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RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

CNPJ/ME 02.773.542/0001-22 

NIRE 35300157648 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS 

IMOBILIÁRIOS DA 210ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021 

 

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada às 14h00 horas do dia 12 de abril de 2021, de modo 

exclusivamente digital, por videoconferência online, na plataforma Microsoft Teams, administrada pela RB 

SEC Companhia de Securitização (“Emissora”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625” e “CVM”, respectivamente). 

 
2. Convocação: O Edital de Convocação da presente Assembleia foi publicado nos dias 22, 23 e 24 de 

março de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico”, nos termos do artigo 

71, § 2° e artigo 124, §4° da Lei nº 6.404/76 e da Cláusula 7 do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios 

Imobiliários da 210ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia 

de Securitização”, celebrado em 19 de março de 2019 (“Termo de Securitização”). Os demais documentos 

necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia convocada para ocorrer na 

data de hoje foram postos à disposição dos senhores titulares dos certificados de recebíveis imobiliários da 

210ª série da 1ª emissão da Emissora (“Titulares dos CRI”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), no website 

www.rbsec.com. 

 
3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Thiago Faria Silveira, como Presidente 

da Mesa, e Sr. Guilherme Machado, como Secretário. 

 
4. Presença: Os Titulares dos CRI representando 65,49% (sessenta e cinco inteiros e quarenta e nove 

centésimos por cento) dos CRI, conforme lista de presença constante do Anexo II à presente Ata. Presentes, 

ainda, (i) os representantes da Emissora; (ii) os representantes da VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 

nº 215, Conjunto 41, sala 02, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na 

qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”); e (iii) LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES 

S.A., companhia aberta registrada na categoria “A” perante a CVM, com sede na Cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, CEP 30.455-

610, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.041.168/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMG 

sob o NIRE 31.300.027.261. 

 
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação dos Titulares dos CRI para: 

 
(i) aprovação ou não da liberação da garantia referente à Alienação Fiduciária de Ações (conforme 

definido no Termo de Securitização), constituída em garantia das Obrigações Garantidas (conforme 

definido no Termo de Securitização), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de 

Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 19 de março de 2019, 

entre a LOG Commercial Properties e Participações S.A., sociedade inscrita no CNPJ/ME 

09.041.168/0001-10 (“Devedora”), na qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade de 

fiduciária e, na qualidade de intervenientes anuentes, o Agente Fiduciário e a LOG BTS Extrema 

Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade inscrita no CNPJ/ME 29.269.425/0001-82 (“Contrato 

de Alienação Fiduciária de Ações”, “LOG BTS” e “Liberação da Garantia”, respectivamente), 

condicionada à constituição de alienação fiduciária sobre a fração ideal de 55% (cinquenta e cinco 
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por cento) dos imóveis de propriedade da LOG Rio SPE Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME 

17.358.922/0001-78 (“LOG Rio”), objeto das matrículas de nºs 14.395 e 14.396, do 12º Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro (“Imóveis - LOG Rio” e “Alienação Fiduciária de 

Imóveis - LOG Rio”);  

 

(ii) a aprovação ou não a alteração da Cláusula 9.1.2 do Termo de Securitização, de modo que a 

Devedora possa realizar o Resgate Antecipado Total Facultativo das Debêntures (conforme definido 

no Termo de Securitização), observado os períodos e o prêmio flat, que deverá ser acrescido ao 

Saldo Devedor das Debêntures (conforme definido no Termo de Securitização), conforme datas e 

percentuais inseridos na proposta da administração divulgada, pela Emissora, na data da 

convocação desta Assembleia, através do website www.rbsec.com; 

 

(iii) caso seja aprovado o subitem (ii) anterior, a autorização para que o Resgate Antecipado Facultativo 

das Debêntures ocorra mediante envio pela Devedora de comunicação à Emissora, com cópia para 

o Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de realização do Resgate 

Antecipado Total Facultativo das Debêntures; e 

 

(iv) caso sejam aprovados os subitens (i), (ii) e (iii) acima, a autorização à Emissora e, conforme o caso, 

ao Agente Fiduciário, para: (a) aprovar em sede da assembleia geral de debenturistas, conforme 

previsto na Escritura de Emissão de Debêntures (“AGD”), a Liberação da Garantia e a constituição 

da Alienação Fiduciária de Imóveis – LOG Rio; (b) celebrar o instrumento particular referente à 

Alienação Fiduciária de Imóveis – LOG Rio; (c) praticar todos os demais atos, celebrar quaisquer 

outros contratos, aditamentos ou documentos necessários para efetivação e implementação das 

referidas matérias constantes dos subitens (i), (ii) e (iii) acima. 

 

6. Deliberações: Os Titulares dos CRI deliberaram pela: 

 

(i) 53,21% (cinquenta e três inteiros e vinte e um centésimos por cento) aprovaram a Liberação da 

Garantia, nos termos do termo de liberação a ser fornecido pela Emissora (“Termo de Liberação”), 

bem como a substituição da Alienação Fiduciária de Ações pela alienação fiduciária dos Imóveis - 

LOG Rio, os quais são de propriedade da Devedora, tendo em vista a incorporação da LOG Rio pela 

Devedora, nos termos da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Devedora realizada em 14 de 

setembro de 2020, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

(“JUCEMG”) sob o nº 8038243, em 5 de outubro de 2020.  

 

11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) dos CRI em Circulação abstiveram-se 

com relação a este item da ordem do dia e 1,00% (um por cento) dos CRI em Circulação votaram 

contra a este idem da ordem do dia. 

 

A Liberação da Garantia é feita sob a condição de constituição da Alienação Fiduciária de 

Imóveis - LOG Rio, nos termos de instrumento particular a ser celebrado entre a Devedora, na 

qualidade de proprietária dos Imóveis – LOG Rio, a Emissora e o Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) 

Dias Úteis contados da data de assinatura do Termo de Liberação (“Contrato Alienação Fiduciária 

de Imóveis - LOG Rio” e “Data de Liberação”, respectivamente), sob pena de vencimento 

antecipado das Obrigações Garantidas. A Emissora consigna que o instrumento deverá ser 

celebrado substancialmente nos termos do Anexo I à presente ata. 

 

Ainda, a Devedora deverá, sob pena de vencimento antecipado das Obrigações Garantidas, 

apresentar à Emissora (a) em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da Data de Liberação, o comprovante 
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da prenotação do Contrato Alienação Fiduciária de Imóveis - LOG Rio para registro no competente 

cartório de registro de imóveis, e (b) em até 60 (sessenta) dias contados da Data de Liberação, as 

matrículas atualizadas dos Imóveis – LOG Rio constando a constituição da Alienação Fiduciária de 

Imóveis - LOG Rio, sendo certo que tal prazo poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias em 

caso de atrasos do cartório de registro de imóveis na avaliação do documento e/ou possíveis 

exigências. 

 

(ii) 53,21% (cinquenta e três inteiros e vinte e um centésimos por cento) aprovaram a alteração da 

Cláusula 9.1.2 do Termo de Securitização, de modo que a Devedora possa realizar o Resgate 

Antecipado Total Facultativo das Debêntures, observados os períodos e o prêmio flat, que deverá 

ser acrescido ao Saldo Devedor das Debêntures, conforme datas e percentuais descritos abaixo: 

 
Datas de Resgate Antecipado Total 

Facultativo das Debêntures 

% sobre saldo 

26/03/2020 a 26/03/2021 1,00% 

27/09/2021 a 28/03/2022 0,75% 

26/09/2022 a 27/03/2023 0,50% 

26/09/2023 a 26/03/2024 0,25% 

 

11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) dos CRI em Circulação abstiveram-se 

com relação a este item da ordem do dia e 1,00% (um por cento) dos CRI em Circulação votaram 

contra a este idem da ordem do dia. 

 

(iii) 48,01% (quarenta e oito inteiros e um centésimo por cento) aprovaram tendo em vista a 

aprovação do subitem (ii) acima, a autorização para que o Resgate Antecipado Facultativo das 

Debêntures ocorra mediante envio pela Devedora de comunicação à Emissora, com cópia para o 

Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de realização do Resgate 

Antecipado Total Facultativo das Debêntures; e 

 

16,48% (dezesseis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) dos CRI em Circulação 

abstiveram-se com relação a este item da ordem do dia e 1,00% (um por cento) dos CRI em 

Circulação votaram contra a este idem da ordem do dia. 

 

Tendo em vista o quórum obtido, o presente item da ordem do dia não foi aprovado. 

 

(iv) 53,21% (cinquenta e três inteiros e vinte e um centésimos por cento) aprovaram a autorização à 

Emissora e, conforme o caso, ao Agente Fiduciário, para: (a) aprovar em sede da assembleia geral 

de debenturistas, conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures (“AGD”), a Liberação 

da Garantia e a constituição da Alienação Fiduciária de Imóveis – LOG Rio; (b) celebrar o instrumento 

particular referente à Alienação Fiduciária de Imóveis – LOG Rio; (c) celebrar o Termo de Liberação 

e praticar todos os demais atos, celebrar quaisquer outros contratos, aditamentos ou documentos 

necessários para efetivação e implementação das deliberações constantes dos subitens (i), (ii) e (iii) 

acima, incluindo, mas não se limitando a, (i) ao “Instrumento Particular de Escritura da 16ª Emissão 

de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 

da LOG Commercial Properties e Participações S.A.”, celebrado em 18 de março de 2019, entre a 

Devedora, a Emissora e a LOG BTS (“Escritura de Emissão de Debêntures”); (ii) ao Termo de 

Securitização; e (iii) ao “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito 

Imobiliário Sob a Forma Escritural”; (d) celebrar o competente Termo de Liberação; e (e) publicar 





4 

 

esta Ata no site da Emissora e enviá-la para a Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da 

regulamentação aplicável. 

 

11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) dos CRI em Circulação abstiveram-se 

com relação a este item da ordem do dia e 1,00% (um por cento) dos CRI em Circulação votaram 

contra a este idem da ordem do dia. 

 

 

Para os fins desta Assembleia, 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. 

 

Os Titulares dos CRI não declararam nenhum conflito de interesses em relação das matérias da Ordem do 

Dia e demais partes da operação. 

 

Em virtude das deliberações acima e independente de quaisquer outras disposições nos documentos da 

emissão dos CRI, os Titulares dos CRI, neste ato, eximem a Emissora e o Agente Fiduciário de qualquer 

responsabilidade em relação às deliberações desta assembleia geral. 

 

O Agente Fiduciário e a Emissora verificaram os poderes dos representantes dos titulares dos CRI e 

verificaram quórum suficiente para a instalação e deliberações, conforme exigido pelo Termo de 

Securitização e declararam, juntamente com o presidente e o secretário, a presente assembleia devidamente 

instalada. 

 

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos 

pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pelo 

Secretário, e pelos demais presentes. O Presidente da mesa, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da 

Instrução CVM 625, registra a presença dos titulares de CRI presentes, de forma que serão dispensadas suas 

respectivas assinaturas ao final desta ata. 

 

 

Confere com a original 

lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

   

Thiago Faria Silveira 

Presidente 

 Guilherme Machado 

Secretário 

 

 
(assinaturas na próxima página) 
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(Página de assinaturas integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da 210ª Série da 1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização, realizada em 12 

de abril de 2021) 

 

 

___________________________________________________________________ 

RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Emissora 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Agente Fiduciário 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Devedora 

 

 

 















 

 

ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 210ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021 

 

Modelo do Contrato Alienação Fiduciária de Imóveis - LOG Rio 

  





 

Error! Unknown document property name. 
1 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS 

Pelo presente instrumento particular, firmado nos termos do artigo 38 da Lei n° 9.514, de 20 de novembro 

de 1997 (“Lei nº 9.514”), conforme alterada, as partes: 

(1) LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta registrada na categoria 

“A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, na Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, CEP 30.455-610, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 

09.041.168/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

(“JUCEMG”) sob o NIRE 31.300.027.261, na qualidade de Emissora das Debêntures, neste ato devidamente 

representada na forma de seu estatuto social (“Fiduciante” ou “LOG”); 

(2) RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, sala 1.315, Centro, CEP 01014-907, inscrita no 

CNPJ/ME sob n° 02.773.542/0001-22, devidamente registrada perante a CVM sob o nº 18.406, neste ato 

representada na forma de seu estatuto social (“Fiduciária” ou “Securitizadora”); 

E ainda, na qualidade de interveniente anuente: 

(3) VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com 

sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato social 

(“Agente Fiduciário dos CRI”, sendo a Fiduciante, a Fiduciária e o Agente Fiduciário dos CRI doravante 

denominados, quando em conjunto, como “Partes”) 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) Em 18 de março de 2019, a Fiduciante e a Fiduciária celebraram o “Instrumento Particular de Escritura 

da 16ª Emissão de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia 

Real, da LOG Commercial Properties e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”), por meio 

do qual a Fiduciante emitiu 100.000 (cem mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, 

da espécie com garantia real, de sua 16ª (décima sexta) emissão (“Debêntures” e “Emissão”, 

respectivamente); 

(B) Por meio do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário” 

(“Escritura de Emissão de CCI”), celebrado em 19 de março de 2019, entre a Securitizadora na qualidade de 

detentora dos créditos imobiliários decorrentes das Debêntures (“Créditos Imobiliários”), e a Vórtx 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de instituição custodiante, com a 

interveniência e anuência da Fiduciante, foi emitida, nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 

conforme alterada, 1 (uma) cédula de crédito imobiliário, sob a forma escritural, representativa dos Créditos 

Imobiliários, de acordo com as condições que serão ali previstos (“CCI”); 

(C) A Securitizadora, por sua vez, vinculou a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, 

aos certificados de recebíveis imobiliários da 210ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão” ou “Oferta 

Restrita”, respectivamente), por meio do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 210ª Série da 

1ª Emissão da RB SEC Companhia de Securitização”, celebrado em 19 de março de 2019, entre a 

Securitizadora e a Vórtx, na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI (“Termo de Securitização”), nos termos 

da Lei nº 9.514 e da Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada; 
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(D) Para assegurar o fiel, pontual pagamento das Obrigações Garantidas (conforme abaixo definido), a 

Fiduciante celebrou com a Fiduciária, o Agente Fiduciário dos CRI e a LOG BTS Extrema Empreendimentos 

Imobiliários S.A. (“LOG BTS”) o “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em 

Garantia e Outras Avenças”, em 19 de março de 2019 (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”), por 

meio do qual a Fiduciante alienou fiduciariamente 120.564.706 (cento e vinte milhões, quinhentas e sessenta 

e quatro mil e setecentos e seis) ações de sua titularidade, de emissão da LOG BTS (“Ações Alienadas”); 

(E) Em 12 de abril de 2021, os titulares dos CRI reunidos em assembleia geral (“Titulares dos CRI” e 

“Assembleia de Titulares dos CRI”, respectivamente) aprovaram (i) a liberação da garantia correspondente à 

Alienação Fiduciária de Ações, condicionada à constituição de nova garantia pela Fiduciante sobre as frações 

ideais de 55,00% (cinquenta e cinco inteiros por cento) de cada um dos imóveis objeto das matrículas de nºs 

14.395 e 14.396, do 12º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, de propriedade da 

Fiduciante (“Imóveis”), em garantia das Obrigações Garantidas (conforme definido abaixo) (“Substituição”); 

e (ii) a celebração de aditamento ao Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação 

(conforme definido abaixo) aplicáveis, para refletir a substituição da Alienação Fiduciária de Ações pela 

presente Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo); 

(F) A celebração deste instrumento é aprovada e segue as determinações da deliberação tomada na 

Reunião do Conselho de Administração da Fiduciante realizada em [•] de abril de 2021, em processo de 

registro na JUCEMG (“RCA da Fiduciante”); 

(G) Em razão das deliberações tomadas no âmbito da Assembleia Geral de Titulares dos CRI e em garantia 

do cumprimento das obrigações assumidas pela Fiduciante no âmbito da Escritura de Emissão de 

Debêntures, a Fiduciante deseja prestar garantia em favor da Fiduciária, por meio da alienação fiduciária dos 

Imóveis, nos termos deste Contrato (conforme abaixo definido) e do artigo 66-B, da Lei nº 4.728, de 14 de 

julho de 1964, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, dos artigos 40, 100 e 113 da 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e, no que for aplicável, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 

1969, conforme alterado, e dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 

alterada (“Código Civil”), observados ainda os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão de 

Debêntures; 

(H) Em decorrência da Substituição, as Partes, em conjunto, concordaram, em celebrar esse Contrato; e 

(I) As Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas as 

cláusulas deste Contrato cuja celebração, execução e extinção são pautadas pelos princípios da igualdade, 

probidade, lealdade e boa-fé. 

RESOLVEM as Partes celebrar este “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e 

Outras Avenças” (“Contrato”), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas: 

1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam 

de outra forma definidos neste Contrato são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais 

termos na Escritura de Emissão de Debêntures. Todos os termos no singular definidos neste Contrato 

deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões “deste 

instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e palavras da mesma 

importância quando empregadas neste Contrato, a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, 
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referem-se a este Contrato como um todo e não a uma disposição específica deste Contrato, e 

referências à cláusula, sub cláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Contrato a não ser que 

de outra forma especificado. Todos os termos definidos neste Contrato terão as definições a eles 

atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou 

formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 

1.2. Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste instrumento, todos os termos e 

condições da Escritura de Emissão de Debêntures aplicam-se total e automaticamente a este Contrato, 

mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem 

transcritos neste instrumento. 

1.3. Para fins deste Contrato, o termo “Documentos da Operação” significa a Escritura de Emissão 

de Debêntures, a Escritura de Emissão de CCI, o Termo de Securitização, o presente Contrato e os 

demais documentos celebrados no âmbito da Oferta Restrita. 

2. OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

2.1. Objeto: Observado o disposto na Cláusula 2.2 abaixo, para assegurar o fiel, pontual 

pagamento do valor total da dívida da Fiduciante representada pelas Debêntures, o que inclui a 

totalidade das obrigações pecuniárias ou não pecuniárias, presentes e futuras, principais e acessórias, 

assumidas ou que venham a ser assumidas pela Fiduciante, em decorrência da Escritura de Emissão 

de Debêntures e suas posteriores alterações , inclusive as derivadas de deveres de indenização, e 

observado o disposto na Cláusula 3 abaixo, as quais, para os fins do artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65, e 

do artigo 1.362 do Código Civil, estão descritas no Anexo IV ao presente Contrato (“Obrigações 

Garantidas”), a Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável, aliena e transfere à Fiduciária, em 

alienação fiduciária em garantia, os Imóveis, nos termos do artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65, com a 

redação dada pela Lei nº 10.931/04, do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 1.361 e 

seguintes do Código Civil, (“Garantia” e “Alienação Fiduciária”, respectivamente). 

2.2. Os Imóveis foram adquiridos pela Fiduciante por meio da incorporação da Log Rio SPE Ltda., 

sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.358.922/0001-78 (“LOG Rio”), nos termos da ata da 

Assembleia Geral Extraordinária da Fiduciante realizada em 14 de setembro de 2020, arquivada na 

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob os nº 00003952242, em 18 de outubro 

de 2020, e na JUCEMG sob os nº 00003952242, em 5 de outubro de 2020, NIRE nºs 332.0941488-7 e 

313.0002726-1, respectivamente, conforme R.14/M.14.395 e R.13/M.14.396, ambos de 9 de março 

de 2021. 

2.3. Transferência da Propriedade Fiduciária: A transferência da propriedade fiduciária dos 

Imóveis opera-se com o registro da presente Alienação Fiduciária nas matrículas dos Imóveis perante 

o Cartório de Registro de Imóveis competente e subsistirá até a efetiva liquidação/cumprimento das 

Obrigações Garantidas. 

2.3.1. O pagamento parcial das Obrigações Garantidas não importa exoneração 

correspondente da garantia fiduciária ora estabelecida. No entanto, na hipótese de 

Amortização Extraordinária Facultativa (conforme definido na Escritura de Emissão de 

Debêntures), a presente garantia poderá ser liberada em sua totalidade ou 

proporcionalmente, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão de 

Debêntures. 
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2.4. Registro das Garantias: A Fiduciante promoverá o registro do Contrato de Alienação Fiduciária 

com a averbação da Alienação Fiduciária nas matrículas dos Imóveis perante o Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos prazos previstos na Cláusula 3.3 abaixo (“Registro da Garantia”). Mediante 

o Registro da Garantia, estará constituída a propriedade fiduciária sobre os Imóveis em nome da 

Securitizadora, na qualidade de debenturista, efetivando-se o desdobramento da posse e tornando-

se a Securitizadora possuidora indireta da propriedade dos Imóveis objeto da presente garantia 

fiduciária e permanecendo a Fiduciante na posse direta dos Imóveis. 

2.5. A Fiduciante permanecerá na posse direta dos Imóveis e a ela será assegurada a livre 

utilização dos Imóveis, por sua conta e risco, bem como a utilização de todas as benfeitorias, acessões 

e equipamentos que eventualmente os guarneçam, enquanto adimplente a Fiduciante com todas as 

suas obrigações perante a Securitizadora. 

3. GARANTIA FIDUCIÁRIA 

3.1. Abrangência da Alienação Fiduciária: A presente Alienação Fiduciária abrange a propriedade 

dos Imóveis e todas as acessões, melhoramentos, benfeitorias, construções e instalações neles já 

realizadas e a serem implementados, observado também o disposto na Cláusula 3.2.2 abaixo, 

enquanto não liquidadas as Obrigações Garantidas, e vigorará pelo prazo necessário à reposição 

integral do valor total das Obrigações Garantidas e seus respectivos acessórios, permanecendo íntegra 

até que sejam cumpridas integralmente todas as Obrigações Garantidas. 

3.2. Compromisso da Fiduciante: A Fiduciante se compromete a manter os Imóveis, ora alienados 

fiduciariamente, conforme este Contrato, em perfeito estado de segurança e utilização, sendo que, na 

hipótese de deterioração dos Imóveis ou caso os Imóveis tenham seu valor diminuído por qualquer 

razão, tornando-se inábil ou impróprio para garantir o cumprimento das Obrigações Garantidas, a 

Securitizadora convocará assembleia geral de titulares dos CRI, nos termos do Termo de Securitização, 

para deliberar sobre a avaliação dos Imóveis, bem como a substituição, recomposição ou reforço do 

mesmo se comprovada a diminuição do valor. Obriga-se a Fiduciante, ainda, a fazer, por sua exclusiva 

conta e risco, as obras e os reparos necessários para manter a segurança, solidez e habitabilidade dos 

Imóveis, dentro do prazo que lhe for feita pela Securitizadora, órgãos públicos ou terceiros, o que for 

menor. 

3.2.1. Fica autorizada a realização de qualquer obra de modificação ou acréscimo, reforma 

ou demolição nos Imóveis sem a necessidade do prévio e expresso consentimento dos 

titulares dos CRI, sendo necessária a autorização dos titulares dos CRI apenas caso tal 

qualquer obra de modificação ou acréscimo, reforma ou demolição no Imóvel possa 

prejudicar os Imóveis objeto da garantia, devendo a Fiduciante, caso o valor de avaliação dos 

Imóveis seja inferior ao estabelecido neste Contrato, reforçar a Garantia, nos termos da 

Cláusula 3.5 abaixo. 

3.2.2. Qualquer acessão ou benfeitoria introduzida nos Imóveis, independentemente da 

espécie ou natureza, incorporar-se-á automaticamente aos Imóveis e aos seus valores, 

independentemente de qualquer outra formalidade, recaindo sobre tais acessões ou 

benfeitorias o direito real de garantia constituído sob este Contrato, não havendo direito de 

indenização ou de retenção, seja a que título for. Sem prejuízo do disposto nesta 

Cláusula 3.2.2 e na Cláusula 3.5 abaixo, a Fiduciante deverá repor os Imóveis ao status quo 
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ante e/ou indenizar os titulares dos CRI, caso quaisquer das intervenções mencionadas nesta 

cláusula estejam em desacordo com a legislação aplicável, ainda que os titulares dos CRI 

tenham anuído expressamente com tais intervenções. 

3.3. Registro do Contrato: A Fiduciante, por meio do presente Contrato, obriga-se a apresentar à 

Securitizadora, com cópia para o Agente Fiduciário dos CRI, o protocolo de registro no Cartório de 

Registro de Imóveis competente em até 5 (cinco) dias após a celebração deste Contrato. Ademais, a 

Fiduciante obriga-se a registrar, às suas expensas, o presente Contrato no Cartório de Registro de 

Imóveis competente, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data de 

assinatura deste Contrato, podendo este prazo ser prorrogado por igual período e uma única vez, 

desde que comprovada a prenotação deste Contrato nas matrículas dos Imóveis, a Fiduciante 

comprove estar agindo tempestiva e diligentemente e apresente à Securitizadora, com cópia ao 

Agente Fiduciário dos CRI, eventuais exigências que tenha recebido. Ainda, a Fiduciante obriga-se a 

enviar à Securitizadora, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, uma via original do presente Contrato, 

devidamente registrado, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do registro, observado que o 

descumprimento desta obrigação será considerado o descumprimento de obrigação não pecuniária, 

devendo ser observado, para tanto, o disposto na Escritura de Emissão de Debêntures e os demais 

Documentos da Operação. 

3.3.1. Ainda para fins de Registro da Garantia, a Fiduciante apresenta, neste ato, sua 

certidão negativa de débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da união e às 

contribuições previdenciárias e de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal, cuja 

cópia constitui o Anexo III do presente Contrato. 

3.3.2. Qualquer alteração ao presente Contrato deverá ser protocolada perante o Cartório 

de Registro de Imóveis competente no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da sua 

celebração e registrada pela Fiduciante junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da data de sua assinatura, podendo 

este prazo ser prorrogado por igual período e uma única vez, desde que comprovada a 

prenotação do referido aditamento nas matrículas dos Imóveis, desde que a Fiduciante 

comprove estar agindo tempestiva e diligentemente e apresente à Securitizadora, com cópia 

ao Agente Fiduciário dos CRI, eventuais exigências que tenha recebido. Ainda, a Fiduciante 

obriga-se a enviar ao Agente Fiduciário dos CRI, uma via original do aditamento ao Contrato, 

devidamente registrado, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do registro, observado que o 

descumprimento desta obrigação será considerado o descumprimento de obrigação não 

pecuniária, devendo ser observado, para tanto, o disposto na Escritura de Emissão de 

Debêntures e nos demais Documentos da Operação. 

3.4. Cancelamento da Propriedade Fiduciária: Para o cancelamento do Registro da Garantia e a 

consequente reversão da propriedade plena dos Imóveis a seu favor, a Fiduciante deverá apresentar 

ao Cartório de Registro de Imóveis competente o pertinente termo de quitação das Obrigações 

Garantidas enviado pela Securitizadora, consolidando-se na pessoa jurídica da Fiduciante a 

propriedade plena da propriedade dos Imóveis. 

3.4.1. A Securitizadora deverá entregar o devido termo de quitação e liberação de garantia 

para a Fiduciante em até 10 (dez) Dias Úteis da quitação integral das Obrigações Garantidas. 
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3.5. Reforço, Recomposição ou Substituição da Garantia: A Fiduciante, por força deste Contrato, 

poderá ou deverá, conforme o caso, reforçar, recompor ou substituir a Garantia: (i) caso venha a ser 

objeto de desapropriação, penhora, sequestro, arresto ou qualquer medida judicial, arbitral ou 

administrativa de efeito similar; (ii) caso venha a ser suspensa, resolvida, cancelada, invalidada ou 

contestada; (iii) caso venha a se deteriorar ou ter o seu respectivo valor, descrito na Cláusula 6.1 

abaixo diminuído, por qualquer razão, ou se tornarem inábeis ou impróprios para garantir o 

cumprimento das Obrigações Garantidas, o que deverá ser atestado por meio de laudo de avaliação 

que venha a ser elaborado por uma das empresas de avaliação descritas na Cláusula 3.5.1 abaixo, 

conforme solicitação do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares dos CRI, ou 

(iv) em relação à substituição, caso seja de interesse da Fiduciante, conforme o caso, por meio de 

(“Reforço da Garantia”): (a) alienação fiduciária de imóvel de propriedade da Fiduciante e/ou de outra 

sociedade de propósito específico controlada pela Fiduciante, conforme o caso, desde que o valor de 

avaliação do imóvel alienado fiduciariamente seja igual ou superior ao valor dos Imóveis objeto desta 

Alienação Fiduciária, o que deverá ser atestado por laudo de avaliação e demais condições previstas 

na Cláusula 3.5.1, sendo certo que a constituição de referida alienação fiduciária de imóvel deverá ser 

objeto de aprovação prévia pelos titulares dos CRI, em sede de assembleia (“Reforço da Garantia com 

Alienação Fiduciária de Imóvel”); ou (b) constituição de qualquer garantia, de outra espécie que não 

a alienação fiduciária de imóvel, desde que em estrutura, forma, objeto ou termos previamente 

aprovados pelos titulares dos CRI em sede de assembleia (“Reforço da Garantia com Garantias de 

Outras Espécies”). 

3.5.1. Para que o reforço, substituição ou a recomposição da presente garantia se dê por 

Reforço da Garantia com Alienação Fiduciária de Imóvel: (i) o valor de avaliação do novo 

imóvel alienado fiduciariamente deverá ser igual ou superior ao valor dos Imóveis objeto 

desta Alienação Fiduciária; e (ii) o novo imóvel alienado fiduciariamente não poderá estar 

onerado (i.e hipotecado, penhorado ou alienado fiduciariamente) ou ter qualquer passivo, 

incluindo de natureza ambiental e tributária, de acordo com legal opinion emitida por 

escritório de advocacia, especializado em mercado de capitais, apresentada à Securitizadora, 

com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI e deverá ser aceito à exclusivo critério da 

Securitizadora. Nesse caso, a Fiduciante e a Securitizadora ficarão obrigadas a aditar a 

Escritura de Emissão de Debêntures e aditar ou distratar este Contrato ou celebrar novo 

documento, conforme aplicável, em até 20 (vinte) Dias Úteis contados da ocorrência do 

evento que gerou a necessidade de reforço ou da manifestação de vontade da Fiduciante, 

sendo certo que, se aplicável, caso seja celebrado aditamento a este Contrato ou seja 

constituída uma nova garantia deverão ser observados os prazos e procedimentos de registro 

e formalização previstos na presente Garantia. Para avaliação do imóvel objeto de Reforço da 

Garantia com Alienação Fiduciária de Imóvel, as Partes desde já acordam que deverá ser 

realizado laudo de avaliação por uma das seguintes empresas MK Avaliações Imobiliárias 

Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.592.489/0001-54, FBC Engenharia S/S Ltda., inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº 47.416.706/0001-00, Engebanc Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 04.909.051/0001-91, Global Engenharia RP Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

24.276.528/0001-56, Cushman & Wakefield Consultoria Imobiliária Ltda., inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 02.730.611/0001-10, LVN Engenharia e Avaliações Ltda., inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 02.410.128/0001-59, DLR Engenheiros Associados S/S, inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 00.100.002/0001-52, Uon Consultoria Técnica Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
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10.496.127/0001-05, Dexter Engenharia Ltda. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.566.711/0001-

07, e Investcorp Participação e Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 04.541.366/0001-29 ou qualquer empresa controlada ou do mesmo grupo 

econômico das empresas listadas acima. Caso o laudo de avaliação não seja emitido por 

qualquer dessas sociedades haverá necessidade de aprovação da nova empresa e do imóvel 

em sede de assembleia de titulares dos CRI.  

3.5.2. No caso de Reforço da Garantia com Garantias de Outras Espécies, a Fiduciante 

ficará obrigada a substituir, a recompor ou a reforçar a presente garantia, oferecendo aos 

titulares dos CRI novos ativos em garantia, mediante convocação, em até 5 (cinco) Dias Úteis 

após o evento que ensejar o reforço, a substituição ou a recomposição, de assembleia geral 

de titulares dos CRI, devendo ser aprovada pelos votos favoráveis de titulares dos CRI que 

representem a maioria dos CRI em Circulação (conforme definido no Termo de Securitização), 

nos termos do Termo de Securitização. Nesse caso, a Fiduciante deverá apresentar sugestão 

de nova garantia para Reforço da Garantia com Garantias de Outras Espécies com 10 (dez) 

dias de antecedência da data da assembleia dos titulares dos CRI. 

3.5.3. Caso a nova garantia apresentada pela Fiduciante, conforme previsto na 

Cláusula 3.5.2 acima, não seja aceita pelos titulares dos CRI reunidos em assembleia, a 

Securitizadora deverá, caso não seja orientado pelos titulares dos CRI na própria assembleia 

em sentido contrário, considerar o vencimento antecipado dos CRI e, por consequência, das 

Debêntures, nos termos do Termo de Securitização e da Escritura de Emissão de Debêntures, 

sendo certo que, neste caso, para todos os fins do Termo de Securitização, a assembleia de 

titulares dos CRI será considerada como sendo a assembleia eventualmente necessária para 

fins de não declaração do vencimento antecipado dos CRI, não se aplicando eventual prazo 

de cura previsto no Termo de Securitização. 

3.6. Diligências adicionais: A Fiduciária, de forma fundamentada, durante o prazo deste Contrato, 

terá o direito de realizar auditoria ambiental, mediante aviso prévio com antecedência mínima de 5 

(cinco) Dias Úteis, na ocorrência de qualquer evento causado pela Fiduciária ou por seus 

subcontratados, que, por entendimento da Fiduciante, possa indicar potenciais danos ambientais ou 

infração a disposições da legislação ambiental. 

3.6.1. Referidas auditorias, que serão realizadas às expensas exclusivas da Fiduciante, se 

destinam a verificar se a Fiduciante está atuando em conformidade com as normas 

ambientais, de saúde e segurança aplicáveis. 

4. EXCUSSÃO DA GARANTIA 

4.1. Possibilidade de Excussão de Garantia: Em observância ao artigo 26, §1° e §2°, da Lei nº 9.514, 

conforme alterada, as Partes estabelecem que, em caso de vencimento antecipado ou vencimento 

final sem quitação das Obrigações Garantidas, a Securitizadora poderá, a seu exclusivo critério, iniciar 

o procedimento de excussão da presente Alienação Fiduciária, requerendo ao Oficial do Registro de 

Imóveis competente que intime a Fiduciante a pagar o valor relativo inadimplido das Obrigações 

Garantidas, no prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da data de intimação, nos termos da 

Cláusula 4.3 abaixo.  
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4.2. Pagamento Sem Atualização Monetária e Demais Acréscimos: O simples pagamento das 

Obrigações Garantidas vencidas, sem todos os acréscimos moratórios, não exonerará a 

responsabilidade de liquidar tais Obrigações Garantidas, continuando a Fiduciante em mora para 

todos os efeitos legais, contratuais e da excussão iniciada. 

4.3. Procedimento de Intimação: O procedimento de intimação para pagamento obedecerá aos 

seguintes requisitos: 

(i) a intimação será requerida, no prazo de 1 (um) Dia Útil em caso de vencimento 

antecipado ou vencimento final sem quitação das Obrigações Garantidas, pela Securitizadora, 

ao oficial do serviço de registro de imóveis competente, indicando o valor vencido e não pago 

das Obrigações Garantidas, os juros convencionais, as penalidades cabíveis e demais encargos 

contratuais e legais; 

(ii) a diligência de intimação será realizada pelo oficial do serviço de registro de imóveis 

das circunscrições imobiliárias onde se localizam os Imóveis, podendo, a critério desse oficial, 

vir a ser realizada por seu preposto ou por meio do serviço de registro de títulos e 

documentos da comarca da situação dos Imóveis, ou do domicílio de quem deva recebê-la, 

ou, ainda, pelo correio, com aviso de recebimento a ser firmado pessoalmente pelo 

representante legal da Fiduciante ou por procurador regularmente constituído; 

(iii) a intimação será feita à Fiduciante, a seu representante legal ou a procurador 

regularmente constituído, observada a possibilidade de intimação “por hora certa”, nos 

termos do parágrafo 3º-A e 3º-B, do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, podendo ser notificado os 

vizinhos do imóvel da Fiduciante ou o funcionário da portaria do referido imóvel responsável 

pelo recebimento de correspondências quando, havendo suspeita motivada de ocultação, 

por duas vezes, o Oficial de Cartório de Registro de Imóveis ou o Oficial de Registro de Títulos 

e Documentos ou o serventuário por eles credenciados houver procurado a Fiduciante no 

endereço indicado sem a encontrar; e 

(iv) a Fiduciante poderá efetuar a purgação da mora aqui referida: (i) entregando, em 

dinheiro, ao oficial do serviço de registro de imóveis competente o valor necessário para a 

purgação da mora; ou (ii) entregando ao oficial do serviço de registro de imóveis competente 

cheque administrativo, emitido por banco comercial, intransferível por endosso e nominativo 

à Securitizadora ou a quem expressamente indicado na intimação, no valor necessário para 

purgação da mora, exceto o montante correspondente a cobrança e intimação, que deverá 

ser feito diretamente ao oficial do serviço de registro de imóveis competente. Na hipótese 

contemplada pelo item (ii) acima, a entrega do cheque ao oficial do serviço de registro de 

imóveis será feita sempre em caráter pro solvendo, de forma que a purgação da mora ficará 

condicionada ao efetivo pagamento do cheque pela instituição financeira sacada. Recusado 

o pagamento do cheque, a mora será tida por não purgada, podendo a Securitizadora 

requerer que o oficial do serviço de registro de imóveis certifique que a mora não restou 

purgada e promova a consolidação, em nome da Securitizadora. 

4.3.1. Purgada a mora perante o serviço de registro de imóveis, este Contrato se 

restabelecerá, caso ainda existam Obrigações Garantidas. Nesta hipótese, nos 3 (três) dias 

corridos seguintes, o Oficial entregará à Securitizadora a importância recebida, cabendo 
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também à Fiduciante o pagamento das despesas de cobrança e intimação, relativamente ao 

procedimento de excussão que tenha por objeto os Imóveis. 

4.3.2. Em não se tratando da hipótese de exigência imediata da totalidade das Obrigações 

Garantidas, eventual diferença entre o valor objeto da purgação da mora e o devido no dia 

da purgação deverá ser paga pela Fiduciante juntamente com os demais débitos que 

eventualmente vencerem após a purgação da mora no serviço de registro de imóveis 

competente. 

4.4. Configuração da Mora: O não pagamento de qualquer valor devido pela Fiduciante, depois 

de devidamente comunicada nos termos supra, bastará para a configuração da mora. 

4.5. Consolidação da Propriedade: Caso não haja a purgação da mora em conformidade com o 

disposto nos itens acima, poderá a Securitizadora, mediante a apresentação do devido recolhimento 

do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI), requerer ao oficial do serviço de registro de 

imóveis que certifique o decurso in albis do prazo para purgação da mora e consolide, em nome da 

Securitizadora, a propriedade plena da Alienação Fiduciária, contando, a partir do registro da 

consolidação, o prazo para a realização dos leilões extrajudiciais previstos no presente Contrato. 

4.5.1. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio da 

Securitizadora e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado à respectiva 

Fiduciante o direito de preferência para adquirir o respectivo Imóvel por preço 

correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o §2º do 

artigo 27 da Lei nº 9.514/97, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter 

vivos, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio da 

Securitizadora, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, 

também, à Fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova 

aquisição do respectivo Imóvel, inclusive custas e emolumentos. 

4.6. Declarações da Fiduciante: A Fiduciante presta, nesta data, as seguintes declarações à 

Securitizadora: 

(i) está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com todas as 

obrigações previstas, tendo sido feitos todos os requisitos legais e estatutários e necessário 

para tanto; 

(ii) a celebração desde Contrato e o cumprimento das obrigações aqui previstas não 

infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela Fiduciante; 

(iii) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de 

sociedade empresária por ações de acordo com as leis brasileiras, bem como está 

devidamente autorizada a desempenhar a atividade descrita em seu objeto social; 

(iv) as pessoas que a representam na assinatura deste Contrato têm poderes bastantes 

para tanto; 

(v) os termos deste Contrato não contrariam qualquer ordem, decisão ou sentença 

administrativa, arbitral ou judicial que afete a Fiduciante, ou quaisquer de seus bens e 

propriedades; 
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(vi) este Contrato constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, 

exequível de acordo com os seus termos e condições, transferindo-se a propriedade fiduciária 

à Securitizadora após o registro da Garantia; 

(vii) não há, nos Imóveis, (a) contaminação ou passivos ambientais, nem ações, 

procedimentos ou investigações em andamento relacionadas a qualquer ato, fato ou omissão 

que possam ser considerados prejudiciais ao meio ambiente; e (b) produção, guarda, 

liberação, transporte ou eliminação de materiais perigosos, assim entendidos os materiais 

explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e perigosas, ou materiais 

afins, asbestos, amianto, ou materiais contendo asbestos ou qualquer outra substância ou 

material considerado perigoso pelas leis brasileiras, que possam vir a afetar os Imóveis ou, 

ainda que indiretamente, a presente Alienação Fiduciária; 

(viii) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem ou 

qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório, é exigido para 

o cumprimento de suas obrigações nos termos deste Contrato; 

(ix) a Fiduciante está cumprindo as leis, regulamentos, normas administrativas e 

determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de 

seus negócios, exceto por eventuais descumprimentos que estejam em discussão nas esferas 

judicial e/ou administrativa, e cuja exigibilidade e/ou aplicabilidade estejam suspensas; 

(x) a Fiduciante está cumprindo as leis e regulamentos socioambientais a ela aplicáveis, 

exceto com relação àquelas leis e regulamentos que estejam em discussão nas esferas judicial 

e/ou administrativa, e cuja aplicabilidade e/ou exigibilidade estejam suspensas; 

(xi) não omitiu nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e 

que possa resultar em alteração substancial na situação econômico-financeira, reputacional 

ou jurídica da Fiduciante em prejuízo da Securitizadora, na qualidade de debenturista, e dos 

titulares dos CRI; 

(xii) não há nenhum tipo de vício na cadeia dominial dos Imóveis; 

(xiii) os Imóveis encontram-se livres e desembaraçados, tendo a Fiduciante obtido todas 

e quaisquer aprovações societárias necessárias para a celebração deste Contrato; 

(xiv) os Imóveis são segurados, tendo as apólices, cobertura para danos materiais em 

decorrência de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, furacão, ciclone, tornado e 

granizo, as quais deverão ser mantidas até a liquidação das Obrigações Garantidas, constando 

a Securitizadora como beneficiário das referidas apólices, e, no caso de renovação da apólice, 

esta deverá ser enviada à Securitizadora para ciência antes da data de vencimento da 

respectiva apólice de seguro em vigência; 

(xv) todos os tributos/impostos, taxas, despesas condominiais, conforme aplicável, que 

recaiam sobre os Imóveis, estão devidamente adimplidas; 

(xvi) inexistem, nesta data, quaisquer ônus de natureza fiscal municipal, estadual ou 

federal, que possam recair sobre os Imóveis objeto de Alienação Fiduciária do presente 

Contrato; e 
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(xvii) a eventual oneração dos Imóveis (inclusive de direitos reais a eles relativos) para 

terceiros (“Oneração”), em ato posterior à celebração deste Contrato, deverá estar 

condicionada suspensivamente à quitação da totalidade das Obrigações Garantidas e 

liberação da Alienação Fiduciária pela Securitizadora, pelo que a Fiduciante se obriga a: 

(i) fazer com que tal condição conste expressamente do instrumento de garantia e dos 

registros e/ou averbações aplicáveis; e (ii) prever, no caso de uma eventual Oneração, no 

instrumento de garantia e nos registros e/ou averbações aplicáveis, cláusula que preveja a 

extinção da Oneração e a sua baixa nos registros competentes na hipótese de excussão da 

Alienação Fiduciária para satisfação das Obrigações Garantidas, de modo que, na excussão, o 

Imóvel e os direitos reais a ele relativos, sejam transferidos sem qualquer ônus. 

5. LEILÃO EXTRAJUDICIAL 

5.1. Alienação dos Imóveis: Uma vez consolidada a propriedade dos Imóveis em nome da 

Securitizadora, por força da mora, os Imóveis deverão ser alienados em leilão, pela Securitizadora a 

terceiros, com observância dos procedimentos previstos na Lei nº 9.514/97, conforme alterada, e 

demais dispositivos legais vigentes aplicáveis ao caso, como a seguir se explicita: 

(i) a alienação far-se-á sempre por público leilão e extrajudicialmente; 

(ii) deverá intimar eventuais coproprietários para exercerem seu direito de preferência 

sobre os Imóveis quando da realização do leilão; 

(iii) o primeiro leilão público será realizado dentro de 30 (trinta) dias corridos, contados 

da data do registro da consolidação da propriedade em nome da Securitizadora, devendo os 

Imóveis ser ofertados no primeiro leilão pelo valor estabelecido na Cláusula 6.1 abaixo 

definido, observado o previsto na Cláusula 5.1.3 abaixo; 

(iv) não havendo oferta em valor igual ou superior ao que as Partes estabeleceram, 

conforme alínea “(ii)”, acima, os Imóveis serão ofertado em segundo leilão, a ser realizado 

dentro de 15 (quinze) dias corridos contados da data do primeiro leilão público, pelo valor 

das Obrigações Garantidas atualizados, com todos os encargos apurados até então e 

acrescidos da projeção do valor devido na data do segundo leilão e ainda das despesas, tudo 

conforme previsto no artigo 27, § 1º a 3º, da Lei nº 9.514, conforme alterada; 

(v) os leilões públicos serão anunciados mediante edital único, publicado por 3 (três) 

dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no local dos Imóveis. A Fiduciante será 

comunicada por simples correspondência endereçada ao endereço constante na Cláusula 8.6 

abaixo acerca da data, local e horário de realização do leilão; e 

(vi) a Securitizadora, já como titular da propriedade plena, transmitirá tal propriedade 

e a posse do respectivo Imóvel ao licitante vencedor. 

5.1.1. Poderão ser ofertados à venda ambos os Imóveis objeto do Contrato, em conjunto 

ou separadamente.  

5.1.2. Na hipótese de amortização parcial das Obrigações Garantidas por meio de 

eventual venda em separado dos Imóveis no primeiro leilão, os outros Imóveis continuarão 
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respondendo pelo saldo remanescente das Obrigações Garantidas, devendo ser ofertado em 

segundo leilão pelo valor do saldo remanescente. 

5.1.3. Caso o valor do respectivo Imóvel convencionado pelas Partes seja inferior ao 

utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre 

transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor 

fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do respectivo Imóvel no 

primeiro leilão. 

5.2. Conceitos para Fins de Leilão: Para fins do leilão extrajudicial, as Partes adotam os seguintes 

conceitos: 

(i) valor dos Imóveis são aquele mencionado na Cláusula 6.1 abaixo, incluído o valor 

das benfeitorias e acessões; 

(ii) valor da dívida é o equivalente à soma das seguintes quantias: (i) valor das 

Obrigações Garantidas, nele incluídas as prestações não pagas, atualizado monetariamente 

pro rata die até o dia do leilão bem como das penalidades moratórias, encargos e despesas 

abaixo elencadas; (ii) despesas, serviços e utilidades referentes aos Imóveis, como água, luz 

e gás (valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso; (iii) Imposto Predial 

Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos ou contribuições eventualmente incidentes 

(valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso; (iv) qualquer outra contribuição 

social ou tributo incidente sobre qualquer pagamento efetuado pela Securitizadora em 

decorrência da intimação e da alienação em leilão extrajudicial e da entrega de qualquer 

quantia à Fiduciante; (v) imposto de transmissão que eventualmente tenha sido pago pela 

Securitizadora em decorrência da consolidação da propriedade pelo inadimplemento das 

Obrigações Garantidas; (vi) custeio dos reparos necessários à reposição dos Imóveis em bom 

estado de manutenção e conservação, a menos que a Fiduciante já a tenha devolvido em tais 

condições à Securitizadora ou ao adquirente no leilão extrajudicial; e (vii) despesas com a 

consolidação da propriedade em nome da Securitizadora; e 

(iii) despesas são o equivalente à soma dos valores despendidos para a realização do 

público leilão, neles compreendidos, entre outros: (i) os encargos e custas com a publicação 

de editais; (ii) a comissão do leiloeiro; e (iii) despesas razoáveis e comprovadas que venham 

a ser incorridas pela Securitizadora, inclusive honorários advocatícios, custas e despesas 

judiciais para fins de excussão do presente Contrato. 

5.3. Possibilidade de Segundo Leilão: Se o maior lance oferecido no primeiro leilão for inferior ao 

valor dos Imóveis indicados na Cláusula 6.1 abaixo, será realizado segundo leilão; se superior ao valor 

da dívida, seja no primeiro leilão, seja no segundo, a Securitizadora entregará à Fiduciante a 

importância que sobejar, na forma adiante estipulada. 

5.4. Procedimentos do Segundo Leilão: No segundo leilão: 

(i) será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor das 

Obrigações Garantidas, executado juntamente com as despesas descritas na Cláusula 5.2 

acima, e na legislação em vigor, hipótese em que, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao integral 

e efetivo recebimento, a Securitizadora entregará à Fiduciante a importância que sobrar; e 
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(ii) poderá ser recusado pela Securitizadora, mediante prévia autorização dos titulares 

dos CRI, o maior lance oferecido, desde que inferior ao valor das Obrigações Garantidas 

executados juntamente com as despesas, caso em que a Securitizadora manter-se-á de forma 

definitiva na propriedade e posse dos Imóveis, bem como o valor das Obrigações Garantidas 

perante a Securitizadora será considerado extinto, e exonerada estará a Securitizadora da 

obrigação de restituição à Fiduciante de qualquer quantia relacionada às Obrigações 

Garantidas. Liquidadas ou extintas Obrigações Garantidas, dentro de 5 (cinco) dias a contar 

da data de realização do segundo leilão, a Securitizadora disponibilizará à Fiduciante o 

respectivo termo de quitação do valor correspondente às Obrigações Garantidas. Caso no 

segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor necessário para 

quitação das Obrigações Garantidas, as Obrigações Garantidas somente serão consideradas 

extintas e a Fiduciante exonerada após a excussão de todas as Garantias. 

5.4.1. Também serão extintas as Obrigações Garantidas se no segundo leilão não houver 

licitante, hipótese em que também se aplicará o disposto na Cláusula 5.4, alínea “ii”, acima, 

conforme aplicável. 

5.5. Valor Superior a Importância a ser restituída: Se em primeiro ou segundo leilão sobejar 

importância a ser restituída à Fiduciante, a Securitizadora colocará a diferença à sua disposição no 

prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar do respectivo recebimento, podendo tal diferença ser depositada 

em conta corrente da Fiduciante. 

5.6. Reintegração Judicial. Em não ocorrendo a restituição da posse dos Imóveis, a Securitizadora, 

seus cessionários ou sucessores, inclusive os respectivos adquirentes em leilão ou posteriormente, 

poderão requerer a imediata reintegração judicial de sua posse, declarando-se a Fiduciante ciente de 

que, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, a reintegração será concedida liminarmente, com 

ordem judicial, para desocupação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada, a 

consolidação da plena propriedade em nome da Securitizadora, ou o registro do contrato celebrado 

em decorrência da venda dos Imóveis no leilão ou posteriormente ao leilão, conforme quem seja o 

autor da ação de reintegração de posse, cumulada, se for o caso, com cobrança do valor da taxa diária 

de ocupação fixada judicialmente, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/97, e demais despesas 

previstas nesta Alienação Fiduciária. 

5.6.1. Considerando que os procedimentos e os prazos estabelecidos na presente cláusula 

estão diretamente relacionados ao que prevê a legislação brasileira, as Partes acordam desde 

já que as alterações legais prevalecerão aos procedimentos e prazos estabelecidos na 

presente Cláusula. 

5.6.2. Responde a Fiduciante, em caráter solidário, pelo pagamento dos tributos e 

quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre os Imóveis, cuja posse 

tenha sido transferida para a Securitizadora, até a data em que a Securitizadora, seus 

cessionários ou sucessores, inclusive os respectivos adquirentes em leilão ou posteriormente, 

vier a ser imitido na posse dos Imóveis.  

5.7. Contrato de Locação: Caso os Imóveis estejam locados, exclusivamente na hipótese de 

excussão da presente garantia em decorrência de descumprimento de obrigações assumidas pela 

Fiduciante no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures e desde que o respectivo contrato de 
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locação do respectivo Imóvel esteja sendo observado em todos os seus termos e condições, o contrato 

de locação do respectivo Imóvel deverá ser mantido pelo prazo de vigência estabelecido naquele 

instrumento, de forma que tal condição deverá ser observada pela Securitizadora e eventual 

adquirente do respectivo Imóvel em leilão.  

5.8. Sem prejuízo, se o respectivo Imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o 

prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, 

devendo a denúncia ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da consolidação da 

propriedade. 

6. VALOR DE VENDA DOS IMÓVEIS PARA FINS DE LEILÃO 

6.1. Valor de Avaliação: O valor do Imóvel referente (i) à matrícula de nº 14.395, do 12º Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, na presente data, para fins de venda em público 

leilão, é de R$ 93.665.000,00 (noventa e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil reais), com base 

no laudo de avaliação emitido, em 16 de setembro de 2020, pela Colliers International do Brasil, 

observado que este valor representa 55% (cinquenta e cinco por cento) da propriedade do imóvel, 

sendo que o valor total de avaliação do imóvel, na presente data, para fins de venda em leilão público, 

é de R$ 170.300.000,00 (cento e setenta milhões e trezentos mil reais), conforme previsto no laudo 

de avaliação descrito acima; e (ii) à matrícula de nº 14.396, do 12º Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca do Rio de Janeiro, na presente data, para fins de venda em público leilão, é de 

R$ 93.665.000,00 (noventa e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil reais), com base no laudo 

de avaliação emitido, em 16 de setembro de 2020 , pela Colliers International do Brasil, observado 

que este valor representa 55% (cinquenta e cinco por cento) da propriedade do imóvel, sendo que o 

valor total de avaliação do imóvel, na presente data, para fins de venda em leilão público, é de 

R$ 170.300.000,00  (cento e setenta milhões e trezentos mil reais), conforme previsto no laudo de 

avaliação descrito acima. 

6.1.1. Não haverá necessidade de atualização periódica deste laudo de avaliação, exceto 

se de outra forma previsto neste Contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA FIDUCIANTE  

7.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, a Fiduciante obriga, 

solidariamente, a: 

(a) assinar, anotar e prontamente entregar, ou fazer com que sejam assinados, 

anotados e entregues à Securitizadora, com cópia ao Agente Fiduciário dos CRI, a seu 

exclusivo custo e despesas, todos os contratos, compromissos, escrituras, contratos públicos, 

registros e/ou quaisquer outros documentos comprobatórios, e tomar todas as demais 

medidas que a Securitizadora possa, de forma razoável e de boa-fé, solicitar por escrito, para: 

(i) proteger os Imóveis, (ii) garantir o cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, 

e/ou (iii) garantir a legalidade, validade e exequibilidade deste Contrato; 

(b) mediante o recebimento de comunicação enviada por escrito pela Securitizadora, 

na qual declare que ocorreu e persiste um inadimplemento das Obrigações Garantidas, 

cumprir todas as instruções por escrito emanadas da Securitizadora para regularização das 
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Obrigações Garantidas, para que este deixe de estar inadimplido ou para excussão da garantia 

fiduciária aqui constituída; 

(c) defender, às suas expensas, de forma tempestiva e eficaz, qualquer ato, ação, 

procedimento ou processo que possa afetar, no todo ou em parte, a Alienação Fiduciária, o 

Imóvel, os Documentos da Operação e/ou o cumprimento das Obrigações Garantidas, 

mantendo a Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRI informados por meio de relatórios 

que descrevam o ato, ação, procedimento e processo em questão e as medidas tomadas pela 

Fiduciante;  

(d) autorizar a Securitizadora, através de qualquer terceiro por ele indicado, às 

expensas da Emissora, a qualquer momento a inspecionar os Imóveis e toda a documentação 

a ele relacionada; 

(e) obter e manter válidas e eficazes todas as autorizações e licenças, incluindo as 

societárias e governamentais, exigidas (i) para a validade e exequibilidade deste Contrato, dos 

Documentos da Operação ou de qualquer instrumento relacionado ou acessório a tais 

instrumentos; (ii) para o fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas; e 

(iii) para a continuidade e cumprimento da Alienação Fiduciária; 

(f) manter a Alienação Fiduciária existente, válida, eficaz e em pleno vigor, sem 

qualquer restrição ou condição, e contabilizá-la na sua escrituração ou fazer constar nota 

explicativa no seu balanço; 

(g) pagar pontualmente, todos os tributos, contribuições, inclusive encargos 

previdenciários e trabalhistas, e outras taxas governamentais ou não governamentais 

presente ou futuramente incidentes ou relativas à Alienação Fiduciária ou aos Imóveis;  

(h) dar ciência deste Contrato e de seus respectivos termos e condições aos seus 

administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e façam cumprir todos os seus 

termos e condições; 

(i) tratar qualquer sucessor da Securitizadora como se fosse signatário original deste 

Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercício de todos os direitos e prerrogativas 

atribuídos a ela nos termos deste Contrato, dos Documentos da Operação e/ou de qualquer 

instrumento relacionado ou acessório a tais instrumentos; e (b) quando requerido pela 

Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário dos CRI, celebrar aditamentos ao presente 

Contrato, com objetivo de incluir os referidos sucessores nos termos deste Contrato, devendo 

registrar tal aditamento conforme o disposto na Cláusula 3.3.2, ocasião em que o respectivo 

registro será realizado pela Fiduciante às suas expensas; 

(j) prestar e/ou enviar, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data de 

recebimento da respectiva solicitação enviada pela Securitizadora, todas as informações e 

documentos necessários à verificação de regularidade e excussão dos Imóveis; 

(k) não celebrar nenhum contrato que se possa restringir ou inibir os direitos da 

Securitizadora ou sua faculdade ou a possibilidade de ceder ou de outra maneira dispor dos 

Imóveis;  
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(l) não ceder ou transferir, total ou parcialmente, a terceiros os direitos e obrigações, 

ou por qualquer forma alienar ou onerar os Imóveis, sem o prévio e expresso consentimento 

da Securitizadora (após aprovação dos titulares dos CRI); 

(m) recolher e apresentar, quando solicitado pela Securitizadora, os recibos 

comprobatórios dos pagamentos de todos os tributos, impostos, taxas ou quaisquer outras 

contribuições, débitos condominiais, contribuições associativas ou foro, lançados ou que seja 

dívida própria dos Imóveis; 

(n) informar imediatamente à Securitizadora em caso de início de processo de 

desapropriação e/ou tombamento, total ou parcial, envolvendo quaisquer dos Imóveis;  

(o) manter os Imóveis em perfeito estado de uso e conservação, segurança e 

habitabilidade; 

(p) usar os Imóveis de forma regular e compatível com a legislação federal, estadual ou 

municipal, especialmente no que pertinente à legislação de uso e ocupação do solo e de 

zoneamento dos Imóveis; e 

(q) fazer constar na apólice de seguro dos Imóveis, a Securitizadora como beneficiário 

do sinistro total dos Imóveis, em até 30 (trinta) Dias Úteis da data de celebração deste 

Contrato, contendo, pelo menos, cobertura para danos materiais em decorrência de incêndio, 

queda de raio, explosão, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, a qual deverá ser 

mantida até a liquidação das Obrigações Garantidas e, no caso de renovação da apólice, esta 

deverá ser enviada renovada à Securitizadora antes da data de vencimento da respectiva 

apólice de seguro em vigência. Caso ocorra algum sinistro nos Imóveis e a Securitizadora 

ainda não conste como beneficiária, obriga-se a destinar o valor da indenização à Conta 

Centralizadora conforme definido dos Documentos da Operação.  

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. Tolerância das Partes: A tolerância por qualquer das Partes quanto a alguma demora, atraso 

ou omissão da outra no cumprimento das obrigações ajustadas nesta Alienação Fiduciária, ou a não 

aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das 

penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a 

qualquer tempo, caso permaneçam as causas. 

8.2. Extensão das Obrigações ora assumidas: As obrigações constituídas por esta Alienação 

Fiduciária são extensivas e obrigatórias aos herdeiros e sucessores a qualquer título das Partes. 

8.3. Despesas: A Fiduciante responde por todas as despesas decorrentes da presente Alienação 

Fiduciária, compreendendo aquelas relativas a emolumentos e despachantes para obtenção das 

certidões dos distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua 

efetivação e registro, bem como as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos 

e custas de Serviço de Notas, de Serviço de Registro de Imóveis e de Serviço de Títulos e Documentos, 

de quitações fiscais e qualquer tributo devido sobre a operação. 

8.4. Desapropriação dos Imóveis: Na hipótese de desapropriação total ou parcial de quaisquer 

dos Imóveis, a Securitizadora, como proprietário, ainda que em caráter resolúvel, será o único e 
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exclusivo beneficiário da justa e prévia indenização paga pelo Poder Expropriante, no montante 

correspondente ao saldo remanescente das Obrigações Garantidas à época, calculado conforme 

disposto nos Documentos da Operação, salvo se as Obrigações Garantidas já tiverem sido totalmente 

quitadas. 

8.4.1. As Partes autorizam e determinam, desde já, que os Oficiais do Cartório de Registro 

de Imóveis procedam, total ou parcialmente, a todos os assentamentos, registros e 

averbações necessários decorrentes da presente Alienação Fiduciária, isentando-os de 

qualquer responsabilidade pelo devido cumprimento do disposto neste instrumento. 

8.5. Aditamentos: Fica desde já dispensada a realização de assembleia de titulares de CRI para 

deliberar sobre: (i) a correção de erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou 

aritmético; (ii) alterações a quaisquer Documentos da Operação já expressamente permitidas nos 

termos do(s) respectivo(s) Documentos da Operação; (iii) alterações a quaisquer Documentos da 

Operação em razão de exigências formuladas pela CVM, pela B3; e (iv) em virtude da atualização dos 

dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros; 

ou (iii) a celebração de aditamento a este Contrato em razão de exigências formuladas pelo Cartório 

de Registro de Imóveis para registro deste Contrato na matrícula dos Imóveis, incluindo, se necessário 

a possibilidade de transformação deste Contrato em Escritura Pública, se assim exigido Cartório de 

Registro de Imóveis, desde que mantidos os mesmos termos e condições deste Contrato. 

8.6. Comunicações: Todos os documentos e as comunicações relativas ao presente Contrato 

deverão ser encaminhados, por escrito, para os seguintes endereços: 

(i) Se para a Fiduciante: 

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Avenida Professor Mario Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02 

Belo Horizonte – MG  

CEP 30455-610 

At.: André Luiz de Ávila Vitória 

Telefone: (31) 3615-8400 

E-mail: andre.vitoria@logcp.com.br 

 

(ii) Se para a Securitizadora: 

RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Sala 1315, Centro 

São Paulo - SP 

CEP 01014-907 

At.: Flávia Palacios 

Telefone: (11) 3127-2700 

E-mail: servicing@rbsec.com 

 

(iii) Se para o Agente Fiduciário dos CRI: 

 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
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Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros 

São Paulo - SP 

CEP 05425-020 

At.: [•] 

Telefone: [•] 

E-mail: [•] 

 

8.6.1. Todas as comunicações decorrentes deste Contrato serão consideradas eficazes 

quando entregues pessoalmente à pessoa a ser notificada, mediante protocolo ou “aviso de 

recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por meio eletrônico, com 

aviso de recebimento, desde que tal comunicação seja também encaminhada ao destinatário 

por via física. 

8.6.2. Caso ocorram quaisquer alterações nos endereços e informações acima 

identificados, tais alterações deverão ser informadas, por escrito, para a outra Parte. 

8.6.3. A presente Alienação Fiduciária tem caráter irrevogável e irretratável, vinculando 

as respectivas Partes, seus cessionários autorizados e/ou sucessores, respondendo a Parte 

que descumprir qualquer de suas cláusulas e condições pelos prejuízos, perdas e danos a que 

der causa, na forma da legislação aplicável. 

8.7. Exceto quando previsto expressamente de modo diverso no presente Contrato, entende-se 

por “Dia Útil” qualquer dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados declarados nacionais. 

9. LEGISLAÇÃO E FORO 

9.1. Legislação Aplicável: Os termos e condições deste Contrato devem ser interpretados de 

acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil. 

9.2. Resolução de Conflitos: Fica eleito o Foro da Comarca dos Imóveis, como único e competente 

para dirimir quaisquer questões ou litígios originários desta Alienação Fiduciária, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  

10. E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em formato 

eletrônico, com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP-Brasil e a intermediação de entidade certificadora devidamente credenciada e autorizada a 

funcionar no país, de acordo com a Medida Provisória nº 2200-2 de 24 de agosto de 2001, juntamente com 

2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

São Paulo, [•] de abril de 2021. 

 

***
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS 
1. Matrícula nº 14.395 do 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. 

Município: Rio de Janeiro/RJ 

Registro de 

Imóveis: 
12º Cartório de Registro de Imóveis 

Matrícula: 14.395 

Proprietária: Log Commercial Properties e Participações S.A. (CNPJ nº 09.041.168/0001-10) 

Títulos e modos de 

aquisição: 

Os Imóveis foram adquiridos pela Fiduciante por meio da incorporação da Log Rio 

SPE Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.358.922/0001-78 (“LOG 

Rio”), nos termos da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Fiduciante realizada 

em 14 de setembro de 2020, arquivada nas JUCERJA e JUCEMG sob os nºs 

00003952242 e 8038243, em 18.10.2020 e 05.10.2020, NIRE nºs 332.0941488-7 e 

313.0002726-1, respectivamente, conforme R.14/M.14.395 e R.13/M.14.396, 

ambos de 09.03.2021. 

Valor de Avaliação: O valor total de avaliação do imóvel, na presente data, para fins de venda em leilão 

público, é de R$ 170.300.000,00 (cento e setenta milhões e trezentos mil reais), 

com base no laudo de avaliação emitido em 16 de setembro de 2020, pela Colliers 

International do Brasil, observado que a fração equivalente a 55% (cinquenta e 

cinco por cento) da propriedade do imóvel corresponde ao montante de R$ 

93.665.000,00 (noventa e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil reais). 

Percentual das 

Obrigações 

Garantidas: 

O valor da fração ideal de 55% do Imóvel corresponde a 93,665% (noventa e três 

inteiros e seiscentos e sessenta e cinco milésimos por cento) do Valor Total da 

Emissão 
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2. Matrícula nº 14.396 do Cartório do 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. 

Município: Rio de Janeiro/RJ 

Registro de 

Imóveis: 
12º Cartório de Registro de Imóveis 

Matrícula: 14.396 

Proprietários: Log Commercial Properties e Participações S.A. (CNPJ nº 09.041.168/0001-10) 

Títulos e modos de 

aquisição: 

Os Imóveis foram adquiridos pela Fiduciante por meio da incorporação da Log Rio 

SPE Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.358.922/0001-78 (“LOG 

Rio”), nos termos da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Fiduciante realizada 

em 14 de setembro de 2020, arquivada nas JUCERJA e JUCEMG sob os nºs 

00003952242 e 8038243, em 18.10.2020 e 05.10.2020, NIRE nºs 332.0941488-7 e 

313.0002726-1, respectivamente, conforme R.14/M.14.395 e R.13/M.14.396, 

ambos de 09.03.2021. 

Valor de Avaliação: O valor total de avaliação do imóvel, na presente data, para fins de venda em leilão 

público, é de R$ 170.300.000,00 (cento e setenta milhões e trezentos mil reais), 

com base no laudo de avaliação emitido em 16 de setembro de 2020, pela Colliers 

International do Brasil, observado que a fração equivalente a 55% (cinquenta e 

cinco por cento) da propriedade do imóvel corresponde ao montante de R$ 

93.665.000,00 (noventa e três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil reais). 

Percentual das 

Obrigações 

Garantidas: 

O valor da fração ideal de 55% do Imóvel corresponde a 93,665% (noventa e três 

inteiros e seiscentos e sessenta e cinco milésimos por cento) do Valor Total da 

Emissão 

 

 
 

 

*** 
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ANEXO II 

MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS 
1. Matrícula nº 14.395 do 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ: 

“IMÓVEL: Prédio nº 41.432, parte 01, da Avenida Brasil, a ser construído, do empreendimento 

denominado “Log Rio”, Campo Grande, na Freguesia de Campo Grande, área privativa: 15.626,99m²; 

área de utilização exclusiva: 94,3688m², que somada à comum corresponde à fração ideal de 

0,409033818 do terreno designado por lote 01, do PAL 48.862, da Estrada do Encanamento, de 3ª 

categoria, com área de 93.997,34m², medindo 270,00m de frente para a Estrada do Encanamento, onde 

é parcialmente atingido por um FNA com 157,27m de comprimento e 4,18m de largura, mais 15,70m 

em curva subordinada a um raio interno de 10,00m, concordando com o alinhamento da Rua Projetada 

A do PAA 12.427, por onde mede 346,54m e é atingida por uma FNA com largura variável, mais 36,54m 

em curva subordinada a um raio interno de 15,00m, atingida por uma FNA com 11,75m de largura, 

concordando com o alinhamento da Avenida Canal Projetada do Rio dos Cachorros, por onde mede 

58,33m em curva subordinada a um raio externo de 110,00m, mais 34,45m em linha reta, mais 42,63m 

em curva subordinada a um raio externo de 165,00m, mais 102,61m em linha reta, mais 26,29m em 

curva subordinada a um raio externo de 90,00m, mais 18,16m em curva subordinada a um raio interno 

de 10,00m, à esquerda 15,70m em curva subordinada a um raio interno de 10,00, na concordância com 

a Estrada do Encanamento, onde é atingida por uma FNA com 4,18m de largura, mais 292,73m em linha 

reta, confrontando com a área 93 de Maria Freire de Vasconcelos e outros.” 
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2. Descrição da Matrícula nº 14.395 do 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ: 

“IMÓVEL: Prédio nº 41.432, parte 02, da Avenida Brasil, do empreendimento denominado “Log Rio”, 

Campo Grande, na Freguesia de Campo Grande, área privativa: 22.169,66m²; área de utilização 

exclusiva: 1.358,6312m², que somada à comum corresponde à fração ideal de 0,590966182 do terreno 

designado por lote 01, do PAL 48.862, da Estrada do Encanamento, de 3ª categoria, com área de 

93.997,34m², medindo 270,00m de frente para a Estrada do Encanamento, onde é parcialmente atingido 

por um FNA com 157,27m de comprimento e 4,18m de largura, mais 15,70m em curva subordinada a 

um raio interno de 10,00m, concordando com o alinhamento da Rua Projetada A do PAA 12.427, por 

onde mede 346,54m e é atingida por uma FNA com largura variável, mais 36,54m em curva subordinada 

a um raio interno de 15,00m, atingida por uma FNA com 11,75m de largura, concordando com o 

alinhamento da Avenida Canal Projetada do Rio dos Cachorros, por onde mede 58,33m em curva 

subordinada a um raio externo de 110,00m, mais 34,45m em linha reta, mais 42,63m em curva 

subordinada a um raio externo de 165,00m, mais 102,61m em linha reta, mais 26,29m em curva 

subordinada a um raio externo de 165,00m, mais 102,6116m em linha reta, mais 26,29m em curva 

subordinada a um raio externo de 90,00m, mais18,16m em curva subordinada a um raio interno de 

10,00m; à esquerda 15,70m em curva subordinada a um raio interno de 10,00, na concordância com a 

Estrada do Encanamento, onde é atingida por uma FNA com 4,18m de largura, mais 292,73m em linha 

reta, confrontando com a área 93 de Maria Freira de Vasconcelos e outros.” 
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ANEXO III 
CERTIDÃO NEGATIVA 
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ANEXO IV 

OBRIGAÇÕES GARANTIDAS 

 

A tabela abaixo, que resume certos termos das Obrigações Garantidas das Debêntures foi elaborada pelas Partes 

para atendimento à legislação aplicável. No entanto, a presente tabela não se destina a – e não será interpretada 

de modo a – modificar, alterar, ou cancelar e substituir os termos e condições das Debêntures e do Obrigações 

Garantidas ao longo do tempo, tampouco limitará os direitos do titular das Debêntures, nos termos do presente 

contrato. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra 

forma definidos neste Contrato são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura 

de Emissão de Debêntures. 

Valor do Principal: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), na Data de Emissão. 

Quantidade de 

Debêntures: 
100.000 (duzentas e trinta mil) Debêntures. 

Data de Emissão: 25 de março de 2019 (“Data de Emissão”). 

Valor Nominal 

Unitário: 

O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$ 1.000,00 

(mil reais) (“Valor Nominal Unitário”). 

Data de Vencimento: 
A Data de vencimento das Debêntures será 24 de março de 2025 (“Data de 

Vencimento”). 

Atualização: O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente. 

Remuneração das 

Debêntures:  

A partir da Primeira Data de Integralização (conforme definido na Escritura de 

Emissão de Debêntures) ou da data de pagamento da Remuneração 

imediatamente anterior (inclusive), as Debêntures farão jus a juros 

remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, correspondentes a 

108% (cento e oito por cento) da variação acumulada das taxas diárias dos 

DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia over extra grupo, calculadas e divulgadas 

pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), no Informativo 

Diário, disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano 

(“Taxa DI”), calculada de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão 

de Debêntures (“Remuneração”). A Remuneração será paga semestralmente, 

observado o período de carência de 12 (dozes) meses no pagamento de 

Amortização e Juros Remuneratórios entre a Data de Emissão e a primeira data de 

pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios (“Período de Carência”) na 

data de Resgate Antecipado Total Facultativo, Resgate Antecipado Total 

Obrigatório, Amortização Extraordinária Facultativa, ou vencimento antecipado, 

conforme o caso, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. 

Amortização 

Extraordinária 

Facultativa, Resgate 

Antecipado Total 

Facultativo e Resgate 

Antecipado Total 

Obrigatório  

Nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a Emissora poderá realizar a 

amortização extraordinária facultativa e o resgate antecipado total facultativo, 

mediante o pagamento, pela Emissora, do Saldo Devedor das Debêntures 

(conforme abaixo definido) acrescido de prêmio flat, observados os termos e 

condições da Escritura de Emissão de Debêntures. Além disso, a Emissora deverá 

realizar o resgate antecipado total obrigatório mediante o pagamento do Saldo 

Devedor das Debêntures (conforme abaixo definido), observados os termos e 

condições da Escritura de Emissão de Debêntures. Para os fins da Escritura de 
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Emissão de Debêntures, fica estabelecido que o saldo devedor equivale ao Valor 

Nominal Unitário das Debêntures não amortizado, acrescido dos juros devidos e 

não pagos e penalidades previstas na Escritura de Emissão de Debêntures (“Saldo 

Devedor das Debêntures”). 

Encargos Moratórios: 

Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de 

quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e 

não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do 

efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) 

sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial. 

Local e Horário de 

Pagamento: 

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora por 

meio de depósito na Conta Centralizadora da Securitização (conforme definido na 

Escritura de Emissão de Debêntures), até as 16 horas do Dia do Pagamento. Para 

os fins da Escritura de Emissão de Debêntures, “Dia do Pagamento” será 

considerado cada uma das datas de pagamento da Remuneração das Debêntures. 
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