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ISEC SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ 08.769.451/0001-08 

NIRE 35300340949 

 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 

DA 29ª E 30ª SÉRIES DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM PRIMEIRA 

CONVOCAÇÃO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 
1. Data, Hora e Local: em 22 de dezembro de 2020 às 11:00 horas, realizada de forma 

exclusivamente remota e eletrônica por meio da plataforma unificada de comunicação 

Microsoft Teams, de conexão via internet, conforme instrução normativa CVM nº 625 de 14 de 

maio de 2020 (“IN CVM 625”). 
 

2. Convocação: a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada por meio do Edital de 

convocação publicado, consoante com o art. 124 da Lei nº 6.404/76 e cláusula Décima Sexta do 

Termo de Securitização, nas edições dos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2020 do Jornal “O Dia 

SP”. 

 
3. Presenças: presentes: (i) representantes de 69,10% dos titulares dos Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª séries da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”, “CRI”, 

e “Emissão”, respectivamente) conforme lista de presença constante no Anexo I à presente ata 

(“Anexo I”); (ii) representantes da Isec Securitizadora S.A. (“Emissora” ou “Securitizadora”); (iii) 

representantes da VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com 

sede na Rua Gilberto Sabino, 215, Pinheiros, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário dos CRI (“Agente Fiduciário”); e (iv) 

representantes da BRL VI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento 

imobiliário, inscrito sob o CNPJ/ME sob o nº 26.545.627/0001-11,administrado por BRL TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, instituição financeira, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 13.486.793/0001-42 (“Cedente” e “Fiduciante”); 

 

4. Mesa: Presidente Caroline Queiroz e Secretária Fabiana Ferreira. 

 
5. Ordem do Dia: 

 
(i) Tomar conhecimento acerca da intenção manifestada pela Cedente à Securitizadora, sobre 

realizar a Recompra Facultativa dos Créditos Imobiliários, de forma total ou parcial, nos 

termos da cláusula 6.2 do Contrato de Cessão de Créditos, até a data de 15/01/2021 

(“Recompra Facultativa”); 

 

(ii) Autorização para a Fiduciante promover a alienação dos direitos aquisitivos sobre a fração 

ideal de até 12,48% (doze inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) da propriedade 

do imóvel, objeto da matrícula nº 21.484 do 1º Serviço Notarial e Registral José Borba – 
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Tabelionato, Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 

Vitória de Santo Antão/PE (“Imóvel”) ao FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

GUARDIAN LOGÍSTICA, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ 

sob o nº 37.295.919/0001-60 (“FII Guardian”),de forma que a Securitizadora fique, desde 

aprovação deste item, autorizada a assinar, quando lavrada, a Escritura Pública de Cessão 

de Direitos Aquisitivos de Propriedade Resolúvel e Sub-Rogação de Direitos e Obrigações 

junto ao cartório competente, figurando como interveniente anuente na escritura 

(“Escritura de Cessão de Direitos”); 

 

(iii) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de 

Direitos, a realização do aditamento ao Contrato de Cessão de Créditos, a fim de constar a 

cessão dos direitos aquisitivos na proporção da fração ideal do Imóvel efetivamente 

adquiridas pelo FII Guardian (“Fração Alienada”), de modo que este figure no referido 

contrato como Cedente dos Créditos Imobiliários à Emissora, na proporção da Fração 

Alienada; 

 
(iv) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de 

Direitos, a alteração do Contrato de Cessão e do Termo de Securitização, a fim de constar 

que na ocorrência de qualquer Evento de Recompra Compulsória ou na intenção pela 

Recompra Facultativa, o Cedente e/ou FII Guardian responderão pela obrigação na 

proporção das frações ideais do Imóvel que detenham; 

 
(v) Caso aprovado o item (ii) acima, autorizar, após a lavratura da Escritura de Cessão de 

Direitos, consoante com a sub-rogação da posição contratual do Contrato de Locação Atípico 

de Imóveis, que os Créditos Imobiliários devidos pela Devedora por força do Contrato de 

Locação Atípica, passem a ser depositados na proporção das frações ideais do Imóvel detidas 

pelo Cedente e/ou pelo FII Guardian; 

 
 

(vi) autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e 

celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o 

deliberado nos itens acima. 

 
6. Deliberações: 

 
Com relação ao item (i) da ordem do dia, A Cedente fez o uso da palavra e consigna em ata que 

a Recompra Facultativa ocorrerá de forma total, na forma estabelecida na cláusula 6.2 do 

Contrato de Cessão, entretanto, será realizada em até 01/02/2021 e não em 15/01/2021 como 

constou na ordem do dia da presente Assembleia. Os Titulares dos CRI presentes tomaram nota. 

 
A Securitizadora deixa registrado que ficará no aguardo da notificação por parte da Cedente 

nesse sentido, no prazo estabelecido no Contrato de Cessão, para realizar os trâmites 

necessários junto à B3. 
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Com relação aos itens (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) da ordem dia, ficam prejudicas tais matérias, tendo 

em vista que não foi atingido o quórum mínimo de deliberação, qual seja, de 90% (noventa por 

cento) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 16.9.1 do Termo de Securitização. 

 
Conforme informado no item (i) acima, tendo em vista a intenção do Cedente em Recomprar os 

Créditos Imobiliários de forma total até o dia 01/02/2021, as matérias dos itens (ii), (iii), (iv), (v) 

e (vi) da ordem do dia perderão o seu objeto, motivo pelo qual, os Titulares dos CRI presentes, 

autorizam o encerramento da presente Assembleia. 

 
7. Disposições Finais: a Emissora informa que a presente assembleia atendeu todos os 

requisitos e orientações de procedimentos para sua realização, conforme determina a IN CVM 

nº 625. 

O Agente Fiduciário questionou os Titulares dos CRI presentes acerca da possibilidade de haver 

qualquer forma de conflito de interesses, sendo informado que os Titulares dos CRI presentes 

não possuem conhecimento de qualquer situação neste sentido. 

Para os fins desta Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, os termos aqui iniciados em letras 

maiúsculas, quando não tiverem os seus significados definidos nesta ata, terão os significados e 

definições que lhes são aplicados no Termo de Securitização. 

8. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura: nada mais havendo a tratar, o 

Presidente da Assembleia declarou encerrada a Assembleia, lavrou-se a presente ata, que após 

lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, e pelos demais presentes. 

 

 
São Paulo, 22 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Caroline Queiroz 

Presidente  

CPF: 395.694.528-03 

 Fabiana Ferreira 

Secretária 

CPF: 338.090.828-21 
 
 
 
 
 

 

(assinaturas nas próximas páginas) 
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Página de Assinaturas da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da 29ª e 30ª Séries da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A., realizada 

em primeira convocação em 22 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

ISEC SECURITIZADORA S.A. 

Emissora 
 

Daniel Monteiro Coelho de Magalhães 

CPF nº 353.261.498-77 

Simone Santini 

CPF nº 292.680.998-20 
 
 
 
 
 
 

 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

Agente Fiduciário 
 

Carolina Tsuchiya Silva 

CPF nº 381.514.668-20 

Márcio Lopes dos Santos Teixeira 

CPF nº 369.268.408-81 
 
 
 
 
 

 

BRL VI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, 

Rodrigo Martins Cavalcante 

CPF: 169.132.578-30 
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