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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 159ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes: 

 

I. como securitizadora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade por ações com registro de 

emissor de valores mobiliários perante a CVM (conforme definida abaixo), com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255 – 5º 

andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF (conforme abaixo definido) sob 

o nº 02.773.542/0001-22, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 

("Emissora"); e  

 

II. como agente fiduciário: 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição 

financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Avenida das Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de seu 

estatuto social ("Agente Fiduciário" ou "Instituição Custodiante", conforme o caso).  

 

(sendo a Emissora e o Agente Fiduciário denominados, conjuntamente, como "Partes" ou, 

individualmente, como "Parte") 

 

RESOLVEM celebrar este "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 159ª Série da 

1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de 

Securitização" ("Termo" ou "Termo de Securitização"), para vincular os Créditos 

Imobiliários (conforme abaixo definidos) aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

159ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização, de acordo com o 

artigo 8º da Lei nº 9.514/97 (conforme abaixo definida), bem como das demais legislações 

aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas. 

 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Definições: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem 

prejuízo daquelas que forem estabelecidas neste Termo.  

 

"Agência de Classificação de Risco": Fitch Ratings do Brasil Ltda., sociedade 

limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda 

Santos, nº 700, 7º andar, Cerqueira César, CEP 01418-002, inscrita no CNPJ/MF 



 
 

 

 

 

sob o n.º 01.813.375/0002-14, responsável pela classificação de risco dos CRI, 

sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 12.3 deste Termo 

de Securitização;  

 

"Agente Fiduciário": a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários, qualificada no preâmbulo, que atuará como representante dos Titulares 

dos CRI conforme as atribuições previstas neste Termo de Securitização, em 

especial na Cláusula 13.3., sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista na 

Cláusula 10.1., IV, deste Termo de Securitização; 

 

"Anúncio de Encerramento": significa o anúncio de encerramento da Oferta, a ser 

divulgado nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400, observado o disposto no 

artigo 54-A da Instrução CVM 400;  

 

"Anúncio de Início": significa o anúncio de início da Oferta, a ser divulgado nos 

termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, observado o disposto no artigo 54-A da 

Instrução CVM 400;  

 

"Assembleia Geral": significa a assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na 

forma da Cláusula Décima Quinta deste Termo de Securitização; 

 

"Aviso ao Mercado": significa o aviso ao mercado da Oferta, a ser divulgado nos 

termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, observado o disposto no artigo 54-A da 

Instrução CVM 400; 

 

"BACEN": significa o Banco Central do Brasil; 

 

"Banco Liquidante": Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 

100, Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.701.190/0001-04, 

responsável por operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer valores 

devidos pela Emissora aos Titulares de CRI, nos termos da Cláusula 5.12. abaixo, 

sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 5.12. deste Termo 

de Securitização;  

 

"B3": B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sociedade por ações com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, n.º 48, 7º andar, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n.º 09.346.601/0001-25; 

 

"B3 (segmento CETIP UTVM)": significa o segmento CETIP UTVM da B3, 

conforme acima definida; 



 
 

 

 

 

 

"Boletins de Subscrição": significam os boletins de subscrição dos CRI, por meio 

dos quais os Investidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos 

os termos e condições deste Termo e da Oferta; 

 

"CCI": significa a cédula de crédito imobiliário integral, sem garantia real 

imobiliária, emitida pela Cedente por meio da Escritura de Emissão de CCI, de 

acordo com as normas previstas na Lei n.º 10.931/04, representativa da totalidade 

dos Créditos Imobiliários; 

 

"Cedente": CSC 61 Participações Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar, 

Jardim Paulistano, CEP 01455-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.685/0001-

25; 

 

 

"CETIP 21": significa o ambiente de negociação secundária de títulos e valores 

mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM); 

 

"CMN": Conselho Monetário Nacional; 

 

"CNPJ/MF": Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda; 

 

"Código Civil": significa a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 

alterada; 

 

"Código de Processo Civil": significa a Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, 

conforme alterada;  

 

"Condições Suspensivas": são as condições suspensivas previstas na Cláusula 2.6 do 

Contrato de Cessão que deverão ser atendidas para que o Valor da Cessão seja pago 

pela Emissora à  Devedora, por conta e ordem da Cedente; 

  

"Conta do Patrimônio Separado": significa a conta corrente de titularidade da 

Securitizadora n.º 05987-2, mantida na agência n.º 0910 do Itaú Unibanco S.A., que 

integra o Patrimônio Separado dos CRI;  

 

"Contrato de Adesão": o(s) Contrato(s) de Adesão ao Contrato de Distribuição 

celebrado(s) entre os Participantes Especiais e o Coordenador Líder; 

 



 
 

 

 

 

"Contrato de Cessão": significa o "Instrumento Particular de Cessão de Créditos 

Imobiliários e Outras Avenças", celebrado entre a Cedente, a Emissora e a 

Devedora, e seus eventuais aditamentos; 

 

"Contrato de Distribuição": significa o "Contrato de Coordenação e Distribuição 

Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 159ª Série da 1ª Emissão da 

RB Capital Companhia de Securitização", celebrado entre a Devedora, a Emissora e 

os Coordenadores; 

 

"Controlada": qualquer sociedade sob o Controle da Devedora, conforme definição 

de Controle prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado; 

 

"Controlada Relevante": qualquer Controlada que represente 15% (quinze por 

cento) ou mais da receita bruta consolidada da Devedora, calculada de forma 

acumulada nos últimos 4 (quatro) trimestres; 

 

"Controladora" ou "Controladoras": qualquer sociedade controladora da Devedora, 

conforme definição de Controle prevista no Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado; 

 

"Controle": possui a definição prevista no Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado; 

 

"Coordenador Líder": Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 

2.041, E 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n.º 90.400.888/0001-42, na qualidade de instituição intermediária líder da 

distribuição dos CRI, sendo-lhe devido, para tanto, o comissionamento previsto na 

Cláusula IX do Contrato de Distribuição; 

 

"Coordenadores": em conjunto, o Coordenador Líder e o Itaú BBA; 

 

"Créditos Imobiliários": nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures, os 

direitos de crédito decorrentes das Debêntures, representados pela CCI, com valor 

de principal de R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e 

trinta e cinco mil reais), na data de emissão das Debêntures, que deverão ser pagos 

pela Devedora, acrescidos de remuneração incidente sobre o saldo devedor do valor 

nominal unitário de cada Debênture a partir da data de integralização das 

Debêntures ou da data de pagamento da remuneração das Debêntures imediatamente 

anterior, conforme o caso, bem como todos e quaisquer encargos moratórios, 



 
 

 

 

 

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos 

contratuais e legais previstos ou decorrentes da CCI e da Escritura de Emissão de 

Debêntures;  

 

"CRI em Circulação": são todos os CRI subscritos e integralizados e não resgatados, 

excluídos os CRI mantidos em tesouraria e, ainda, adicionalmente, para fins de 

constituição de quórum, excluídos os CRI pertencentes, direta ou indiretamente, 

(i) à Devedora; (ii) à Emissora; (iii) à Cedente; e (iv) a qualquer Controladora e/ou a 

qualquer Controlada da Devedora, da Emissora ou da Cedente; ou (v) a qualquer 

diretor, conselheiro, cônjuge, companheiro ou parente até o 3º (terceiro) grau da 

Devedora, da Emissora ou da Cedente ; 

 

"CRI": são os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 159ª Série da 1ª Emissão 

da Emissora, objeto da presente Emissão; 

 

"CVM": significa a Comissão de Valores Mobiliários; 

 

"Data de Emissão": significa o dia 11 de setembro de 2017; 

 

"Data de Integralização": significa a data em que ocorrer a integralização dos CRI; 

 

"Data de Vencimento": tem o significado previsto na Cláusula 4.1(o) abaixo; 

 

"DCI": "Diário do Comércio, Indústria e Serviços"; 

 

"DDA": significa o sistema de distribuição de ativos em mercado primário, 

operacionalizado e administrado pela B3; 

 

"Debêntures": significam as 279.635 (duzentas e setenta e nove mil e seiscentas e 

trinta e cinco) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, em série única, para colocação privada, objeto da Escritura de 

Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora;  

 

"Debenturista": significa, inicialmente, a Cedente, e após a cessão dos Créditos 

Imobiliários representados pelas CCI e das Debêntures nos termos do Contrato de 

Cessão, significa a Emissora, durante todo o prazo de vigência deste Termo, até a 

integral liquidação dos valores devidos aos Titulares de CRI; 

 

"Devedora": Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., sociedade por ações com 

registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar, 



 
 

 

 

 

Jardim Paulistano, CEP 01455-070, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 51.218.147/0001-93; 

 

"Dia Útil": todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional, no 

Estado ou na Cidade de São Paulo, e aqueles sem expediente na B3; 

 

"Documentos da Operação": em conjunto, (i) a Escritura de Emissão das 

Debêntures, (ii) a Escritura de Emissão de CCI, (iii) o Contrato de Cessão; (iv) este 

Termo de Securitização, (v) o Contrato de Distribuição, (vi) os boletins de 

subscrição dos CRI; (vii) os prospectos preliminar e definitivo da Oferta, e (viii) os 

demais documentos e/ou aditamentos relacionados aos instrumentos referidos 

acima; 

 

"DOESP": Diário Oficial do Estado de São Paulo; 

 

"Emissão": significa a emissão da 159ª Série da 1ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da Emissora; 

 

"Empreendimentos": tem o significado previsto na Cláusula 4.12.2 abaixo;  

 

"Encargos Moratórios": tem o significado previsto na Cláusula 4.4 abaixo; 

 

"Escritura de Emissão de CCI": significa o "Instrumento Particular de Escritura de 

Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, 

sob a Forma Escritural", celebrada entre a Cedente e a Instituição Custodiante, cuja 

cópia consta do presente Termo de Securitização na forma do Anexo VIII; 

 

"Escritura de Emissão de Debêntures": significa o "Instrumento Particular de 

Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 

da Quinta Emissão de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.", celebrada 

entre a Devedora e a Cedente e seus aditamentos;  

 

"Escriturador": Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 

3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.194.353/0001-64, instituição 

responsável pela escrituração dos CRI, nos termos das Cláusulas 5.10. e 5.11. 

abaixo, sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 5.10 deste 

Termo de Securitização;  

 

"Emissora": significa a RB Capital Companhia de Securitização, qualificada no 

preâmbulo, responsável pela aquisição dos Créditos Imobiliários e sua vinculação 



 
 

 

 

 

aos CRI, pelo pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRI nos termos 

deste Termo de Securitização, pelo repasse, aos Titulares dos CRI, de todas as 

informações relativas aos Créditos Imobiliários,  dentre outras responsabilidades 

previstas neste Termo de Securitização, em especial nas suas Cláusulas 13.2. e 

seguintes, sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 10.1, I, 

abaixo; 

 

"IGP-M": significa o Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas; 

 

"Instituição Custodiante": a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários, qualificada no preâmbulo, responsável pela custódia da Escritura de 

Emissão de CCI representativa dos Créditos Imobiliários e por efetuar o lançamento 

dos dados e informações da CCI na B3 e/ou na B3 (segmento CETIP UTVM), 

conforme as atribuições previstas na Escritura de Emissão de CCI, sendo-lhe 

devida, para tanto, a remuneração prevista na Cláusula 10.1., IV, deste Termo de 

Securitização; 

 

"Instituições Participantes da Oferta": significam os Coordenadores e os 

Participantes Especiais, em conjunto; 

 

"Instrução CVM 400": significa a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 

2003, conforme alterada; 

 

"Instrução CVM 414": significa a Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 

2004, conforme alterada; 

 

"Instrução CVM 539": significa a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 

2013, conforme alterada;  

 

"Instrução CVM 560": significa a Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 

2015, conforme alterada; 

 

"Instrução CVM 583": significa a Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 

2016; 

 

"Investidor(es)": significam os investidores, pessoas físicas ou jurídicas, fundos de 

investimentos, ou quaisquer outros veículos de investimento que possam investir em 

certificados de recebíveis imobiliários, independentemente de se enquadrarem no 

conceito de investidor qualificado ou profissional, conforme definidos nos artigos 

9º-B e 9º-A da Instrução CVM 539 conforme permitido pela CVM nos termos do 



 
 

 

 

 

Ofício nº 231/2017/CVM/SRE/GER-1 de 11 de agosto de 2017;  

 

"Itaú BBA": Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º 

andares, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.298.092/0001-30; 

 

"JUCESP": significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo; 

 

"Lei nº 6.404/76" ou "Lei das Sociedades por Ações": significa a Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, conforme alterada; 

 

"Lei nº 9.514/97": significa a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada; 

 

"Lei nº 10.931/04": significa a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme 

alterada; 

 

"Lei nº 11.101/05": significa a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme 

alterada; 

 

"MDA": significa o Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de distribuição de 

títulos e valores mobiliários em mercado primário, administrado e operacionalizado 

pela B3 (segmento CETIP UTVM); 

 

"Oferta": significa a distribuição pública dos CRI, que será realizada nos termos da 

Instrução CVM 400, da Instrução CVM 414 e das demais disposições 

regulamentares aplicáveis; 

 

"Opção de Lote Adicional": significa a opção da Emissora, após consulta e 

concordância prévia dos Coordenadores e da Devedora, de aumentar a quantidade 

dos CRI originalmente ofertados em até 20% (vinte por cento), nos termos e 

conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 

400, desde que o valor de emissão das Debêntures seja equivalente à quantidade de 

CRI aumentada pelo exercício de referida opção; 

 

"Opção de Lote Suplementar": significa a opção dos Coordenadores, após consulta e 

concordância prévia da Emissora e da Devedora, de distribuir um lote suplementar 

de CRI de até 15% (quinze por cento) da quantidade dos CRI originalmente 

ofertados, para atender excesso de demanda constatado no Procedimento de 

Bookbuilding, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 24 da 



 
 

 

 

 

Instrução CVM 400, desde que o valor de emissão das Debêntures seja equivalente 

à quantidade de CRI aumentada pelo exercício de referida opção; 

 

"Participantes Especiais": as instituições financeiras autorizadas a operar no sistema 

brasileiro de distribuição de valores mobiliários que vierem a ser convidadas em 

comum acordo pelos Coordenadores, e contratadas através da celebração dos 

Contratos de Adesão, para participar da Oferta apenas para o recebimento de ordens, 

sendo-lhes devida, para tanto, a remuneração prevista nos respectivos Termos de 

Adesão; 

 

"Patrimônio Separado": significa o patrimônio único e indivisível em relação aos 

CRI constituído pelos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI e 

a Conta do Patrimônio Separado, em decorrência da instituição do Regime 

Fiduciário, o qual não se confunde com o patrimônio comum da Emissora e destina-

se exclusivamente ao pagamento do Valor de Cessão e à liquidação dos CRI aos 

quais está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração 

e obrigações fiscais da Emissão; 

 

"Período de Capitalização": significa o intervalo de tempo que se inicia na Data de 

Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data de 

pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, no caso dos demais 

Períodos de Capitalização, e termina na data de pagamento de Remuneração 

correspondente ao período em questão, exclusive, ou na Data de Vencimento, no 

caso do último Período de Capitalização. Cada Período de Capitalização sucede o 

anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento; 

 

"Pessoa Vinculada": significam os Investidores que sejam (i) Controladores e/ou 

administradores da Emissora, da Cedente, da Devedora e/ou outras pessoas 

vinculadas à Emissão ou à distribuição dos CRI, bem como seus cônjuges ou 

companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) 

Controladores e/ou administradores de qualquer das Instituições Participantes da 

Oferta; (iii) empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das Instituições 

Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação ou de 

suporte operacional diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes 

autônomos que prestem serviços à Emissora, Devedora, à Cedente e/ou a qualquer 

das Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, 

com a Emissora, Devedora, Cedente e/ou qualquer das Instituições Participantes da 

Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de 

intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades 

Controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora, Devedora, Cedente e/ou por 

qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades Controladas, 



 
 

 

 

 

direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas a qualquer das Instituições 

Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge 

ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “ii” a “v” 

acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a 

pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não 

vinculados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

"Preço de Integralização": É o preço de integralização dos CRI, o qual será 

correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, acrescido da 

Remuneração desde a Data de Integralização; 

 

"Procedimento de Bookbuilding": significa o procedimento de coleta de intenções 

de investimento a ser realizado pelos Coordenadores no âmbito da Oferta, nos 

termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44, ambos da Instrução CVM 

400, para definição (i) do percentual a ser adotado para apuração da Remuneração 

dos CRI; e (ii) do volume da Emissão, considerando a emissão dos CRI objeto da 

Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar; 

 

"Prospectos": significa os prospectos preliminar e/ou definitivo da Oferta, que 

foram ou serão, conforme o caso, disponibilizados ao público, referidos em 

conjunto ou individual e indistintamente, exceto se expressamente indicado o 

caráter preliminar ou definitivo do documento; 

 

"PUMA": significa a plataforma eletrônica de negociação de multiativos, 

administrada e operacionalizada pela B3; 

 

"Regime Fiduciário": é o regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os 

Créditos Imobiliários representados pela CCI e a Conta do Patrimônio Separado, 

com a consequente constituição do Patrimônio Separado, na forma do artigo 9º da 

Lei nº 9.514/97, até o pagamento integral dos CRI, isentando os bens e direitos 

integrantes do Patrimônio Separado de ações ou execuções de credores da Emissora, 

de forma que respondam exclusivamente pelas obrigações inerentes aos títulos a 

eles afetados; 

 

"Regulamento de Listagem do Novo Mercado": o Regulamento de Listagem do 

Novo Mercado da B3, conforme alterado de tempos em tempos; 

 

"Remuneração": tem o significado atribuído na Cláusula 4.7 abaixo; 

 

"Resolução CMN 4.373": significa a Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro 

de 2014, conforme alterada; 



 
 

 

 

 

 

"Termo" ou "Termo de Securitização": tem o significado previsto no preâmbulo; 

 

"Taxa DI": as taxas médias diárias de juros dos DI – Depósitos Interfinanceiros de 

um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos 

e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 

(segmento CETIP UTVM), no informativo diário disponível em sua página na 

internet (http://www.cetip.com.br);  

 

"Titulares de CRI": são os Investidores que vierem a subscrever e integralizar os 

CRI no âmbito da Emissão e da Oferta; 

 

"Valor da Cessão": significa o valor líquido a que a Cedente fará jus em decorrência 

da aquisição dos Créditos Imobiliários pela Emissora;  

 

"Valor Nominal Unitário": na Data de Emissão, o valor correspondente a 

R$1.000,00 (um mil reais); e 

 

"Valor Total da Emissão": significa o valor nominal da totalidade dos CRI a serem 

emitidos, que corresponderá a R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove 

milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais). A quantidade de CRI inicialmente 

ofertada, equivalente a 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI, foi aumentada 

mediante exercício parcial da Opção de Lote Adicional e poderia ter sido aumentada 

mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, conforme 

previsto no presente Termo de Securitização. 

 

1.1.1. Além disso, (i) os cabeçalhos e títulos deste Termo servem apenas para 

conveniência de referência e não limitarão ou afetarão o significado dos dispositivos 

aos quais se aplicam; (ii) os termos "inclusive", "incluindo", "particularmente" e 

outros termos semelhantes serão interpretados como se estivessem acompanhados 

do termo "exemplificativamente"; (iii) sempre que exigido pelo contexto, as 

definições contidas nesta Cláusula Primeira aplicar-se-ão tanto no singular quanto 

no plural e o gênero masculino incluirá o feminino e vice-versa; (iv) referências a 

qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterações, 

substituições, consolidações e respectivas complementações, salvo se 

expressamente disposto de forma diferente; (v) referências a disposições legais 

serão interpretadas como referências às disposições respectivamente alteradas, 

estendidas, consolidadas ou reformuladas; (vi) salvo se de outra forma 

expressamente estabelecido neste Termo, referências a itens ou anexos aplicam-se a 

itens e anexos deste Termo; e (vii) todas as referências a quaisquer Partes incluem 

seus sucessores, representantes e cessionários devidamente autorizados. 

http://www.cetip.com.br/


 
 

 

 

 

 

2. SUMÁRIO DA ESTRUTURA DA EMISSÃO 

 

2.1. Lastro dos CRI: Trata-se de uma emissão de CRI lastreados nos Créditos 

Imobiliários, decorrentes das Debêntures emitidas nos termos da Escritura de 

Emissão de Debêntures e representados integralmente pela CCI. 

 

2.2. Cessão de Créditos: Os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela 

CCI, foram cedidos à Emissora pela Cedente por meio do Contrato de Cessão. 

 

2.3. Devedora: A devedora dos Créditos Imobiliários é a Iguatemi Empresa de Shopping 

Centers S.A., acima qualificada. 

 

2.4. Origem dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários originaram-se das 

Debêntures emitidas pela Devedora, nos termos previstos na Cláusula Sexta da 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

 

2.4.1. Nos termos do Contrato de Cessão, a Cedente se obrigou, enquanto não 

ocorrer a integralização integral dos CRI, a não realizar qualquer alteração ou 

modificação da Escritura de Emissão de Debêntures (exceto para inclusão da 

Remuneração, conforme previsto na Cláusula 8.13, inciso II, da Escritura de 

Emissão de Debêntures e alteração do valor total da emissão de Debêntures, 

conforme previsto na Cláusula 8.2.1 da Escritura de Emissão de Debêntures), não 

incorrer em qualquer ato ou renúncia ao exercício de direito, previsto em quaisquer 

Documentos da Operação, ou a cobrança de qualquer outro direito de titularidade da 

Emissora previsto neste Termo ou em qualquer dos Documentos da Operação.  

 

2.5. Pagamento do Valor da Cessão: Nos termos estabelecidos no Contrato de Cessão, o 

Valor de Cessão será pago pela Emissora no mesmo dia da efetiva integralização da 

totalidade dos CRI pelos Investidores, desde que realizado até as 16h (horário de 

Brasília). Caso a integralização da totalidade dos CRI seja feita após o referido 

horário, o pagamento do Valor da Cessão será feito no 1º (primeiro) Dia Útil 

subsequente, sem acréscimo de atualização monetária e juros remuneratórios. 

 

2.5.1. Nos termos da Cláusula 3.4 do Contrato de Cessão, o Valor da Cessão será 

pago pela Emissora, por conta e ordem da Cedente, diretamente em favor da 

Devedora, observados os termos do Contrato de Cessão, sendo esse pagamento 

considerado como integralização das Debêntures pela Cedente. 

 

3. OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

 



 
 

 

 

 

3.1. Objeto: Por meio deste Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e 

irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI 

objeto desta Emissão, cujas características são descritas na Cláusula Quarta abaixo. 

 

3.2. Autorização: A presente Emissão foi autorizada pela reunião do Conselho da 

Administração da Emissora realizada em 02 de junho de 2017, devidamente 

registrada na JUCESP em 02 de junho de 2017, sob o n.º 281.684/17-0 e publicada 

no jornal "DCI" e no DOESP em 1º de julho de 2017, por meio da qual foi 

autorizada a Emissão dos CRI e a Oferta. A Emissora não possui um montante 

global autorizado para emissão dos CRI. Cada nova emissão de CRI deverá ser 

objeto de uma aprovação societária específica pelo Conselho de Administração da 

Emissora, nos termos do seu estatuto social. 

 

3.3. Vinculação: A Emissora declara que, por meio deste Termo, foram vinculados a esta 

Emissão os Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, de sua 

titularidade, com valor total de, inicialmente, R$250.000.000,00 (duzentos e 

cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão, devidamente identificados no 

Anexo II a este Termo, sendo que tal valor foi acrescido mediante exercício parcial 

da Opção de Lote Adicional.  

 

3.4. Aquisição dos Créditos Imobiliários: A titularidade dos Créditos Imobiliários foi 

adquirida pela Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão e 

transferência da CCI na B3 e/ou na B3 (segmento CETIP UTVM). 

 

3.5. Administração dos Créditos Imobiliários: As atividades relacionadas à 

administração dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI serão 

exercidas pela Emissora, uma vez implementadas as Condições Suspensivas, 

incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas sem limitação: (i) o cálculo e 

envio de informação à Devedora previamente às suas datas de pagamento quanto 

aos valores a serem pagos em decorrência da Escritura de Emissão de Debêntures; e 

(ii) o recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos que vierem 

a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela 

CCI na Conta do Patrimônio Separado, deles dando quitação. 

 

3.6. Uma via original da Escritura de Emissão de CCI deverá ser custodiada pela 

Instituição Custodiante, nos termos da Escritura de Emissão de CCI e da declaração 

a ser assinada pela Instituição Custodiante, prevista no modelo do Anexo VI deste 

Termo de Securitização,  para exercer as seguintes funções, entre outras: (i) verificar 

os requisitos formais do lastro da CCI; (ii) fazer a custódia de uma via original da 

Escritura de Emissão de CCI; e (iii) diligenciar para que a CCI seja atualizada, em 

caso de eventual alteração da Escritura de Emissão de CCI.  

 



 
 

 

 

 

3.6.1. Com a instituição do Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários e a Conta do 

Patrimônio Separado, o Patrimônio Separado por eles constituído será destinado 

exclusivamente ao pagamento do Valor da Cessão e à liquidação dos CRI. A 

Instituição Custodiante não será responsável pela realização dos pagamentos aos 

Titulares dos CRI. A administração dos Créditos Imobiliários, inclusive no que diz 

respeito ao recebimento dos pagamentos deles decorrentes será realizado pela 

Emissora, nos termos da Cláusula 3.5. acima. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DOS CRI 

 

4.1. Características dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos 

Créditos Imobiliários, representados pela CCI, possuem as seguintes características: 

 

a) Emissão: 1ª; 

b) Série: 159ª; 

c) Quantidade de CRI: 279.635 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos e 

trinta e cinco) CRI. A quantidade de CRI inicialmente ofertada, equivalente 

a 250.000 (duzentos e cinquenta mil) CRI, foi aumentada mediante exercício 

parcial da Opção de Lote Adicional, e poderia ter sido aumentada mediante 

exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em até 15% 

(quinze por cento); 

d) Valor Total da Emissão: o Valor Total da Emissão será de 

R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e 

cinco mil reais), na Data de Emissão. O Valor Total da Emissão foi 

aumentado com relação ao valor inicialmente previsto para a Oferta de 

R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) em 

R$29.635.000,00 (vinte e nove milhões e seiscentos e trinta e cinco mil 

reais), passando o Valor Total da Emissão para R$279.635.000,00 (duzentos 

e setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), considerando 

o exercício parcial da Opção de Lote Adicional e o não exercício da Opção 

de Lote Suplementar; 

e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão; 

f) Prazo da Emissão: 2.564 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro dias) a 

contar da Data de Emissão até a Data de Vencimento, ressalvadas as 

hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado dos CRI, nos 

termos previstos neste Termo de Securitização; 

g) Atualização Monetária: Não há; 

h) Juros Remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário 

dos CRI incidirão juros remuneratórios correspondentes a 96,00% (noventa e 

seis por cento) da variação acumulada da Taxa DI ("Remuneração dos 

CRI"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 



 
 

 

 

 

dias úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de pagamento 

de Remuneração dos CRI imediatamente anterior, conforme o caso, até a 

data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula descrita na Cláusula 4.7 

abaixo. 

i) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos 

pagamentos em decorrência de resgate antecipado ou vencimento antecipado 

dos CRI, nos termos previstos neste Termo de Securitização, a Remuneração 

dos CRI será paga semestralmente, nos meses de março e setembro de cada 

ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 19 de março de 2018 e o último, 

na Data de Vencimento, conforme previsto no Anexo I deste Termo; 

j) Periodicidade de Pagamento de Amortização: em 2 (duas) parcelas, a 

primeira em 19 de setembro de 2023 e a segunda na Data de Vencimento, 

conforme previsto no Anexo I deste Termo; 

k) Regime Fiduciário: Sim; 

l) Sistema de Registro, Custódia Eletrônica, Distribuição, Negociação e 

Liquidação Financeira: B3 e B3 (segmento CETIP UTVM); 

m) Data de Emissão: 11 de setembro de 2017; 

n) Local de Emissão: Cidade e Estado de São Paulo; 

o) Data de Vencimento: 18 de setembro de 2024 ("Data de Vencimento"); 

p) Garantia flutuante: Não;  

q) Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, 

sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários, sendo que os Titulares de 

CRI não obterão qualquer privilégio, bem como não será segregado nenhum 

ativo em particular em caso de necessidade de execução judicial ou 

extrajudicial das obrigações decorrentes dos CRI;  

r) Pagamentos: os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão depositados 

diretamente na Conta do Patrimônio Separado; e 

s) Imóveis vinculados aos Créditos Imobiliários: Os Empreendimentos listados 

no Anexo VII ao presente Termo de Securitização. 

 

4.2. Depósito para Distribuição e Negociação: Os CRI serão depositados: 

 

(i) para distribuição no mercado primário por meio (a) do MDA, administrado e 

operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM), e (b) do DDA, 

administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira 

realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da B3 e/ou da 

B3 (segmento CETIP UTVM); e  

(ii) para negociação no mercado secundário, por meio (a) do CETIP21, 

administrado e operacionalizado pela B3 (segmento CETIP UTVM), e (b) 

do PUMA, administrado e operacionalizado pela B3, em mercado de bolsa, 

sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia 



 
 

 

 

 

eletrônica dos CRI realizada por meio do sistema de compensação e 

liquidação da B3 e/ou da B3 (segmento CETIP UTVM). 

 

4.3. Forma: Os CRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural. 

 

4.4. Impontualidade no Pagamento: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela 

Emissora de qualquer quantia devida aos Titulares de CRI, desde que os Créditos 

Imobiliários tenham sido pagos, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela 

Emissora, serão acrescidos da respectiva Remuneração dos CRI, calculada pro rata 

temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, e ficarão, 

desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) 

multa moratória de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros 

moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados 

pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento 

("Encargos Moratórios"). 

 

4.5. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: O não comparecimento do Titular de CRI 

para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas 

pela Emissora, nas datas e nas demais hipóteses previstas neste Termo ou em 

comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de 

qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, 

assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que os 

recursos tenham sido disponibilizados pontualmente. 

 

4.6. Vinculação dos Pagamentos: Os Créditos Imobiliários, os recursos depositados na 

Conta do Patrimônio Separado e todos e quaisquer recursos a eles relativos serão 

expressamente vinculados aos CRI por força do Regime Fiduciário constituído pela 

Emissora, em conformidade com este Termo de Securitização, não estando sujeitos 

a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de 

outras obrigações da Devedora e/ou da Emissora até a data de resgate dos CRI, 

exceto pelos eventuais tributos sobre eles aplicáveis, e pagamento integral dos 

valores devidos aos Titulares dos CRI. Neste sentido, os Créditos Imobiliários e os 

recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado: 

 

(i) constituirão, no âmbito do presente Termo de Securitização, Patrimônio 

Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emissora em 

nenhuma hipótese, significando o patrimônio único e indivisível em relação 

aos CRI constituído pelos Créditos Imobiliários representados 

integralmente pela CCI e a Conta do Patrimônio Separado, em decorrência 

da instituição do Regime Fiduciário; 



 
 

 

 

 

(ii) permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora no 

Patrimônio Separado até o pagamento integral da totalidade dos CRI; 

(iii) destinam-se exclusivamente ao pagamento do Valor de Cessão e dos 

valores devidos aos Titulares de CRI, ou seja, à liquidação dos CRI aos 

quais está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de 

administração e obrigações fiscais da Emissão;  

(iv) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores da 

Emissora, não podendo ser utilizados na prestação de garantias, nem ser 

excutidos por quaisquer credores da Emissora, por mais privilegiados que 

sejam, observados os fatores de risco previstos no Prospecto; e 

(v) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão 

vinculados, conforme previsto neste Termo de Securitização. 

 

4.7. Cálculo da Remuneração dos CRI: A partir da Data de Integralização (inclusive), 

sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, incidirão juros remuneratórios, 

correspondentes a 96,00% (noventa e seis por cento) da variação acumulada da 

Taxa DI ("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata 

temporis por dias úteis decorridos. O cálculo da Remuneração obedecerá a seguinte 

fórmula:  

 

J = [(Fator DI) -1] x VN 

onde: 

J = valor unitário da Remuneração, acumulado no período, calculado com 8 (oito) 

casas decimais sem arredondamento, devido no final de cada Período de 

Capitalização; 

 

VN = Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, para cada Período de 

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

arredondamento;  

Fator DI = produtório das Taxas DI desde a data de início de cada Período de 

Capitalização, inclusive, até à data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) 

casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:  

 

 

 

 

onde: 

nDI = número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização;  
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p = 96,00% (noventa e seis por cento). 

k = número de Taxas DI, variando de 1 (um) até "nDI". 

TDIk = Taxa DI, de ordem k, expressa ao dia calculada com 8 (oito) casas decimais 

com arredondamento:  

 

 

 

 

 

onde: 

DIk = Taxa DI, divulgada pela B3 (segmento CETIP UTVM), utilizada com 

2 (duas) casas decimais, com 4 (quatro) Dias Úteis de defasagem. Para fins de 

exemplo, para utilização da Taxa DI no dia 12 (doze), será considerada a Taxa DI 

divulgada no dia 8 (oito), considerando que entre os dias 8 (oito) e 12 (doze) haja 

decorrência de 4 (quatro) Dias Úteis.  

 

Observações: 

O fator resultante da expressão  é considerado com 16 (dezesseis) 

casas decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório. 

Efetua-se o produtório dos fatores diários , sendo que a cada fator 

diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, 

aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

Considera-se o fator resultante "Fator DI" com arredondamento de 8 (oito) casas 

decimais. 

A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais 

divulgado pela B3 (segmento CETIP UTVM). 

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 

8 (oito) casas decimais, com arredondamento. 

 

4.7.1. Observado o disposto na Cláusula 4.7.2 abaixo, se, quando do cálculo de 

quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures e, consequentemente aos 

CRI, a Taxa DI não estiver disponível, será utilizado, em sua substituição, o 

percentual correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente até a data do 

cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou 

penalidades entre a Emissora, a Devedora e os Titulares de CRI quando da 

divulgação posterior da Taxa DI.  
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4.7.2. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 (dez) dias, ou 

caso seja extinta ou haja a impossibilidade legal de aplicação da Taxa DI a este 

Termo de Securitização, será utilizada, em sua substituição, automaticamente, a taxa 

substituta que venha a ser adotada pelos agentes de mercado em operações 

similares, desde que previamente aprovada pela Devedora. Caso não haja uma taxa 

substituta para a Taxa DI, ou caso a Devedora não aprove a taxa substituta adotada 

pelos agentes de mercado em operações similares, será utilizada então a taxa média 

ponderada de remuneração dos títulos públicos federais brasileiros de curto prazo, à 

época de tal verificação, que tiverem sido negociados nos 30 (trinta) dias anteriores, 

com prazo de vencimento equivalente ao prazo médio estimada do fluxo residual 

dos CRI.  

 

4.7.3. Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais 

de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou 

divulgação, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures e, 

consequentemente aos CRI, por proibição legal ou judicial, a Devedora deverá, no 

prazo de até 5 (cinco) dias contados da data de 

término do prazo de 10 (dez) dias consecutivos ou da data de extinção da Taxa DI 

ou da data da proibição legal ou judicial, conforme o caso, comunicar a Emissora 

para que esta convoque Assembleia Geral para deliberar, observada a 

regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração das Debêntures e 

dos CRI a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as condições do 

mercado vigentes à época, observado que o resultado da referida Assembleia Geral 

deverá instruir a Emissora a se manifestar em assembleia geral de Debenturista, nos 

termos previstos neste Termo de Securitização e na Escritura de Emissão de 

Debêntures, quanto ao novo parâmetro de remuneração das Debêntures, e 

consequentemente dos CRI, a ser aplicado. Até a deliberação desse novo parâmetro 

de remuneração das Debêntures e dos CRI, quando do cálculo de quaisquer 

obrigações pecuniárias relativas às Debêntures e aos CRI, será utilizado, para 

apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à última Taxa DI divulgada 

oficialmente, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou 

penalidades entre a Emissora, a Devedora e os Titulares de CRI quando da 

deliberação do novo parâmetro de remuneração para as Debêntures e para os CRI. 

Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral 

prevista acima, referida Assembleia Geral perderá o seu escopo e será cancelada, e a 

Taxa DI, a partir da data de sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o 

cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures e aos CRI, 

previstas na Escritura de Emissão de Debêntures e neste Termo de Securitização. 

Caso, na assembleia geral de Debenturista prevista acima, não haja acordo sobre a 

nova remuneração das Debêntures e, consequentemente, dos CRI, a Devedora 

deverá resgatar a totalidade das Debêntures, com seu consequente cancelamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realização da assembleia geral de 



 
 

 

 

 

Debenturista prevista acima ou na Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, pelo 

saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da 

Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou a data 

de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data 

do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou penalidade, caso em que, quando do 

cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures e aos CRI, será 

utilizado, para apuração da Taxa DI, o percentual correspondente à última Taxa DI 

divulgada oficialmente. 

 

4.8.  Local de Pagamento: Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os 

procedimentos adotados pela B3 e/ou pela B3 (segmento CETIP UTVM). Caso por 

qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado na B3 e/ou na B3 

(segmento CETIP UTVM), na data de seu pagamento, a Emissora deixará, em sua 

sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular de CRI. Nesta 

hipótese, a partir da referida data de pagamento, não haverá qualquer tipo de 

encargos moratórios sobre o valor colocado à disposição do Titular de CRI na sede 

da Emissora. 

 

4.9. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigação pela Emissora, até o primeiro Dia Útil 

subsequente, se o vencimento coincidir com um dia que não seja considerado um 

Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.  

 

4.9.1. Sempre que necessário, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações 

referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum 

acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias necessários para 

assegurar que entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o 

pagamento de suas obrigações referentes aos CRI sempre decorra 2 (dois) Dias 

Úteis, com exceção da Data de Vencimento. 

 

4.9.2. A prorrogação prevista no subitem acima se justifica em virtude da 

necessidade de haver um intervalo de 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos 

Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes 

aos CRI. 

 

4.10. Prioridade de Pagamentos: Os pagamentos devidos em relação aos CRI deverão 

obedecer à seguinte ordem de prioridade, de forma que cada item somente será pago 

caso haja recursos disponíveis, livres de resgates antecipados e amortizações 

extraordinárias, após o cumprimento do item anterior:  

 

(i) Despesas do Patrimônio Separado, bem como honorários e despesas em que 

o Agente Fiduciário tenha incorrido no âmbito da Emissão e que não tenham 



 
 

 

 

 

sido quitadas;  

(ii) Encargos Moratórios;  

(iii)  Remuneração dos CRI; e 

(iv) Amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme previsto neste 

Termo de Securitização. 

 

4.11. Regime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos 

Imobiliários, representados pelas CCI e a Conta do Patrimônio Separado, nos 

termos da Cláusula Oitava abaixo. 

 

4.12. Destinação dos Recursos:  

 

4.12.1. Destinação de Recursos pela Emissora. Os valores oriundos da subscrição e 

integralização dos CRI serão destinados pela Emissora ao pagamento do Valor de 

Cessão, nos termos e condições previstos no Contrato de Cessão.  

4.12.2. Destinação de Recursos pela Devedora. Os recursos líquidos obtidos pela 

Devedora com a emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, 

diretamente ou através de suas Controladas, até a data de vencimento das 

Debêntures, para aquisição, e/ou construção, e/ou expansão, e/ou revitalização, e/ou 

desenvolvimento de shopping centers e/ou empreendimentos imobiliários, nos 

termos do objeto social da Devedora, conforme descritos no Anexo VII deste Termo 

e no Anexo I à Escritura de Emissão de Debêntures ("Empreendimentos"). O Valor 

Total da Emissão originalmente ofertado foi aumentado pelo exercício parcial da 

Opção de Lote Adicional, sendo o valor adicional recebido pela Devedora também 

utilizado para a finalidade prevista acima. Os recursos líquidos obtidos pela 

Devedora com a emissão das Debêntures somente serão destinados para despesas 

iniciadas a partir da data de integralização dos CRI e das Debêntures, não estando 

incluído qualquer reembolso de despesas incorridas e desembolsadas pela Devedora 

anteriormente à referida data.   

 

4.12.3. Os recursos acima mencionados, se for o caso, serão transferidos pela 

Devedora para suas Controladas por meio de: (i) aumento de capital das 

Controladas; (ii) adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC das 

Controladas; ou (iii) mútuo para as Controladas. 

 

4.12.4. A Devedora poderá alterar os percentuais indicados no Anexo I da Escritura 

de Emissão de Debêntures e no Anexo VII deste Termo como proporção dos 

recursos captados a ser destinada a cada Empreendimento, e tal alteração não 

depende e não dependerá da anuência dos Titulares de CRI. 

 



 
 

 

 

 

4.12.5.  A alteração dos percentuais indicados no Anexo I da Escritura de Emissão 

de Debêntures e no Anexo VII deste Termo como proporção dos recursos captados 

a ser destinada a cada Empreendimento, será formalizada por meio de aditamento (i) 

à Escritura de Emissão de Debêntures a ser celebrado pela Devedora e o 

Debenturista, de forma a refletir as alterações necessárias no Anexo I da Escritura 

de Emissão de Debêntures, sendo que o referido aditamento da Escritura de Emissão 

de Debêntures deverá ser arquivado na JUCESP, nos termos da Cláusula 3.1, inciso 

II da Escritura de Emissão de Debêntures, e (ii) a este Termo, de forma a refletir as 

alterações necessárias no Anexo VII. Para fins do disposto nesta cláusula, a 

Devedora enviará comunicação por escrito à Emissora, com cópia para o Agente 

Fiduciário para que, dentro de até 5 (cinco) Dias Úteis após o recebimento de tal 

comunicação, celebrem o aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures e o 

aditamento a este Termo, conforme acima previsto.  

 

4.12.6. A Devedora (i) encaminhará ao Agente Fiduciário e à Emissora, 

trimestralmente, até os dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

dezembro de cada ano, a partir da Data de Integralização, relatório no formato 

constante do Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures ("Relatório de 

Verificação"), informando o valor total destinado a cada Empreendimento até o 

último dia do mês anterior à data de emissão de cada Relatório de Verificação; e (ii) 

se assim solicitado, enviará os respectivos documentos comprobatórios da 

destinação dos recursos para os Empreendimentos (notas fiscais, notas de débito e 

faturas, por exemplo) e da destinação dos recursos para as Controladas, quando 

aplicável.   

4.12.7. Mediante o recebimento do Relatório de Verificação, o Agente Fiduciário e 

a Emissora serão responsáveis por verificar, com base no mesmo, o cumprimento 

das obrigações de destinação dos recursos assumidos pela Devedora na forma da 

Cláusula 4.12.2 acima, sendo que referida obrigação se extinguirá quando da 

comprovação, pela Devedora, da utilização da totalidade dos recursos líquidos 

obtidos com a emissão das Debêntures, nos termos previstos na Cláusula 4.12.2 

acima. 

4.12.8. Caso o Valor Total da Emissão seja aumentado pelo exercício total ou 

parcial da Opção de Lote Adicional e/ou da Opção de Lote Suplementar, o valor 

adicional recebido pela Devedora também será utilizado para a destinação prevista 

na Cláusula 4.12 e seguintes acima.   

4.13. Ausência de Coobrigação: Os CRI são emitidos sem qualquer coobrigação da 

Securitizadora. 

 

5. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CRI  

 



 
 

 

 

 

5.1. Os CRI serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução CVM 400, no 

montante inicial de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), com 

intermediação dos Coordenadores, sob regime de garantia firme de colocação, de 

forma individual e não solidária, sendo que: (i) os Coordenadores realizarão a 

distribuição dos CRI sob o regime de garantia firme de colocação, no valor de 

R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), observada a proporção 

de garantia firme a ser atribuída a cada Coordenador abaixo prevista, e (ii) os 

Coordenadores realizarão a distribuição dos CRI objeto de Opção de Lote Adicional 

e/ou de Opção de Lote Suplementar sob regime de melhores esforços de colocação, 

nos termos do Contrato de Distribuição, em que estará previsto o respectivo plano 

de distribuição dos CRI.  

 

5.2. A garantia firme de colocação dos CRI de que trata a Cláusula 5.1 acima está 

limitada ao valor inicial da Emissão, equivalente a R$250.000.000,00 (duzentos e 

cinquenta milhões de reais), e será prestada pelos Coordenadores, de forma 

individual e não solidária, na proporção de R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco 

milhões de reais) para cada Coordenador. 

 

 5.2.1 O exercício pelos Coordenadores da garantia firme de colocação dos CRI, 

inclusive no que se refere aos montantes acima previstos, está condicionado ao 

atendimento integral das condições suspensivas e demais requisitos estabelecidos 

para tanto no Contrato de Distribuição. 

 

5.3. Os CRI serão distribuídos publicamente aos Investidores. 

 

5.4. A Oferta terá início após (i) o registro da Oferta pela CVM; (ii) a divulgação do 

Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do Prospecto Definitivo aos 

Investidores. 

 

 5.4.1. Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, os 

Coordenadores disponibilizarão ao público o Prospecto Preliminar, precedido da 

publicação do Aviso ao Mercado. 

 

 5.4.2. O prazo máximo para colocação dos CRI é de até 6 (seis) meses após a 

divulgação do Anúncio de Início, nos termos da Instrução CVM 400, ou até a data 

de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro ("Prazo 

Máximo de Colocação").  

 

 5.4.3. A colocação dos CRI junto aos Investidores será realizada de acordo com os 

procedimentos do DDA e do MDA, conforme o caso. 

 



 
 

 

 

 

 5.4.4. Os CRI serão objeto de distribuição pública aos Investidores, inexistindo 

reservas antecipadas, nem lotes máximos ou mínimos. Os Coordenadores, com 

anuência da Emissora e da Devedora, organizarão a colocação dos CRI perante os 

Investidores interessados, podendo levar em conta suas relações com clientes e 

outras considerações de natureza comercial ou estratégica devendo assegurar: (i) 

que o tratamento aos Investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação do 

investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes, e (iii) que os 

representantes de venda dos Coordenadores e dos Participantes Especiais recebam 

previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas 

possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores, observadas as 

regras de rateio proporcional na alocação de CRI em caso de excesso de demanda 

estabelecidas no Prospecto e no Contrato de Distribuição. 

 

 5.4.5. Caso o total de CRI correspondente à demanda dos Investidores exceda o 

Valor Total da Emissão (sem considerar os CRI objeto da Opção de Lote Adicional 

e os CRI objeto do exercício da Opção de Lote Suplementar), serão atendidos os 

pedidos de reserva e as intenções de investimento que indicaram a menor taxa, 

adicionando-se as intenções de investimento que indicaram taxas superiores até 

atingir a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os 

pedidos de reserva as intenções de investimento admitidas que indicaram a taxa 

definida no Procedimento de Bookbuilding serão rateadas entre os Investidores 

pelos Coordenadores, proporcionalmente ao montante de CRI indicado nos 

respectivos pedidos de reserva e intenções de investimento, sendo desconsideradas 

quaisquer frações de CRI, conforme estabelecido no Prospecto e no Contrato de 

Distribuição. Os critérios de rateio previstos nesta Cláusula não se aplicarão às 

ordens para aquisição de CRI apresentadas pelo formador de mercado, observados 

os seus limites de atuação a serem previstos no contrato de prestação de serviços de 

formador de mercado a ser celebrado no âmbito da Oferta.   

 

5.5. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, foi aceita a participação de 

Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 

Bookbuilding, sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da 

Oferta.  

 

5.5.1. Para fins de recebimento dos pedidos de reserva de subscrição dos CRI, será 

considerado, como "Período de Reserva", o período compreendido entre os dias 2 de 

agosto de 2017, inclusive, e 23 de agosto de 2017, inclusive. 

 

5.5.2. Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior em 

1/3 (um terço) dos CRI (sem considerar os CRI objeto da Opção de Lote Adicional 

e os CRI objeto do exercício da Opção de Lote Suplementar), não será permitida a 



 
 

 

 

 

colocação de CRI perante Pessoas Vinculadas e as intenções de investimento 

realizadas por Pessoas Vinculadas serão automaticamente canceladas, nos termos do 

artigo 55 da Instrução CVM 400. 

 

5.6.  Aplicar-se-ão aos CRI decorrentes do exercício de Opção de Lote Adicional e/ou de 

Opção de Lote Suplementar, se for o caso, as mesmas condições e preço dos CRI 

inicialmente ofertados, conforme o caso, e sua colocação será conduzida sob o 

regime de melhores esforços. 

 

5.7. A Emissora, após consulta e concordância prévia dos Coordenadores e da Devedora, 

optou por aumentar a quantidade dos CRI originalmente ofertados em 29.635 (vinte 

e nove mil e seiscentos e trinta e cinco) CRI, mediante exercício parcial da Opção 

de Lote Adicional, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

 

5.8. Os Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Emissora e da Devedora, 

optaram por não aumentar a quantidade dos CRI originalmente ofertados, mediante 

exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, nos termos do artigo 24 da 

Instrução CVM 400. 

 

5.9. Durante todo o Prazo Máximo de Colocação, o preço de integralização dos CRI será 

o correspondente ao seu Valor Nominal Unitário ("Preço de Integralização"), 

observado que a totalidade dos CRI deverá ser integralizada na Data de 

Integralização, sendo a integralização dos CRI realizada em moeda corrente 

nacional, à vista, no ato da subscrição.  

 

Escrituração 

 

5.10. O Escriturador atuará, em nome da Emissora, como registrador dos CRI, para fins 

de custódia eletrônica e de liquidação financeira de eventos de pagamento dos CRI 

na B3 e/ou na B3 (segmento CETIP UTVM), para distribuição em mercado 

primário e negociação em mercado secundário na B3 e/ou na B3 (segmento CETIP 

UTVM), sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração de R$3.000,00 (três mil reais) 

mensais, conforme o contrato de prestação de serviços de escrituração celebrado 

entre a Emissora e o Escriturador.  

 

5.11. O Escriturador atuará como escriturador dos CRI, os quais serão emitidos sob a 

forma nominativa e escritural. Serão reconhecidos como comprovante de 

titularidade dos CRI: (i) o extrato de posição de custódia expedido pela B3 e/ou pela 

B3 (segmento CETIP UTVM), conforme os CRI estejam eletronicamente 

custodiados na B3 e/ou na B3 (segmento CETIP UTVM), em nome de cada Titular 

de CRI; ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador, a partir das informações 



 
 

 

 

 

prestadas com base na posição de custódia eletrônica constante da B3 e/ou da B3 

(segmento CETIP UTVM), em nome de cada Titular de CRI. 

 

Banco Liquidante 

 

5.12. O Banco Liquidante será contratado pela Emissora para operacionalizar o 

pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares 

de CRI, executados por meio do sistema da B3 e/ou da B3 (segmento CETIP 

UTVM), sendo-lhe devida, para tanto, a remuneração de R$3.000,00 (três mil reais) 

mensais, conforme o contrato de prestação de serviços de escrituração celebrado 

entre a Emissora e o Banco Liquidante. O Banco Liquidante não será responsável 

pelo controle e cobrança dos créditos gerados, sendo tal atribuição de 

responsabilidade da Emissora.  

 

6. GARANTIAS 

 

6.1. Garantias: Com exceção do Regime Fiduciário, nem os CRI nem os Créditos 

Imobiliários que lastreiam a Emissão contam com qualquer garantia.  

 

7. RESGATE ANTECIPADO, AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA, VENCIMENTO ANTECIPADO 

DOS CRI E RESGATE ANTECIPADO ESPECIAL 

 

7.1. Resgate Antecipado Facultativo. Os CRI serão objeto de resgate antecipado caso 

seja realizado o correspondente resgate antecipado das Debêntures (i) em virtude de 

eventual majoração ou cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que 

venha a ocorrer com relação às Debêntures e/ou os CRI nos termos da Cláusula 8.21 

da Escritura de Emissão de Debêntures; ou (ii) caso a Devedora e a Emissora não 

cheguem a um acordo sobre a nova remuneração das Debêntures e dos CRI na 

hipótese de extinção e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 10 (dez) dias 

consecutivos, ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI às Debêntures 

e, consequentemente aos CRI, por proibição legal ou judicial, nos termos da 

Cláusula 4.7.3 acima; ou (iii) a Devedora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a 

qualquer tempo a partir do início do 13º (décimo terceiro) mês a contar da Data de 

Emissão, inclusive (ou seja, a partir de 11 de outubro de 2018), e com aviso prévio à 

Emissora, de 10 (dez) dias úteis da data do evento, o resgate antecipado da 

totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, 

mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data 

de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio incidente 

sobre o valor do resgate antecipado (sendo que, para os fins de cálculo do prêmio, o 



 
 

 

 

 

valor do resgate antecipado significa o saldo devedor do Valor Nominal Unitário 

das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a 

Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente 

anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), correspondente a: (i) 

3,00% (três inteiros por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre o 13º e o 

24º mês; (ii) 2,00% (dois inteiros por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra 

entre o 25º e o 36º mês; (iii) 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) 

flat, caso o resgate antecipado ocorra entre o 37º e o 48º mês; (iv) 1,00% (um inteiro 

por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre o 49º e o 60º mês; e (v) 0,50% 

(cinquenta centésimos por cento) flat, caso o resgate antecipado ocorra entre o 61º 

mês e a Data de Vencimento ("Prêmio"). É vedado o resgate parcial das Debêntures. 

 

7.1.1. O Prêmio a que se refere a Cláusula 7.1 acima não será devido caso o resgate 

antecipado facultativo seja realizado (i) em decorrência de majoração ou 

cancelamento de isenção ou de imunidade tributária que venha a ocorrer com 

relação aos CRI, nos termos da Cláusula 8.21 da Escritura de Emissão de 

Debêntures, desde que tal resgate seja realizado no prazo de até 90 (noventa) dias 

contados da data de tal majoração ou cancelamento; ou (ii) na hipótese de que trata 

a Cláusula 4.7.3. acima. 

 

7.1.2. Caso a Emissora receba uma comunicação acerca do resgate antecipado 

facultativo das Debêntures nos termos previstos na Cláusula 7.1 acima 

("Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo"), a Emissora deverá, no prazo 

de até 2 (dois) Dias Úteis da data de recebimento da referida Comunicação de 

Resgate Antecipado Facultativo, publicar um comunicado na forma da Cláusula 17 

abaixo, bem como informar o Agente Fiduciário, a B3, a B3 (segmento CETIP 

UTVM), e o Escriturador, com os termos e condições previstos na Comunicação de 

Resgate Antecipado Facultativo.  

 

7.1.3. Observado o disposto na Cláusula 7.1.2 acima, caso a Devedora realize o 

resgate antecipado facultativo das Debêntures, a Emissora realizará o resgate 

antecipado total dos CRI, em até 2 (dois) Dias Úteis contados do resgate antecipado 

facultativo das Debêntures, independentemente da anuência ou aceite prévio dos 

Titulares de CRI, os quais desde já autorizam a Emissora, o Agente Fiduciário, B3 e 

a B3 (segmento CETIP UTVM) a realizar os procedimentos necessários a 

efetivação do resgate antecipado dos CRI, independentemente de qualquer instrução 

ou autorização prévia. 

 

7.2. Amortização Antecipada. É vedada a amortização antecipada facultativa das 

Debêntures e, consequentemente, dos CRI. 

 



 
 

 

 

 

7.3. Vencimento Antecipado das Debêntures e Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI. 

 

7.3.1. Vencimento Antecipado Automático. Ocorrendo qualquer dos Eventos de 

Inadimplemento previstos na Cláusula 8.22.1 da Escritura de Emissão de 

Debêntures, as obrigações decorrentes das Debêntures tornar-se-ão automaticamente 

vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial. 

 

7.3.2. Vencimento Antecipado Não-Automático. Adicionalmente, tão logo a 

Emissora tome ciência da ocorrência de qualquer um dos Eventos de 

Inadimplemento previstos nas Cláusulas 8.22.2 da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis, contados da data em que 

tomar conhecimento de sua ocorrência, convocar uma Assembleia Geral, nos termos 

da Cláusula Quinze abaixo, para deliberar a decisão pelo vencimento antecipado das 

Debêntures, que dependerá de deliberação tomada por Titulares de CRI 

representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 

Circulação em qualquer convocação, observados quóruns específicos para determinadas 

matérias, conforme legislação aplicável vigente. Na hipótese: (i) da não instalação, da 

referida Assembleia Geral em segunda convocação; (ii) de suspensão dos trabalhos 

para deliberação em data posterior, relativa ao vencimento das Debêntures, 

conforme consignado em ata; ou (iii) de não ser aprovada deliberação pelo 

vencimento antecipado na forma aqui prevista, a Emissora não deverá declarar o 

vencimento antecipado das obrigações da Devedora decorrentes das Debêntures, nos 

termos da Escritura de Emissão de Debêntures e, consequentemente dos CRI, nos 

termos deste Termo de Securitização. Neste caso, a Emissora deverá formalizar uma 

ata de não instalação da Assembleia Geral (no caso do item (i) acima) ou na mesma 

ata de assembleia geral de debenturistas indicar que não foi declarado o vencimento 

antecipado das Debêntures (no caso do item (iii) acima). Todavia, caso a 

Assembleia Geral acima mencionada seja instalada em primeira ou segunda 

convocação e haja deliberação dos Titulares de CRI representando o quórum de 

deliberação aqui estabelecido, pelo vencimento antecipado das Debêntures e, 

consequentemente dos CRI, a Emissora, em assembleia geral de debenturistas, 

assinará uma ata formalizando a declaração de vencimento antecipado das 

Debêntures e, consequentemente dos CRI.  

 

7.3.3. A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário em até 2 (dois) Dias Úteis 

após tomar conhecimento da ocorrência de qualquer um dos Eventos de 

Inadimplemento ou da ocorrência de qualquer inadimplemento, pela Devedora, de 

qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão de Debêntures e/ou em 

qualquer dos demais Documentos da Operação, que não seja um Evento de 

Inadimplemento.  

 



 
 

 

 

 

7.4. Resgate Antecipado Especial dos CRI. Caso a Devedora realize qualquer operação 

de reorganização societária ou de alteração de controle tal qual indicadas na 

Cláusula 8.22.1 da Escritura de Emissão, que não seja previamente aprovada pela 

Assembleia Geral, ou caso os Titulares dos CRI não tenham tido a oportunidade de 

deliberar sobre a referida operação, e desde que a Devedora tenha cumprido com o 

disposto nos itens 8.22.1 III(a)(ii); III(b)(ii); e IV(b) da referida Cláusula 8.22.1 da 

Escritura de Emissão, a Devedora deverá comunicar à Emissora, com cópia para o 

Agente Fiduciário, a ocorrência de quaisquer uma dessas operações, devendo a 

Emissora, em até 3 (três) Dias Úteis após: (a) tal comunicação; ou (b) tomar ciência 

da ocorrência de qualquer uma dessas operações, o que ocorrer primeiro, notificar 

os Titulares dos CRI, mediante publicação nos jornais de publicação mencionados 

neste Termo de Securitização, às expensas do Patrimônio Separado, para que estes 

se manifestem, no prazo de 6 (seis) meses contados: (i) da publicação/divulgação 

do(s) documento(s) societário(s) relativo(s) à(s) operação(ões) de reorganização 

societária ou do seu arquivamento na Junta Comercial competente, o que ocorrer 

primeiro; ou (ii) da data em que for celebrado acordo para a alteração do controle ou 

da ata de divulgação de qualquer dos eventos anteriores, o que ocorrer primeiro, a 

respeito de sua eventual intenção de realizar o resgate antecipado dos CRI, mediante 

comunicação formal enviada à Emissora ("Comunicação de Resgate Antecipado dos 

CRI").  

 

7.4.1. Na hipótese do titular dos CRI não enviar a Comunicação de Resgate 

Antecipado dos CRI, o seu silêncio será entendido como sua intenção em não 

proceder ao resgate antecipado dos respectivos CRI de que seja titular. 

 

7.4.2. Decorrido o prazo mencionado na Cláusula 7.4 acima e recebidas, pela 

Emissora, Comunicações de Resgate Antecipado dos CRI dos Titulares dos CRI que 

se manifestarem tempestiva e favoravelmente pelo Resgate Antecipado dos CRI, 

caberá à Emissora, em até 1 (um) Dia Útil do decurso do prazo para envio das 

referidas Comunicações de Resgate Antecipado dos CRI, solicitar à Devedora o 

resgate parcial das Debêntures, em montante equivalente aos pagamentos devidos 

aos Titulares dos CRI em virtude do exercício do direito de Resgate Antecipado 

Especial, conforme estabelecido na Cláusula 7.4 acima.  

 

7.4.3. A Devedora se compromete a realizar o resgate parcial das Debêntures pelo 

valor de resgate informado pela Emissora, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, 

contados do recebimento da solicitação de que trata a Cláusula 7.4.2 acima. 

 

7.5. Nas hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures previstas nas Cláusulas 

7.3.1 e 7.3.2 acima, bem como na hipótese de resgate antecipado especial prevista na 

Cláusula 7.4 acima, a Emissora deverá resgatar antecipadamente a totalidade dos CRI pelo 



 
 

 

 

 

saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis 

desde a Data de Integralização ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente 

anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, devendo o pagamento dos 

valores devidos aos Titulares de CRI ser realizado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis 

contados do recebimento pela Emissora dos valores relativos ao vencimento antecipado ou 

resgate antecipado das Debêntures, conforme o caso, nos termos previstos na Escritura de 

Emissão de Debêntures.  

 

 

8. REGIME FIDUCIÁRIO 

 

8.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9º da Lei nº 9.514/97, a Emissora institui, 

em caráter irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos 

Imobiliários representados pela CCI e a Conta do Patrimônio Separado, constituindo 

referidos Créditos Imobiliários lastro para a presente Emissão dos CRI. 

 

8.1.1. O Regime Fiduciário será registrado na Instituição Custodiante, conforme 

previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/04. 

 

8.2. Segregação: Os Créditos Imobiliários permanecerão separados e segregados do 

patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos 

CRI. 

 

8.3. Credores da Emissora: Na forma do artigo 11 da Lei nº 9.514/97, os Créditos 

Imobiliários estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, 

não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos 

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas 

obrigações inerentes aos CRI.  

 

8.3.1. A Emissora será responsável, no limite do Patrimônio Separado, perante os 

Investidores, pelo ressarcimento do valor do Patrimônio Separado que houver sido 

atingido em decorrência de ações judiciais ou administrativas de qualquer natureza, 

incluindo, mas não se limitando, a fiscal, previdenciária ou trabalhista da Emissora 

ou de sociedades do seu mesmo grupo econômico, no caso de aplicação do artigo 76 

da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.  

 

8.4. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente o 

Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua 

regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização 

do principal, juros e demais encargos acessórios, inclusive mantendo o registro 

contábil independente do restante de seu patrimônio e elaborando e publicando as 



 
 

 

 

 

respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei nº 

9.514/97. 

 

8.5. Insolvência: A insolvência da Emissora não afetará o Patrimônio Separado aqui 

constituído, nos termos do artigo 15, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97. 

 

8.6. Responsabilidade: A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do 

Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou 

regulamentar, negligência, imprudência, imperícia ou administração temerária, 

desvio de finalidade do Patrimônio Separado, ou, ainda, na hipótese prevista na 

Cláusula 8.3.1 acima.  

 

9. TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

 

9.1. Transferência: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora com relação às 

obrigações assumidas na presente Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das 

hipóteses previstas na Cláusula 9.2. abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar 

imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado, ou promover a 

liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a Assembleia Geral venha a 

deliberar sobre tal liquidação.  

 

9.2. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado: A ocorrência de qualquer um dos 

eventos abaixo ensejará a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo 

Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não conforme Cláusula 9.1 acima:  

 

a) pedido, por parte da Emissora, de recuperação judicial, extrajudicial a 

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido 

requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; 

b) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não 

devidamente elidido através do depósito previsto no parágrafo único do 

artigo 98 da Lei nº 11.101/05 pela Emissora, conforme o caso, no prazo 

legal;  

c) decretação de falência da Emissora ou apresentação de pedido de 

autofalência pela Emissora; 

d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não 

pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação 

do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou 

mora perdure por mais de 10 (dez) dias, contados do respectivo 

inadimplemento ou mora; ou  

e) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações 

pecuniárias previstas neste Termo, após ter recebido os recursos 



 
 

 

 

 

correspondentes da Devedora na forma da CCI, sendo que, nessa hipótese, a 

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal 

inadimplemento ou mora perdure por mais de 1 (um) dia, contados do 

respectivo inadimplemento ou mora.  

 

9.2.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente 

comunicada ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil. 

 

9.2.2. Na ocorrência de quaisquer dos eventos de que trata a Cláusula 9.2. acima, o 

Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em 

que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral para deliberar sobre a 

liquidação ou não do Patrimônio Separado. Tal assembleia deverá ser realizada no 

prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicação do edital relativo à 

primeira convocação, observado o disposto no §2º do artigo 14 da Lei nº 9.514/97.  

 

9.3. Deliberação Relativa ao Patrimônio Separado: A Assembleia Geral deverá deliberar 

pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração 

por uma nova companhia securitizadora de créditos imobiliários, fixando, neste 

caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua viabilidade 

econômico-financeira, sendo que as despesas referentes à transferência do 

Patrimônio Separado para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários 

deverão ser arcadas pelos Titulares dos CRI, conforme for definido na Assembleia 

Geral.  

 

 9.3.1. Na hipótese de a Assembleia Geral deliberar pela liquidação do Patrimônio 

Separado, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre (i) o novo administrador do 

Patrimônio Separado e as regras para sua administração; ou (ii) a nomeação do 

liquidante e as formas de liquidação do Patrimônio Separado, observado que o 

referido administrador ou liquidante deverão, necessariamente, possuir reputação 

ilibada e comprovada experiência para os fins previstos nesta Cláusula 9.3.1.  

 

 9.3.2. Até que seja nomeado novo administrador do Patrimônio Separado, conforme 

o caso, caberá ao Agente Fiduciário (i) administrar a CCI e respectivos Créditos 

Imobiliários que integravam o Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos 

judiciais e extrajudiciais para a realização da CCI e respectivos Créditos 

Imobiliários que lhes foram transferidos, e (iii) ratear os recursos obtidos entre os 

Titulares de CRI na proporção de CRI detidos. 

 

9.4. Extinção do Regime Fiduciário: Quando o Patrimônio Separado for liquidado, ficará 

extinto o regime fiduciário aqui instituído. 

 



 
 

 

 

 

10. DESPESAS 

 

10.1. Despesas da Devedora: As despesas abaixo listadas (em conjunto, "Despesas"), 

serão arcadas diretamente pela Devedora ou pela Emissora por conta e ordem da 

Devedora, conforme o caso:  

 

 

I. remuneração da Emissora, no valor de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, líquidos de quaisquer tributos, e atualizado 

mensalmente pelo IPCA;  

 

II. remuneração da Instituição Custodiante, pelos serviços prestados nos 

termos da Escritura de Emissão de CCI, nos seguintes termos:  

 

(a) pela implantação e registro da CCI, será devida parcela única no 

valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a ser paga até o 

5º (quinto) Dia Útil contado da data de integralização dos CRI; e 

(b) pela custódia da CCI, serão devidas parcelas anuais no valor de 

R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), devendo a 

primeira ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil contado da data de 

subscrição e integralização dos CRI, e as demais na mesma data dos 

anos subsequentes, atualizadas anualmente pela variação acumulada 

do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua 

utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do 

primeiro pagamento, calculada pro rata die, se necessário; 

  

 

III. remuneração do Agente Fiduciário, pelos serviços prestados nos 

termos deste Termo de Securitização: 

 

(a) pelos serviços prestados durante a vigência dos CRI, serão 

devidas parcelas semestrais no valor de R$5.500,00 (cinco mil 

e quinhentos reais), sendo a primeira devida até o 5º (quinto) 

Dia Útil contado da data de subscrição e integralização dos 

CRI, e as demais a serem pagas nas mesmas datas dos 

semestres subsequentes até o resgate total dos CRI ou 

enquanto o Agente Fiduciário estiver exercendo atividades 

inerentes a sua função em relação à Emissão, atualizadas 

anualmente, pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta 

deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo 



 
 

 

 

 

índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro 

pagamento, calculada pro rata die, se necessário. A 

remuneração do Agente Fiduciário será devida mesmo após o 

vencimento final das Debêntures, caso o Agente Fiduciário 

ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em 

relação à Emissão, remuneração essa que será calculada pro 

rata die. A primeira parcela será devida ainda que a operação 

não seja integralizada, a título de estruturação e implantação;  

 

(b) os valores indicados no item II acima e no item (a) acima 

serão acrescidos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISS, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL, do Imposto de Renda Retido na Fonte – 

IRRF, da Contribuição ao Programa de Integração Social – 

PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS e de quaisquer outros tributos que venham a 

incidir sobre a remuneração, nas alíquotas vigentes na data de 

cada pagamento; e 

 

(c) a remuneração do Agente Fiduciário não inclui despesas 

consideradas necessárias ao exercício da função de agente 

fiduciário, em valores razoáveis de mercado e devidamente 

comprovadas, durante a implantação e vigência do serviço, as 

quais serão arcadas pela Devedora, mediante pagamento das 

respectivas cobranças acompanhadas das cópias dos 

respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da 

Devedora  ou mediante reembolso, após prévia aprovação, 

sempre que possível, quais sejam: publicações em geral; 

custos incorridos relacionados à Emissão, notificações, 

extração de certidões, despesas cartorárias, envio de 

documentos, viagens, alimentação e estadias, despesas com 

especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre 

outros, ou assessoria legal aos Titulares dos CRI;  

 

IV. averbações, tributos, prenotações e registros em cartórios de registro 

de imóveis e títulos e documentos e junta comercial, quando for o 

caso, bem com as despesas relativas a alterações dos Documentos da 

Operação; 

 

V. todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente 

comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para 



 
 

 

 

 

proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI ou para 

realização dos seus créditos, conforme previsto neste Termo de 

Securitização;  

 

VI. honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, advogados, 

auditores ou fiscais, agência de rating, bem como as despesas 

razoáveis e devidamente comprovadas, com eventuais processos 

administrativos, arbitrais e/ou judiciais, incluindo sucumbência, 

incorridas, de forma justificada, para resguardar os interesses dos 

Titulares dos CRI e a realização dos Créditos Imobiliários integrantes 

do Patrimônio Separado; 

 

VII. emolumentos e demais despesas de registro da ANBIMA ou da B3 

e/ou na B3 (segmento CETIP UTVM) relativos à CCI, aos CRI e à 

Oferta; 

 

VIII. custos relacionados à Assembleia Geral que sejam realizadas 

exclusivamente por ações ou omissões da Devedora;  

 

IX. despesas razoáveis e comprovadas com gestão, cobrança, realização e 

administração do Patrimônio Separado e outras despesas 

indispensáveis à administração dos Créditos Imobiliários, incluindo: (i) 

a remuneração dos prestadores de serviços, (ii) as despesas com 

sistema de processamento de dados, (iii) as despesas cartorárias com 

autenticações, reconhecimento de firmas, emissões de certidões, 

registros de atos em cartórios e emolumentos em geral, (iv) as despesas 

com cópias, impressões, expedições de documentos e envio de 

correspondências, (v) as despesas com publicações de balanços, 

relatórios e informações periódicas, (vi) as despesas com empresas 

especializadas em cobrança, leiloeiros e comissões de corretoras 

imobiliárias, e (vii) quaisquer outras despesas relacionadas à 

administração dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, 

inclusive as referentes à sua transferência para outra companhia 

securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente 

Fiduciário vir a assumir a sua administração, nos termos previstos 

neste Termo de Securitização;  

 

X. as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários 

advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, 

da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas 

forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da 



 
 

 

 

 

Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e 

agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial 

transitada em julgado;  

 

XI. quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam 

imputados por lei à Emissora, exclusivamente em relação à presente 

Emissão, e/ou ao Patrimônio Separado e que possam afetar 

adversamente o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações 

assumidas neste Termo de Securitização; e  

 

XII.  despesas com o pagamento das comissões e demais remunerações 

devidas aos Coordenadores nos termos previstos no Contrato de 

Distribuição. 

 

10.1.1. Caso a Devedora não efetue o pagamento das Despesas previstas na 

Cláusula 10.1 acima, tais Despesas deverão ser arcadas pelo Patrimônio Separado e 

reembolsadas pela Devedora dentro de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do 

recebimento de solicitação neste sentido, e, caso os recursos do Patrimônio 

Separado não sejam suficientes a Emissora e o Agente Fiduciário poderão cobrar tal 

pagamento da Devedora com as penalidades previstas na Cláusula 9.3 do Contrato 

de Cessão ou solicitar aos Titulares dos CRI que arquem com o referido pagamento 

ressalvado o direito de regresso contra a Devedora. Em última instância, as 

Despesas que eventualmente não tenham sido saldadas na forma deste item serão 

acrescidas à dívida da Devedora no âmbito dos Créditos Imobiliários, e deverão ser 

pagas na ordem de prioridade estabelecida na Cláusula 4.10 acima. 

 

10.2. Despesas do Patrimônio Separado. Quaisquer Despesas que tenham que ser arcadas 

pelo Patrimônio Separado, em virtude do seu não pagamento por parte da Devedora 

ou por não ser por ela devida, serão arcadas pelos Créditos Imobiliários, 

representados pela CCI, que lastreiam os CRI objeto desta Emissão, conforme este 

Termo. 

 

10.3. Responsabilidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade da 

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei nº 9.514/97, caso o 

Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na 

Cláusula 10.2 acima, após a realização das medidas judiciais cabíveis, tais despesas 

serão suportadas pelos Titulares de CRI, na proporção dos CRI titulados por cada 

um deles, caso não sejam pagas pela parte obrigada por tais pagamentos. 

 

10.4.  No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo, os 

recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais 



 
 

 

 

 

necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI deverão 

ser, sempre que possível, previamente aprovados pelos Titulares de CRI e 

adiantados ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos pelos Titulares de 

CRI, na data da respectiva aprovação. 

 

10.5. As despesas a serem adiantadas pelos Titulares de CRI à Emissora e/ou ao Agente 

Fiduciário e que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos 

Titulares de CRI e, posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas aos 

Titulares de CRI (apenas e exclusivamente se houver recursos disponíveis no 

Patrimônio Separado), conforme o caso, na defesa dos interesses dos Titulares de 

CRI, incluem, exemplificativamente: (a) as despesas com contratação de serviços de 

auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (b) as custas 

judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas incorridas em 

decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos contra a 

Devedora, a Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os 

Créditos Imobiliários; (c) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos 

administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos 

prestadores de serviços eventualmente contratados, desde que relacionados com as 

medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou 

cobrança dos Créditos Imobiliários; ou (d) eventuais indenizações, multas, despesas 

e custas incorridas em decorrência de eventuais condenações (incluindo verbas de 

sucumbência) em ações judiciais propostas pela Emissora, podendo a Emissora e/ou 

o Agente Fiduciário, conforme o caso, solicitar garantia prévia dos Titulares dos 

CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou (e) a remuneração e as despesas 

reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos termos deste Termo, bem como a 

remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em 

inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) 

dias. 

 

11. RISCOS 

 

11.1. Os fatores de risco da presente Emissão e da presente Oferta estão devidamente 

descritos no Prospecto.  

 

12. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

12.1. A Emissão dos CRI foi submetida à apreciação da Agência de Classificação de 

Risco, a qual atribuiu para a emissão o rating AA+(exp)sf(bra). A classificação de 

risco da Emissão deverá existir durante toda a vigência dos CRI, não podendo tal 

serviço ser interrompido, devendo tal classificação ser atualizada trimestralmente, às 

expensas da Devedora, de acordo com o disposto no artigo 7, §7º da Instrução CVM 



 
 

 

 

 

414.  

 

12.2. A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída a qualquer momento por 

uma das seguintes empresas, escolhida pela Devedora, a seu exclusivo critério, sem 

necessidade de Assembleia Geral: (i) a Moody's América Latina Ltda., sociedade 

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das 

Nações Unidas, nº 12.551, 16º andar, conjunto 1601, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

02.101.919/0001-05, ou (ii) a Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., sociedade 

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, nº 201, conjunto 181 e 182, Pinheiros, CEP 05426-100, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.295.585/0001-40.  

 

12.3. Pela prestação dos serviços de classificação de risco da Emissão dos CRI, a Agência 

de Classificação de Risco fará jus a uma remuneração de R$72.000,00 (setenta e 

dois mil reais).  

 

13. DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA 

 

13.1. Declarações da Emissora: A Emissora neste ato declara que: 

 

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de 

sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis 

brasileiras; 

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração 

deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui 

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários 

para tanto; 

(c) os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou 

delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo 

mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos 

mandatos em pleno vigor;  

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários; 

(e) conforme previsto no Contrato de Cessão, a Cedente é responsável pela existência 

dos Créditos Imobiliários, nos exatos valores e nas condições descritas na Escritura 

de Emissão de CCI; 

(f) os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, 

gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da 

Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora 

de celebrar este Termo; 

(g) conhece e está em consonância com todas as disposições da Lei n.º 12.846/13 e 

alterações posteriores (“Lei Anticorrupção”) e, em particular, declara 



 
 

 

 

 

individualmente, sem limitação, que: (i) não financia, custeia, patrocina ou de 

qualquer modo subvenciona a prática dos atos ilícitos previstos nas leis 

anticorrupção e/ou crime organizado; (ii) não promete, oferece ou dá, direta ou 

indiretamente, qualquer item de valor a agente público ou a terceiros para obter ou 

manter negócios ou para obter qualquer vantagem imprópria; e (iii) em todas as suas 

atividades relacionadas a este instrumento, cumprirá, a todo tempo, com a Lei 

Anticorrupção; 

(h) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações 

judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Cedente, a Devedora ou a 

Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos 

Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; 

(i) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o 

Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e 

(j) este Termo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, 

exequível de acordo com os seus termos e condições. 

 

13.1.1. A Emissora compromete-se a notificar em até 1 (um) Dia Útil da data em 

que tomar conhecimento, o Agente Fiduciário caso venha a tomar conhecimento de 

que quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente 

inverídicas, incompletas ou incorretas. 

 

13.2. Obrigações da Emissora: A Emissora obriga-se a (i) informar todos os fatos 

relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora, mediante publicação no jornal 

DCI e no DOESP (observado o disposto na Cláusula 17.1 abaixo), assim como 

prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de 

comunicação por escrito, e (ii) enviar ao Agente Fiduciário, até a Data de 

Integralização dos CRI, comprovação de que a Emissora é a atual titular das 

Debêntures, bem como dos Créditos Imobiliários representados pela CCI. 

 

13.3. Obrigações Adicionais da Emissora: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um 

relatório mensal, e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 20º (vigésimo) dia de cada 

mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI. 

 

13.3.1. O referido relatório mensal deverá incluir: 

 

a) data de emissão dos CRI; 

b) saldo devedor dos CRI; 

c) data de vencimento final dos CRI; 

d) valor pago aos Titulares de CRI no mês; 

e) valor recebido da Devedora; e 

f) saldo devedor dos Créditos Imobiliários. 



 
 

 

 

 

 

13.4. Informações: A Emissora fornecerá aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduciário, no 

prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da solicitação respectiva, 

todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.  

 

13.5. Contratação de Banco Liquidante: A Emissora se obriga a manter contratada, 

durante a vigência deste Termo, instituição financeira habilitada para a prestação do 

serviço de banco mandatário e banco liquidante, na hipótese da rescisão do contrato 

vigente para tais serviços. 

 

13.6. Declarações Regulamentares: As declarações exigidas da Emissora, do Agente 

Fiduciário e do Coordenador Líder, nos termos da regulamentação aplicável, 

constam dos Anexos III, IV e V, respectivamente, deste Termo, os quais são partes 

integrantes e inseparáveis do presente instrumento. 

 

13.6.1. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os 

dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, 

conforme Instrução CVM 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, 

os quais deverão ser devidamente encaminhados pela 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 integrante de bloco de 

Controle, no encerramento de cada exercício social. 

 

14.  AGENTE FIDUCIÁRIO 

 

14.1. Nomeação: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente 

aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe 

competem, sendo-lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo. 

 

14.2. Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares de 

CRI, o Agente Fiduciário declara: 

 

a) aceitar a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os 

deveres e atribuições previstas na legislação específica e neste Termo de 

Securitização; 

b) aceitar integralmente o presente Termo, em todas as suas cláusulas e 

condições; 

c) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas 

nos artigos 5º e 6º, inciso VII da Instrução CVM 583; 



 
 

 

 

 

d) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da 

função que lhe é atribuída, conforme o § 3º do artigo 66 da Lei nº 6.404/76 e 

o artigo 6º da Instrução CVM 583; 

e) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas 

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 

estatutários necessários para tanto; 

f) ter verificado a legalidade e a ausência de vícios na operação, além da 

veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas 

pela Emissora no presente Termo;  

g) assegurar durante todo o prazo de sua atuação, nos termos do parágrafo 1º do 

artigo 6 da Instrução CVM 583, tratamento equitativo a todos os Titulares de 

CRI; e 

h) que conhece e está em consonância com todas as disposições da Lei 

Anticorrupção e, em particular, declara individualmente, sem limitação, que: 

(i) não financia, custeia, patrocina ou de qualquer modo subvenciona a 

prática dos atos ilícitos previstos nas leis anticorrupção e/ou crime 

organizado; (ii) não promete, oferece ou dá, direta ou indiretamente, 

qualquer item de valor a agente público ou a terceiros para obter ou manter 

negócios ou para obter qualquer vantagem imprópria; e (iii) em todas as suas 

atividades relacionadas a este instrumento, cumprirá, a todo tempo, com a 

Lei Anticorrupção. 

 

14.3. Atribuições do Agente Fiduciário: Sem prejuízo das disposições da Instrução CVM 

583, incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado:  

 

a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os 

Titulares dos CRI; 

b) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no 

exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus próprios bens; renunciar à 

função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de 

qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da 

Assembleia Geral para deliberar sobre sua substituição; 

c) conservar em boa guarda, toda documentação relativa ao exercício de suas 

funções; 

d) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações 

relativas às garantias e a consistência das demais informações contidas neste 

Termo, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos 

de que tenha conhecimento; 



 
 

 

 

 

e) diligenciar junto a Emissora para que este Termo de Securitização seja 

registrado na Instituição Custodiante, adotando, no caso da omissão da 

Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei; 

f) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, em 

especial as informações acerca do cumprimento da destinação de recursos 

obtidos com a integralização das Debêntures pela Devedora, e alertar os 

Titulares de CRI, no relatório anual sobre inconsistências ou omissões de 

que tenha conhecimento;  

g) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio 

Separado por meio das informações divulgadas pela Emissora sobre o 

assunto; 

h) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de 

modificação das condições dos CRI; 

i) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, 

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das varas de fazenda pública, 

cartórios de protesto, varas do trabalho, procuradoria da fazenda pública ou 

outros órgãos pertinentes, onde se situe o bem dado em garantia ou domicílio 

ou a sede do estabelecimento da Emissora, da Cedente ou da Devedora; 

j) conforme aplicável, verificar a regularidade da constituição das garantias, 

bem como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de 

sua suficiência e exequibilidade, nos termos das disposições estabelecidas 

neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação; 

k) conforme aplicável, examinar a proposta de substituição de bens dados em 

garantia, manifestando a sua  opinião a respeito do assunto de forma 

justificada; 

l) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do 

Patrimônio Separado; 

m) convocar, quando necessário, a respectiva Assembleia Geral de Titulares de 

CRI,  na forma prevista neste Termo; 

n) comparecer à Assembleia Geral de titulares de CRI a fim de prestar as 

informações que lhe forem solicitadas; 

o) manter atualizados a relação dos Titulares de CRI e seus endereços, 

mediante, inclusive, gestões junto à Emissora, ao Escriturador, ao Banco 

Liquidante, à B3, e à B3 (segmento CETIP UTVM), sendo que, para fins de 

atendimento ao disposto neste inciso, a Emissora expressamente autoriza, 

desde já, o Banco Liquidante, a B3 e a B3 (segmento CETIP UTVM) a 

atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive 

referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de investidores; 

p) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo, 

especialmente  daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer; 



 
 

 

 

 

q) comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, em até 7 (sete) 

Dias Úteis, a contar da ciência, pela Emissora, de suas obrigações 

financeiras previstas neste Termo, incluindo as obrigações relativas as 

garantias, se aplicável, e as cláusulas contratuais destinadas a proteger o 

interesse dos titulares dos CRI e que estabelecem condições que não devem 

ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os 

Titulares dos CRI e as providências que pretende tomar a respeito do 

assunto;  

r) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos 

interesses dos Titulares de CRI, bem como à realização dos Créditos 

Imobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça; 

s) calcular diariamente, em conjunto com a Emissora, o valor unitário dos CRI, 

disponibilizando-o aos Titulares de CRI, à Emissora e aos participantes do 

mercado, através de sua central de atendimento e/ou de seu website; 

t) verificar com o Banco Liquidante, nas datas em que devam ser liquidados, o 

integral e pontual pagamento dos valores devidos ao Titulares de CRI, 

conforme estipulado no presente Termo; e 

u) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 3 (três) dias após 

satisfeitos os créditos dos beneficiários e extinto o Regime Fiduciário. 

 

14.4. Remuneração do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Devedora, 

como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, 

nos termos da lei e deste Termo de Securitização, os valores descritos na Cláusula 

10.1, inciso IV, acima. A remuneração será devida mesmo após o vencimento final 

dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua 

função em relação à emissão. A primeira parcela será devida ainda que a operação 

não seja integralizada, a título de estruturação e implantação. 

 

14.4.1. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, não sanado no 

prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a data originalmente prevista para pagamento, os 

débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o 

valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando 

o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M, incidente 

desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata 

die. 

 

14.4.2. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as 

administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os 

interesses dos Titulares de CRI deverão ser previamente aprovadas, sempre que 

possível, e adiantadas pelos Titulares de CRI e, posteriormente, conforme previsto 

em lei, ressarcidas pela Devedora. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares 



 
 

 

 

 

de CRI correspondem a depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas 

pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos Titulares de CRI. 

Os honorários de sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportados 

pelos Titulares de CRI, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese 

da Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um 

período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia 

dos Titulares de CRI para cobertura do risco de sucumbência. 

 

14.4.3. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante 

depósito na conta corrente a ser indicada em momento oportuno, servindo o 

comprovante do depósito como prova de quitação do pagamento. 

 

14.5. Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas 

hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção ou liquidação extrajudicial, 

devendo ser substituído, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de 

qualquer desses eventos, mediante deliberação em Assembleia Geral, para que seja 

eleito o novo agente fiduciário. 

 

14.5.1. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser 

convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada 

por Titulares dos CRI que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRI 

em Circulação. 

 

14.5.2.  Se a convocação da Assembleia Geral não ocorrer até 15 (quinze) dias antes 

do final do prazo referido na Cláusula 14.5 acima, caberá à Emissora efetuar a 

imediata convocação. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação 

da Assembleia Geral para a escolha de novo agente fiduciário ou nomear substituto 

provisório. 

 

14.5.3. Os Titulares de CRI podem substituir o Agente Fiduciário e indicar seu 

eventual substituto a qualquer tempo após o encerramento da Oferta de distribuição 

dos CRI, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim. O disposto 

na Cláusula 14.5.1 acima aplica-se à Assembleia Geral mencionada nesta Cláusula. 

 

14.5.4.  O Agente Fiduciário deverá colocar à disposição da instituição que vier a 

substituí-lo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da deliberação da 

sua substituição, cópia de toda documentação relativa ao exercício de sua função, de 

forma que a instituição substituta possa cumprir, sem solução de continuidade, com 

os deveres e as obrigações atribuídos ao Agente Fiduciário neste termo.  

 

14.6. Novo Agente Fiduciário: O agente fiduciário eleito em substituição nos termos da 



 
 

 

 

 

Cláusula 14.5, acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e 

responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo.  

 

14.7. Aditamento ao Termo: A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à 

CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento do 

Termo de Securitização na Instituição Custodiante. 

 

14.8.  Obrigação: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará 

qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de 

competência de definição pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a 

agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares 

de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade 

sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento 

das orientações dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos 

Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de 

eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares 

de CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da 

Instrução CVM 583 e dos artigos aplicáveis da Lei nº 6.404/76, estando este isento, 

sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não 

tenha decorrido da legislação aplicável. 

 

14.9. Fraude ou Adulteração: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o 

Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de 

documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram 

objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável 

pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob 

obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação 

aplicável. 

 

14.10. Prévia Deliberação: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que 

criarem responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de 

obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento 

das obrigações assumidas neste Termo, somente serão válidos quando previamente 

assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral. 

 

14.11.  Além do relacionamento decorrente: (i) da presente Oferta; e (ii) do eventual 

relacionamento comercial no curso normal dos negócios, o Agente Fiduciário não 

mantém relacionamento com a Emissora ou outras sociedades de seu grupo 

econômico que o impeça de atuar na função de agente fiduciário da presente 

Emissão.  

 



 
 

 

 

 

15. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI 

 

15.1. Assembleia Geral: As Assembleias Gerais que tiverem por objeto deliberar sobre 

matérias de interesse dos Titulares de CRI, ou que afetem, direta ou indiretamente, 

os direitos dos Titulares de CRI serão convocadas e as matérias discutidas nessas 

assembleias serão deliberadas pelos Titulares de CRI, de acordo com os quóruns e 

demais disposições previstos nesta Cláusula, sendo que as deliberações tomadas 

pelos Titulares dos CRI nas referidas assembleias obrigarão a todos os Titulares de 

CRI, em caráter irrevogável e irretratável, para todos os fins e efeitos de direito, 

independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido 

na respectiva Assembleia Geral.  

 

15.2. Realização das Assembleias: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, 

reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da 

comunhão dos Titulares de CRI. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o 

disposto na Lei nº 9.514/97, bem como o disposto na Lei nº 6.404/76, a respeito das 

assembleias gerais de acionistas. 

 

15.2.1. Dentro de até 2 (dois) Dias Úteis após a data em que ocorrer qualquer 

convocação de assembleia geral das Debêntures, nos termos previstos na Escritura 

de Emissão de Debêntures, a Emissora deverá convocar Assembleia Geral de forma 

a orientar a manifestação da Emissora em assembleia geral das Debêntures, nos 

termos e prazos previstos neste Termo de Securitização. 

 

15.3. Competência para Convocação: A Assembleia Geral poderá ser convocada: 

 

a) pelo Agente Fiduciário; 

b) pela CVM; 

c) pela Emissora; ou 

d) por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos 

CRI em Circulação. 

 

15.4. Convocação: A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante edital publicado 

por três vezes, nos jornais DCI e no DOESP, com a antecedência de 15 (quinze) 

dias corridos para primeira convocação e 8 (oito) dias corridos para qualquer 

convocação subsequente (exceto se outro prazo estiver expressamente previsto neste 

Termo ou na legislação aplicável), sendo que, exceto se de outra forma especificado 

neste Termo, se instalará, em primeira convocação, com a presença dos Titulares de 

CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 

Circulação e, em segunda convocação, 30% (trinta por cento) dos CRI em 

Circulação.  



 
 

 

 

 

 

15.4.1. Não se admite que o edital da segunda convocação das Assembleias Gerais 

seja publicado conjuntamente com o edital da primeira convocação. 

 

15.5. Presidência: A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a 

tenha convocado, respectivamente: 

 

a) ao Diretor-Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora; 

ou  

b) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI em Circulação presentes. 

 

15.6. Outros Representantes: A Emissora e/ou os Titulares de CRI poderão, conforme o 

caso, convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar 

das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for 

relevante para a deliberação da ordem do dia. A Devedora poderá comparecer a 

todas as Assembleias Gerais e terá o direito de se manifestar (mas não de votar) 

sobre os assuntos nela tratados, se assim solicitado e/ou autorizado pelos Titulares 

de CRI, não obstante o disposto nas Cláusulas 15.8.2.1 e 15.8.2.2 abaixo. 

 

15.7. Representantes do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer a 

todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares de CRI as informações que lhe 

forem solicitadas. 

 

15.8. Deliberações: Para os fins deste Termo de Securitização, as deliberações em 

Assembleia Geral serão tomadas por Titulares de CRI representando, pelo menos, 

(i) 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, em primeira 

convocação, e (ii) em segunda convocação, os titulares dos CRI que 50% (cinquenta 

por cento) mais um dos CRI em Circulação presentes à Assembleia Geral, exceto se 

de outra forma especificamente previsto neste Termo de Securitização.  

 

 15.8.1. Cada CRI corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição de 

mandatários, observadas as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei 

nº 6.404/76. 

 

15.8.2. As deliberações relativas às seguintes matérias dependerão de aprovação, em 

qualquer convocação, de, no mínimo, votos favoráveis de 50% (cinquenta por 

cento) mais um dos Titulares de CRI em Circulação:  

(i)  alteração das disposições desta Cláusula;  

(ii)  alteração de qualquer dos quóruns previstos neste Termo;  

(iii)  alteração da Remuneração;  



 
 

 

 

 

(iv)  alteração de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores 

previstos neste Termo;  

(v)  alteração do prazo de vigência dos CRI;  

(vi)  alteração de qualquer dos termos e condições previstos nos 

Documentos da Operação;  

(vii) proposta de perdão temporário/renúncia ("waiver") relativo aos 

Eventos de Inadimplemento previstos na Escritura de Emissão de 

Debêntures, o que não se confunde com a declaração de vencimento 

antecipado prevista na Cláusula 7.3.2 acima; e 

(viii)  aprovação do vencimento antecipado das Debêntures e, 

consequentemente dos CRI, na ocorrência de Evento de 

Inadimplemento com vencimento não automático das Debêntures.  

 

15.9. Validade: As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI, observados os quóruns e 

as disposições estabelecidos neste Termo, serão existentes, válidas, eficazes e 

vincularão o Agente Fiduciário e a Emissora, bem como obrigarão a todos os 

Titulares de CRI, em caráter irrevogável e irretratável, para todos os fins e efeitos de 

direito, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto 

proferido na respectiva Assembleia Geral. 

 

15.10. Dispensa de Convocação: Independentemente das formalidades previstas na lei e 

neste Termo, será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que 

comparecerem todos os Titulares de CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas 

com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo. 

 

15.11. Dispensa de Assembleia Geral para Alteração do Termo: Este Termo de 

Securitização poderá ser aditado sem necessidade de deliberação pela Assembleia 

Geral para fins do previsto na Cláusula 20.6 abaixo.  

 

15.11.1. Fica a Emissora obrigada a informar os Titulares de CRI e a Devedora em 

até 5 (cinco) Dias Úteis contados da sua realização, a respeito da alteração do 

Termo nos termos da Cláusula 15.11 acima, indicando as alterações realizadas e as 

razões para tanto, o que fará mediante a publicação das alterações em seu website.  

 

 

16. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES 

 

Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo 

para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar 

seus próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, 



 
 

 

 

 

especialmente quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a 

ganhos porventura auferidos em operações com CRI. 

 

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 

 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras 

estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado 

com base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação 

geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 

dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: 

alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo Titular de 

CRI efetuou o investimento, até a data do resgate. 

 

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua 

qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, 

instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, 

corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores 

mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

 

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas 

com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de 

renda devido, gerando o direito à dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

("IRPJ") apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser 

computado na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

("CSLL"). As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o 

adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-

financeiras, corresponde a 9%. 

 

Desde 1º de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-

financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e 

à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 

 

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de 

investimento, seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de 

previdência complementar abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, 

corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento 

mercantil, há dispensa de retenção do IRRF. 

 

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento 

em CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão 



 
 

 

 

 

tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 20% 

entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, ou no caso de cooperativas de 

crédito, à alíquota de 17%, e à alíquota de 15% a partir de 1º de janeiro de 2019, de acordo 

com a Lei nº 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras de fundos de 

investimentos estão isentas de Imposto de Renda. Ademais, no caso das instituições 

financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente 

sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.  

 

Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação 

em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por 

força do artigo 3°, inciso II, da Lei n.º 11.033/04. De acordo com a posição da Receita 

Federal, expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa da Receita Federal 

do Brasil nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital 

auferido na alienação ou cessão dos CRI. 

 

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 

fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso II, da 

Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995.  A retenção do imposto na fonte sobre os 

rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as entidades declarem sua 

condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71 da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 

1995, com a redação dada pela Lei n.º 9.065, de 20 de junho de 1995). 

 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

 

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que 

invistam em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN 4.373, os 

rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é 

feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de 

tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam 

à alíquota inferior a 20% ou cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à 

composição societária de pessoas jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do 

beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes. 

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente 

consideradas "Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1º da 

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.037, de 04 de junho de 2010.   

 

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF 

 

Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio") 

 



 
 

 

 

 

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados 

nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na 

Resolução CMN 4.373, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as 

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do 

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto n.º 

6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota 

do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, 

até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), relativamente a operações de câmbio 

ocorridas após esta eventual alteração. 

 

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos") 

 

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto n.º 

6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota 

do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, 

até o percentual de 1,50% ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual 

aumento. 

 

17. PUBLICIDADE 

 

17.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, deverão ser divulgados 

mediante publicação nos jornais DCI e no DOESP e/ou no portal de notícias com 

página na rede mundial de computadores do jornal DCI. As convocações para as 

respectivas Assembleias Gerais serão realizadas mediante publicação de edital nos 

jornais DCI e DOESP. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data 

de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo 

veículo.  

 

17.2. As demais informações periódicas da Emissão ou da Emissora serão 

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais ou regulamentares, por meio do 

sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE da CVM. 

 

18. REGISTRO DESTE TERMO DE SECURITIZAÇÃO 

 

18.1. Registro: Uma via original deste Termo de Securitização será entregue para 

Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei nº 

10.931/04, para que seja registrado o Regime Fiduciário instituído pelo presente 

Termo, mencionando o Patrimônio Separado a que os Créditos Imobiliários estão 

afetados, de forma que a Instituição Custodiante assinará a declaração constante do 

Anexo VI ao presente Termo. 

 



 
 

 

 

 

19. COMUNICAÇÕES 

 

19.1. Todas as comunicações realizadas nos termos deste Termo de Securitização devem 

ser sempre realizadas por escrito, para os endereços abaixo, e serão consideradas 

recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de recebimento" 

expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.  As comunicações 

realizadas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data 

de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo 

(recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).  A alteração de qualquer 

dos endereços abaixo deverá ser comunicada às demais Partes pela Parte que tiver 

seu endereço alterado. 

 

I. para a Emissora: 

  RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

 Rua Amauri, nº 255, 5º andar (parte), Jardim Europa 

 São Paulo – SP, CEP 01448-000 

 At.: Flávia Palácios 

 Fax: (11) 3127-2700 

 Tel.: (11) 3127-2708 

 E-mail: ri.fiduciario@rbcapital.com 

 

II. para o Agente Fiduciário: 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Avenida das Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304 

22640-102  Rio de Janeiro, RJ 

At.:    Sra. Nathalia Machado Loureiro 

Sra. Marcelle Motta Santoro 

Sr. Marco Aurélio Ferreira 

Telefone:  (21) 3385-4565 

Fax:   (21) 3385-4046 

Correio Eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1. Informações: Sempre que solicitada pelos Titulares de CRI, a Emissora lhes dará 

acesso aos relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados por meio deste 

Termo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

20.2. Divisibilidade: Na hipótese de qualquer disposição deste Termo ser julgada ilegal, 

ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal 

julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada por outra 

mailto:servicing@rbcapital.com
mailto:operacional@pentagonotrustee.com.br


 
 

 

 

 

que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes. 

 

20.3. Ausência de Vícios: A Emissora e o Agente Fiduciário declaram, sob as penas da 

lei, que verificaram a legalidade e ausência de vícios da presente operação de 

securitização, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das 

informações prestadas neste Termo. 

 

20.4. Negócio Complexo: As Partes declaram que o presente Termo de Securitização 

integra um conjunto de negociações de interesses recíprocos, envolvendo a 

celebração, além deste Termo de Securitização, dos Documentos da Operação, 

conforme o caso, razão pelo qual nenhum destes documentos poderá ser 

interpretado e/ou analisado isoladamente. 

 

20.5. Ausência de Novação: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos 

decorrentes do presente Termo. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou 

liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao 

Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI em razão de qualquer inadimplemento 

das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou 

será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal 

inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras 

obrigações assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro 

inadimplemento ou atraso. 

 

20.6. Aditamento. Qualquer alteração a este Termo, após a integralização dos CRI, 

dependerá de prévia aprovação dos Titulares dos CRI, reunidos em Assembleia 

Geral, nos termos e condições deste Termo, exceto nas hipóteses a seguir, em que 

tal alteração independerá de prévia aprovação dos Titulares dos CRI, reunidos em 

Assembleia Geral, desde que decorra, exclusivamente, dos eventos a seguir e, 

cumulativamente, não represente prejuízo, custo ou despesa adicional aos Titulares 

de CRI, inclusive com relação à exequibilidade, validade e licitude deste Termo: (i) 

modificações já permitidas expressamente neste Termo; (ii) necessidade de 

atendimento a exigências de adequação a normas legais ou regulamentares, ou 

apresentadas pela CVM,  B3, a B3 (segmento CETIP UTVM), ANBIMA e/ou 

demais reguladores; (iii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, 

de digitação ou aritmético; ou (iv) atualização dos dados cadastrais das partes, tais 

como alteração da razão social, endereço e telefone, entre outros, inclusive aqueles 

previstos na Cláusula 19.1 acima. 

 

20.7. Compensação. É vedado a qualquer das Partes, a que título for, compensar valores, 

presentes ou futuros, independentemente de sua liquidez e certeza, decorrentes de 

qualquer obrigação devida por tal Parte, nos termos de qualquer dos Documentos da 



 
 

 

 

 

Operação e/ou de qualquer outro instrumento jurídico, com valores, presentes ou 

futuros, independentemente de sua liquidez e certeza, decorrentes de qualquer 

obrigação devida por qualquer das demais Partes, nos termos de qualquer dos 

Documentos da Operação e/ou de qualquer outro instrumento jurídico. 

 

21. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 

 

21.1. Legislação Aplicável: Os termos e condições deste Termo devem ser interpretados 

de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil. 

 

21.2. Foro: As Partes elegem o foro da Comarca do São Paulo, Estado de São Paulo, 

como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários 

deste Termo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a ser. 

 

Este Termo é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 

testemunhas. 

 

São Paulo, 29 de agosto de 2017. 

 

[As assinaturas seguem na página seguinte.] 

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco.] 
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ANEXO I – TABELA DE AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CRI 

 

CRI 

Ordem 
Data de Pagamento 

Debêntures 

Data de 

Pagamento 

CRI 

Taxa de 

Amortização 
Amortização 

 

Remuneração 

1 15/03/2018 19/03/2018 0,00% NÃO SIM 

2 17/09/2018 19/09/2018 0,00% NÃO SIM 

3 15/03/2019 19/03/2019 0,00% NÃO SIM 

4 16/09/2019 18/09/2019 0,00% NÃO SIM 

5 16/03/2020 18/03/2020 0,00% NÃO SIM 

6 15/09/2020 17/09/2020 0,00% NÃO SIM 

7 15/03/2021 17/03/2021 0,00% NÃO SIM 

8 15/09/2021 17/09/2021 0,00% NÃO SIM 

9 15/03/2022 17/03/2022 0,00% NÃO SIM 

10 15/09/2022 19/09/2022 0,00% NÃO SIM 

11 15/03/2023 17/03/2023 0,00% NÃO SIM 

12 15/09/2023 19/09/2023 50,00% SIM SIM 

13 15/03/2024 19/03/2024 0,00% NÃO SIM 

14 16/09/2024 18/09/2024 100,00% SIM SIM 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ANEXO II – IDENTIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

 

I.  Apresentação 

 

(a) Em atendimento ao item 2 do Anexo III da Instrução CVM 414, a Emissora 

apresenta as características dos Créditos Imobiliários que compõem o 

Patrimônio Separado. 

 

(b) Os itens indicados abaixo apresentam as principais características dos Créditos 

Imobiliários. 

 

(c) As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas 

no presente Anexo terão o significado previsto no Termo de Securitização e na 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

 

II. Créditos Imobiliários  

 

1. Valor Total da Emissão: O valor total da emissão de Debêntures é de 

R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil 

reais), na Data de Emissão, tendo sido o valor inicialmente ofertado de 

R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões) acrescido em R$29.635.000,00 

(vinte e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais) em virtude do exercício 

parcial da Opção de Lote Adicional.  

 

2. Quantidade: 279.635 (duzentas e setenta e nove mil e seiscentas e trinta e cinco) 

Debêntures, tendo sido o valor inicialmente ofertado de 250.000 (duzentas e 

cinquenta mil) Debêntures acrescido em 29.635 (vinte e nove mil e seiscentas e trinta 

e cinco) Debêntures em virtude do exercício parcial da Opção de Lote Adicional. 

 

3. Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures é 

11 de setembro de 2017; 

 

4. Número da Emissão: As Debêntures representam a quinta emissão de debêntures da 

Devedora. 

 

5. Série: A Emissão foi realizada em série única. 

 

6. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, 

caput, da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia e sem preferência.   

 



 
 

 

 

 

7. Valor Nominal Unitário: As Debêntures têm valor nominal unitário de R$1.000,00 

(um mil reais), na Data de Emissão; 

 

8. Colocação: As Debêntures foram objeto de colocação privada, sem a intermediação 

de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não 

estando sujeitas, portanto, ao registro de emissão perante a CVM de que trata o 

artigo 19 da Lei de Mercado de Valores Mobiliários, e ao registro perante a 

ANBIMA, conforme previsto na Cláusula 3.1., inciso III da Escritura de Emissão de 

Debêntures. 

 

9. Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: As 

Debêntures foram subscritas por meio da assinatura de boletim de subscrição, e 

integralizadas na data de integralização dos CRI (observado o disposto na Cláusula 

3.3 do Contrato de Cessão), à vista, em moeda corrente nacional, sendo que o preço 

de integralização das Debêntures correspondeu ao seu Valor Nominal Unitário. 

 

10. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das 

Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, 

nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, o prazo das Debêntures 

será de 2.562 (dois mil quinhentos e sessenta e dois) dias após a sua data de emissão. 

 

11. Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures foram emitidas sob a forma 

nominativa, escritural, sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de 

direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no livro de 

registro de Debêntures da Devedora. 

 

12. Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão 

destinados pela Devedora, diretamente ou através de suas Controladas, até a Data de 

Vencimento das Debêntures, para aquisição, e/ou construção, e/ou expansão, e/ou 

revitalização, e/ou desenvolvimento de shopping centers e/ou empreendimentos 

imobiliários, nos termos do objeto social da Devedora, conforme descritos no Anexo 

I da Escritura de Emissão de Debêntures. O Valor Total da Emissão foi aumentado 

pelo exercício parcial da Opção de Lote Adicional, sendo o valor adicional recebido 

pela Devedora também utilizado para a finalidade prevista acima. 

 

13. Conversibilidade: As Debêntures serão simples, portanto, não conversíveis em ações 

de emissão da Devedora. 

 

14. Amortização: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado 

das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 

Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, o Valor 



 
 

 

 

 

Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 2 (duas) parcelas, sendo a 

primeira em 15 de setembro de 2023 e a segunda na Data de Vencimento. 

 

15. Remuneração: sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures 

incidirão juros remuneratórios correspondentes a 96,00% (noventa e seis por cento) 

da variação acumulada da Taxa DI ("Remuneração"), calculados de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de 

Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. 

 

16. Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 

resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações 

decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Remuneração será paga semestralmente, nos meses de março e 

setembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de março de 2018 e o 

último, na Data de Vencimento das Debêntures. 

 

17. Multa e Juros Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer 

valor devido pela Devedora ao Debenturista nos termos da Escritura de Emissão de 

Debêntures, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente 

de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) a Remuneração, 

calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento, conforme o caso, até a 

data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados pro rata 

temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e 

(iii) multa moratória de natureza não compensatória de 2% (dois por cento). 

 

18. Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros 

valores eventualmente devidos pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de 

Debêntures, serão realizados pela Devedora, mediante crédito na(s) conta(s) 

corrente(s) de titularidade do Debenturista que for(em) informada(s) por escrito pelo 

Debenturista à Devedora, sendo que, no caso das Debêntures de titularidade da 

Securitizadora, o pagamento deverá ser realizado exclusivamente na Conta 

Patrimônio Separado. 

 

  



 
 

 

 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DA EMISSORA  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER  

 

 

 



 
 

 

 

 

  

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO VII – DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À EMISSÃO E DESTINAÇÃO DOS 

RECURSOS  

 

 

 

# 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Lastro 

(%) 

Uso previsto dos 

recursos captados 

até data de 

vencimento 

Participação 

(%) 
Condomínio 

Natureza da destinação 

(aquisição, construção, e/ou 

revitalização) 

1 

IGUATEMI SÃO 

PAULO 

Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, 2232 

Jardim Europa - São 

Paulo 

01489-900 

18% R$50.334.300,00 

 

Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S.A. 

(46,21%) 

Condomínio Shopping 

Center Iguatemi 

CNPJ 53.991.378/0001-60 

Revitalização 

SISP Participações Ltda. 

(12,17%) 

2 

PRAIA DE BELAS 

Avenida Praia de 

Belas, 1181 

Praia de Belas - Porto 

Alegre/RS 

90110-001 

5% R$13.981.750,00 

Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S.A. 

(37,545%) 

Condomínio Civil do 

Shopping Center Praia de 

Belas POA 

CNPJ 94.347.077/0001-86 

Construção e Revitalização 

3 

IGUATEMI 

CAMPINAS 

Avenida Iguatemi, 777 

Vila Brandina - 

Campinas/SP 

13061-083 

10% R$27.963.500,00 

Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S.A. 

(70%) 

Condomínio Civil do 

Shopping Center Iguatemi 

Campinas 

CNPJ 58.997.354/0001-32 

Construção e Revitalização 

4 

MARKET PLACE 

Avenida Nações 

Unidas, 13947 

Vila Gertrudes - São 

Paulo/SP 

04794-905 

4% R$11.185.400,00  

Market Place Participações 

e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(100%) 

Market Place Participações 

e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

CNPJ 09.421.035/0001-79 

Revitalização 

 

5 

TOWERS MARKET 

PLACE 

Avenida Dr. Chucri 

Zaidan, 920 

Vila Cordeiro  - São 

Paulo/SP 

04583-110 

2% R$5.592.700,00 
Market Place Torres Ltda. 

(100%) 

Market Place Torres Ltda. 

CNPJ 10.140.613/0001-88 
Construção e Revitalização 

6 

SPHI 

Avenida Higienópolis, 

618 

Consolação - São 

Paulo/SP 

01238-001 

1% R$2.796.350,00 

 

SPH Iguatemi 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(11,90%) 

 

 

 

Condomínio Comercial 

Shopping Pátio 

Higienópolis 

 

CNPJ 09.101.925/0001-01 

 

Aquisição e Revitalização 

7 

SPHI II 

Avenida Higienópolis, 

618 

Consolação - São 

Paulo/SP 

01238-001 

1% R$2.796.350,00 

SPH Iguatemi 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(9,15%) 

Condomínio Comercial 

Shopping Pátio 

Higienópolis 

CNPJ 09.101.925/0001-01 

Aquisição e Revitalização 

8 

IGUATEMI PORTO 

ALEGRE 

Av. João Wallig, 1800 

Passo d'Areia - Porto 

Alegre/RS 

91340-000 

4% R$11.185.400,00 

Lasul Empresa de Shopping 

Centers Ltda. 

(36%) 

Administradora Gaúcha de 

Shopping Centers S.A. 

CNPJ 91.340.117/000170 

e 

Condomínio entre 

Coproprietários de Lojas ou 

Conjunto de Lojas do 

Shopping Center Iguatemi 

Porto Alegre 

CNPJ 07.280.564/0001-74 

Revitalização 

9 

ESPLANADA 

Av Professora Izoraida 

Marques Peres, 401 

Altos do Campolim - 

Sorocaba/SP 

2% R$5.592.700,00 

Amuco Shopping Ltda. 

(37,082%) Condomínio Voluntário 

Esplanada Shopping Center 

CNPJ 08.182.741/0001-42 

Aquisição e Revitalização 
Fleury Alliegro Imóveis 

Ltda. 



 
 

 

 

 

# 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Lastro 

(%) 

Uso previsto dos 

recursos captados 

até data de 

vencimento 

Participação 

(%) 
Condomínio 

Natureza da destinação 

(aquisição, construção, e/ou 

revitalização) 

18047-900 (1,134%) 

10 

IGUATEMI 

FLORIANÓPOLIS 

Avenida Madre 

Benvenuta, 687 

Santa Monica - 

Florianópolis/SC 

88035-000 

2% R$5.592.700,00 

Shopping Centers Reunidos 

do Brasil Ltda. 

(30%) 

Condomínio Civil do 

Shopping Center Iguatemi 

Florianópolis 

CNPJ 08.507.747/0001-42 

Construção e Revitalização 

 

11 

GALLERIA 

Avenida Selma Parada 

(Bailarina), 505 

Jardim Madalena - 

Campinas/SP 

13091-605 

7% R$19.574.450,00 

Galleria Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(100%) 

Nova Galleria 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

CNPJ 17.643.326/0001-30 

Construção e Revitalização 

12 

IGUATEMI JK 

Av Juscelino 

Kubitschek, 2041 

Vila Nova Conceição - 

São Paulo/SP 

04543-011 

6% R$16.778.100,00 

JK Iguatemi 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(64%) 

Consórcio Shopping Center 

JK Iguatemi 

CNPJ 21.448.736/0001-05 

Revitalização 

13 

IGUATEMI 

ALPHAVILLE 

Alameda Rio Negro, 

111 

Alphaville 

Empresarial - 

Barueri/SP 

06454-913 

7% R$19.574.450,00 

SCIALPHA Participações 

Ltda. 

(78%) 

Condomínio Voluntário do 

Subcondomínio Shopping 

Center Iguatemi Alphaville 

CNPJ 12.875.195/0001-00 

Construção e Revitalização 

14 

RIBEIRÃO PRETO 

Avenida Luiz Eduardo 

Toledo Prado, 900 

Vila do Golf - 

Ribeirão Preto/SP 

14027-250 

1% R$2.796.350,00 
SCIRP Participações Ltda. 

(88%) 

Consórcio Shopping Center 

Iguatemi Ribeirão Preto 

CNPJ 18.368.554/0001-01 

Revitalização 

15 

SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 

Av Juscelino 

Kubitschek de 

Oliveira, 5000 

Iguatemi - São José do 

Rio Preto/SP 

15093-340 

1% R$2.796.350,00 

SJRP Iguatemi 

Empreendimentos Ltda. 

(88%) 

Consórcio Shopping Center 

Iguatemi São José do Rio 

Preto 

CNPJ 19.494.322/0001-62 

Revitalização 

16 

IGUATEMI 

ESPLANADA 

Avenida Gisele 

Constantino, 1850 

Parque Bela Vista - 

Votorantim/SP 

18110-650 

2% R$5.592.700,00 
CSC41 Participações Ltda. 

(65,716%) 

Consórcio Shopping Center 

Iguatemi Esplanada 

CNPJ 18.786.957/0001-70 

Revitalização 

 

17 

OUTLET NOVO 

HAMBURGO 

Rua Rincão, 505 

Operário - Novo 

Hamburgo/RS 

93310-460 

1% R$2.796.350,00 

Iguatemi Outlets do Brasil 

Ltda. 

(41%) 

Consórcio Empreendedor 

do Shopping Platinum 

Outlet 

CNPJ 17.668.429/0001-54 

Construção e Revitalização 

18 

OUTLET NOVA 

LIMA 

BR 040 - Km 569 

Fazenda Lagoa Grande 

 

1% R$2.796.350,00 

 

Iguatemi Outlets do Brasil 

Ltda. 

(54%) 

N/A Construção 

19 

GERMANIA 

Av. Verissimo de 

Amaral, 350 

Passo d'Areia - Porto 

Alegre/RS 

91340-010 

5% R$13.981.750,00 

 

Lasul Empresa de Shopping 

Centers Ltda. 

(37,5%) 

N/A Construção 



 
 

 

 

 

# 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Lastro 

(%) 

Uso previsto dos 

recursos captados 

até data de 

vencimento 

Participação 

(%) 
Condomínio 

Natureza da destinação 

(aquisição, construção, e/ou 

revitalização) 

20 

OUTLET SANTA 

CATARINA 

BR-101, KM 165 

Tijucas - SC 

88200-000 

20% R$55.927.000,00 

 

Iguatemi Outlets do Brasil 

Ltda. 

(54%) 

N/A Construção 

 100% R$279.635.000,00  

 



 
 

 

 

 

ANEXO VIII – ESCRITURA DE EMISSÃO DE CCI 

 

[Cópia da Versão Assinada da Escritura de Emissão de CCI] 

 

 



Versão de Assinatura 

 

 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE 

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTEGRAL, SEM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA, 

SOB A FORMA ESCRITURAL 

 

Celebram este "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito 

Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural" ("Escritura de 

Emissão de CCI"), nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, 

conforme alterada ("Lei 9.514"): 

I. como emitente: 

CSC 61 PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar, Jardim 

Paulistano, CEP 01455-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.140.685/0001-25 

("Emitente"); e 

II. como instituição custodiante: 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição 

financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Avenida das Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, 

CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.343.682/0001-38, neste ato 

representada nos termos de seu Estatuto Social ("Instituição Custodiante" e, em 

conjunto com a Emitente, "Partes" quando referidas coletivamente e "Parte" quando 

referidas individualmente);  

(Termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Escritura de Emissão de CCI que não 

estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no "Instrumento Particular 

de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Quinta Emissão de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.", celebrada em 25 de julho 

de 2017 ("Escritura de Emissão de Debêntures"), que é parte integrante, complementar e 

inseparável desta Escritura de Emissão de CCI.) 

 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A., sociedade por ações com registro 

de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200, 9º andar, Jardim 

Paulistano, CEP 01455-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.218.147/0001-93, 

com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP (conforme definido 

abaixo) sob o NIRE 35.300.095.618 ("Devedora") emitirá 279.635 (duzentas e 

setenta e nove mil e seiscentas e trinta e cinco) debêntures simples, não conversíveis 

em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição privada, com 

valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), perfazendo o montante total de 

R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco 

mil reais), em 11 de setembro de 2017 ("Data de Emissão das Debêntures"), nos 

termos da Escritura de Emissão de Debêntures ("Debêntures");  
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(B) a Emitente subscreveu a totalidade das Debêntures, sendo titular dos Créditos 

Imobiliários (conforme definido abaixo) decorrentes das Debêntures, com valor de 

principal de R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e 

trinta e cinco mil reais), na Data de Emissão das Debêntures;  

(C) a Emitente, na qualidade de titular dos Créditos Imobiliários  deseja emitir uma 

cédula de créditos imobiliários com as características aqui previstas, sendo que a 

presente Escritura de Emissão de CCI será custodiada pela Instituição Custodiante;  

(D) a Securitizadora (conforme abaixo definido) é uma companhia securitizadora de 

créditos imobiliários devidamente registrada perante a CVM, nos termos da 

Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada 

("Instrução CVM 414"), e tem como principal objetivo a aquisição de créditos 

imobiliários e sua consequente securitização por meio da emissão de certificados de 

recebíveis imobiliários, na forma do artigo 8º da Lei n.º 9.514; e 

(E) a Emitente pretende ceder à Securitizadora os Créditos Imobiliários representados 

pela CCI, por meio do "Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e 

Outras Avenças", a ser celebrado entre a Emitente, a Securitizadora e a Devedora 

("Contrato de Cessão") com o propósito de emitir os certificados de recebíveis 

imobiliários da 159ª série da 1ª emissão da Securitizadora ("CRI"), os quais serão 

ofertados por meio de distribuição pública, nos termos da Lei de Mercado de 

Valores Mobiliários, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 414 e das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

RESOLVEM as Partes celebrar esta Escritura de Emissão de CCI, de acordo com os seguintes 

termos e condições: 

 

1. DEFINIÇÕES 

1.1 São considerados termos definidos, para os fins desta Escritura de Emissão de CCI, 

no singular ou no plural, os termos a seguir, sendo que termos iniciados por letra 

maiúscula utilizados nesta Escritura de Emissão de CCI que não estiverem aqui 

definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão de 

Debêntures. 

"Agente Fiduciário dos CRI": a Instituição Custodiante, conforme qualificada no 

preâmbulo deste Contrato. 

"ANBIMA": a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais. 

"B3": a B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, sociedade anônima com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado 48, 7º andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 09.346.601/0001-25. 

"B3 (segmento CETIP UTVM)": significa o segmento CETIP UTVM da B3, 

conforme acima definida, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 

Alameda Xingu, nº 350, 1º andar – Alphaville; 
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"CCI": tem o significado previsto na Cláusula 2.1 abaixo. 

"CNPJ/MF": Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. 

"Código de Processo Civil": Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, conforme 

alterada. 

"Contrato de Cessão": tem o significado previsto no preâmbulo. 

"Créditos Imobiliários": os direitos de crédito decorrentes das Debêntures, com 

valor de principal de R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, 

seiscentos e trinta e cinco mil reais), na Data de Emissão das Debêntures, que 

deverão ser pagos pela Devedora, acrescidos de remuneração incidente sobre o 

saldo devedor do valor nominal unitário de cada Debêntures a partir da Data de 

Integralização ou data de pagamento da remuneração das Debêntures imediatamente 

anterior, conforme o caso, bem como todos e quaisquer encargos moratórios, 

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos 

contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures. 

"CRI": tem o significado previsto no "Considerando" "(E)" deste Contrato. 

"CVM": Comissão de Valores Mobiliários. 

"Data de Emissão das Debêntures": tem o significado previsto no "Considerando" 

"(A)" deste Contrato. 

"Debêntures": tem o significado previsto no "Considerando" "(A)" deste Contrato. 

"Devedora": tem o significado previsto no "Considerando" "(A)" deste Contrato. 

"Dia Útil": tem o significado previsto na Cláusula 8.8.  

"Escritura de Emissão de CCI": tem o significado previsto no preâmbulo. 

"Escritura de Emissão de Debêntures": tem o significado previsto no preâmbulo. 

"IGP-M": Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

"Instituição Custodiante": conforme qualificada no preâmbulo. 

"JUCESP": Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

"Lei 9.514": tem o significado previsto no preâmbulo.  

"Lei 10.931": Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada. 

"Legislação Anticorrupção": Em conjunto, qualquer lei ou regulamento contra a 

prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem 

limitação, a Lei nº 9.613/98, a Lei nº 12.846/13 e o Decreto nº 8.420/15, conforme 

aplicáveis e, desde que aplicável, a U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e a 

UK Bribery Act. 

"Partes": tem o significado previsto no preâmbulo. 

"Securitizadora": RB Capital Companhia de Securitização, sociedade anônima com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255 – 5º 

andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.773.542/0001-22. 
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"Sistema de Negociação": tem o significado previsto na Cláusula 3.6. 

"Taxa DI": as taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, 

"over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (segmento 

CETIP UTVM), no informativo diário disponível em sua página na 

internet (http://www.cetip.com.br). 

"Termo de Securitização": "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários", a ser 

celebrado entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRI, e seus eventuais 

aditamentos. 

"Titular da CCI": tem o significado previsto na Cláusula 3.4.2. 

"Valor Nominal": tem o significado previsto na Cláusula 3.3. 

 

2. OBJETO 

2.1 Por esta Escritura de Emissão de CCI, a Emitente, na qualidade de titular dos 

Créditos Imobiliários oriundos das Debêntures, emite 1 (uma) cédula de crédito 

imobiliário integral, sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural, 

representativa dos Créditos Imobiliários, conforme descrita no Anexo I a esta 

Escritura de Emissão de CCI ("CCI"). 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA CCI 

3.1 Série e Número.  A presente emissão é realizada em série única, pela CCI de 

número 001, conforme previsto no Anexo I a esta Escritura de Emissão de CCI. 

3.2 Valor Total da Emissão.  O valor total da emissão da CCI é de R$279.635.000,00 

(duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), que 

corresponde a 100% (cem por cento) dos Créditos Imobiliários na Data de Emissão 

das Debêntures. 

3.3 Quantidade e Valor Nominal.  É emitida 1 (uma) CCI integral, com valor nominal 

de R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco 

mil reais) ("Valor Nominal"), que corresponde a 100% (cem por cento) dos Créditos 

Imobiliários na Data de Emissão das Debêntures. 

3.4 Condições da Emissão e Custódia.  A CCI é integral, emitida sem garantia real 

imobiliária, sob a forma escritural, sendo esta Escritura de Emissão de CCI 

custodiada pela Instituição Custodiante. 

3.4.1 A Instituição Custodiante será responsável pelo lançamento dos dados e 

informações da CCI no Sistema de Negociação (conforme definido abaixo), 

considerando as informações encaminhadas pela Securitizadora, em planilha no 

formato "microsoft excel", no layout informado pela Instituição Custodiante, 

contendo todos os itens e informações necessários para o registro no Sistema de 

Negociação. 

http://www.cetip.com.br/
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3.4.2 A Instituição Custodiante não será responsável pela realização dos pagamentos 

devidos ao titular, pleno ou fiduciário, da CCI ("Titular da CCI"), assumindo apenas 

a obrigação de acompanhar a titularidade da CCI, mediante recebimento de 

declaração de titularidade, emitida pela B3 e/ou pela B3 (segmento CETIP UTVM), 

e enviada pelo credor à Instituição Custodiante.  Qualquer imprecisão na informação 

ora mencionada em virtude de atrasos na disponibilização da informação pelo 

Sistema de Negociação não gerará qualquer ônus ou responsabilidade adicional para 

a Instituição Custodiante. 

3.4.3 Ocorrendo o disposto na Cláusula 3.21 abaixo, caberá à Instituição Custodiante, 

mediante o recebimento de via original, devidamente assinada pelas Partes, dos 

documentos formalizando as alterações, comunicar ao Sistema de Negociação as 

correspondentes modificações e solicitar, se for o caso, a alteração do registro da 

CCI em seu sistema, sendo, neste último caso, de responsabilidade da Devedora, 

nos termos da Cláusula 9.1 do Contrato de Cessão, o pagamento de eventuais custos 

do Sistema de Negociação para a realização das referidas alterações. 

3.5 Documentos Comprobatórios.  A Instituição Custodiante será responsável pela 

custódia de uma via original desta Escritura de Emissão de CCI, devidamente 

assinada pelas Partes, função esta aceita mediante a assinatura desta Escritura de 

Emissão de CCI. 

3.6 Negociação.  Para fins de negociação, a CCI será registrada na B3 e/ou na B3 

(segmento CETIP UTVM) ("Sistema de Negociação"). 

3.6.1 Toda e qualquer transferência da CCI deverá, necessariamente, sob pena de 

nulidade do negócio, ser efetuada por meio do Sistema de Negociação, sendo certo 

que, uma vez vinculada ao CRI, a CCI não poderá mais ser negociada isoladamente, 

exceto nas hipóteses de liquidação do patrimônio separado dos CRI, conforme o 

caso. 

3.6.2 Sempre que houver troca de titularidade da CCI, o Titular da CCI deverá comunicar 

à Instituição Custodiante a negociação realizada, informando, inclusive, os dados 

cadastrais do novo Titular da CCI. 

3.7 Prazo e Data de Vencimento.  O prazo e a data de vencimento da CCI estão 

previstos no Anexo I a esta Escritura de Emissão de CCI. 

3.8 Pagamento do Valor Nominal. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das 

Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 

Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, o Valor 

Nominal será pago em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira devida em 15 de 

setembro de 2023 e a segunda em 16 de setembro de 2024, conforme previsto no 

Anexo I a esta Escritura de Emissão de CCI. 

3.9 Forma. A CCI será emitida sob a forma escritural. 

3.10 Remuneração e Pagamento. Os Créditos Imobiliários e, por consequência, a CCI, 

não serão objeto de atualização monetária. A remuneração dos Créditos Imobiliários 

e, consequentemente, da CCI, será calculada e cobrada nos termos da Escritura de 

Emissão de Debêntures, na forma prevista no Anexo I a esta Escritura de Emissão 

de CCI. 
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3.11 Amortização Extraordinária.  É vedada a amortização antecipada facultativa das 

Debêntures. 

3.12 Vencimento Antecipado.  As regras aplicáveis ao eventual vencimento antecipado 

dos Créditos Imobiliários são aquelas relativas às Debêntures, conforme 

discriminadas na Cláusula 8.22.1 e seus subitens, da Escritura de Emissão de 

Debêntures. 

3.13 Local e Forma de Pagamento.  Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, 

deverão ser pagos pela Devedora, em favor do Titular da CCI, conforme previsto na 

Escritura de Emissão de Debêntures, na Conta do Patrimônio Separado, conforme 

definida no Termo de Securitização.  

3.14 Encargos Moratórios. Os encargos moratórios dos Créditos Imobiliários e, 

consequentemente, da CCI, serão aqueles relativos às Debêntures, conforme 

discriminados na Escritura de Emissão de Debêntures, conforme previsto no 

Anexo I a esta Escritura de Emissão de CCI. 

3.15 Multas e Penalidades.  As multas e penalidades dos Créditos Imobiliários, 

representados pela CCI, são aquelas relativas às Debêntures, conforme 

discriminadas na Escritura de Emissão de Debêntures. 

3.16 Imóveis Vinculados aos Créditos Imobiliários.  Os imóveis vinculados aos Créditos 

Imobiliários são os empreendimentos imobiliários indicados no Anexo II a esta 

Escritura de Emissão de CCI. 

3.17 Dívida Líquida e Certa. Os Créditos Imobiliários constituem dívida líquida, certa e 

exigível da Devedora e o não pagamento destes no prazo acordado poderá ser 

cobrado pela Emitente, ou eventuais sucessores e cessionários pela via executiva, 

nos termos do disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil. 

3.18 Compensação. Os pagamentos referentes aos Créditos Imobiliários não são 

passíveis de compensação com eventuais créditos da Devedora e o não pagamento 

dos Créditos Imobiliários no prazo acordado poderá ser cobrado pela Emitente, ou 

eventuais sucessores e cessionários pela via executiva, nos termos do artigo 784 do 

Código de Processo Civil. 

3.19 Prorrogação de Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao 

pagamento de qualquer obrigação relativa a esta Escritura de Emissão de CCI, sem 

que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, até o primeiro Dia Útil 

imediatamente subsequente, caso a respectiva data de vencimento não seja Dia Útil. 

3.20 CRI.  Após a cessão dos Créditos Imobiliários representados pela CCI à 

Securitizadora, a Securitizadora utilizará a CCI, representativa dos Créditos 

Imobiliários, como lastro na emissão dos CRI, nos termos da Lei 9.514. 

3.21 Aditamento.  Ocorrendo qualquer alteração na Escritura de Emissão de Debêntures 

que implique alteração das características dos termos e condições dos Créditos 

Imobiliários, será celebrado um aditamento a esta Escritura de Emissão de CCI, de 

modo a refletir as referidas alterações, bem como a proceder à respectiva alteração 

nos sistemas mantidos e administrados pela B3 e/ou pela B3 (segmento CETIP 

UTVM), conforme o caso. 
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4. AUSÊNCIA DE GARANTIAS 

4.1 Emissão sem Garantia Real Imobiliária.  A CCI é emitida sem garantia real 

imobiliária, nos termos do artigo 18, §3º, da Lei n.º 10.931. 

4.2 Emissão sem Garantia Fidejussória.  A CCI é emitida sem qualquer garantia 

fidejussória, de forma que a Emitente não se responsabiliza pela solvência da 

Devedora.  

 

5. DESPESAS 

5.1 Todas as despesas referentes à emissão da CCI, tais como depósito no Sistema de 

Negociação, taxa de uso do Sistema de Negociação, honorários da Instituição 

Custodiante, assim como todas as demais despesas referentes aos Créditos 

Imobiliários, tais como cobrança, realização, administração e liquidação dos 

Créditos Imobiliários e a contratação de especialistas, advogados, auditores ou 

fiscais, serão de responsabilidade exclusiva da Devedora, conforme previsto no 

Contrato de Cessão.  

5.2 A Instituição Custodiante receberá da Devedora, como remuneração pela prestação 

dos seus serviços:   

I. pela implantação e registro da CCI, será devida parcela única no valor de 

R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a ser paga até o 5º (quinto) Dia 

Útil contado da data de subscrição e integralização dos CRI; e 

II. pela custódia da CCI, serão devidas parcelas anuais no valor de 

R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), devendo a primeira ser 

paga até o 5º (quinto) Dia Útil contado da data de subscrição e 

integralização dos CRI, e as demais na mesma data dos anos 

subsequentes, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-

M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo 

índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, 

calculada pro rata die, se necessário. 

5.2.1 A remuneração da Instituição Custodiante não inclui despesas consideradas 

necessárias ao exercício da função de instituição custodiante, registradora e 

negociadora, durante a implantação e vigência do serviço, como, por exemplo, 

custos incorridos em extração de certidões, despesas cartorárias e envio de 

documentos. Tais despesas serão arcadas pela Devedora mediante pagamento das 

respectivas faturas acompanhadas de cópia dos respectivos comprovantes, emitidas 

diretamente em nome da Devedora ou mediante reembolso.  

5.2.2 No caso de inadimplemento no pagamento de qualquer dos valores a que se refere a 

Cláusula 5.2 acima não sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após a data 

originalmente prevista para pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, 

incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, 

calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo 
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pagamento; (ii) multa moratória de natureza não compensatória de 2% (dois por 

cento); e (iii) atualização monetária pelo IGP-M, calculada pro rata temporis desde 

a data de inadimplemento até a data do respectivo pagamento.  

5.2.3 As parcelas citadas na Cláusula 5.2 acima, serão acrescidas dos seguintes impostos: 

ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao 

Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social), CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de 

Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a 

remuneração da Instituição Custodiante nas alíquotas vigentes nas datas de cada 

pagamento. 

5.3 Tributos. Os tributos incidentes, bem como quaisquer outros encargos que incidam 

ou que venham a incidir sobre a CCI ou sobre os Créditos Imobiliários, inclusive em 

decorrência de eventual majoração de alíquota ou base de cálculo, com base em 

norma legal ou regulamentar, serão arcados de acordo com o previsto na Escritura 

de Emissão de Debêntures. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA EMITENTE E DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE 

6.1 Obrigações da Emitente.  Sem prejuízo das obrigações indicadas na Cláusula 5 

acima, a Emitente obriga-se a entregar à Instituição Custodiante uma via original 

desta Escritura de Emissão de CCI, bem como de eventuais aditamentos. 

6.1.1 Obrigações da Instituição Custodiante.  Sem prejuízo dos demais deveres e 

obrigações específicos previstos nesta Escritura de Emissão de CCI e nos demais 

Documentos da Operação, são deveres da Instituição Custodiante: 

I. efetuar o depósito e, após confirmação da Securitizadora, vinculação da 

CCI no Sistema de Negociação da B3 e/ou da B3 (segmento CETIP 

UTVM), no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que 

todas as informações necessárias ao lançamento da CCI no Sistema de 

Negociação sejam disponibilizadas pela Securitizadora à Instituição 

Custodiante, nos termos do layout disponibilizado pela Instituição 

Custodiante; 

II. mediante o recebimento desta Escritura de Emissão de CCI, realizar a 

custódia da via física original da Escritura de Emissão de CCI, nos termos 

estabelecidos nesta Escritura de Emissão de CCI; e 

III. bloquear e retirar a CCI perante o Sistema de Negociação, mediante 

solicitação do Titular da CCI, de acordo com esta Escritura de Emissão de 

CCI e com a Escritura de Emissão de Debêntures, no prazo de 5 (cinco)  

Dias Úteis, contados da referida solicitação. 

6.1.2 À Instituição Custodiante são conferidos poderes para depositar a CCI no Sistema 

de Negociação, na forma escritural. 

6.1.3 Os serviços acima relacionados serão realizados sempre respeitando os 

procedimentos descritos nos regulamentos e normativos do Sistema de Negociação, 



9 

bem como na legislação pertinente e aplicável para o depósito, custódia, 

intermediação e liquidação financeira da CCI. 

6.1.4 A atuação da Instituição Custodiante limitar-se-á, tão-somente, a verificar o 

preenchimento dos requisitos formais relacionados às obrigações acima 

estabelecidas, nos termos da legislação aplicável. A Instituição Custodiante não será 

responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou 

completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer 

documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, 

retificar ou ratificar as informações desta Escritura de Emissão de CCI ou dos 

demais Documentos da Operação. 

6.1.5 A Instituição Custodiante não será obrigada a efetuar nenhuma verificação de 

veracidade nas deliberações societárias e nos atos da administração da Emitente ou 

ainda em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha 

sido encaminhado pela Emitente, para se basear nas suas decisões. Não será, ainda, 

obrigação da Instituição Custodiante a verificação da regular constituição e 

formalização dos Créditos Imobiliários, nem, tampouco, qualquer responsabilidade 

pela sua adimplência. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela 

elaboração destes documentos, que permanecerão sob obrigação legal e 

regulamentar da Emitente elaborá-los, nos termos da legislação aplicável. 

 

7. COMUNICAÇÕES 

7.1 Todas as comunicações realizadas nos termos desta Escritura de Emissão de CCI 

devem ser sempre realizadas por escrito, para os endereços abaixo, e serão 

consideradas recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de 

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.  As 

comunicações realizadas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas 

recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio 

de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).  A alteração 

de qualquer dos endereços abaixo deverá ser comunicada às demais Partes pela 

Parte que tiver seu endereço alterado.  

I. para a Emitente:  

CSC 61 Participações Ltda. 

At.:    Guido Barbosa Oliveira 

Telefone:   (11) 3137-6841 

 

Correio Eletrônico: goliveira@iguatemi.com.br 

 

II. para a Instituição Custodiante: 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Avenida das Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304 

22640-102, Rio de Janeiro, RJ 

At.:    Sra. Nathalia Machado Loureiro 

mailto:goliveira@iguatemi.com.br
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Sra. Marcelle Motta Santoro 

Sr. Marco Aurélio Ferreira 

Telefone:  (21) 3385-4565 

Fax:   (21) 3385-4046 

Correio Eletrônico: registros@pentagonotrustee.com.br 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 As obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão de CCI têm caráter irrevogável 

e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores, a qualquer título, ao seu 

integral cumprimento. 

8.2 Qualquer alteração a esta Escritura de Emissão de CCI somente será considerada 

válida se formalizada por escrito, em instrumento próprio assinado por todas as 

Partes. 

8.3 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas desta 

Escritura de Emissão de CCI não afetará as demais, que permanecerão válidas e 

eficazes até o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. 

8.4 Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as Partes será sempre 

considerado mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer 

direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de 

mandato), nem implicará novação, alteração, transigência, remissão, modificação ou 

redução dos direitos e obrigações daqui decorrentes. 

8.5 Os direitos e recursos estabelecidos nesta Escritura de Emissão de CCI são 

cumulativos, podendo ser exercidos isolada ou simultaneamente, e não excluem 

quaisquer direitos ou recursos estabelecidos em lei ou nos demais Documentos da 

Operação. 

8.6 As Partes reconhecem esta Escritura de Emissão de CCI e a CCI como títulos 

executivos extrajudiciais nos termos do Código de Processo Civil, e do artigo 20 da 

Lei 10.931. 

8.7 Para os fins desta Escritura de Emissão de CCI, as Partes poderão, a seu critério 

exclusivo, requerer a execução específica das obrigações aqui assumidas, nos 

termos dos artigos 497 e seguintes, 538, 806 e seguintes do Código de Processo 

Civil. 

8.8 Para os fins desta Escritura de Emissão de CCI, considera-se "Dia Útil" todo dia que 

não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional, no Estado ou na Cidade de 

São Paulo, e aqueles sem expediente na B3 e/ou na B3 (segmento CETIP UTVM);  

8.9 Qualquer alteração a esta Escritura de Emissão de CCI, após a integralização dos 

CRI, dependerá de prévia aprovação dos titulares dos CRI, reunidos em assembleia 

geral, nos termos e condições do Termo de Securitização, exceto nas hipóteses a 

seguir, em que tal alteração independerá de prévia aprovação dos titulares dos CRI, 

reunidos em assembleia geral, desde que decorra, exclusivamente, dos eventos a 

seguir e, cumulativamente, não represente prejuízo, custo ou despesa adicional ao 

Patrimônio Separado inclusive com relação à exequibilidade, validade e licitude 
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desta Escritura de Emissão de CCI: (i) modificações já permitidas expressamente 

nesta Escritura de Emissão de CCI, na Escritura de Emissão de Debêntures ou nos 

demais Documentos da Operação; (ii) necessidade de atendimento a exigências de 

adequação a normas legais ou regulamentares, ou apresentadas pela CVM, B3, e/ou 

B3 (segmento CETIP UTVM), ANBIMA e/ou demais reguladores; (iii) quando 

verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; ou 

(iv) atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração da razão social, 

endereço e telefone, entre outros, inclusive aqueles previstos na Cláusula 7.1 acima. 

8.10. A Emitente declara que: (i) mantém políticas e procedimentos internos que 

assegurem integral cumprimento da Legislação Anticorrupção; (ii) abstém-se de 

praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, 

nacional ou estrangeira, conforme aplicável, no interesse ou para benefício, 

exclusivo ou não, da Emitente; (iii) comunicará, imediatamente, por escrito, à 

Securitizadora, detalhes de qualquer violação à Legislação Anticorrupção que se 

relacione ao objeto desta Escritura de Emissão de CCI, observado que a 

Securitizadora não divulgará essa comunicação a qualquer terceiro em nenhuma 

hipótese, a não ser que tal divulgação seja necessária em decorrência de obrigações 

legais; e (iv) realizará eventuais pagamentos devidos nos termos desta Escritura de 

Emissão de CCI e no âmbito da oferta dos CRI exclusivamente por meio de 

transferência bancária. 

8.11. A Instituição Custodiante declara que conhece e está em consonância com todas as 

disposições da Lei n.º 12.846/13 e alterações posteriores (“Lei Anticorrupção”) bem 

como declara, sem limitação, que: (i) não financia, custeia, patrocina ou de qualquer 

modo subvenciona a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção e/ou 

crime organizado; (ii) não promete, oferece ou dá, direta ou indiretamente, qualquer 

item de valor a agente público ou a terceiros para obter ou manter negócios ou para 

obter qualquer vantagem imprópria; e (iii) em todas as suas atividades relacionadas 

a este instrumento, cumprirá, a todo tempo, com a Lei Anticorrupção. 

 

9. LEI DE REGÊNCIA 

9.1 Esta Escritura de Emissão de CCI é regida pelas leis da República Federativa do 

Brasil. 

 

10. FORO 

10.1 Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões 

porventura oriundas desta Escritura de Emissão de CCI. 

Estando assim certas e ajustadas, as Partes, obrigando-se por si e sucessores, firmam esta 

Escritura de Emissão de CCI em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 

2 (duas) testemunhas abaixo identificadas, que também a assinam. 

 

São Paulo, 29 de agosto de 2017. 
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(As assinaturas seguem na página seguinte.) 

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.) 





Página 2/3  de assinaturas do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de 
Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma Escritural, 
celebrado entre CSC 61 Participações Ltda. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários. 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

OCO( càwgeo, 
Nome: 
Cargo: 

Marcelle Motta Santoro 
Diretora 





 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE 

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTEGRAL, SEM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA, 

SOB A FORMA ESCRITURAL 

ANEXO I 

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CCI 

 

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DATA DE EMISSÃO: 11 de setembro de 

2017  ("Data de Emissão da CCI") 

LOCAL DE EMISSÃO: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

SÉRIE Única NÚMERO 001 TIPO DE CCI Integral 

 

1. EMITENTE 

RAZÃO SOCIAL:  CSC 61 Participações Ltda.   

CNPJ: 10.140.685/0001-25 

 

ENDEREÇO:  Rua Angelina Maffei Vita, nº 200 

COMPLEMENTO 9º andar, 

Jardim 

Paulistano 

CIDADE 

São Paulo 

São Paulo  UF SP  CEP  01455-070 

 

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE 

RAZÃO SOCIAL: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

CNPJ: 17.343.682/0001-38 

ENDEREÇO:  Avenida das Américas 4200 

COMPLEMENTO bloco 8, 

ala B, 

salas 302, 

303 e 304, 

Barra da 

Tijuca 

CIDADE Rio de 

Janeiro 

UF RJ CEP 22640-102 

 

3. DEVEDORA 

RAZÃO SOCIAL: Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. 

CNPJ: 51.218.147/0001-93 
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ENDEREÇO: Rua Angelina Maffei Vita, nº 200 

COMPLEMENTO 9º andar, 

Jardim 

Paulistano 

CIDADE São Paulo UF SP CEP 01455-070 

 

4. TÍTULO 

"Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis 

em Ações, da Quinta Emissão de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.", celebrada pela 

Devedora e pela Emitente em 25 de julho de 2017 ("Escritura de Emissão de Debêntures"). 

 

5. VALOR DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS: R$279.635.000,00 (duzentos e setenta e nove 

milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), calculado em 29 de agosto de 2017. 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

Conforme Anexo II desta Escritura de Emissão de CCI 

 

7. CONDIÇÕES DA EMISSÃO 

PRAZO E DATA DE 

VENCIMENTO 

7 (sete) anos, vencendo-se, portanto, em 16 de setembro de 2024 

("Data de Vencimento"). 

PRAZO EM DIAS  2.562 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois) dias. 

ATUALIZAÇÃO E 

REMUNERAÇÃO 

Não haverá atualização monetária. Juros remuneratórios 

correspondentes a 96,00% (noventa e seis por cento) da variação 

acumulada da Taxa DI ("Remuneração"), calculados de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, 

desde a Data de Integralização (conforme definido na Escritura de 

Emissão das Debêntures) ou a data de pagamento da Remuneração 

imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 

pagamento. 

PAGAMENTO DO 

PRINCIPAL 

O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 2 (duas) 

parcelas, sendo uma devida em 15 de setembro de 2023 e a outra em 

16 de setembro de 2024, observado o disposto na Escritura de Emissão 

de Debêntures. 

 

PAGAMENTO DOS 

JUROS 

A Remuneração será paga semestralmente, nos meses de março e 

setembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 

15 de março de 2018 e o último, na Data de Vencimento. 

ENCARGOS 

MORATÓRIOS: 

2% (dois por cento), conforme definido na Escritura de Emissão das 

Debêntures. 
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JUROS DE MORA: 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados pro rata 

temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo 

pagamento, conforme definido na Escritura de Emissão das 

Debêntures. 

 

8. GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA 

Não há. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE 

CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTEGRAL, SEM GARANTIA REAL IMOBILIÁRIA, 

SOB A FORMA ESCRITURAL 

ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

 

# 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Lastro 

(%) 

Uso previsto dos 

recursos captados 

até data de 

vencimento 

Participação 

(%) 
Condomínio 

Natureza da destinação 

(aquisição, construção, e/ou 

revitalização) 

1 

IGUATEMI SÃO 

PAULO 

Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, 2232 

Jardim Europa - São 

Paulo 

01489-900 

18% R$50.334.300,00 

 

Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S.A. 

(46,21%) 

Condomínio Shopping 

Center Iguatemi 

CNPJ 53.991.378/0001-60 

Revitalização 

SISP Participações Ltda. 

(12,17%) 

2 

PRAIA DE BELAS 

Avenida Praia de 

Belas, 1181 

Praia de Belas - Porto 

Alegre/RS 

90110-001 

5% R$13.981.750,00 

Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S.A. 

(37,545%) 

Condomínio Civil do 

Shopping Center Praia de 

Belas POA 

CNPJ 94.347.077/0001-86 

Construção e Revitalização 

3 

IGUATEMI 

CAMPINAS 

Avenida Iguatemi, 777 

Vila Brandina - 

Campinas/SP 

13061-083 

10% R$27.963.500,00 

Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S.A. 

(70%) 

Condomínio Civil do 

Shopping Center Iguatemi 

Campinas 

CNPJ 58.997.354/0001-32 

Construção e Revitalização 

4 

MARKET PLACE 

Avenida Nações 

Unidas, 13947 

Vila Gertrudes - São 

Paulo/SP 

04794-905 

4% R$11.185.400,00  

Market Place Participações 

e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(100%) 

Market Place Participações 

e Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

CNPJ 09.421.035/0001-79 

Revitalização 

 

5 

TOWERS MARKET 

PLACE 

Avenida Dr. Chucri 

Zaidan, 920 

Vila Cordeiro  - São 

Paulo/SP 

04583-110 

2% R$5.592.700,00 
Market Place Torres Ltda. 

(100%) 

Market Place Torres Ltda. 

CNPJ 10.140.613/0001-88 
Construção e Revitalização 

6 

SPHI 

Avenida Higienópolis, 

618 

Consolação - São 

Paulo/SP 

01238-001 

1% R$2.796.350,00 

 

SPH Iguatemi 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(11,90%) 

 

Condomínio Comercial 

Shopping Pátio 

Higienópolis 

 

CNPJ 09.101.925/0001-01 

 

Aquisição e Revitalização 
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# 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Lastro 

(%) 

Uso previsto dos 

recursos captados 

até data de 

vencimento 

Participação 

(%) 
Condomínio 

Natureza da destinação 

(aquisição, construção, e/ou 

revitalização) 

7 

SPHI II 

Avenida Higienópolis, 

618 

Consolação - São 

Paulo/SP 

01238-001 

1% R$2.796.350,00 

SPH Iguatemi 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(9,15%) 

Condomínio Comercial 

Shopping Pátio 

Higienópolis 

CNPJ 09.101.925/0001-01 

Aquisição e Revitalização 

8 

IGUATEMI PORTO 

ALEGRE 

Av. João Wallig, 1800 

Passo d'Areia - Porto 

Alegre/RS 

91340-000 

4% R$11.185.400,00 

Lasul Empresa de Shopping 

Centers Ltda. 

(36%) 

Administradora Gaúcha de 

Shopping Centers S.A. 

CNPJ 91.340.117/000170 

e 

Condomínio entre 

Coproprietários de Lojas ou 

Conjunto de Lojas do 

Shopping Center Iguatemi 

Porto Alegre 

CNPJ 07.280.564/0001-74 

Revitalização 

9 

ESPLANADA 

Av Professora Izoraida 

Marques Peres, 401 

Altos do Campolim - 

Sorocaba/SP 

18047-900 

2% R$5.592.700,00 

Amuco Shopping Ltda. 

(37,082%) 
Condomínio Voluntário 

Esplanada Shopping Center 

CNPJ 08.182.741/0001-42 

Aquisição e Revitalização 
Fleury Alliegro Imóveis 

Ltda. 

(1,134%) 

10 

IGUATEMI 

FLORIANÓPOLIS 

Avenida Madre 

Benvenuta, 687 

Santa Monica - 

Florianópolis/SC 

88035-000 

2% R$5.592.700,00 

Shopping Centers Reunidos 

do Brasil Ltda. 

(30%) 

Condomínio Civil do 

Shopping Center Iguatemi 

Florianópolis 

CNPJ 08.507.747/0001-42 

Construção e Revitalização 

 

11 

GALLERIA 

Avenida Selma Parada 

(Bailarina), 505 

Jardim Madalena - 

Campinas/SP 

13091-605 

7% R$19.574.450,00 

Galleria Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(100%) 

Nova Galleria 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

CNPJ 17.643.326/0001-30 

Construção e Revitalização 

12 

IGUATEMI JK 

Av. Juscelino 

Kubitschek, 2041 

Vila Nova Conceição - 

São Paulo/SP 

04543-011 

6% R$16.778.100,00 

JK Iguatemi 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

(64%) 

Consórcio Shopping Center 

JK Iguatemi 

CNPJ 21.448.736/0001-05 

Revitalização 

13 

IGUATEMI 

ALPHAVILLE 

Alameda Rio Negro, 

111 

Alphaville 

Empresarial - 

Barueri/SP 

06454-913 

7% R$19.574.450,00 

SCIALPHA Participações 

Ltda. 

(78%) 

Condomínio Voluntário do 

Subcondomínio Shopping 

Center Iguatemi Alphaville 

CNPJ 12.875.195/0001-00 

Construção e Revitalização 
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# 
Empreendimentos 

Imobiliários 

Lastro 

(%) 

Uso previsto dos 

recursos captados 

até data de 

vencimento 

Participação 

(%) 
Condomínio 

Natureza da destinação 

(aquisição, construção, e/ou 

revitalização) 

14 

RIBEIRÃO PRETO 

Avenida Luiz Eduardo 

Toledo Prado, 900 

Vila do Golf - 

Ribeirão Preto/SP 

14027-250 

1% R$2.796.350,00 
SCIRP Participações Ltda. 

(88%) 

Consórcio Shopping Center 

Iguatemi Ribeirão Preto 

CNPJ 18.368.554/0001-01 

Revitalização 

15 

SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 

Av. Juscelino 

Kubitschek de 

Oliveira, 5000 

Iguatemi - São José do 

Rio Preto/SP 

15093-340 

1% R$2.796.350,00 

SJRP Iguatemi 

Empreendimentos Ltda. 

(88%) 

Consórcio Shopping Center 

Iguatemi São José do Rio 

Preto 

CNPJ 19.494.322/0001-62 

Revitalização 

16 

IGUATEMI 

ESPLANADA 

Avenida Gisele 

Constantino, 1850 

Parque Bela Vista - 

Votorantim/SP 

18110-650 

2% R$5.592.700,00 
CSC41 Participações Ltda. 

(65,716%) 

Consórcio Shopping Center 

Iguatemi Esplanada 

CNPJ 18.786.957/0001-70 

Revitalização 

 

17 

OUTLET NOVO 

HAMBURGO 

Rua Rincão, 505 

Operário - Novo 

Hamburgo/RS 

93310-460 

1% R$2.796.350,00 

Iguatemi Outlets do Brasil 

Ltda. 

(41%) 

Consórcio Empreendedor 

do Shopping Platinum 

Outlet 

CNPJ 17.668.429/0001-54 

Construção e Revitalização 

18 

OUTLET NOVA 

LIMA 

BR 040 - Km 569 

Fazenda Lagoa Grande 

 

1% R$2.796.350,00 

 

Iguatemi Outlets do Brasil 

Ltda. 

(54%) 

N/A Construção 

19 

GERMANIA 

Av. Verissimo de 

Amaral, 350 

Passo d'Areia - Porto 

Alegre/RS 

91340-010 

5%  R$13.981.750,00 

 

Lasul Empresa de Shopping 

Centers Ltda. 

(37,5%) 

N/A Construção 

20 

OUTLET SANTA 

CATARINA 

BR-101, KM 165 

Tijucas - SC 

88200-000 

20% R$55.927.000,00 

 

Iguatemi Outlets do Brasil 

Ltda. 

(54%) 

N/A Construção 

 100% R$279.635.000,00  
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