraofinardo Dia Útir imêdiatamente anteriora cada uma dasdatasde pagamento constantes do Anexo
I deste Termo de Se.uÍitização.

5.6 Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer
quantia porera recebida e que seja devida aos rnvestidores, os varo.es a serem repassad os fica rã o, desde
a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, su.ieitos a, indêpendentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (l) multa convencionar, i.redutível e não
compensatória, de 2% (dois por cento), sobre o valor em atraso; e (ii) iuros moratórios à razão de 1%
(um por cento) ao mês ou fÍação, sobre o valor em atraso.

5.7. Atraso no Recebimento dos pasamentos: Sem prejuízo do disposto no item 5.5. acima, o não
comparecimento do lnvestidor para receber o valor correspondente a qualquer dâs obrigações
pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstâs neste Termo de securitização ou em comunicado
publicado pela Emissora, não rhe daaá direito áo Íecebimento de quarquêr acÍéscimo rerativo ao etrãso
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no recebimento, sendclhe, todavia, assêgurados os diíeitos adquiridos até a data do respectivo

vencimento.

5.E. local de Paqamento: Os pagamentos dos CRt serão efetuados pela Emissora utilizando-se os

procedimentos adotados pela 83 - Segmento Cetip UWM. Caso, por qualqueÍ razão, qualquer um dos

CRI não estêja custodiado na 83 -Segmento Cetip UTVM, na dâta de seu pagamento, a Emissora deixará,

em suâ sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo titular de CRt. Nesta hipótese, a partir
da referida data de pagamento, não haverá quarquer tipo de íemuneração sobre o varor corocado à

disposição do Titular de CRI na sede da Emissora.

de qualquer obrigação pela Emissorô

coincidir com dia que não seja um Dia

até o le (primeiro) Dia útil subsequente, se o

Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem

5.10. q: As datas de pagamento de
Juros Remuneratórios dos cRt e da amortização programada dos cRt, assim como a taxa de amortizâção
dos CRl, encontram-se descritos no Anexo I deste Termo de Sêcuritizâção.

cúusutasExÍA: AMoRTTzAçÃo EXTRAoRDTNÁR|A coMpuLsóRn E RESGATE aNTEcrpAoo DoscRr

6.1. Oaon'."aão ,*rro.d'ná.'" Co'norlrór," do. C^, o, R"r*"," On,"a,o"do Coror,.ór,o dor ar, 
".

untário: Câso ocorra um evento de

Pagamento Antecipado Voluntário parcial dos Créditos lmobiliários, independentemente de qualqueí
notificação prévia, a Emissorâ deverá realirar a Amortização Extraordinária compulsória dos cRl em até
15 (quinre) dias corridos contados da dâta de tar evento, observado o rimite de 9E% (noventa e oito por
cento) do varor Nominar unitáÍio atuarizado dos cRI para Amonizações ExtraoÍdinárias compursórias

\

I

5.9. Prorroqacão de prazos de paqamento: ConsideraÍ_s€-ão prorrogados os prazos referentes ao
pagamento

vencimento

pa80s.
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dos CRl. Câso o Pagamento Antecipado Voluntário seja inteSíâ1, a Emissora deverá realizar o Resgate

Antecipado Compulsório dos CRt no mesmo prazo.

6.2.

: Caso ocorra uma Hipótese de

vencimento Antecipado e, em Assembrêia Gerar, os Titurares dos cRrdecidam pordecretar ovencimênto
antecipado dos créditos rmobiriários, ou ocorra a RecompÍa obrigatória dos creditos rmobiriários pera

cedente, a Emissora deverá rearizar o Resgate Antecipado compursório dos cRr em até 15 (quinze) dias

corridos contados da data em que receber os recursos decorrentes do pagamento antecipado dos
Créditos lmobiliários, em razão da decÍetação de seu vencimento antecipado, ou da Recompra
Obri8ató.iâ dos Créditos tmobitiários.

6.3. Comunicacão: A Emissora deveíá comunicar, ao Agente Fiduciário, aos lnvestidores e à 93, no
prazo de ate 5 (cinco) Dias úteis de antecedência, a realização do pagamento Antecipado Voluntário ou
Res8ate Antecipado Compulsório dos CRl.

6 4 Anuência não exiqida: No caso de a EmissoÍa rearizar a Amortização ExtraordináÍia compursóíia
e/ou o Resgate Antecipado Compulsório dos CRl, tal amortizaÉo ou resgate serão Íealizados
independentemente da anuência ou aceite prévio dos tnvêstido.e5, os quais desde já autorizam a

Emissora e o Agente Fiduciário a reãlizarem os procedimentos necessários à efetivâção da Amortização
Extrâordinária CompulsóÍia e/ou o Resgate Antecipado Compulsório dos CRt, independentementê de
qualquer instÍução ou autorizaçâo prévia. No que se refere ao Resgate Antecipado Compulsório dos CRl,

a inexlgibilidade de anuência não prejudicará a decisão dos Íitulares dos cRr, em Assembleia Geral, a

respeito da decrêtação do vencimento antecipado dos Cíéditos tmobiliários.

6.5. l&l9l: A AmortizaÉo Extraordinária Compulsória e/ou o Rês8ate Antêcipado Compulsório dos
cRl, sêrão realizados pela fração do valor Nominal unitário Atualizado ou pelo valor Nominal unitário

I
Í.

\
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Atualizado, conÍorme o caso, calculado nos termos deste Termo de Securitização, na data do evento,

acíescido da Remuneração e de eventuais penalidades, se aplicáveis.

6.6. Cálculos: Na hipótese de Amonização Extraordinária Compulsória dos CRt, a Emissora elaborará

e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à 83 uma nova curva de amortização para os CRt, recalculando,

se necessário, o número e os percentuais de amortização das parcelas futuras, na mesma conformidade
das alteraçõesque tiverem sido promovidas no cronogramê de amortização da cct utilizadascomo lastro
da Emissão.

6 7 Ciência do Aqente Fiduciário: Em quarquer dos casos acima, tanto a Amonização Extraordinária
compulsória dos cRl como o Resgate Antecipado compulsório dos cRr serão reali2ados sob a ciência do
ASente Fiduciário e alcançêrão, indistintamente, todos os cRl, proporcionalmentê ao seu saldo devedor
do Valor Nominal Unitário, devidamente atualizado, na data do evento, respeitando-se, sempre, a
cascata de pagamentos.

cúusutA sÉTtMA: oBRtGAçÕEs E DEctÁRAçõEs DA EMtssoRA

7 7 lnfo'macão de Fatos Rerevantes: A Emrssora obriSa-se a informâÍ todos os fatos rerevantes de
interesse dos litulares dos CRt, nos termos do ani8o 3e lnííução CVM

no mínimo, por meio das páginas da rede mundial de computadores da

358, os quais serão divulgados,

Emissora ê da CVM.

7.1.1, Adicionalmente, a Emissora

Fiduciário no prazo disposto no item 7.4.1,

compromete-se a enviar reÍeÍidas informações ao Agente

abaixo.

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obriga_se ainda a elaborar um rêlatório mensal, colocá_lo à

disposição dos lnvestidoÍes e enviá-lo ao Agênte Fiduciário eté o 1Se (décimo quinto) dia de cadã mês,
ratificando a vinculação dos Créditos tmobiliários aos CRt. t

4
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7.2.1. O referido relatório mensaldeverá incluir:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

data de emissão dos CRI;

saldo devedor dos CRI;

c.itério de atualização monetária dos CRI;

valor pago aos hvestidores dos CRlno mês (inclusive, os valores referentesà Amonização

ExtÍaordinária Compulsória);

data de vencimento Íinaldos CRI;

valor recebido em decorrência dos Créditos lmobiliários; e

saldo devedor dos Créditos lmobiliários.

a)

II
b)

7.3. Veracidade de tnformacões e Declaracões: A Emissora sê responsabiliza pela exaüdão das
inÍormações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos lnvestidores,
rêssaltando que anarisou dirigentemente os documentos reracionados com os cRr, para veÍiÍicação de
5ua legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correçâo e suficiência das informações
dispooibilizadâs aos rnvestidores e ao ASente Fiduciário, decrarando que tais documentos se encontram
na estrita e fiel forma e substância descritas pela EmissoÍa neste TeÍmo de Securitização.

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

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

está devidamente autorizada e obteve todasas autorizações necessárias à cêlebÍação deste
Termo de Securitizâção, à emissão dos CRI e âo cumprimênto de suâs obrigaçôês aqui

\
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prêvistas, tendo sido satisfeitos todos os rêquisitos legais e estatutários necessários pârâ

tanto;

c) os representantes legaisquê assinam este Termode secu ritizaçã o têm poderes estâtutários

e/ou delegados para assumir, em seu nome, âs obrigações ora estabelecidas e, sendo
mandatários, tiveÍam os poderes legitimamente outorgados, estôndo os respectivos

mandatos em pleno vigorj

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente FíduciáÍio que impeça o Agente
Fiduciário de exercer plenamênte suas funções; e

este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora,
exequível de acordo com os seus termos e cohdições.

d)

e)

7.3.1.1. A Emissora compromete_se a

Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações

inverídicas, incompletas ou incorretas.

notificar imediatamente os Titulares de CRt e o
aqui pÍestadas tornem-se total ou paícialmente

7.4. Solicitacão de lnformacôes à Emissora: A Emissora obriga_se a fornecer aos tnvestidoÍes ou ao
A8ente Fiduciário, conforme aplicável, no prazo de até 15 (quinze) Dias úteis contado do
da respectiva solicitação, todas as informaçôes rerativas àos creditos rmobiriários, desde
sido disponibilizâdas pelo Devedor.

7.4.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda documentação
encaminhada à CVM e aos tnvestidores, bem como informações pertinentes ao artigo 3e da lnstÍução
CVM 358, à lnstrução CVM 476 e à lnstrução CVM 414 suas altêrâções e aditamentos, no prezo de até
15 (quinze) Dias úteis contados da respectiva solicitação.

recebimento

que tenham

\
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7.5. Obricacão de envio de informacões oela Emissora: A Emissora administrará o pat mônio

separado instituído para os fins desta Emissão, mantendo registro contábir independente do restante

de seu pôtrimônio e elaborando e publicando as respêctivas demonstrações Íinanceiras, em

conformidade com o artigo 12 da lei9.514. Sem prejuizo das demais obrigações constantes deste Termo

de Securitização, a EmissoÍa está adicionalmente obrigada a disponibilizar em sua página na rede

mundial de computadores e na página da CVM, no píazo legalmente estabelecido: (i) as demonstrações

financeiras da Emissoíâ relativas ao exercício social então encerrado, acompanhadas de parecer dos

auditores independentes relativas ào respectivo exercício social, prepaÍadas de acordo com a Lei da5

Sociedades por Ações e com as regÍas emÍtidas pela CVM; (il) as informaçôes peÍiódicas e eventuai5
pertinentes à Instrução CVM n9 4gO, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.

77 4 Emissora obriga-se desdejá a informar e enviar o organograma, todos os dâdos financeiros e atos
societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM 583, que venham a ser
solicitados pero Agente Fiduciáíio, os quais deverão ser devidamente encaminhados pera Emissora em
até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido
organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas,
controle comum, coligadas, e intetrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

7.8. A Emissora obriga-se a fornecer, anualmente, à época do relatórjo anual, declaração assinâda pelo(s)

repÍesentante(s) legal(is) da Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando, confoÍme o caso: (i)
que permanecem válidas as disposições contidas nesta Emissão; (ii) não ocorrência de qualquer das
hipóteses de vencimento antecipado dos créditos rmobiriários e inexistência de descumprimento de
obriSações da Emissora peÍante os Titulares de CRI; (lli) cumprimento da obrigação de manutenção do
registro dê companhia aberta; (lv) cumprimênto dâ obrigação de manutenÉo do departamento de
atendimento eo Titulares de cRr; e (v) quê não forem preticâdos atos em desâcordo com o estetuto
social.

\
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CúUSUtA OITAVA: GARANTüAS

8.1. GaÍantia dos CRt: Os CRt emitidos por mejo do presente Termo de Secu.itização contam com a

Hipoteca como garantiâ de todas as obrigações ora assumidas e, relação aos pontuais pagamentos

devidos perante o(s) Titular(es) dos CRI e adimplir tempestivamente as obrigações de pagamento do

Valor Nominal unitário, dosJuros Rêmuneratórios, das pa rce la s d as Amortizaçôes pro8ramadas dos CRt,

de eventuais encâígos moratórios, e/ou quaisquer Despesas do patrimônio separado constantes deste
Termo de Securitização, inclusive na ocorrência de alguma Hipótese de Vencimênto Antecipado e/ou
evento de pagamento da Multa tndenizatória (em conjunto, ,,Obriracões 

Garantidas dos CRl,,).

8.1.1, É atribuído à Íração ideat do tmóvel objeto da Hipoteca, na presente data, o valor de
RS 19.871.280,00 (dezenove milhões, oitocentos e setenta e um mil dúzentos e oitenta reais),
coÍrespondente a 13% (trez€ por cento) do valor total de avaliação do lmóvel de RS 152.856.000,00
(cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil reais), estabelecido com base no
Laudo de Avaliação ne 25.g69.OOt/7279, emitido em 13 de fevereiro de 2O2O peta Consutt Engenharia
e Avaliações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade dê Osasco, Estado de São paulo, na Rua
Nelson camarto, n-o 393, 19 andar, inscrita no cNpJ/ME sob o ne 48.gE2.971/0001,39. parâ fins dê
vêrificação anual de suficiência das garantias, referido valor não será atualizado periodicamente,

cúusutÂ NoNA: REGTME FtDUcÉRlo E aDMtNtsrRÂçÃo Do parRtMôNto sEpaRADo

9.1. Reqime Fiduciá.io: Na forma do artigo 9e da tei 9.514, a Emissora institui Regime Fiduciário sobre
os Créditos lmobiliários, a CCI e â Hipoteca, incluindo a Conta do patrimônio Separado, constituindo
reÍeridos Créditos tmobiliários, representados pela CCl, lastÍo para a emissão dos CRl.

{
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9,1.1. O Regime Fiduciáíio, instituído pela Emissoía por meio deste Termo de Securitização, será

registrado no Custodiante da CCl, nos termos do artigo 23, paráBrafo único, da Lei 10.931, através da

declaração contida no A!9Àg..lLl deste Termo de Securitização.

9.2. Remuneracão pela Administracão do patrimônio Separado: A Emissora, pela administração do

Patrimônio Separado, fará jus ao recebimento mensal de RS 2.SOO,OO (dois mil e quinhentos reais),

líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizados anualmente pela variação acumulada do lGp_M, ou

na falta destê, ou ainda na impossibiridade de sua utirização, pero índice que vier a substituiro, carcuradas

pto toto die, se necessário ("Remuneracão da Emissora,,).

9.2.1. A Remuneração da EmissoÍa seÍá custeada pelo Devedoí, e será paga mensalmente na

Data de Pagamento dos CRl, com início no mês seguinte ao da emissão dos CRl, até o Íesgate total dos
CRl, inclusive a remunêração (flat e recorrente) da nova instituição que Íealizará a administração dos CRt

e, consequentêmente, do patrimônio sêparado, nomeada pelos titulares de cRl, no caso de substituição
da Emissora por qualquer motivo.

9.2.2. A Remuneração da EmissoÍa continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRl,

caso a Emissoía ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRt, remuneração esta que se.á devida
proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora.

9.2.3. Reestruturacão e inadimolemento dos CRI: Caso qualquer reestruturação dos teÍmos e
condições dos CRtou dos Créditos lmobiliários venha a ocorreraté o pagamento integraldas Obrigaçôes
Garantidas e a mesma implique na elaboração de aditamentos aos Documentos da Operação e/ou na
realização de Assembleias Gerais e/ou nos casos de realização de quaisquer aditamentos aos
Documentos da Operação, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão de CCt e a êste Termo
de securitizeção, sêrá devidâ à securitizadora, pêro Devêdor ou por quem esta indicar (sem excrusão dâ
responsabilidade do Devedor pelo pagamento com recursos que não sejam do patrimônio Separado),

I
,),*

L.
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uma remuneração adicional, equivalente a RS 600,00 por hora de trabalho dos profissionais da

Sêcuritizadora dêdicados a tais atividadês, atualizado anualmênte pela variação acumulada do lGp-M,

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

calculadas prc roto die, se necessáÍio. O Devedor ou quem estas indicarem, deverâo arcâr, com recursos

que nâo sejam do Patrimônio Separado, com todos os custos decorrentes da Íormalização e constituição

dessas akeÍaçôes, inclusive aqueles íelativos a honorários advocatícios devidos ao assessor legal

escolhido a c.itério da SecuÍitizadora, acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor legal.

9.3. Patrimônio Separado: Os Créditos tmobiliários, a CCl, a Hipoteca e a Conta do patrimônio

Separado encontram-se sob o Regime Fiduciário e permanecerão separados e segregados do patrimônio

comum dô Emissora, no Patrimônio Separado, até que se complete a integral liquidação dos CRl.

9.4. obriqacões do Patrimônio separado: Na forma do artigo 11da Lei 9.514, os créditos rmobiliários,

a CCl, a Hipoteca e a Conta do Patíimônio Separado estão isentos de qualqueÍ ação ou execução pelos

credores da Emissora, não se prestando à constituição de tarantias ou à execução por quaisquer dos

credo.es da Emissora, poí mais píivilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes

aos CRl, ressalvando-se, no entanto, eventual atendimento de legislação e/ou Íegltlamentação

específica.

9.5 Manutenção do Patrimônio seoaÍado: A Emissora administÍará ordinaíiamente o patrimônio

Separado, promovendo as diligências nêc€ssárias à manutenção de sua regularidadê, notadamênte a

dos flrrxos dê pagamento das parcelas de Amortização ptoltafiada, Juros Rêmuneratórios e demais

encargos acessórios.

9.5.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução CVM 414, a Emjssora declara /

tit/ r

que:

\
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a custódia da Escritura de Emissão de CCl, em via original, será Íealizada pela tnstituição

Custodiante;

a guarda de todos e quaisquer docúmentos o.iginais que evidenciam a validade e a

eficácia da constituição dos Créditos lmobiliários e da Hipoteca é de responsabilidade da

Emissora; e

a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades que serão

realizadas pela Emissora, ou poíterceiros por ela contratados, cabendo-lhe: (i) a evolução

dos Créditos lmobiliá.ios, observadas as condições estabelecidas no Compromisso de

Venda e Compía; (ii) o recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos

que vierem a ser eÍetuados por conta dos Créditos lmobiliários, inclusive a título de

pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos Créditos tmobiliários, deles dando

quitaÉo; e (iii) a administraÉo e alocação dos recursos mantidos na Conta do patrimônio

Separado.

a)

b)

c)

9.7. Hipótese de Responsabilizacão da Emissora: A Emjssora somente responderá por prejuízos ou

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição

negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidadê do

devidamente comprovada.

cúusuu DÉctMAr AGENÍE FtDUctÁRto

l0 l Decraracões do Aqente Fiduciário: Atuando como representante da comunhão de inteíesses dos
lnvestidores, o Agente Fiduciário declara:

\

legalou regulamentar,

Patrimônio Separado,

I



d)

Íemo de *cutitiroçõo de oMltos lnobtlló os do 35s Y e do 7t Emtssõo .tê ce,dltikodos de Re.ebivels tmob ttÉttos do
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cofipanhio efiittoto .ros cEr e o vótd DistÍtb,,kroío de rtarros e votot5 Mobnótios Lt ra, no qrdrúo& .!e oganae

a) aceitar a Íunção para a qual foj nomeado, assumlndo integralmente os deveres e atribuições

previstos na legislação e regulamentação específica e neste TeÍmo dê SecuÍitização;

b) aceitar integralmente o presente TeÍmo de s€curitização, em todas as suas cláusulas e condições;

c) ter verificado a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente Termo de

Securitização, incluindo a aquisição dos Créditos tmobjliários e da CCI;

e)

nâo se encontraí em nenhuma das situações de conflito de inteíesse previstas na lnstrução CVM

583;

ter recebido e analisado, diligentemente, os Documentos da Ope.ação, para verificação de sua

legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das inÍormações

disponibilizadas pela Emissora e pelo Devedor;

os Créditos lmobiliáíios, a CCl, a Conta do patrimônio Separado e a Hipoteca consubstanciam o
Patrimônio Separado, estando vinculados única e exclusivamente aos CRlj

não tem qualquer impedimento regar, confo.me parágrafo têrceiro do artigo 66 da Lei das
Sociedades por Ações;

h) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e â cumpír com suas

obriSações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutáÍios
necessários para tantoj

que â celebração deste Têrmo de Securitização e o cumprimênto de suas obri8ações aqui
previstas não inÍringem qualquer obriEação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

Í)

8)

I

\



fermo .te Secu tlzcrção dê Ctédibs l,,ob iátios do 35. Sede dd 1. Emistao .b Certifico.tos de ReceblveB tmobitiáttos dd

fftvessb kdtitirodoro 5.A., frt t6do en t2 de Í.,orín de 2Om, entrc d fmvessto !,ê.utithottoro 5.A., 1o quoti.tode de

.omponhlo enissoto ctos CRI e o VótU Dist lbuidora de Ítautos e V,,lotês Mobttttátios t do, no quathhdc de ogenv

Nuciótlo-

asseSuraÍ, nos termos do parágraÍo 1" do artiSo 6 da lnstrução CVM 583, tratamento equitativo

a todos os titulares dos CRI em relação a outíos titulaÍes de valores mobiliários de eventuais

emissôes realizadas pela Emissora, sociedade coligada, contíolada, controladora ou integÍante

do mesmo grupo da Emissora, êm que venha atuâr na qualidade de aSente fiduciário;

não ter qualquer ligação com a Emissora e o Devedor ou sociedade coligada, controlada,

controladora da Emissora, do Devedor ou integíante do mesmo grupo econômico que o impeça

de exercêr suas funções de forma dili8ente; e

i)

k)

atua em outías emissões de títulos e valores mobiliários da Emissora

grupo econômico da Emissoía, conforme descritas e caracterizadas

Teamo.

e de outras sociedades do

no Anexo Vl ao presente

10.2. Deveres do Aqente Fiduciário: lncumbe âo Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

a) exercer suas atividades com boa Íé, transparência e lealdade para com os titulaÍes dos CRI;

b) proteger os direitos e interesses dos titulares dos CRl, empregando no exercício da função o
cuidado e a dili8ência que todo homem ativo e probo costuma empregar na adrninistração de

seus próprios bens;

c) renunciarà função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outíâ
modalidade dê inaptidão e íealizar a imediata convocação da Assembleia Geral, para detibeíaí
sobre a sua substltuição;

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exeícício de suas funções;

\

d)
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fefino rh Se.udaí2oçõo da Üédltos lno liá os do 35s Sé e .to 7t Efilssõo de CpralÍko.los rte R&ebiyets tmobltióttot t o

Íto!.ssld Secwnizodoto 5.A., funodo em 12 de notço .le 2O2O, efiüe o Ítuvessio Secuialzo.hío S,A, nd quotdode de

@mpdnhh cmitsorn dot CBI e o VórA Dlfiibtktom de Íítulos e Volorcs Mohitiótios Ltdo, no quo dode de ogení€

e) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às garantias e

a consistência das demais informações contidas neste Termo dê Securitização, diligenciando no

sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimênto;

f) diligenciar junto a EmissoÍa para que este Termo de Securitização, e seus aditamentos, sejam

registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso de omissão da Emissoía, as medidas

eventualmente previstas em lei;

acohpanhaÍ a prestação das informações periódicas pelâ Emissora, alertando os lnvestidores,

no relatóÍio anual, acerca de eventuais inconsistências ou omissõês de que tenha conhecimento;

acompanhaí a atuaçâo da Emissora na administração do patrimônio Separado por meio das

informações divulgadâs pela Emissora sobre o assunto;

opinarsobíe a suficiência das inÍormaçôes prestadas nas propostasde modificação das condiçôes

dos valores mobiliários;

verificara re8ularidade da constituição da Hipoteca, observando a manutenção de suâ suficiênciâ

e exequibilidadej

examinar proposta de substituição de bens dados em garantia manifestando sua opinião a

respeito do assunto de Íorma justificada;

h)

i)

k)

intimar, confoÍme o caso, a Emissora e o DêvedoÍ a reforçar a garantia atrelada aos Créditos

lmobiliários, na hipótêse de sua deterioração ou depreciaçãoj



m)

femo de Secuitizoção de Crédlbs lmob látios ttd 35. SéÍe.to ,e Emissão rte Cêdficodos de RecebÍyeit t',obtlÚtlos tto

Ítuvessb Sccufltl2odotv 5.A., frn o.to êm üt th n oryo de 2Om, cntre o l,Íoeêtslo Sê.utt rodoto 5,A., no quotiatoate dê

componhio êmbsoro dos CRI e o Vótü Dffiudoto .te Íltutos e Votorcs Mobltiótros Latu, no quoldo.te dê Glgenae

Nuciótb.

solicitar, quando julgar necessário para ofieldesempenho de suasfunçôes, certidões atualizadas

dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda pública, canórios de protesto, das Varas de

Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública ou olitros órgãos pertinentes, onde se localiza a sede

do estabelecimento pÍincipal da Emissora ê do Devedor;

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou do patrimônio

separado;

o)

n)

r)

convocar, quando necessário, Assembleia Geral, através de anúncio publicado pelo menos por

três vezes, nos órgãos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas publicaçóes;

p) compêrecer às Assembleias Gerais a fim de prestar as inÍormaçóes que lhe forem solicitadas;

mediante, inclusive, gestõesq) manter atualizada a relaÉo de Titulares de CRI e seus endereços,

junto à Emissora e escriturador;

fiscalizar o cumprimento das cláusulas coníantes deste Teímo de Securitização, especialmente

daquelas impositivas de obíigações de fazer e de não fazeí; e

comunicar aos Titulares de CRI qualquer inâdimplemento, pela Emissora, de obrigações

Íinanceiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações rêlativas a garantias

eacláusulascontratuaisdestinadasaprotegerointeressedostitularesdeCRlequ€eíabelec€m

condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências paÍa os

titulares de CRI e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo

de 7 (sete) Dias Úteis, conforme previsto na tnstrução CVM 583.

5)
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10.3. Remuneracão do Aeente tiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como

remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhê competem, nos termos da lei € deste

Termo de Sêcuritização, pârcelas anuais no valor de RS 16.000,00 (dezesseis mil r€ais), sendo a primeira

parcela devida no 5e (quinto) Dia Útil a contar da Data de tntegralização ou 30 (trinta) dias a contar da

presênte data, o que ocorÍer primeiro, e as demais, nas mesmas datas dos anos subsequentes.

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

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

calculada e devida propoícionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

10.3.2. A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a prestação dos serviços

e que sejam consideradas necêssárias ao exeÍcício da funÉo do A8ente Fiduciário,
exemplificativamentê: publicações em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia Geral, ata
da Assembleia Gerar, anúncio comunicando que o íeratório anuar do Agente Fiduciário encontra-se à

disposição etc.), notificaçôes, extraçâo de certidôes, contatos telefônicos, despesas com viagens e

estadias, transportes e alimentação de seus a8entes, contratação de espêcialistas, tais como auditoria
e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas ê despesas

cartorárias relacionadas aos termos dê quitâção, que sêrão dê responsabilidade da Emissora, que se

valerá para tanto dos recursos do Patrimônio Sepârado, devendo ser pagas ou reembolsadas no prazo

de até 2 (dois) Dias úteis a contar do aviso que lhe for expedido.

10.3.2.1. As dêspesas acima deverão ser previamente aprovâdas por escrito pela

Emissora, na qualidade de responsável por monitorar o patrimônio Separado; e

70.3.2.2. As despesas não pagas ou reembolsadas pela Emissora, sem prejuÍuo das
medidas de cobrança que poderão ser adotadas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, serão
cobertas com os recursos do patrimônio Separado, especialmentê do Fundo de Despesas, ou, na sua

!i:



Íemo de Secu tizoção .te Oéditos lmobillátlos do 35s Série do t. Emissõo tt Certili.ados de Bêceblveis tmob iiitlos do

Tnvessh secuitizodoto s.A., ftntodo em t2 th moÍço de 2020, entrê c fftvessto securittrodo.o s,a., no quo dode de

cofiponhh efiissoro dos cRr e o vótd Dtsttibuiítoru de Ttulos e vobtes Molrtióttot Ltdo, no quot.hde de oEenb

fit u.ttÉrio.

insuficiência, pelos lnvestidores, mediante pagamento

respectivos comprovantes, ou mediante reembolso,

observando-se, neste último caso, que a Emissora será

despesas previamente e por esc to.

dâs respectivas faturas acompanhadas dos

a exclusivo critério do Agente Fiduciário,

comunicada, sempre que possÍvel, sobre tais

10.3.3. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer dâs remuneraçôes ou pagamento ou
reembolso de despesas previstas no item 10.3., acima, estará sujeita à multa moratória não

compensatóriê de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês ou frâção, ficando o valor do débito sujeito ainda a atualização monetáíia pelo lpCA,
os quais incidirâo desdê a data da mora até a data de efetivo pagam enlo, calcutados pro ruto die.

10.3.4. As parcelas de Íemuneração referidas acima seÍão atualizadas anualment€ pelo lpCA ou,
na sua falta, pelo mesmo substituto nos termos deste Termo de Securitização, a partir da data do
primeiro patamento, até as datas de pagamento seguinte.

10.3.5. O valor das pa.celas da remuneração do Agente Fiduciário, conforme previsto acima,
serão acrescidas de: (i) lmposto Sobre Serviços de qualquer natu.eza (lSS); (ii) p.ogÍama de lntegração
social (Prs); (iii) contribuição para Financiamento da seSuíidade sociar (coFrNs) e (iv) quaisquêr outros
impostos que venham a incidir sobrê e remuneraÉo do Agente Fiduciárjo, excetuando_se o lmposto de
Âehda e â CSLt, nas alíquotas vitentes nas datas de cáda pagamento.

10.3.6. A remuneração reÍerida no item 10,3., acima, não inclui as despesas mencionadas na
Cláusula Décima Terceira abaixo.

10.3.7. A remuneraÇão referida no item 10.3. será paga mediante depósito na conta corrente do
Agente Fiduciário a ser indicada por êste no momento oportuno, servindo o comprovante do depósjto
como prova de quitação do pagamento,

I
t\
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Íe no dê s.cutithofio de c!éttibs r,r!,'â/lkários do js, séde do ,, E ntsÃo de certlkotbs de Rec.bieef tmobnrÉtíos do

Íruvcsslo *cütithodo,o s.aL, frtnúdo ên ,2 de morço d. m20, .ríae o ftu}P.tsía *dtdtizodoto s.a., no quoldode dê
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Nuclárlo.

10.3.8. A pÍimeira parcela dos honorários do Agent€ Fiduciário poderá seÍ faturada por qualqueÍ

empresa do Brupo econômico, incluindo mas não se limitando, a vórtxs€rviços Fiduciários Ltda., inscrita
no CNPJ ne 17.595.680/0001-36.

10.3.9. O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência do Devedor no pagamento das
despesas a que se referem os incisos acima por um período superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos
Titulares dos CRI adiantamento para o patamento de despesas razoáveis e comp.ovadas com
píocedimentos letais, judiciais ou administrativos quê o Agente Fiduciário venha a incoríer para
resguaÍdar os intêresses dos Titulerês dos CRl, despesas estas que deveíão ser previamente aprovadas
pelos I'itulaíes dos CRl, e adiantadãs poí estes, na proporção de seus créditos, e posteriormente,
.essarcidâs pêlo Devedor, sendo que as despesas a sêrem adiantadas pelos Titulares dos CRl, na
proporção de seus créditos, (i) incruem os gastos com honorários advocatícios de terceiro,, depó,itos,
custas e taxasjudiciá.iâs nas ações propostas peloaSente Fiduciário ou decorrentes de ações contra ere
propostas no exercício de sua função, decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora, ou
ainda que comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da
comunhão dos Titurares dos cRr; as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais deco*entes da
sucumbência em ações iudiciais serão iguarmente supoÍtadas peros Titurares dos cRr bem como sua
remuneração; e (ii) excruem os Titurares dos cRr impedidos por rei a fazê-ro, devendo os demais Titurares
dos CRI ratear as despesas na proporÉo de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá
posterior .eembolso aos Titulares dos CRt que efetuaram o rateio em proporção superior à proporção
de seus créditos, quando de eventuâl recebimento de recursos por aqueles Tatutares dos CRt que
estavam impedidos de rôtear despesas .elativas à sua paíticipação e o crédito do Agente Fiduciário por
despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou Íearizar créditos dos Titurares dos cRr que não /
tenha sido sardado na forma prevista acima será acrescido à dívida da Emissora, tendo preferência sobre 1
estas na ordêm de pagamento. 

/
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10.3.10. O Agente Fiduciário não antecipará Íecursos para pagamento de despesas

decoÍrentes da Emissão.

10.3.11 Em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora e/ou Devedor, ou
de reestruturaÉo das condições da opeÍação, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração
adicional equivalente a Rs 5oo,oo (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado às
atividader relacionadas à Emissão. A mesma remuneração será devida quando dâ participação em
assembleias, análise e celebração de aditamêntos, conferências telefônicas e reuniões presenciais,
remuneração esta a ser paga no prazo de 10 (dez) dias após â conferência e aprovação pela EmissoÍa do
respectivo "Relatório cle Horas,,.

10.4, Substituicão do Asente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá se. substituído nas hipóteses de
ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro
caso de vacáncia, devendo ser realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de
qualquer desses eventos, Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário.

10.4.1. No caso de renúncia dê suas funções, em vjrtude da superveniência de conflitos de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão, permanecer no exercício dessas funções pelo
pÍazo de até 30 (trinta) dias após a data de solicitação da renúncia, devendo, ainda, fornecer à Emissora
ou a quem esta indicar, em até 30 (trinta) dias da data de sua renúncia, cópia de toda a escrituração,
co.respondência e demais papéjs relacjonados ao exercício de suas funções.

10.4.2. A substituição do agente fiduciário deve ser comunicada à CVM,
Dias Úteis, contados do aditamento ao presente Termo de Securitizêção, nos
lnst.ução CVM 583.

no prazo de até 7 (sete)

termos do artigo 7e da

\
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10.4.3. Em nenhuma hipótese a função de agente fiduciário poderá

superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser realizada assembleia dos

escolha do novo agente Íiduciário.

ficar vaga poí peÍíodo

Titula.es dos CRI para a

10.4.3.1. Se a convocação da assembleia mencionada no

ocorrer até 15 (quinze) diês antes do final do prazo acima referido, caberá

imediata convocação.

item 10.4.3., acima,

a Emissora efetuar

não

5Ua

10.5.

a)

b)

c)

pelo voto dos tnvestidores em Assembleia Geral convocada pelos lnvestidores titulares de, no
mínimo, 10% dos CRt em Circulação;

por deliberação em Assembleia Gêral, na hipótese de descumprimento dos deverês previstos no
anigo 13 da t-ei 9.514; ou

nas hipóteses de dêscumprimento das incumbências mencionadas no item 10,3, acima.

10.6, AEente Fiduciáriosubstituto: O aSente fid uciá rio ele ito em substituição nos termos do item 10.5.,
acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação
aplicávele deíe Termo de Securitizaçjo.

I
10.7. Aditamento do Termo de Securitizacão: A substituição do Agente Fiducjário em carate, I
permânente deverá ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitizeção. I

Hipóteses de Substituicão do AEente FiduciáÍio: O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

pela CVM, nos termos da legislação em vitor;

d)
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10.8. Nomeacão de Acente Fiduciáíio pelos Tltulares dos CRI: Os lnvestidorês, após o enceíramento

do prazo para a distribuição dos CRt, podeíão nomeaí substituto ao Agente Fiduciário, em Assembleia

Geral especialmente convocada para este fim, por meio dê voto de lnvestidores que representem, no

mínimo, 75% (setenta e cinco poÍ cento)dos CRt em Circulação.

l0.9 lnadimolemento da Emissorai No caso de inadimpremento da Emissora, o Agente Fiduciário

deverá usar de toda e qualquer ação para protegeÍ diíeitos ou defender interesses dos lnvestidores,

devendo paaa tanto:

a) declaÍar, observadas as condiçôes estabelecidas no Compromisso de Venda e Compra e neste

Termo de Securitização, antecipadamente vencidos CÍéditos lmobiliários e cobrar seu principal

e acessórios;

b) executar a Hipoteca, observado o disposto nos seus

aplicando o produto no pagamento, intetral ou

lnvestidores;

respectivos instrumentos de constituição,

proporcional dos CRl, em benefício dos

c) tomar qualquer pÍovidênciâ

d) representaa os lnvestidores

extrajudicial, intervenÉo ou

necessária pâra que os lnvestidores realizem sêus créditos; e

em processos de falência, insolvência, recuperaçâo judicial ou

liquidação extÍajudicial da Emissora.

10.9.1. O Atente Fiduciário somente se eximi.á da responsabilidade pela nâo adoção das medidas
contempladas nos itens "a" a ,,d,', da Cláosula 10.9., acima, se, convocada Assembleia Geral, esta
assim o autorizar po. deliberação da unanimidade dos CRI êm Ciículação.

\
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10.10. outras Emissóes: o Agente FiduciáÍio decrara têr atuado como Atente Fiduciário nas emissões

de valores mobiliáÍiot objeto de ofertas públicas ou privadas, feitas pela Emissora, por sociedadê

coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo gíupo da EmissoÍa, nos termos do § 2e do

artiSo 69 da lnstrução CVM 583, listadas no Anexo Vt ao presente Teímo.

cúusur.A DÉoMA pRtMEtRA: TRANsFERÊNctA DAADMtNtsTRAçÁo E uqutDAçÂo Do PATRtMôNto
SEPARAOO

11.1. Liquidacão do patrimônio Seoarado: Câso seja verificada a ocoríência de qualquer um dos
eventos abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do
Patrimônio SepaÍado ou promover â liquidação do patrimônio Separado, na hipótese de a Assembleia
Geral, observado o quórum estabelecido na Cláusula 12.11.1, abaixo, delibeÍar sobÍe tal liquidaçãol

a) pedido por parte da Emissora de qualqueÍ plano de recuperação judicial ou extrajudicial a
qualquer credor ou classe de credores, independentêmente de te. sido requerida ou obtida
homologação judicialdo referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperaçãojudicial,
independentemente de deferimento do pÍocessâmento da recupe.ação ou de sua concessão
pelo juiz competente;

b) pedido de falência formulado por teÍceiros em face da Emissora e não devidamente elidido ou
cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; ou

c) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora.



Íê.mo de ,.c/rmzoçio de cruitos ,r,,obrháttos do 3st kttê do t, Efiissão de cedtficodos de RecebilrJk tnobilatios do
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@npo tio embsoro dos CR, e o VóíE Dtto,buktotu de fÍtulos e Votore, Moúliótlos aúo, no qud dode de ogcnte
Nu.brb.

11.2.1. Observado o procedimento pÍevisto na Cláusula Décima Segunda, abaixo, a assembleia
geral mencionada no item 11,2., acima, deverá ser convocada mediante edital publicado por tíês vezes,

com antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação, e instalôr_se_á, em primeira
convocação, com a presença dê titulares que repaesentêm, pelo menos, metade dos CRI em Circulação
e/ em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas por titulares
que representem, no mínimo, 50% {cinquenta por cento) dos CRt em Circulação.

Separado, ou pela continuidade de sua

a remuneração desta última.

b)

11.3. Deliberacão pela Assembleia GeÍal: Na hipótese descrita na cláusula 11.2., acima, a Assembleia
Gerâl deverá dêliberar pela liquidação do patrimônio

ôdministração por nova securitizadora, fixando, neste càso,

t7.4.
: Além da hipótese de insolvência

da Emissora com relação às obrigações da presente Emissão, a critério da Assembleia Geral, obseívado
o quórum estabelecido na Cláusula 12.11.1., abaixo, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo
podeÍá ensejar a assunção da administração do patrimônio Separado pelo Atente Fiduciário, para fins
de liquidá-lo ou não, conforme itens 11.1a 11.3, acima.

a) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obri8ações não pecunlárias
p.evistas neste Termo de Securitização, desde que por culpa exclusiva e não justiflcável da
EmissoÍa, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio Separado poderá ocorrer desde
que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 90 (noventa) Dias Uteis, contados do
recebimento pela Emissora da notiÍicação formal e comprovadamente realizada pelo Agente
Fiduciário; ou

inadimplemento ou mora, pela EmissoÍa, de qualquer de suas obrigações peruniáriàs p ,"rrrr", f
nêste Termo de securitiração, desde que poÍ curpa exclusiva e não iuíificáver da EmissoÍ 

", 
*.aJ 
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que, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal
inadimplemento ou moÍa perdure por mais de 5 (cinco) Dias úteis, contados do Íecebimento
pela Emissora da notificação formal ê comprovadamente realizada pelo Atente Fiduciário.

11.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 5

CúUsUI.A DÉcIMA sEGUNDA: AssEMBI.EIA GERAL

72.7.

Cláusulas 11.1 e 11.4 deverá ser

(cinco) Dias úteis.

Realizacão dâ Assembleia Geral: Os lnvestidores podeÍão, a qualquer têmpo, reuniÍ_se em
assembleia geral de titula.es dos CRl, a fim de deliberar sobre matéria de lnteresse da comunhão dos
lnvêstidores ("AECEL|9E.tqgIe!,,).

12.2. Comoetência oara Convocacão: AAssembleia Geralpoderá serconvocada peloAgente Fiduciário,
pela Emissora, pela cvM e/ou por lnvestidores que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos
CRlem Circulação.

12.2.1. lndependentemente

Seral a que comparecerem todos os

da convocaçâo aqui prevista, é consideÍada regular a assêmbleia
lnvestidores.

12.2.2. A convocação da Assembleia Geral por solicitação dos Investidores deverá (i) ser diri8ida
à Emissora ou ao Agente Fiduciário, que devem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contôdo do
recebimento, realizar a convocação da Assembleia Geral às expensas dos requeÍentesj e (ii) conter
eventuais documentos necessários ao êxêacício do direito de voto dos demais lnvestidores.

12.2.3.A Emissora ou o Agente Fiduciário devem disponibilizar aos lnvestidores todas as /i

informeções ê documêntos nêcessários eo êxercício do di.êito de voto na dâta a. 
"onro."cão 

a. ,l
Assembleia GerãI. 

| ^At' \
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123 lêqislacão Aoricá ver: Apricar-se-á subsidiariâmente à Assembreia Gerar, no que couber, o disposto
na Lei 9.514 e na Lei das Sociedades por Açôes, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

12.4. Convocacão: Exceto na hipótese prevista no art. 14, s 2s, da Lei ne 9.514/97, a convocação da
Assembleia Geral dos Iltulares dos CRI far_se,á mediante edital publicado por três vezes, com a

antecedência de 20 (vinte)dias, nos veículos utilizàdos para publicação le8al da Emissora. A Assembleia
Geral instalar-se-á (i) em primeira convocação, com a p.esença de titulares dos cRl que representem,
pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação, e (ii) em seEUnda convocaÉo, com
qualquer número de presentes, sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria absoluta do valor
totaldos CRt em circulação.

12 5 !o!g cada cRrconferiÍá a seu tituraro direito a um voto nas Assembreias Geíais, sendo admitida
a constituição de mandatários, tnvestidores ou não, observadas as disposições da Lei da s Sociedades por
Ações.

12.5.1. Somente podem votar na Assembleia Geral os tnvestidores
na data de convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais
constituídos há menos de 1 (um)ano.

inscritos nos registros dos CRt

ou procuradores legalmente

12.5,2.Os tnvestidores podem votar por meio de processo de consulta forma, escÍita ou
eletrônica, desde que observadas as formalidades aqui previstas.

12.5.3. Não podem votar nas Assembleias Gerals e nem fazer parte do cómputo para fins de
apuraçâo do quórum de aprovação (i) a Emissora, seus sócios, diretores e funcionários e respectivas
partes relacionadas; {ii) os prestadores de serviço dâ Emissão, seus sócios, diretores e funcionários ê t,

\.
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respectivas partes relacionadas; e (iii) qualquer lnvestidor que tenhâ interesse conflitante com os

interesses do Patrimônio SepaÍado no assunto a deliberar.

12.5.4.As vêdações previstas na Cláusula 15.2.3 acima não se aplicam quando (i) os únicos
lnvestidores dos CRI forem as pessoas mencionadas na Cláusula 15.2.3, ou (ii) houver aquiescência
expressâ da maioria dos demais lnvestidores, manifestada na própria Assembleia Geral, ou em
instrumento de procuraÉo que se refira especificamente à Assembreia Gerar em que se dará a
peÍmissâo de voto.

12.6. Quóruns: para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da
Assembleia Geral de Titulares dos CRl, serão considerados os CRt em Circulação. Os votos em branco
também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral de Titulares
dos CRl.

12.7. Comparecimento do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá compaÍecer à Assembleia
Geral ê prêstar aos lnveíido.es as informações que lhe forem solicitêdas.

12 8 Presidência: A pÍesjdência dâ Assembreia Gerar câberá ao representante da Emissora ou do
Agente Fiduciário

12 9 Dispensa de convocacão: rndependentemente das formaridades previstas na rei e neste Termo
de Securitização, será considerada regurar a Assembreia Gerar a que comparecerem os tituraíes de todos
os CRI em Circulação.

12.10. Deliberacões: Exceto se de outÍa Íorma estabelecido neste Termo de Securitização, todas âs
deliberâçôes, sêrão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de âprovação equivâlente t,

\
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a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares de CRI presentes na refeíida Assembleia de
Iitulares de CRl.

12.12. Validade: As deliberaçôes tomadas em Assembleias Gerais, observados os rêspectivos quóruns
de instalação e de deriberação estaberecidos neste Termo de securitização, sêrão consideradas váridas
e eÍica2es e obrigarão todos os Titularês dos CRl, quer tenham comparecido ou não à Agsembleia Geral,
e, ainda, nela tenham se abstjdo de votar, ou votado contra, devendo ser divulgado, pela Emissora, o
resultado da deliberação aos Titulares de CRl, na Íormê da regulamentação da CVM, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias contado dâ realização da Assembleia Geral.

12.13. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lav.adas das Assembleias Gerais serão
encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio dê lnformaçôes periódicas e
Net, não sendo necessária a sua publicação em jornais de grande circulação,
cont.ário na própria assembleia determinando a publicação de sua ata.

cúusutÂ DÉctMA TERCE|RA: oEspEsas Do pATRtMôNlo sEpARÂoo

Despesas do Patrimônio Seoarado: São despesas de responsôbilidade do patrimônio Separado:

as despesas com a gestão, cobrênça, realização, administração, custódia e tiqujdação do
Patrimônio Separado, incluindo, sem limitação, a Rêmuneração da Emissora, os RecuÍsos paÍa
ManutenÉo do patÍimônio Separado e as despesas refeÍentes à sua tÍansferência para outra
companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o ASente Fiduciário vir a
assumir a sua administ.ação ou ljquidá-lo;

es despesãs corh têrceiros especialistâs, advogados, 83, CVM, ANBIMA, despachântes, auditores
ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação,

Eventuais - Empresas

salvo deliberação em

13,1.

a)

b)

h
\
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depósito judicial e sucumbência, inco.ridas para resguardar os interesses dos Investidores, do
Agente Fiduciá.io e/ou e da Emissora e realização dos Créditos lmobiliários integrantes do
Patrimônio Separado, que deverão ser, semprê que possível, previamente aprovadas e pôtas
pelos mesmos titulares. Tais despesas incluem também os gastos com honorários advocatícios,
depósitos, custas e taxas judiciárias nas açôes propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela
Emissora ou contra a Cedente, nos termos das cláusulas 5.1. e 5.2. do Contrato de Cessão, o
Agente Fiduciário e/ou contrâ e Emissora intentadas, no exercÍcio de suas fl.rnções, ou ainda que
lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos
lnvestidorês, ou Emissora dos cRl, bem como a remuneração e ás dêspesas reembolsáveis do
Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permaneceí em inadimplência por um período
superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia do tnvestidor
para cobertura do risco da sucumbênciaj

as despesas com publicaçõês, notificações, transporte, alimentação, viaSens, estadias e demais
mencionadas no subitem 10.3.2, acima, necessárias ao exercício da função de Atente Fiduciário,
durante ou após â prestação dos serviços, mas em razão desta, serão arcadas pero patrimônio
Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente por escrito pela Emissora, na
qualidade de administradoÍa do patrimônio Separadoj

os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou
reconhecida, deÍorma a representar, cleÍorma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os CRI e/ou sobíe os Créditos Imobiliá.ios;

as perdas, danos, obrlgaçôes ou despesas, incluindo taxas e honorários advocâtícios arbitrados
pelojuiz, decorrentes de sentença tíansitada em iulgado e irrecorrivelcontra a qualtenham sido
esgotados todos os íecursos admitidos em lei, resultantes diretamente da Emissão, exceto se tâis

c)

d)

e)

I
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perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa

por parte da Emissora ou de seus administradoÍes, empÍegados, consultorese agentes, conforme

vier a seí determinado em decisão judicial tíânsitada em jul8ado proferida pelo juízo

competente; (ii) sejam de responsabilidade do Dêvedor ou puder seÍ a êlê atribuído como de sua

responsabilidade; (lll) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte do Devedor

ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes;

a5 despesas previstas no item 10.3, acima, e subitens, refêrentes à rêmuneração do Agente

Fiduciário e lnstituição Custodiante, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o

Agente FiduciáÍio venha a incorrer no decorrêr da emissão relacionada aos termos de quitação;

a5 despêsas incorridas pela Emissora com a manutenção do registro e custódia da CCl,

representativas dos Créditos tmobiliáÍios;

s)

h)

f)

i)

73.2.

despesas com realização, atualização e/ou

realização destê serviço pelos hvestidores;

monitoÍamento de .otrrq, em caso de solicitação de

e

demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicávelou neste Termo de Securitização.

Hipótese de lnsuficiência do patrimônio Seoarado: Considerândo-se que a responsabilidade da

Emissora se rimita ao Patrimônio separado, nos termos da Lei 9.514, caso o patrimônio separado seja

insuficiente para aÍcar com as despesas mencionadas no item 13.1, acima, tais despesas serão

suportadas pelos tnvestidores, na proporção dos CRttitulados por cada um deles.

13.3. Resoonsabilidade dos lnvestidores: Observado o disposto nos itens 13.1 e 13.2, acima, são de

responsêbilidade dos lnvestidores, que deveÍão, sempre que possível, ser previamente apÍovêdas e

Pâgas pelos mesmos titulaíes:

}

I
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a)

b)
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c)

eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRl, não compreendidas na

descÍição ãcima;

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus dirêitos e preríogativas, caso não

haja Íecursos suficientes no patrimônio Separado; e

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento nos CRl.

13.3.1. No caso de destituição da Emissora nos teÍmos previstos neste Termo de Securitização,

os recursos necessários para cobriÍ as despesas com medidas judiciais ou extrajudicjais

necessárias à salvaguaída dos direitos e prerÍogativas dos lnvestidores deverão ser
previamente aprovadas em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI e adiântadas ao Agente

Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respecüva aprovação.

13,3.2. Em razão do disposto na alínea .,b,, do itêm 13,3, acima, as despesas a serem adiantadas
pelos lnvestidores à Emissora, na defesa dos interesses dos lnvestidores, incluem (a) âs

despesas com contrataÉo de seíviços de auditoria, assessoÍia legâ1, fiscâ1, contábil e de outros
especialistas; (b) as custas judiciais, emorumentos e demais taxas, honorários ê despesas

incor.idas em decorência dos procedimentosjudiciais ou extíajudicjais propostos, objetivando

sâlvaguardar, cobrar e/ou executar os Créditos lmobiliários; (c) as despêsas com vra8ens e

estadias incorridas pelos administradores da Emissora e/ou pelos prestadores de serviços

eventualmente por ela contÍôtâdos, desde que relacionados com as medjdas judjciais e/ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobÍança dos créditos oriundos da

ccli (d) eventuais indenizaçôes, murtas, despesas e custas incoríidas em decorrência de

eventueis condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pele

§
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Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia prévia dos lnvestidores para cobertura do risco

da sucumbênciaj e (e)a remuneÍação e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário.

CúUSU|Á oÉcIMA qUARTA: TRATAMENTo TRIBUÍÁRIo APtIúvEI Aos INvEsTIooREs

14.1. Os hvestidoíes não devem consideíar unicamente as informações contidas nesta cláusula para

fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRt, devendo consultar sêus próprios

assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros

tributos, que não o imposto de renda, eventualmente aplicáveis a êsse investimento, ou a ganhos

porvêntuÍa auferidos em operações com CRl.

lmposto de Renda (tR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

14.2 como regra geíal, o tratamento fiscar dispensado aos rendimentos e ganhos rerativos a cRr é o

mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.

14,3. A princípio, os rendimentos em CRlauferidos por pessoas ju rídicas não Íinanceiras estâo sujeitos

à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte, a ser calculado com base na âplicação de alíquotas

re8Íessivas, de acordo com o pra2o da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento

e oitenta) dias: ôlíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e

oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos

e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte)dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiÍos e cinco décimos

por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por cento).

14.4. Com relação aos investimentos em CRt realirados poÍ instituições financeiras, fundos de

invêstimento, seguradoÍas, por entidades de previdência privada Íêchâdas, entidades de prêvidência

q
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complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores

mobiliários e sociedades de aÍrendamento mercantil, há dispensa de retenção do tRRF_

14.5. Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão isentos de imposto

de renda na fonte e na declaração de ajuste anual (artigo 3", inciso ll, da Lei 11.033/2OOa).

14.6. Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte,

ou seja, o imposto não é compensávêl (arti8o 76, inciso , da Iei8.981/1995). Asentidades imunes estão

dispensadas da retenção do imposto na Íonte desde que declarem sua condrção à fonte pagadoía (artigo

71, da Lei 8.9E1/1995].. En f2lO4/2OL8, ioi declârâda inconstitucional, pelo Supremo TÍibunat Fedêrat,

o aÍt.72, paéüaÍo 7e, da Lei ne 9.532/1997 que previa que os rendimentos e ganhos e capital auferidos

em aplicaçôes financeiras de renda fixa e variável não estavam abrangidos pela imunidade prevista no

caput do mesmo artigo.

14.7. No caso de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil (e não sujeitas a regras especiais de isenção

ou imunidade), o rendimento devêrá seÍ computado na base de cálculo do lmposto de Renda da pêssoa

Jurídicâ e da coôtribuição social sobre o Lucro Líquido. As alhuotas do lRpJ correspondem a 15% (quinze

por cento) e adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calcurado sobre a parcela do lucro rear

que exceder o equivalente a RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil Íeais) por aôo.

14.7.1. O IRRF, na Íorma descrita acima, dâs pessoas juÍídicas não-financeiras tributadas com base no

lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o

diÍeito à compensaÉo quando da apuração do tRpJ (ou ainda restituição, se for o caso).

14.7.2. A alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas em geral, corresponde a 9% (nove por cento), sendo

que para as pessoasjurídicas financêiras e entidades equipâradas a alíquota foi majorada para 20% (vinte

t,
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poí cento) no período compreendido entre 1e de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e 15%

(quinze poÍ cento) a partir de 1e de janêiro de 2019.

14.7.3. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da CSLL é de 17% (dezessete por cento) para o

período entre 1e de outubro de 2015 ê 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por

cento) a partir de le de janeiro de 2019-

14.8. As carteiras de fundos de investimentos estão, êm íegía, isentas de imposto de renda.

14.9 Em relação aos investidores rêsidentes, domiciliados ou com sede no êxterior que invêstirem em

CRI no país de acordo com as normas previstas na R€solução n9 4.373, emitidâ pêlo Conselho Monetário

Nacional em 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujêitos à incidência do IRRF à

alíquota de 15% (quinze por c€nto). Exceção e Íeita para o caso de investidor domiciliado em país ou

jurisdição considerados como de tributação favoíecidâ, assim entendidos aqueles que não tributam a

renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento). No câso de invêstidor não-

residente no Brasil que seja pessoa física, aplica-se a mesma isenção do IRRF aplicável aos residentes

pessoas físicas.

Contribulção ao Programa de lntegração social (Pls) e Contribulção para o Financiamento da

Seguridedê Social (COFINS)

14.10. A PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurídicas ou a elas

equipaíadas, consideíando-se, a dependeí do regime aplicável, a totalidade das íeceitas por estas

auferidas, independentemente do tipo de atividade exeÍcida e da classificação contábil adotada parâ

tais receitas.

lr
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14.11. No tocante ao regime cumulativo, a contribuição ao pls incrde à alíquota de 0,65% (sessenta e

cinco centésimos por cento), e â COFINS incide à alíquota de 3% (três por cento) ou 4% (quatro por

cento), conforme o caso. No regime nâo-cumulativo do plS: (i) a alíquota aplicávêl é de 1,65% (um inteiro

e sessenta e cinco centésimos por cento) para o PIS e 7,6% (sete inteiros e sessenta centésimos por

cento) para a COFINS; e (ii) o valor das contribuiçõês apurado pode sêr compensado com créditos

decorrentes de certos custos e despesas incorridosjunto a pessoas jurídicas brasileiras.

14.12. A remuneraçâo conferida a título de pagamento dos juros dos CRt aos investidoíes pessoas

jurídicas constitui receita financeira. Para os invêstidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as

receitas financeiías auÍeridas estão suJeitas à tributaÉo pelo pls e pela COFINS às alíquotas de 0,65%

(sessenta e cinco centésimos por cênto) parâ o pts e 4% (quatro por cento) parâ â COFINS, nos termos

do Decreto nq 8.42612015.

14.13. No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, como re8ra geral a

remuneração conferida a título de pagamento dos.iuros dos certÍicados de recebíveis imobiliários

constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PtS e à COFtNS, face a revo8aÉo

do parágrafo 1e do artigo 3e da Lei ne 9.718/1998, pela Lei ne 11.941/2009.

14.14. É importante ressalvar que no caso das pessoas ju ríd icas que tênham como atividade principal a

exploraÉo de opeÍações Íinanceiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades

assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos jLlíos dos CRt é considerada, pela

Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geíal da Fazenda Nacional, como receita operacional

dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PtS e pela COF|NS,

na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

14.15. Sobíe os rendimentos auferidos por investidoíes pessoas físicas não há qualqúer incidência dos

referidos tributos. ln/,

\
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lmposto sobre Operaçõês Financeiras (lOFl

14,16. lmposto sobre Operações Financeiras de Câmbio (,,lOF/Cámbio,,): Re8ra geral, as operações de

câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados Íinênceiros e de capitais

de acordo com as normas e condições pÍevistas pela Resolução 4373, inclusive por mêio de operações

simultâneas, incluindo as opeíações de cámbio relacionadas aos investimentos em CRl, estão sujeitas à

incidência do IOF/Cámbio à alíquota zero no inSresso e à alíquota zero no íetoíno, conforme Decreto

6.306/2007. Em qualquer caso, a alíquota do tOF/Câmbio pode sêr mâjorada a qualquer têmpo por ato

do Poder Executivo, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a transações

ocorridas após este eventual aumento.

14.17. lmposto sobíe OpeÍações Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários: As operaçôes com CRI

estão sujeitas à alíquota zero do |OF/fítulos, conforme Decreto 6.30612007. Em qualquer caso, a

alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do poder Exêcutivo, até o

percentualde 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento)ao dia, relativamente a transações

ocorridas após este eventual aumento.

CúUsUI.A oÉcIMA quIÍ{TA: PUBucIDADE

15.1.Publicacões: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Tltulares dos CRl, bem como as

convocações para as Assembleias Gerais dê Titulares de CRl, deverão ser veiculados conforme política

de divulgação da Emissoía, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, sendo quê todas as

despesas com as reÍeridas publicações serão arcadas pelo PatÍimônio Separado.

cúusur.a DÉctMA sExrA: REGtsrRos E DECTARAçÕES
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16.1. Registro do Termo de Securitizacão: O presente Termo sêrá registrado no Custodiante da CCl,

nos termos do parágraÍo único do anigo 23 da Lei 10.931.

15.2. Declaíacões: Em atendimento ao item 15 do anexo lll da lnstrução CVM 414, são apresentadas,

substancialmente nâ forma dos Anexos , lll, lV, e V ao presente Têrmo de Securitização, as declarações

emitidâs pelo Custodiante, pelo Coordenador Líder, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário,

rêspectivamente.

cúusur.A DÉcrMA sÉnMA: Rtscos

17.1. 8E§9!: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pêlo

potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regulamentação espêcífica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto aos demais

panicipantes da Oferta e aos próprios CRl, objeto desta Emissão. O potencial investidoÍ deve ler

cuidadosamente todas as informaçôes que estão descíitas neste Termo de Securiti2ação, bem como

consultar seu consultor de investimentos e outros proÍissionais que julgaí necessários antes de tomar

uma decisão de investimento:

Risços dc Operução

Nõo exíne iurlsprudêncío ossentodo ocerco do *atrklzolão, o que pode ccorretor perdos por pdrte

dos lnvestidores

Toda a arquitetura do modelo financeiÍo, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de

rigoÍes e obrigaçôes de pârte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos de crédito, tendo por

diretrizes a leSislação em vigor.

\
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Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição ejurisprudência no mercado de capitais brasileiro

em relação à estruturas de securitizaÉo, em situaçôes de estresse poderá haver perdas poÍ parte dos

lnvestidores em razãodo dispêndio detempo e recursos para promoção da eficáciâ da estrutura adotada

para osCRl, na eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais de

quaisquer de seus termos e condições específicos ou ainda pêlo eventual não Íeconhecimento pelos

tribunais de tais indexadores poÍ qualquer razão.

Os Ctéditos lmobiliártos consütuem Pottlmônio Seporodo, de modo que o dtrqso ou o Íctto do

recebimento dos volorcs decofientes dos Créditos lmoblllórlo, ossi,,,. como quolqueÍ otrqso ou Íolho
pelo Emlssoto ou o insolvêncio do E nissora, podeúo dÍetú negotiwnente c copociddde de

pqgcmento dos obrigações deconentes dos Cnl

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a aquisiÉo e

sêcuritização de créditos por meio da emissão de títulos lastreados nesses créditos, cujos patrimônios

são administrados separadamênte.

O Patrimônio Sêparado tem como única fonte os rêcursos decorrentes dos Créditos lmobiliários.

qualquer atraso, falha ou falta de Íecebimento destes pela Emissora poderá afetar netativamente a

capacidade da Emissoía de honrar as obriSações decorrentes dos respectivos CRt.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir

temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia, os Íltulares dos CRI podêrão

deliberar sobre as novas noímas de administraÉo do Patrimônio Separado, ou optar pela liquidação

deste, que poderá ser insuficientê para quitar as obíi8ações pêrantê os rêspectivos Íltulares dos CRl.

Não rco'tl2oção ddequddo dos procedímentos de execúção e otroso no ?êcebimento de .ecursos

decorre n t e s d o s Ct é d itgs t mo bi liá tios

I
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A Emissora, na qualidade de cessioná.ia dos Créditos lmobiliários, e o Agente Fiduciário, nos termos do

aíiiío 72 da lnstíução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos

Créditos lmobiliários e suas garantias, de modo a garantií a satisfaçâo do crédito dos Titulares de CRt.

A realizaÉo inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos tmobiliários por parte da Emissora

ou do Agente Fiduciáíio, em desacordo com a legislação ou regulamêntação aplicável, poderá prejudicar

o fluxo de pagamento dos CRl.

Adicionalmente, em caso de atrasos decoíentes de demora em razão dê cobrança judicial dos Créditos

lmobiliários, também pode ser afetada a capacidade de satiíação do crédito, afetando-se

negativamente o fluxo de pagamentos dos CRl.

Rls(trs dos CRt e do Wa

Riscos reloclonodos à Ttibutolão dos Cnl

O Governo Federal altera com frequência a legislação tributária incidente sobre investimentos

Íinanceiros no Brasil. Atualmente, os rendimentos gerados poraplicação em CRlpor pessoasfísicas estão

atualmente isentos de imposto de renda, porfoÍça do anigo 3e, inciso ll, da Lel 11.033, isenção essa que

pode sofrer alterações ao longo do tempo, Eventuais alterações na leSislação tributária eliminando a

isenção acima mencionada, criando ou elevando âlíquotas do imposto de renda incidentes sobrê os CRl,

a criação dê novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tíibutária

por parte dos tribunais ou autoridadês goveÍnamentais poderão afetar negativamente o rendimento

líquido dos CRI para seus titulares.

Fofto de llquldê2 dos CRt
I
t'tin

lv
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O meícado secundário existente no Brasil para negociação de certificados de recebíveis imobiliários,

historicamente, apresenta baixâ liquidez e não há nenhuma taÍantia de que existirá, no futuro, um

mercado para ne8ociação dos Certificâdos de Recebíveis lmobiliários que possibilitê a seus titulares sua

alienação, caso estes decidam pelo desinvestimênto. Dessa Íorma, o investidoí que adquirir os CRI

poderá encontíar diÍiculdades paía nêgociá,los no mercado secundáÍio, devendo estar preparado paÍa

manter o investimento nos CRI por todo o prazo das respectivas emjssões.

Quórurn de dellbercFo ern Astembleío cerol de fialorcs de CRt

AlSumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria dos

presentes na respectiva assembleia, e, em certos casos, exigem quóíum mínimo ou qualificado

estabelecido neste Termo de Secuíitização ou na legislação e regulamentação aplicáveis. O titular de

pequena quantidade de CRI pode ser obrigado â acatar decisões da maioria prevista no íespectivo

quórum exigido, ainda que manifêste voto desfavorável, não havendo mecanismos de venda

compulsória no caso de dissidência do titular de CRI em determinadas matérias submetidas à

deliberação em Assembleia Geíal. Além disso, a opeÍacionalização de convocação e realização de

Assembleias Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande pulverização dos CRl, o que

levará a eventual impacto negativo para os titulares dos CRl.

Riscos retocionodos à nao constitubão ou insufrdêncio dq Hlpoteco

Não há como ôsse8urar que na eventualidade de excussão dâ Hipotêca o produto resultante dessa

excussão sêrá suÍiciente para viabilizar a amortização integral dos CRl. Caso isso aconteça os Titulares

dos CRI poderâo ser prejudicados.
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Além disso, a Hipoteca 5erá constituída Íuturamente, mediante seu registro na matrícula do tmóvel, e,

caso isso não ocoría, sua excussão será inviável e a Cedente deverá realizar a Recompra ObÍigatória dos

Créditos lmobiliários, o que poderá prejudicar os lltularês dos CRl.

Ainda, a Hipoteca recai sobre uma Íração ideal de 13% (treze por cento) do lmóvel, de tal sorte que, na

hipótese de sua excussão, a Emissora, em benefício do Patrimônio Sêparado, íeíará proprietáÍia de tal

fração, que, por não representar a integralidade do lmóvel, poderá ter difícil liquidez, o que pode

acarretar pÍejuízos aos Titulares dos CRl.

Rísco em Função da üspenso de Registto

A Oferta Pública Rêstrita, distribuída nos termos da lnstrução CVM 476, está automaticamente

dispensada de ÍeBistro perante a CVM, de forma que as informações prêstadas no âmbito dos

Documentos da Operação não foram objeto dê análise pela refêíida autarquia fedêrâ1.

Ris@ de Estruturo

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta forma e pelas caÍacterísticas

ineÍentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiÍo, econômico e jurídico considerâ um

conjunto de rigores e obÍitações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou píivados

tendo pordiretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e dâ falta detradição

ejurisprudência no mercado de capitais bÍasileiro no quetante a operaçôes de cenificados de íecebíveis

imobiliários, em situações de estresse poderá haveí peídas po. parte dos lnvestidores em íazão do

dispêndio de têmpo e recursos para eÍicácia do arcabouço contratuâ1.

Riscos dos Créditos hnoblllárlos
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O sco de cédito do Devedor e o inodlmplêncií, dos Ctéditos lmobiliótios podem oÍetot odve§omente

os cRt

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRt

depende do adimplemento, pelo DevêdoÍ, dos Créditos lmobiliários e das dêmais ObÍigações

Garantidas.

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares dos CRt, não conta com qualquer garantia ou

coobrigaÉo da Emissora. Assim, o íecebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRt dos

montantes devidos dependeíá do adimplemento dos Créditos hobiliários pelo Devedor em tempo hábil

para o pagamento dos valores devidos aos titulares dos CRl.

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de cobrança/execuÉo

j'Jdicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e/ou excussão da Hipoteca serão bem-sucedidos, e

mesmo de os procedimêntos de cobrança/execução judicial ou extrajudicial terem um resultado

positivo.

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortização do5 CRI depende do pagamento

inte8rale tempestivo dos respectivos Créditos lmobiliários, a ocorrência de eventos internos ou externos

que afetem a situação econômico-Íinanceira do Devedor e sua capôcidade de pagamento poderá afetar

negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas

obrigaçóes, conforme estabelecidas nestê Termo de Securitização.

Risco decofiênte do concentraçõo dos Crédltos lmobiliários no Dêvêdo, 
I
t.

A totâlidâde dos Cíéditos lmobiliários é devida pelo Devedor, estando sujeitê, portanto, apenas às I
condiçôes patrimoniais e de solvência do Devedor, de tal forma que o risco de inadimplemento Aos lf x n.r l\,'t"
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Créditos lmobiliários é concentíado exclusivamente no Devedor. Caso o Devedor soÍrâ qualqueí

alteração adversa em suas condições econômicas e patrimoniais, poderá não ter condições de adimplir

com as obrigações de pagamento dos Créditos lmobiliários, o que prejudicará o pagamento dos

lnvestidores dos CRl.

A oconêncio de Amorttaoúo Ertrcordinódo e Resgdte Antectpodo dos CRt pode gerct deitos odversos

sobre o Emissõo e q rentcbilidode dos CRt

Em caso de qualquer Íorma de antecipação dos Créditos lmobiliários, confoíme previsto nos

Documentos da Operação, a Emissora deverá utilizaí os recursos d€correntes desses eventos pârâ a

Aínortização Extraordináíiâ Compulsória dos CRl, ou o Resgate Antecipado Compulsório dos CRl, cujo

saldo devedor será calculado na forma estabelecida neste Termo de Securitização, devendo a Emissora

comunicartais eventos ao ABênte Fiduciário, aosTitulares dos CRte à 83, no prazo previsto neste Têrmo.

Nas hipóteses acima, o lnvestidor terá seu hoíizonte original de investimento reduzido e poderá não

conseguir reinvestir os recursos recebidos com a hesma remuneração dos CRl.

Rlscos do Regime Fiduciátio

Iksconsideração do Regime Fiduciá oe do Pqtdmônio Seporudg

A Medida Provisória ne 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu aítigo 76, estabetece que

"os nomos que estobeleçdm o oÍetoçõo ou o sepdtuçõo, o quolqueÍ título, de potimônio de pessoo físico ou

juridico não produzen eÍeitos cofi rcloçõo oos débitos de noturczo fiscol, prevídenciótio ou ttobolhisto, ern

especiol quonto às goÍontios e oos pivilégios que lhes sõo otibuídot'. Ademais, em seu parágíafo único, ela

prevê que "destâ forma permanecêm respondêndo pelos débitos ali rêfêridos a totalidade dos bens e das

\
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rendasdosujeito pâssivo, seu espólio ou sua massâ falida, inclusive os quetenham sidoobjeto de separação

ou afetação".

Por força da norma âcima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos deles decorrentes, inclusive da

Hipoteca, não obstantê serem objeto do Patrimônio Separâdo, poderão ser alcançados poí credores

Íiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trâbâlhistas e

previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora,

tendo-se em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de pessoas ou entidades

pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tâis casos.

Caso lsso ocorra, concorrerão os titulares destes créditos com ostitulares dos CRl, de formâ privilegiada,

sobre o produto de reali2ação dos Créditos lmobiliários e da Hipoteca, em câso de falência. Nesta

hipótese, é possível que os Créditos lmobiliários e a Hipoteca não venham a ser suficientes para o

pagamento integraldos CRlapós o pagâmento daqueles credores.

Riscos do pogomento dd Remuneruçõo do Emissoro pelo Devedor

Nos termos da Cláusula 9.2.1 deste Termo, a Remuneração da Emissora será paga pelo Devedor. Caso

este não efetue seu pagamento, a Emissora poderá suspender ou interromper as atividades de

administração do Patrimônio Separado e suas demais âtribuições previstas neste Termo, o que poderá

píejudicar os lnvestidores.

Riscos Relocionodos à Emissoro

o, Corn rcloção diretd com o pniptio E nlssoto I
Manutenção do Regist.o perante a CVM
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A EmissoÍa atua no mercado como securitizadora de créditos imobiliários, nos termos da Lei ne 9.514/97,

bem como dê créditos e direitos creditórios do agronêgócio, nos termos da Lei ne 11.076/04, e sua

atuaçâo depende do.egistro de Emissora aberta junto à CVM. Caso a Emissora venha a não atendeí os

requisitos exigidos pelo óÍgão, em relação a seu registro de Emissora aberta, sua autorização pode ser

suspensa ou âté mesmo cancelada, o que comprometeria sua atuação no meícâdo de securitizaÉo

imobiliária e do agronêgócio e, poÍtanto, sua atividade principal.

A lmportância de uma Equipe quallficade

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter

pessoal qualificado poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e

resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente da securitização de

recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para prospecção, estruturação e gestão, com

vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos píodutos. Assim, eventual perda

de componentes relevantes da equipe e a in6pacidade dê atrair novos talentos pode aÍetar a

capacidade de geração de resultado da Emissora, bem como de gestão dos ativos da Emissora e dos

valores mobiliários por ela emitidos.

Originação d€ Novos Negóclos e Redução na Oemanda por CeÉlflcâdos dc Recebíveis

A Emissora não origina créditos para securitização, sendo suas emissões reôlizadas com créditos

adquiridos de terceiros. Portanto, o desenvolvimento das atividades da Emissora depende não apenas

do sucesso na identiÍicação de oíiginadores de créditos, na seleção destes e estruturação de opeÍações

de securitização atrativas e seguras para o mercado de capitais bÍasileiro, como também da situação

econômica nos setores, imobiliário e do a8ronêBócio. Visto isso, em virtude dos fatores acima

mencionados, a Emissora pode ter dificuldades em identificar os originadores de créditos, selecionar os

..\
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crédito9 e estruturar as operaçôes de securitização. No que se refere aos íiscos relacionados aos

investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de certificados

de Recebíveis lmobiliários ou de Recebíveis do agronegócio. caso a Emissora não consiga identiÍicar

projetos de securitização atrativos parâ o mercado ou, caso â demanda pela aquisição de certificados

de Recebíveis lmobiliários ou cenificados de Recebíveis do Agronegócio venha a ser reduzida, a Emissora

poderá ser afetada.

b. Riscos relociot odos oo seu controlodor, dlreto ou iidireto, ou grupo de controle

Atualmente, a Emissora é controlada, diretamente, pela empresa Travessia Assessoria FinanceiÍa Ltda.

e, indiretamente, pelo Sr. Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa, que concentía em si, âtuâlmente, a

maior expertise das atividades da EmissoÍa. A Emissora não pode Barantir que a eventual mudança de

seu controle não resulte em íiscos decoríentes de tal mudança, incluindo, sem limitação, diferenças

entrê acionistas, estratétias, capacidade Íinanceira e/ou problemas operacionais em virtude do

conhecimento sobre o negócio.

Riscos reloclonodos oos seus Íomecedores

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirirâdos, o que poderá resultar em prejuízos.

A Emissora contrata prestadores de serviços terceiíizados para a realização de atividades, tais como

assessoresjurídicos, empresas prestadoras de serviços de auditoria e cobíança de créditos pulveÍizados,

agências classificadoras de risco, banco liquidante, coordenador líder para distribuir os Certificados de

Recebíveis lmobiliários ou Ceítificados de Recebíveis do Agronêgócio, agente de cobrançâ, auditor

independente, a8ente fiduciário, banco escrituíadoí, dentre outros. Caso alguns destes prestadores de

serviços nâo prêstem serviços com a qualidade e atilidade espeíadã pela Emissora e/ou exi8ida nos

termos contratados no âmbito dãs emissõês dos Certificados de Rêcebíveis tmobiliários e do

AEronegócio, o desempenho da Emissoía ê sua capacidade em gerirseus ativos e valores mobiliários por

I
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ela emitidos pode ser afetado adversament€, afetando igualmente os titulares dos valoíes mobiliários

de suas emissõês.

ainda, apesar da Emissora avaliar os riscos reracionados a seus Íornecedores de serviços com base em

histórico profissional e íelacionamento com mercado, além de pesquisar referências e restriçôes e atuar

com a diversificação na contratação de seus fornecedores igualmente reconhecidos no mercado de

modo a rêduzir a dependência em íelação aos prestadores de seÍviço em caso de falência destes ou

alteração relevante na tabela de preços, caso a Emissora não consiga implementar sua estratégia de

diversificação dos prestadores de serviço, poderá ficar dependente de determinados fornecedores

espêcíÍicos, o que pode afetar os seus resultados.

d, Nscos rclqcignodos oos seus clientes

A Emissora depende da originação de novos ne8ócios de securitização imobiliária ou de agronegócio,

bem como da demanda dê investidorês pela aquisição dos Certificados de Recebiveis de sua emissão.

No que se refere aos riscos íeracionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetâr a demânda
dos investidores pela aquisição de Certificados de Recebíveis lmobiliárjos ou de Agronegócio, por
exemplo, alterações na Legislação Tributá.ia que resulte na redução dos incentivos fiscais para os

investidores o que pode.êduzirâ demanda dos investidores pera aquisição de cenificados de Rêcebíveis

lmobiliários ou de certificados de Recebíveis do AgÍone8ócio reduzindo assim as emissões e como

consequência as receitas da Emissora. Fato que pode.á impactar negativamente na habilidade da

Emissora de realizar investimentos necessários ao apeÍfeiçoamento da gestão dos seus ativos e dos

valores imobiliáíios de sua emissão.

Rlscos Relocionodos o Fctotes Moctoeconômi(r,s

E eltos do bncoüêncic no Mercddo de Securfti.oção
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O aumento da competição no mercado de securitização pode acarretar em redução de margem nas
receitas dê securitização em contraposiÉo a uma manutenÉo do nível de custos Íixos o que pode
reduzir os rucros da companhia e, por conseguinte, sua capacidade de reârizar investimentos nêcessários
ao aperfeiçoamênto da gêstão dos seus ativos e dos valores imobiliários de sua emissão.

hteúeÉncid do coveho Brcsileiro no econohio

O Governo Brasileiro tem poderes para intetuir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política
econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de
capital e rimites à importação, entre outÍos, que podem causar efeito adverso rerevante nas atividades
da Emissora e/ou do DevedoÍ.

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora e do Devedor poderão ser
prejudicados de maneira relevante dêvido a modificações nas polítjcas ou noÍmas que envolvam ou
aÍetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas paÍa o
exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 1990; (lli) flutuaçóes cambiais; (lv)
inÍlação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (vt) potítica fiscal; e (vii) outros
acontecimentos políticot sociais e econômicos que venham a ocorreÍ no grasilou que o afetem.

A incerteza quanto à imprementaÉo de mudanças por parte do Governo Federar, nas poríticas oL/ normas
que venham a afetar êsses ou outros fatores nofuturo, pode contribuir pard â incerteza econômica no Bràsil
e para aumentara volatilidade do mercàdo de valorês mobiliários brasileiro, sendo que, assim, tais incenezas
e outros acontecimentos futuros na economia brasireira poderão prejudicár as atividade. e resurtados
operacionais da Emissora e/ou do Devedor,

Experiêncio recente corh securítizoçfu no Brosit

I
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A secuíitização de créditos imobiliários e do agronegócio são operaçôes recentes no Brasil. A Lei ne

9.514/97, que criou os certiÍicados de rêcebíveis imobiliários, foi êditada em 1997, bem como a Lei np

11.076/04, que criou os certificados de recebíveis do aSronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, só

houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários e do a8íonegócio nos

últimos anos.

Além disso, a securitização é uma operação mais complexa do que outrâs emissões de valorês

mobiliários,já que envolve estruturasjurídicâsde segregação dos riscos da Companhia ou dos devedoíes

dos financiamentos. Em razão da recente experiêncla com a secuíitização no Brasil e das incertezas dela

decorrentes, essa modalidade de operaÉo está sujeita a discussôes jurídicas que poderão ter um efeito

adverso sobre a Companhia e/ou sobíê os setores e agentes (playeÍs) financiados e invêstidores'

EÍeitos dos mercodos intemocigncis

o valor de m€ícado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em

diÍerentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias

desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses países seja significativamente

diÍerentedaconiunturaeconômicadoErasil,areaçãodosinvestidoresaosacÔntêcimentosn€sses

outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado do5 valores mobiliáíios das

companhias brasileiras. Crises em outros países de economia emer8ente ou políticôs econômicas

difêrenciadas podem íeduzií o inteíesse dos investidores nos valores mobiliáÍios das companhias

brâsileiras, incluindo os CRl, o que poderia prejudicar seu preço de mercado Ademais' acontecimentos

negativos no mercado financeiro e de câpitaiS brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção em

companhias abertas e em outros emissores de títulos e valoíes mobiliáíios e a não aplicação íigorosa

das normâs de proteção dos investidores ou e fãlte de trensPeÍênciã das inÍormaçôes ou' ainda'

eventuais situaçôes de crise na economia brasileira ê em outras economias poderão inÍluênciar o t,
\
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mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os titulos e valores mobiliários emitidos no

Brasil.

A lnflafro e os esío$os do Govemo Federcl de co,nbqte à i,,floção pod.m cont buir í,gDilico/tivomente

Fro o incertezo econômico no Brdsll

Historicámente, o Bíasil vem experimentando altos indices de inflação A inflação, juntamente com

medidas governamentais recentês destinadas a combatê-la, combinada com a especulação pública

sobre possíveis medidas futuras, podem trazer efeitos significativos sobre a economia brasileira,

contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil ê para o aumento da volatilidadê do

mercado de valores mobiliários brasileiro.

As medidas do Governo tederal para controle da inflação podem incluiÍ uma política monetária restritiva

com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidâde de crédito e reduzindo o crescimento

econômico. As taxas de juros têm flutuado de maneira siSnificativa.

Futuras medidas do Goveíno Federal, inclusive aumento ou redução das taxas de juros, intervenção no

mercado de câmbio e ações para ajustaroufixaro valordo Realpoderão desêncâdear um efeito material

desfavorávelsobre a êconomia brasileira, a Emissora e, também, sobre osdevedores dosfinanciamêntos

imobiliários ou de agronetócio', podendo impactaí negativamente o desempenho financeiro dos CRI'

Pressões inÍlacionáíia5 podem levar a medidas de intervenção do Governo Fedeíal sobre a economia'

incluindo a implementação de políticas governamentais, que podemteí um efeito adverso nos ne8ócios'

condição financeira e resultados da Emissora e dos devedores dos financiamentos imobiliários ou de

agronegócios.

Esses mêdidas tãmbém poderão desencadeâr um eÍeito material desíavoíável sobre a Emissora e/ou o

Devedor e, podendo impactar negativamente o desempenho financeiío dos CRI Prêssões inflacionáíias

r\



fedno de Seddthogõo th Ctédltus ,,noblltitiot do 35! Séde do 7, Emlsslo de Cerdficodos de Reccblyeis lnob látios do

fúvessb Se.nrltizottotz S.A-, flnodo en 12 d. motço de m20- entÉ o T'Dy..sio *atdtizodon 5.A, M quolidode de

.ompaDhb emit,otít dos CRI e o VórB Diírlbu*toft de fitubs e Volotes Mobillótios Ltdo, no quoli.tode d. oge,,P

flduclátio.

podem levar a medidas de intervenção do Governo Federal sobre a economia, incluindo â

implementaÉo de políticas goveÍnamentâis, que podem ter um efeito adverso nos negócros, condição

financeiÍa e resultados da Emissora e/ou do Devedor,

Aconteclmentos e Percepção de Rlscos ern Outros Polses

O valor dê mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em

diÍerentes gÍa us, pelas condições econômicase de mercadode outros paises, inclusive países da América

Latina e países de economia êmergente, inclusive nos Estados Unidos.

A reaÉodos investidores aos acontecimentos nessesoutros países pode causar um efeito adversosobíe

o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive dos certificados de

recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pela Emissora. Crises em

outíos países de economia emergente, incluindo os da América Latina, têm afêtado adversamente a

disponibilidade de cíédito para empresas brasileiras no meícado externo, a saída significativa de

rêcursos do país e a diminuição na quantidade de moeda estíangêiía investida no país, podendo, ainda'

reduzir o interesse dos investidores nos valoíes mobiliáíios das companhias brasileiías, o que poderia

pÍejudicar o preço dê mercado dos certiÍicados de recebíveis imobiliários e aÍetaí, diÍeta ou

indiretamente a Emissora e/ou o Devedor.

Rls.os Específicos do operuçõo

Nscos decofientes do a/u§êírdo de Audftotio JuÍldi.o

No âmbito da Operação, não foi realizada auditoÍia jurídica de escopo limitado, no lmóvel e na Cedente'

não tendo sido anâligados êventuais ê potenciais passivos e riscos para a Opêração'

\



femo ale Secuádzoçõo de üedkos lnobilÚtios do 35, Sé.ie .h 7s Emttsõo de C2dtfrcodos de Receüveh tnobitÚtios do

Í.í,vessb Sedritlzddon 5.A.,,IÍnodo em 72 de morço de 2020, entrc o úovessio Secu tizadom S-À., no quothrode de

@mponhlo emisÍ[,rg dos CRI e o VótA DlstttbuÚoto dê 7:,,uros e Votorcs Moblttártos Lt to, nd quatidode de ogcnae

frdu.iát o.

Desta forma, caso surjam eventuai5 passivos ou riscos, o fluxo de pagamento dos Créditos lmobiliários

ou mesmo o proc€sso e valor de excussão da Hipoteca poderão sofrer impados negativos, fatos estes

que podem impactar o retorno financeiro esperado pelos investidoíês dos CRl.

Ainda, a Íalta da auditoria jurídica traz risco à Operação à medida em que não tenham sido avaliadas

possibilidades de confituração de situaçôes de Íraude contra credores e/ou fraude à execução com

relação à celebração do Compromisso de venda e compra e à constituição da Hipoteca.

Risco rciercnte à nõo implementoÉo dos Condições Precedentes

Caso as Condiçôes Precedentes não se.iam verificadas, o Preço de Cessão não será pago e a Oferta será

cancelada, o que poderá resultar em preiuízo aos investidoíes que estiverem contando com a âplicaÉo

de recursos na integrâlização dos cRl objeto da oferta. Em tal situação, os recursos integíalizados pelos

investidores serão devolvidos sem qualquer correção, deduzidos os eventuais tributos incidentes e

deduzidas todas e quaisquer despesas incorridas ao Patrimônio Separado até o momento da devolução

dos referidos recursos.

Copoctdode de Pogomento

O Devedor é um Fundo de lnvestimento lmobiliário que depende de aportes de recursos poí seus

cotistas para teí a disponibilidade de caixa necessária para honrarcom asobriSações assumidas perantê

seus credores, incluindo a Emissora, CaSo os cotistas do DevedoÍ não aportem recursos suficientes, ou

o Devedoí, por qualquer razão, não tenha disponibilidade de caixa no montant€ necessário para fa2er

frente a seus compromissos, o pa8amento dos Créditos lmobiliáíios, e, por consequência, dos CRI'

podeíá Íestar prejudicâdo.

ü^
J



feíno de $o.ttitkodo de Crédlbs lmob iiit/Es do 35e *rle dd It Enirtào de Ceftifr.odos de Recebív.E tmoblliiitlos do

Ttowsslo *cudtl2odo.o íA., irmddo em t:2 de morço de m20, enare o fmvesslo Secu,i zodoto SA-, nd quolidode de

componhlo emlssoro dos CRI e o Vórt Disttibuidoío dê Títulos e Volotês Mobiliárlos Ltdo, no quoldode th ogente

Nucnádo,

cúusut-a DÉcrMA o|TAVA: DtsposrçõEs GERATS

18.1. lnformacôes: Sempre que solicitado pelos lnvêstidores, a Emissora lhes dará acesso âos relatórios

de gestão dos Créditos lmobiliários, vinculados aos CRI pelo presente Termo de Securitização, no prazo

máximo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar do recebimento pela Emissora da referida solicitação.

18.2. Divisibilidade: Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo de Securitização ser

julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevalecerão válidas e eficazes as demais disposições não aÍetadas

por taljulgamento, comprometendcse as Partes a substituir a disposiÉo afetada por outra que, na

medida do possível, produza eÍeitos semelhantes.

1E.3. llllyisiuldêdg: As Partes declaram e íeconhecem que o presente Termo de Securitização int€gra

um conjunto de neSociaçôes de interesses recÍprocos e complexos, envolvendo a celebração, além deste

Termo de Sêcuritização, dos demais Documentos da Operação, razão por que nenhum dos Documentos

da operação poderá ser inteípretado e/ou analisado isoladamentê

18.4. !!!lfpg!!!ê!g!g: Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,

faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos lnvestidoíes em razão de qualqueí

inadimplemento das obriSações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdadês ou remédios, ou será

interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal iôadimplemento, nêm

constituirá novação ou modificação dê quaisquer outras obri8ações assumidas pela Emissora ou

precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atíaso.

18.5. lrÍevosabilidade: O presente Termo de Sêcuritização é firmado em caráter irrevogável e

irretratável, obri8ando as Partes poí sie seus sucêstores.

N
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feho de Se.undzoçõo de Üedhos hobiliótlos do 35. !éde .to 7t E/,/,ltsão de Ce,I.íicodos de Reeblveis lnobitLários tto

fruvesslo Secuiaizodoto 5.A., fr nodo em 72 de moryo de 2020, eôtft o Í'nvessto Secuflzdtton 5.A., tlo quo dode .h
@mponhio etnbJ,o|! dos CRI e o VótU Dituihutttoíc de fraulos e Votofts Mobtttóriot Lado, no quoldo.h tte ogeníP

Nuciátto.

18.6. Validade de Alteracões Posteíioíes: Todas as alterações do píesente ÍeÍmo de Securitização

somente serão válidas se realizadas poÍ escrito e aprovadas pêlo5 lnvestidores, observados os quóruns

previstos nestê Teímo de Securitização.

18.7. As Paítes concoÍdam que o presente Termo de Securitização, assim como os demais Documentos

da OperaÉo, poderão ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Ítulares dos cRl,

sempre que e somente: (i) quando tal atteração decoírer êxclusivamente da necessidade de

atendimento a exigências de adequaÉo a normas legais, Íegulamentares ou exiSências da cvM ou da

B3 ou dos demais (auto)Íeguladores, inclusive q ua ndo decorrente de exigências cartorárias devidamente

comprovadas; (ii) quandoveriÍicado erro material, seja ele um erro Srosseiro, de digitação ou aritmético;

(lll) quando tais alterações a quaisqrJer dos Documentos da Operação já estiverem expressamente

permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operação; ou (iv) em virtude da atualização

dos dados cadastrais das Pôrtes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, êntre outros,

desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional paía os litulaíes dos CRI

cúusur.A DÉoMA NoNA: NoflFrcAçÕEs

19.1. çgl!!!isgsoÊ§: Todas as comunicações entre as Paítes serão consideradas válidas, se Íeitas por

escrito, a partir de seu recebimento confoÍme os dados de contâto abaixo, ou outros que âs Partes

venham a indicar, por escrito, no cuíso deste TeÍmo de Securitização:

Poro o Emissoto

TRAVESSIA SECURIÍIZADORA S.A.

Endereço: Rua conselheiro Crispiniano, ne 105, Conjunto 43, sala 05, República

CEP 01.037-001- São Paulo - 5P

At: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa

Telefone: (11) 2663 . 8532

(



Íeho de Secu|itkoçào de üédltos irpblllátios tto 35t Se'ie do 7e Efilssõo de Cettlfrcodos de Recebfueis ln ob hátios do

fí!úes§io g@titizd.toío 5.A", fumodo em ,2 & nt,Àjtço de mm, entíe o Írowss/í, SeíIt talzorttotd 5.A., no qwlLhde d.

componhh enissofo dos CRI e o Vóta Disttibul.loto de Íltul,os e Volorcs Moh lá os Ltth, no quolLtode de ogente

Nu.iárb.

E-m a i I : t!.@gl!p9túê!9§!!.!9!1

Poto o agente Fiduciório

vóRTx DrsÍRrBUtooRA DE TÍÍuLos E vAtoREs MoBtÁRros t-Toa.

Endereço: Av. BrigadeiÍo Fatia Lima, ne 2277, conjunto 202, CEP 01452-00, Jardim Paulistano

CEP 01452-000 - São Pâulo - SP

At: Eutenia Queiroga

Telefone: (11) 303G7177

E-mail: a8entefiduciario@vortx.com.br ou pu@vortx.com.br (apenas para precificação do ativo)

19.2. AyE9.-dg_BCfe!h.gES: A Emissora e o Agente Fiduciário se obrigam a informôr às outras, por

escíito, toda e qualquer modificação dê seus êndeíeços, sob pena de as comunicaçôes enviadas aos

endereços constantes do preámbulo deste Termo de Securitização serem consideradas como efetivadas

2 (dois) Dias Úteis após a respectiva expedição.

cúusura vr6ÉsrMA pRrMEtRÂ: rEGrstAçÃo apucÁvEt E FoRo

20,1. Leqislação Aolicável: Este Têrmo de Securitização seíá re8ido, interpíetado e processado de

acoÍdo com as leis da República Federativa do Brasil.

20.2. t-gt As Pa.tes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, como o único



Íe.mo d. Secwltiroção de &édLos lmoblllótíos do 35e Scde do 1t Emlssão d. Cetu Eodos de necebitets tnobi ódos t o

fínvestlo Se6urlthodoto S.À-, finno.to em ,2 .lê moryo de 2Om, en rc d fEvessto Secu,itht ctoro 5,A,, no quotdob de

ccrmponhlo emhero dos CRt e o Vórtx Dtsttibl,ktoto d. Thulos e Votorcs Mobltóttos LUh, no quotdôde de olente

São Paulo, 12 de março dê 2020.

IO rcstonte desto ptigino Íoi deixodo intencionolmente efi bronco]

l,



fen o de krudtízoção th Ctédi@s l,,r,obiliátios do 35e Séde do te Emlstão de Cedlrlcodos de necebíveB lnobílíódos do

Írov.ssio Secu thodoto S.A-, frmo& en 12 de norco de 2Om, ente o frcyesslo Se.ui lzodoto s.A-, no quolktode de

comqúío el,,lssoro tlos CRI e o Vótd DBmhrdoto th fítl,los e Volorcs lúob Étiot Ltdo, no quoldod. de ogentc

Nuctótio.

(Póqino de ossinotutos 7/2 do Temo de Secu tizoçdo de Céditos lmobilióríos do 35e 5éríe do 7e Emissõo

de CeftiÍicodos de Recebíveis lmobíliótios do Trovessio secuitizodoto 5.A., Íimodo em 12 de rnorco de

2020, enüe o Tíovessid Secu ti2odoío 5.A., no quolidode de conponhío emissoto dos CRI e o Vóttx

Disttibuidorc de Títulos e Volorcs Mobíliátios Ltdo, nd quolidode de ogente Íiducidtio)

TRAVESSIA SECURIÍIZADORA S.A.

Efiissoto

Nome:

câígo:

I

t,l\

'J^u,,,llrr,^Nome: ' I

q#H.w&qh
Cargo:



fenno de 9@dtizcúo de C-íéd165 tmob lót,ot do :t5e *rle .to t. Eínís.ão .te Ceftlflcí,dos de Re@bív.is hí,obllttnos do

fúvesslo $curltlzodoto S-A-,ltmoclo em Xl rh noqo .te 2Om, entQ o Ítuvass/Ú Sêcuti?irodoru S-A,, no quí/tÚade de

.omponhlo efiEsoto dos CRI e o VórA ttlttrlbuidom de ÍÍtulos e Volot s Mob tótios Ltdo, no quotirtode de ogente

Nuclátlo.

(Págino de ossinotutds 2/2 doTemo de Secuitízoçãode Créditos lrnobiliátiosdo 35s Sétie do 7e Emissão

de CertiÍicodos de Recebíveis lmobiliórios do Truvessio Secu tizodoÍo 5.A., Íimodo en 12 de morço de

2020, entrc o Trcvessio Secuitizodoto 5.A., no quolidode de componhio emissoto dos CRI e o Vórtx

Distribuidoro de Títulos e Volores Mobiliótios Ltdo, no quolídode de ogente Íiduciátio)

vÓRTx DISTRIBUIDoRA DETÍTUlos E vAToREs MoEILÁRIos LTDA

Agente Fiduciótio

llüc o L.pes dcs Sanlos Tej)Glía

R6:46.394.663-6
CP;:369.2ú8.4C3-81

Testemunhas:

( h^ ,' (t^«,.^,. S i\,,..
Nome:

RGi

CPFr

Nome:

CPF:

ChÍisttanê E. R. da Slh/a
RG: 53542851{ sSP/SP

@f :47563 740&56

SÁNDÂÁ API RÊC]CI GOIIES
RG.: 26.'91.920.J SSP/ç;

CPF.:268.6t1.268.06

[,ríuE IStitHi]A sltvÂHç l5 zBt C tO4cpr oar sir.ô zo



femo de *drtitimção de dditos lmoblrlátbt dd 35t Íf.rie do 7t Efilssão.te CetTiltcodos.h Recebiveis l,r,obtttáí[os do

ftovêstb Secuitírodoto 5.Â, frímado en ,2 de motp th 2Om, efitQ o ttovêss/É Secutiaaodotc S_A,, no quotU,ode d.
componhlo emlssoío dos CRI e o VórA DlstÍlhuidoro de Íítutos e Vatorcs Mob tá os Lt/r,, M quofidode dc ogente

tMu.tótto.

ANEXO I

TABEIA DE PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAçÃO DOS CRI

Data Juros
%de

AmoÉlzação
L2l04l2O2O s m NãO

t2losl2o2o 5 m Não

12l05l2O2o s m Não
72l07l2O2O s m Não
72l08l2O2O s m Não
72l09l2O2O S m Não
t2l70l2O2O s m NãO

L2hl2O2O Sim Não

7217212020 Sim Não
12lOLl2O2t Sim Não
7210212027 Sim Não
7210312027 Sim Não
72l04l2O2r Sim Não
72lOsl2027 Sim Não
!2/0612027 Sim Não
L2l07l2027 Sim Não

12l08l2O2L Sim Não

72lO9l2O2L 5im Não
7217O12027 Sim Não
72l7Ll2O2t Sim Não
7217212027 Sim NãO

72/Otl2022 Sim Não
7210212022 Sim Não

72/0312022 Sim Não

12/0412022 Sim Não
L2lOsl2O22 Sim Não
L2l0612022 Sim NãO

7210712022 Sim Não
721ú12022 Sim NãO

72/0912022 Sim NãO

72/1012022 Sim Não
7217L12022 Sim Não
7217212022 Sim Não
72lOLl2023 Sim Não

\
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Í.rmo de *cuthlroção th Ofiitos llmob Mttos do 35t Sétk tto 7t Emissdo .te Cedtlkodos de Re.ebtvets tnoblliórios do

Tíovessia se.uíltl2odoto s.A-, lirnodo em 12 de naryo .te m2o, entre o Tíoyessid seru,it2o.lotd s.a., no quo &rde de

.omponhio emlsso.o dos CR e o Vótu Dbttibuidom de fÍtulos. Vd,torcs Mob Mtbs Ltdo, nô quo do.te de ogenE

frdu.itÉtb-

Data Juros
%de

Amortização
72102/2023 Sim Nâo
7210312023 Sim Não
7210412023 Sim Não
72/05/2023 Sim Não
12l06/2023 Sim Não

L2l07l2O21 s m Não
72108/2023 s m Não
7210912021 s m Não
7217012023 s m Não
7217712023 s m Não
r2h2l2023 s m Não
nlorl2024 Sim Não
7210212024 Sim Não
7210312024 Sim Não
7210412024 Sim Não
72/Osl2O24 Sim Não

L2l06l2024 s m Não
72107/2024 s m Não
7210812024 s m Não
7210912024 s m Não
7217012024 Sim Não
7211712024 Sim Não
úl12/2024 Sim Não

t2lo7/202s Sim Não

72/O2l2o2s Sim Não
Data de

Vencimento Sim 7@%



Termo de Se.u tiroção de Crédlbs lmobillÉ os do 35t Sétb .to ,. Em,§rõo de Certlflcados de Recebíy.ts hnob iótios do

fíovcssio *cu tkodom íA", rhnodo en 1:2 de mor@ de 2t)2O, envc o frovetsio Sêcudtizodoft S-A-, no quotdode .te

compo o emisoro dos c l . o VótU Diíülbttuoto dê íttvhs e Vcbrcs itoú,tllórtos Ltdo, M quo dode de dgenE

Nuciádo.

ANEXO II

DECLARAçÃO DE CUSÍóDÁ DA ESCRTTURÂ DE EMTSSÃO DE CCt

PEtA tNSTtÍUtçÃO CUSTOOTANTE

A VÓRTX D|ÍRIBUtDoRA DE TíTUIOS E VALORES MouLúRtos LTDA., instituição financeira, com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. BriSadeiro fa ria Liína, ne 2277, conjunto 202, CEP

01452-000, inscrita no CNPI sob o nq 22.610.500/0001-88, neste ato repíêsentada na foíma dê sêu

Contrato Social ("h§!qlsêS_ç!§!9!E4g"), na qualidade de instituiÉo custodiante do lnstrumento

Potticulot de Emissão de Cédulo de Crédito lrnobiliório sen Goruntio Reol lmobilíário sob o Fomo

Escítulo/ ("Escritura de Emissão de CCl"), por meio do qual foi emitida a Cédula de Crédito lmobiliário

integral, em série única, paía, em conjunto, representar a integralidade dos Créditos lmobiliários,

conforme definidos na Escritura de Emissão de CCl, DECLAM, parâ os fins do paÍágrafo único do ariigo

23 da Lei ne 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada ("1êi 10.931"), quê lhe foram entregues

pêra custódia 1(uma)via originale assinada da Escritura de Emissãode CCle que, conforme o Tetmo de

Secuíitizoção de CÉditos ldobiliários do 35e Sétie do 74 Emissão de CeftiÍicodos de Recebíveis

lmobilititios dd frovessio Secutitizodoto 5.A., celebrado em 12 de março de 2020, entre a Emissorâ e esta

lnstituição Custodiânte, na qualidade de agente fiduciário ('tIrnp__dC_§CfUEE "), a CCI se

encontram devidamente vinculadas aos CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 35ê Série dâ 1!

emissão ("ç8!" e "E!!!§!ãg", respectivamente) da TRAVESSIA SECURITIZADORA S.À, companhia abena,

com sede na 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 na 26.509.050/0O01-6a ("Ernissqê"), tendo sido,

conforme o Termo de Securitização, instituído o regime fiduciário pela Emissora, no Teímo dê

Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários que ela representa e seus acessórios e Sarantias, nos

termos da Leine 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada. Ainda, declara que a EscÍitura

de Emissão de CCl, por meio da qual â CCI Íoi emitida, encontre-se custodiada nesta lnstituição



ferno de Securitizaçôo th OMitos lnobilítá os do 35s séde do 7s Emlttão de certiricodos cte Recebíveis lmobtt6iot dc

Íruvetsia Secuíitizodon 5.A., limodo em 72 de morço de 2020, enue o Írovesstd Secutitizddoro S-A., no quotit ode de

compcnhh emissoto dos CRt e o Vóttx Dtsttihtithrc de Thulos e Votorcs ttobílíóttos Ltdo, nd quotdode de ogenl€

Nu.nádo.

Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4e, da Lei 10.931, e que oTermo de Securitização está registrado

nesta lnstituição Custodiante, na forma do parágrafo único do Artigo 23 da Lei 10.931.

São Paulo,12 de março de 2020,

vóRTx DtsrRtBUtDoRÂ oE TíTULos E vat-oREs MoBtLÉRt LTDA

Nome:

Cargo:

llarcic Lcpes dos Sanios leixêia

RG:45.894.863'6
CPt:369.268.408.81

\
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fenno de *drtitimção de Ofiltos lnobilÉdos do 35e Séíe do It Emisúo de Cedlllco.tos .te Recebíe.b lmobiliádos do

fovessto Secutithodom 5.A., imodo en ,2 de noryo de m2O, en',e o fmyetslo Securltlzodoto ,A", no quolidode de

componhio emissoío clos CRI e d VótA Dindbudoto.te Ílntlos e Volorcs MobilÉ os Lado, no quoltdode de ogentê

Nuclótlo.

aNEXO

DECT.AMçÃO DO COOROENADOR ríDER

a TERRA TNVESTTMENTOS DtSTRtBUtDORA DE TÍTUIOS E VALORES MOBTLÉR|OS LTDA., instiruição

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ ne 03.751.794/0001-13,

com sede na Rua Joaquim FloÍiano, ns 100, 5e andaí, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, atua

como instituição intermediária líder, nestê ato representada na foíma de seu contrato social, na

qualidade de instituição inteímediária líder da 35. SéÍie da 1. Emissão de CertiÍicados de Recebíveis

lmobiliários ("Emissão") da TRAVESSIA SECURITIZADORA S.4,, companhia aberta, com sêdê na 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 26.609.050/0001-64 ("Emissora"), dlgEIê, nos teÍmos da lnstrução

CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, para todos os fins e efeitos, que verificou, em

conjunto com a Emissora e o a8ente fiduciário da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da opeÍação,

além de ter atido com dilitência para asseguraí a veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas pela Emissora no Termo de SecuÍitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Paulo, 12 de março de 2020.

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIOORA OE TÍTUIOS E VALORES MOBIIÉR|oS I.TDA

Coodenodot Líder

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

ü*.



femo d. S.dritizado de C!éttttos ln,d.b *rttos t o ,St *íie do It Em/rí/,o d. Ceí frcottos de Râebíl4Jis lnobtró.los.to

fftv.sslE Sccuíitízodoro ,A, frflnado en L2 de ,'Etí, de 2Om, enal|- o Ítuvessto §.,ct rftlzodord S.A, no quotuad. de

co,nponhlz emisso,E dos CRI e o VótA D/6,]t1á1o///om de fitutos e VotoÉs Mob iátios Ltdo, no quotdo.te d. ogente

Nu.lótlo.

ANEXO IV

oEcrARAçÃO DA EMTSSORA

TRAVESSIA SECURtr|ZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São pauto, 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, neste ato Íepresentada na forma de seu Estatuto Social ("Emis§gIê,,), na

qualidade de companhia emissora dos CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 35e Série de sua 1.

Emissão ("çB!" e "EE!§!ãq", rêspectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição, nos

termos da lnstrução CVM ne 476, de 16 d€ janeiro de 2009, confoÍme alteradâ, em que a TERÍiA

INVESTIMENTOS D|STRTBU|DORA DE ÍFÍUIOS E VA|-ORES MOBTUÁR|OS LTDA., instituição intetrônte

do srstema de distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNPJ n-o 03.751.79410001-13, com sede na

Rua Joaquim Floriano, ns 100,59 andar, na Cidade de São paulo, Estado de São paulo, atua como

instituição intermediária líder ("çq9G!C!êdeLú!gI"), e em que a VóRTX DtSTRtBUtDORA OE ÍÍÍUIOS E

VAIORES MOBIUÁRIOS LTDA., instituição finânceira, com sede na Cidade de São paulo, Estado de São

Paulo, na Av. Brigadeiro faria Lima, ne 2277, conjunto 202, CEp 01452-OOO, inscrita no CNPJ sob o ne

22.610,500/0001-88, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, atua como a8ente

Íiduciário ("Agg0!qE!d!§tÉIi9"), declara, para todos os Íins e efeitos, que verificou, em conjunto com o

Coordenador Líder e o Agente tiduciário, ô legalidade e ausência devícios da operação, além de ter agido

com diligência para verificara veÍacidade, consistência, correção e suficiência das infoímações prestadas

pela Emissoía no Termo de Secuíitização de Créditos tmobiliários da Emissão.

São Paulo,12 de março de 2020.

TRAVESSIA SECURITIZADORÁ S.A.

Efiissoro

tu

RG.: 30.393.860-2 ssPlsP
CPF.:218.718.568'09

Nome:

Cargo:

[,"

\

Nome:

Cargo:
8, B, S, S]OPA



Íermo d. k utitízo@o de OMltos lnob lá os do 35t Sé e do 1t EI,í,issio de Ceftiftcodos de Aecebiveis tmobltúrtos do

Íídvetsb S4udd2ddon S.A-, fuÍnodo em ,2 de íní]tç, de 2020, efitíe o tuaw]ssia lÉcuíidrodo,E SÀ,, no quoltjp/de de

(,mponàlo emissoto ílos CRt. o VótU Dlsa ,/tidoto.te tÍtutos e Vototcs Mouliótios Ltdo, no quotidod. de ogenE

fiduciótb.

ANEXO V

DECIÁRÂçÃO DO AGENTE FIDUCÁRIO

vóRTx DtSTRtBUtDoRA DE ÍÍrULoS E VALoRES MOB|uÁRps ITDA., instituição financeira, com sede

na Cidade de São Paulo, Estado de São Pôulo, na Av, grigàdeiro F aíia Liína, ne 2277, conjunto 202, CEp

01452-000, inscrita no CNPI sob o ne 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu

Contrato Social ("Aqente Fiduciário"), na qualidade de agente Íiduciário da emissão objeto de oÍerta

pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis tmobiliários da 35! Série da 1r Emissão (,,e8!,,e

"Emissão", respêctivamente) da TRAVESSTA SECUR|T|ZÂDORÂ S.A., companhia aberta, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, ne 105, Conjunto 43, sala 05,

CEP 01037{01, inscrira no CNPJ sob o na 26.609.050/0001-64 (,'EIqis§9Iq,,), nos têrmos da tnstrução

CVM ne 476, de 16 dê janeiro de 2009, conforme alterada, em que a TERRA TNVESTTMENTOS

olsTRlSUlDORA DE ÍÍTUIOS E VALORES MoBtUÁRps |-TDA., instituição intêgrante do sistema de

distribuição de valores mobiliários, inscrita no CNpJ ne 03 .75L,79410007-13, com sede na Rua loaquim

Floriano, ne 10O,59 andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, atua como instituição

intermediária lídeí ("CooÍdenador Líde/'), declara, paía todos os Íins e efeitos, quê verificou, em

conjunto com a EmissoÍa e o Coordenadoí Líder, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de

ter agido com diligência para verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações

prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Paulo, 12 de março de 2020.

VÓRTX OISTRIEUIDoRÂ DE TÍTu[os E vAI.oREs

Nome:

Cargo:
l,,r'ijcic Lcpes dos Sanlos Íe;elÍa

F6:,i6.694.â63.6
CPF: 369.2ú8.,i0t,F1

llitE TS|CHlYA SILVA
RC 3! 2|! 0lo{

cPF 381 514 66&20

\



Íermo de bd,títl2oção de C!édtaos lmobirlttk6 do 35, *de do ,. Ei,,,istào de CeÍ ffcodos de Re.ebiyeis lnob tóítos do

f'zwsslo Sccudtl2odoto S.A-,1nddo en X2 th nmryo .le 2020, enüe o Tôvess]E SecwitEodoto SÀ., N quotuode de

compodhio emlssoto .los CRI e d Vóra Dlídbuidoft de tÍhrlos e Volotes Moütláttos Ltdd, no quolt torte dê oge,te

Nu.tótb.

ANEXO VI

REIAçÃO OE EMISSõES DA EMISSORA E DE SUAS PARTES RETACIONADAS EM qUE O AGENTE

FIDUCúRIO ATUA COMO TAL

Nos termos do Artigo 6e, § 2e, da lnstrução CVM ne 583/2016, na data de assinatura deste Termo de

Securitização, conforme organograma encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciário identificou que

presta serviços de a8ente fiduciário nas seguintes emissões de títulos ou valores mobiliários emitidos

pela Emissoíâ, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou intetrante do mesmo grupo:

1. OEBENÍURES oA 1. SÉRIE DA 1I EMIssÂo DA TRAvEssIA sEcuRrÍPÂDoRÂ DE cRÉD[os

FINANCEIROS I S.A. - DEB TRAVESSIA

EMISSORA: Travessia Securitizadora dê Créditos
ÍlPO: debênture

Financeiros 15.4.

VALOR: RS700.000.000,00 INADIMPLEMENTO NO PERíODO: ôdimplente

DATA OE EMESÃO: 05/1212017 DATA DE VENCTMENTO | 20172/2027

GARANTIAS: Cessão fiduciária dê direitos
QUANnDADE: 700.000

creditórios

TAXA DE TUROS: 1,5% INDEXADOR: CDI

lr

\



Te.mo de *curl|lzopão de Cruibs lmob iátios tto 3St Sétk .to ,t Emksão th Cettlffcodos de R&.bÍveis tmob tó os do

Travessb Se dti2odoro 5.A", frnnodo efi ,2 h ,ndt@ .h 2O:lO, enaÉ o Íruvessio kcutitt2o.toto SÀ,, no qudtdode de

componhh emissoto dos CRI e o Vórtx Disühuldoro de Títulos e Volores Mo llátios Ltdo, ao quoltdo(h de ogente

fductótb.

2. DE8ÊNTURES DA 2! SÉRIE DA 1E EMESÃO DA TRÂVESSIA SECURITIZADORA OE CRÉD|TOS

FINANCEIROS I S.A. - DEg TRAVESSIA

EMISSORA: Travessia Securitizadora de Créditos
TIPO: debêntures

Financeiros l S.A.

vAtoR: Rs 299.900.000,00 |NAD|MPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

DAÍA OE EM|SSÃO: Osl12l2017 OATA DE VENCTMENTOT 2017212027

GARANTIAS: Cessão fiduciária de direitos
qUANÍIDAOE: 299.900

creditórios

TAXA DE IUROS: 5% INDEXADOR: CDI

3. DEBÊNTURES DA 1! SÉRIE DA 1e EM§sÃo DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDIÍOS

FINANCEIROS II S.A. - DEB MERCANTII.

EMISSORA: Travessia Securiti2adora de Créditos
TIPO: debêntures

Financeiros llS.A.

VALOR: RS83.000.000,00 INAoIMPLEMENÍO NO PERÍOoo: adimplente

DATA DE EM§SÃO: 18/1212017 DAÍA OE VENCTMENTO' 79l7Ol2O2O i

I 
it,

\



femo de Secuíldzo9ôo de qáditos lnobll6tíos do 35t Séde do tt Emittdo de Cedlkodos de Re.,.bivels lnoblliótios do

Írdvesslo Se.udtEodoto 5.A., frmodo em 72 de norco de 2Om, eatrc o fmvesslo *cutitizodotd 5,A., no quollttode de

@mponhio emls,oto dos CRI e o Vóíd DR buk om de Thulos e Volorcs,llob lótlot Ltdd, na quoldodê de ogenae

Nuciórb.

GARANTIAS: Cessão ÍiduciáÍia de direitos
QUANTIDADE: 83.000

creditórios

TAXA DE JUROS: 6% INOE)(ADOR: CDI

4. DEBÊNTURES DA 2ê SÉRIE DA 1T EMISSÃO DA TRAVESSIA SECURITIZÂDORA DE CRÉD|TOS

FINANCEIROS IIS.A. - DE8 MERCANÍIL

vALOR: Rs17.000.000,00 INADIMPLEMENTO NO PERíODO: adimplente

oÂTA DE EMESÃO: ú/1212017 DATA DE VENCTMENTOT L8l7Ol2O2t

GARANTIAS: Cessão fiduciária de direitos
QUANTIDAOE: 17.0O0

creditórios

TAXA DE JUROS: 23,91% INDEXADOR: CDI

5. DEBÊNTuRES DA SÉRIE ÚNICA DA 1i EMlsSÃO OA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉD|TOS

FINANCEIROS III S.A - DEB FERRATUM

EMISSORA: Travessia Securitizadora de Créditos
TIPO: debênture

Financeiros llS.A.

EMISSORA: Travessia Securitizadora de Créditos
TIPO: debêntures

Financeiros lllS,A.

I
/u\

q



Íehno de kcutithodo de Créditos lmob lótlos tto 35t Séie do le Enitsão d. cettifr.odos de Receblveis lmobiliáriot .lo

Íruvertid Secu,i rodotc S.L, rimado en L2 de mctp de 2Om, enüe o Írnvctslo Sednlüzodoto S.A-, no qudldo.h .le

@mpínhld emhsoto dos CRI e o vóttx Oisttibu,,oro de fiuloi e vobres Mowliá os Ldo, no quoüdode.le ogentP

ldu.iórb-

vALORT Rs50.000.000,00

oAÍA DE EMTSSÃOr 12111/2018

QUAMTIDADE: 50.00o

TAXA DE JUROST Não há

INADIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

DATA OE VENCIMENTOT r2ll7l2023

GARANTIAS: Cessão tiduciária dê Direitos

Creditórios

INDExÂDoR: Não há

FINANCEIROS IV S.A. - DEB CREDZ

ÍlPo: debêntuíe

vALOR: RS33.350.000,00

DATA DE EMrssÃo: 2611112018

QUANTIDADE: 33.350

TAXA OE JUROS: 5,5%

EMISSORA: Travessia Secuíitizadora dê Cíéditos

Financeiros lV S.A

INADIMPtEMENTO No PERÍoDo: adimplente

DAÍA DE VENCIMENTO : 26 I 771 2O2Z

GARANTIAS: cessão tiduciária de Diíeitos

creditórios

INOE)(ADOR: CDI

t,
I

{



fmvesslo Secuíitlzodotu 5,A", frdnodo em ,2 da notp ale zom, enüa o Trovessb l.cu ahottotc 5.A,, no qud dode de

companhlo emissoto dos CR, e d VótA üíthudoío .le Íltulos e Voloras Mobiliátios Lta/E, no quoldode ah ogente

fducn rb-

7. DEBÊNTURES oA 2T SÉRIE DA 1t EMEsÂo DA TRAVESSIA SECURITIZADoRA oE cRÉD[os

FINANCEIROS IV S.A. - DE8 CREDZ

vALOR: Rs16.650.m0,00 INADIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

DATA DE EM|SSÃO: 2611112018 DATA DE VENCTMENÍOt 2610512023

GARANÍIAS: Cessão Fiduciária de Direitos
qUANÍlDADEr 16.650

Creditórios

TAYú DE JUROS: 7% INOEXÂDOR: CDI

t. DEBÊÍfÍURES DA SÉRIE ÚNICA DA 1! EMIssÂO DA TRÂVESSIA SECURITIZAOORA DE CRÉD|TOS

FINANCEIROS V S.A. - DEB CARUANA

EMISSORA: Travessia Securitizadora de Créditos
TIPO: debêntuíe

Financeiros lV S.A.

EMISSORA: Travessia Secuíitizadora de Créditos
TIPOI debêntures

Financeiíos V 5.4.

vALOR: Rs50.000.000,00 tNADtMPLEMENTo No PERÍODO: adimplente

DATA DE EM|SSÃO: 1ol12l2018 DATA DE VENCTMENTOT LO/tOl2O2z

lú

\



Ímvettlo Secu thodom S-À., fi nodo eh 72 de moryo de mm, ent'E o Ttuyessio Secudtirodotv 5.A., t o quoltdode .te

@mgonhio emlsJoto dos CRI e o Vótbt Dktrihrdotu de ÍlÚlos e Volotes Moflíóílos Lt to, no qwll.hde d. ogenae

Nuclódo.

GARANTIAST Cessão tiduciáíia de Direitos
qUANTIDADE: 50.000.000

Creditórios

TAXA DE JUROS: Não há. INDEXAÍX)R: Não há.

9. OEBÊNTURES oA I! SÉRIE DA 2. EMIssÃo DA TRAVESSIA SECURITIZADoRA DE cRÉoITos

FIÍ{ANCEIROS V S.A. - POBRE IUAN

EMISSORA: Travessia securitizadora de créditos
TIPO: debêntures

Financeiros V S.A.

vAt oR: Rs12.000.000,00 INADIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

DATA OE EM§SÃO: 23l1v2019 DATA DE VENC|MENTO,23lt7l2o22

GARANTIAST Fiança e cessão fiduciária dê direitos
QUANnDADE:12.m0

creditórios

TA)(A DE JUROS: Não há. INDO(ADOR: Não há.

10. OEBÊNTURES DA 2T SÉRIE OA 2T EMISSÃO OA ÍRÂVESSIA SECURITIZÂDORÂ DE CRÉDTTOS

FINANCEIROS V S.A. - POSRE JUAN

i

I
EMISSORA: Travessia Securitiradora de Créditos /

TIPO: debêntures
Finânceiíos v S.A. A A-lv 

\

I

\



Í.nno de *a/dtizoção de Oédlbs lnobiliátbt do 3Ss 
'éde 

rrd ,e Enlstâo de Ceí fi.o.ros de Recebiveb tmobitiiitios dz

Ttovêssio Secudtizodoto tA., firmodo em t2 de morco d. 2020, entê d fmvetslo Se.uíitizat,oru 5.A., no quolidode de

cofiponhid .mb,,.tu .tos CRI e a Vóra D&dbudom th Tltulos e yok]rcs Mobtttát'tos La.to, no quí/ttdo(h de ogenlE

Nuclátio.

VALOR: RS4.000.000,00 INAOIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

DATA DE EMISSÃO: 23l1V2019 DATA DE VENCIMENTOI23ITTI2O22

GARANnAS: Fiança e cessão fiduciária de direitos
QUANTIDADE: 4.000

creditórios

ÍA)(A DE JUROS: Não há. INDO(ADOR: Não há.

11. CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITÉRDS DA 4' SÉRIE DA li EMISSÃO DA TRAVESSIA

SECURITIZADORA S.A. - CRI HL TARIA I.IMA

ÍlPO: CRI

VALOR: RS14.500.000,00

EMISSORÂ: Travessia Securitizadora 5.4.

INADIMPLEMENTO NO PERÍODOr adimplente

DATA DE EMTSSÃO: 15/09/2017 DATA DE VENCTMENTOT 2O|O9/2O23

GARANTIAS:

. Aval

. Alienação Fiduciária de lmóvel
qUAÍúTIDAOE: 14.500

. Re8ime Fiduciário

. Fundo de Reserva

. Cessão Fiduciáíia I
\



Íefio de gcuritizoçõo de Crédiros hoblllótlos do 35t Sérle do ls Emlssõo rtê Ceftíicodos de Recebloeis t,í,oblltátios do

.odpoihh eúit'om dos CRI e o Vóíü Dlíílbuidoto .te TIA/los e Vdlotês Mobiliótbs Lado, no quolLto.le de ogente

fidu.tóíto.

TAXA DE IUROS:8,05% INDD(ADOR: IPCÁ

12. CERÍIFICAOOS DE RECEBÍVEE IMOBILÉR|oS DA 5! SÉRIE DA 1' EM§SÃO DA TRÂVESSIA

SECURMZAOORÂ S.A. - LOTE 5

DATA OE EM|SSÃO: 13/0712018 OATA DE VENCTMENTOT 2OlO7l2O27

GARANÍIAs:

qUANTIDADE: 8.919 . Aval

. Subordinação

TA,(A DE IUROS: 8% INDD(ÂDOR: IPCA

13. CERÍIFICAOOS DE RECEBíVE§ IMOBITÉR|oS DA 6' SÉRIE OA 1T EMESÃO DA TRAVESSIA

SECURIÍIZADORA 5.A. - CRI

TIPO: CRI

vALORT Rs8.919.000,00

TIPO: CRI

vALOR: Rs3.822.0@,00

EMISSORA: Travessia SecuÍitizadoía S.A.

INADIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimplente

EMISSORA: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

INADIMPLEMENÍO NO PERÍODO: adimplente I,

\



fêmo de Se(,J tEoçõo de C!édl@s lnobillótlos do 35. Séie do ,. E,,I,istao de Cetttlcodos de Recebíveis tmobílitá os do

fíovessitr Sccuritízodoa tA., frímodo en t2 de morp de 2020, enúe z fovessio *.urt 2odoto S-A", io quotktode .te

comgonhio êfiitsom clos CR e o VótD( Dlítlhudotu de Íítulos e Volot s Mobilitáttos Ltth, no quolLto.t .te ogênae

Nuciótb-

DATA DE EMTSSÃO: 13/0712018 DATA DE VENCTMENTOT 2OlO7l2,2g

GARANTIAS:

qUANTIDADE: 3.822 . Aval

. Subordinação

T§(A DE JUROS: 15,39% INOE)(ÂDOR: IPCA

14. CERNFICADOS DE RECEBÍVEE IMOBILÁR|oS DA 7T SÉRIE OA 1I EMlsSÃO DA TRAVESSIA

SECURITIZADORA S.A. - TITTING

TIPOr CRI EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

VALOR:Rs12.1t48.ooo,oo INADTMPTEMENTONOPERÍOoO:adimplente

DATA oE EM§SÃO: 1711212018 DATA DE vENcTMENTo | 2OlO2/2028

GARANÍIAS:

. tiança

qUANnDADE: 12.448 . Aval

. Alienação Fiduciária de lmóvel

. cessão Fiduciária de DiÍeitos cÍêditórios

/

/'
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Íenno de Se.u tizoçõo de Üédiaos lnbbllótlos do 35t Séí1. do 7t Efiiss6o de Ccdificodot d. e.cebívek ,nobltl,átíos do

Írdte$b 5.(,/.ltlzo.rotd 5.A", funodo em 12 de no4o de n)20, e,/t'?. d Írdeessio Sccufifzodoro S,A, no quo,Hode de

compdnhb .mitsoto dos CRI e o Vótot Dk buktotd .h ÍlMlos e Volotes Moblliótios Ltdo, no qoolidorte.h í,genae

fductádo.

ÍA)(A DE JUROS: 8,00% INDD(AOOR: IPCA

15. CERTIFICÂDOS DE RECEBíVEIS IMOBIUÁRIOS OA 8i SÉRIE DA 1! EMISSÃO DA TRAVESSIA

SECURITIZADORA S.A. - FlrNNG

TIPO: CRI

VALOR: RS5.33s.000,00

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INADIMPIEMENTO NO PERíODO: adimplente

DATA DE EM|SSÃOr 1711212018 DATA DE VENC|MENTO,2OIOTI2O2A

GARÁNTIAS:

. Fiança

qUANTIDADE: 5.335 . Aval

. AlienaÉo Fiduciária de lmóvel

. Cessão Fiduciária de DiÍêitos Creditóíios

TA)(A DE JUROS: 24,5% INOE(ADOR: IPCÂ

16. CERÍITICADOS DE RECEBíVEE IMOBII.IÁRIoS DA 9! SÉRIE DA 1! EMISSÃO DA TRÂVESSIA

SECURMZAOORA S.A. - CBA FMU

j
/
/trA
lu

\

TIPO: CRI EMISSORA: Ííavêssiâ Securitizadora S.A.



Íemo de Secu tEoção de Crcditus lmobllárros do 35s Se,ie dd 7s Emlssdo de Cerlíftcodos Íle Recebieels lmobiliórios do

Trcvesslo Se.uíltlzodoro S.A, fimddo en 72 de ,Ilcrco de 2Om, eitÍe o Tíovesslo Secuithcdom 5.A., no quo do.le .te

compo,itio emissotd dos CRI e o VótO( Disttibui.torc de thulos e Vdlores Mobitiótios Ltda, no quo .hde .te oEcnte

Nucítádo.

VALOR: RS15.650.000,00 INADIMPLEMENTO NO PERíODO: adimplêntê

DATA DE EM§SÃO: 3VO5l2019 DATA DE VENC|MENTOI.IOIOLI2O24

GARANTIAS:

qUANTIDAOE: 15.650 . Fiança

. Alienação Fiduciária de lmóvel

T§(A DE JUROS: 9,00% INDD(ÂDOR: CDI

17. CERNFICADOS DE RECEEÍVE§ IMOBILÉRIOS DA 1OT SÉRIE DA 1T EMESÃO DA TRAVESSIA

SECURITIZADORA S.A. - LIFTPLAN

TIPO: CRI

vaLoR: Rs19.0o0.000,00

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INADIMPLEMENTO NO PERíOoO: adimplente

DATA DE EMISSÃO: 3UO7l2019 DATA DE VENCTMENTO | 7OlO8l2O23

GARANNAS:

qUANÍIDADE: 19.000
. Cessão tiduciária de Direitos Creditórios

. Alienação tiduciária de lmóvel

t,



Íemo de *dÍitizdúo de C,Éditos lnob tót/d6 dc 3Sr Serie do 1, E,,istão d. C.ttifi.odos de Recebíyêb lí,,obfiff,rtos tto

iÚl,ets/, S..vtitizodom S-^., fimodo êm ,2 de moryo de m2O, entrc o úovesslo *cutiairodom S.A-, no quot6ode de

cofipanhh emEtoro dos CRI e o yórdt Dtst budoo .le TÍtulot e Volotês Mob táttos Lt to, no qu,,titt',d. de dge.,e

Nuclá.1o.

TÀ(A DE JUROS: 8,50% INDD(ADOR: IPCA

Ú. CERNFICAOOS DE RECEBíVEIS IMOBIÚ(RIOS DA 11' SÉ E OA 1' EMISSÃO OA TRAVESSIA

SECURITIZADORÁ S.A. - LIFTPIÁN

TIPO: CRI

vaLoR: Rs9.500.000,00

DATA DE EM§SÃO: 3UO7l2019

qUANTIOADE: 9.500

ÍAIA DE JUROST 15,0%

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INAOIMPLEMENTO NO PERíODO: adimptente

DATA DE VENCIMENTOT L0lOEl2O23

GARANTIAS:

. Cessão tiduciária de Direitos Creditórios

. Alieõação Fiduciária de lmóvel

INDEXADORT IPCA

SECURITIZADORA S.A. - MZM

TIPO: CRI

vaLoR: Rs18.9O0.0O0,@

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INAOIMPtEMENTO NO PERÍOOO: adimplente I,N
\



f.rúo de §éÚ/dtiroção de &édítos lmobttlártos do 35. Séríe do t, Emissào de Cettificodos de Recebhr.it lnobaltóítos do
f@vestio S.'cudthddoft 5.A,, firnado en 12 de noryo de m2O, entre o Íftvessio Se.uflzd.toto 5.A., na qu.,tdot e de
compd rio emb,.ra dos CRI c o VótA Oistuibui.toro de frn los e Volorcs Mobíliá.tos Ldo, io quoldode.re ogcn?
Nuciótb.

OATA DE EMESÃO: 30109/2019 DATA DE VENCIMENTOt 20 lOLl 2022

GARANNAS:

QUANTIOADE: 18.900
. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

. AlienaÉo Fiduciária de lmóvel

. Hipoteca de lmóvel

T§(Á DE JUROS: 10,0% INDD(ÁDOR: IPCÁ

SECURÍI|ZADORÁ S.A. - MZM

TIPO: CRI

valoR: Rs8.10O.OOO,OO

oaTA DE EMTSSÃO: 30/09/2019

qUANTIDADE: 18.900

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INADIMPtIMENTO NO pERÍOOO: adimptente

DATA DE VENCIMENTo | 2,lo7l2O23

GARANnÀSr

. Cessão Fiduciária de Oireitos Creditórios

. Alienação Fiducíária de tmóvel

. Hipoteca de lmóvel

\

TAXA DE JUROS: 18,0% INDO(ÂDOR: IPCA t,



Íenno.le *curltEodo.la CÍéd1Í,,5 l,nob lótíos t o 35, *de do It Emissôo & catut«ottos de Recebte.ts l,í,obiltáttos do

Írovesslo securkkodom s'À,, fÍmodo efi 72 de mcrço de 2o2o, entre o f@vessio secu zcdoro s.a., no quotittode de

.ompa tia emlsJ.tz dos clr e o vótd Diítibudo,E de fitulos e votor.s ,ttobitiórios Lt.h, Dd quo dade de ogente

Nu.tátb.

SECURITIZADORA S.A. - CANOPUS TRV

TIPO: CRI

vat-oR: Rs45.453.OOO,OO

DATA DE EMTSSÃO: 16/1212019

TIPO: CRI

vALORT Rs13.193.OOO,OO

DATA DE EMTSSÃO: 3ol12l2019

EMISSORA: Travessia Securitizadora 5.4.

INADIMPLEMENTO NO PERÍODO: adimptente

DATA OE VENCIMENTOT 75/Otl2O36

GARANNAS:

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INADIMP|-EMENTO NO pERÍODO: adimptente

DATA OE VENCIMENTO:. l8/ L2l2O29

QUANTIDAOE: 45.453 Penhor de Quotas

Penhor de Direitos Creditórios

TÀ(A DE JUROS: 6,0% INDE)(ADOR: IPCÁ

21. CERNFrcADOS DE RECEBíVEIS IMOBIIúRIOS DA 26! SÉRIE DA 1' EMISSÃO DA TRAVESSIA

SECURITIZADORA S.A. - I.OTEI.AR

t,
\



Íe.mo d. scanttrrofio de cledttos lmobr ártos do 3s, seie do 7e Efiistôo de cet foodo, de Re@bhreis tn ohitiátros do
fíovestio s.cu tlrodoto s.rL, irmddo em ,2 de ,,drço de 2om, enu? o ,,o,essla kcutitr2odoto sa-, no qudldode de
componhlo emissotc ths cRr e o vótot Dkt buit oN de Íhutos e votorct Mobtttórios Ltdo, io quott.htte de oget te

Nució.b.

qUANTIDADE: 13.193

GARANNAS:

. Cessão Fiduciária de Diíeitos Creditóíios

. Coobrigação

. Fiânça

. Alienaçâo Fiduciária de quotas

TA-XA DE JUROST 12,5% lÍ{DEXADORT IGPM

SECURITIZADORA S.A. - RIO BRANCO

nFO: CRI

VALOR: RS15.OOO.OOO,OO

DATA OE EMESÃO: 20101/2020

qUANTIDADE: 15.OOO

EMISSORA: Travessia Securitizadora S.A.

INADIMPtEMENTO NO pERíODO: adtmptente

DATA DE vENoMENToI 22 1 o1 /2024

GARANTIAS:

Aval

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

.\

T§(A DE JUROS: 3,OO% INDEXADOR: CDt



Íenno de sêcutitimoão .le oé.lltos lnoblliiitlos dd 351 sé e do 71 EínBsão de cet rkodos de Re..bíyets lnobttttÉtiot do

fíovê'sb sccurltlzodom 5.A., frhoth em t2 de moryo de 2020, ênnê o favessio s..utitt2odon s.a., no quottdode de

@mpanhlo ernit,.to.los CAt e o Vótu Dffili.loro de Íth/tos e Volot' MoffiÉtios Lado, no quottdoík tc og.nE
Nuclátto.

SECURMZADORA S.A. - RIO BRANCO

TIPO: CRI

vAroR: Rs5.00o.ooo,oo

DATA DE EM§SÃO: 20101/2020

QUANTIDADE: 5.00O

TA)(A DE JUROST 3,00%

EMISSORA: Travessia SecuritizadoÍe S_A_

lNADlMPlf, MENTO NO pERÍODO: adimplente

OATA DE VENOMENÍOt 2O/OL|2O25

GARANTIAS:

Cessão Fiduciária de Direitos CÍeditórios

INDEXADOR: CDt

SECURITIZADORA S.A. - NOVA SOUSA

TIPO: CRI

VALOR: RS4.000.0OO,OO

DATA DE EMESÃO: 30/1212019

EMISSORÂ: Travessia Securitizadora S.A.

INADIMPLEMENTO NO pERíODO: adimplente

DATA DE VENCIMENTOT 18/0812037
/(lt

\



Í.mo de sedrtith.No .te Q ftos lrnob *áttos do gs, sé,ie .to 7s Emtssão .!e ccitkodos d. Recebhftit tnobitiádos do
Tftvesslo sêcutitaodoto 5.a', lhnzdo efi t2 de ndryo de 2om, entt o Ítovessio sêcuíittadoto s,a,, no quotidode de
.omponhh emlssom dos cqr e o vórü Driírbudoío cb rúubs e vdrorcs Mobiriúrros Ltíto, no quoridode .h ooente

Nu.i,árb.

GARÂNNAs:

QUANTIOADE:4.ooo . Fiança

. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

. Alienação Fiduciária de euotas

Tru(A DE JUROS: 4,00% INDD(ADOR: IGPM

1,f


