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PARTICIPANTES  

EMISSORA Vert Companhia Securitizadora S.A. 

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DO LASTRO Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

COORDENADOR(ES) XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

ESCRITURADOR Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

LIQUIDANTE Banco Bradesco S.A. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO    

DATA DE EMISSÃO 15/10/2018 

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024 

VOLUME TOTAL DO CRA NA DATA DE 

EMISSÃO 
R$392.185.000,00 

QUANTIDADE DE CRA's 392.185 

NÚMERO DE SÉRIES 2 

PUBLICAÇÃO Jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para a divulgação 

de suas informações societárias. 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, 

(i) Conforme declarado pela Securitizadora, os recursos decorrentes da 

subscrição e integralização da emissão foram destinados para o 

pagamento do preço de aquisição dos créditos lastro; (ii) Conforme 

declarado pela Devedora, os recursos decorrentes dos créditos lastro 

foram destinados na forma prevista nos documentos da oferta.  

 

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)  1ª   2ª  

CÓDIGO DO ATIVO CRA018004MT  CRA018004SD 

CÓDIGO DO ISIN Não há  Não há 

DATA DE EMISSÃO 15/10/2018  15/10/2018 

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022  15/10/2024 

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO R$170.775.000,00  R$221.410.000,00 

VALOR NOMINAL UNITÁRIO  

NA DATA DE EMISSÃO 
R$1.000,00 

 R$1.000,00 

PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO 

ANO 
R$508,01 

 R$1.212,85 

QUANTIDADE DE CRA's 170.775  221.410 

REGISTRO CVM Dispensa Instrução CVM 476  Dispensa Instrução CVM 476 

NEGOCIAÇÃO CETIP  CETIP 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL Não há  Não há 



 

REMUNERAÇÃO ATUAL 
103% do CDI no período de 

15/10/2018 até 15/10/2024. 

 IPCA + 5,8069% a.a. na base 252 no 

período de 15/10/2018 até 

15/10/2024. 

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL Os pagamentos ocorrerão nos 

meses de Abril e Outubro de cada 

ano, sendo sua primeira 

ocorrência no dia 15 de Abril de 

2019 e a última no dia 17 de 

outubro de 2022.  

 O pagamento será realizado uma vez 

ao ano, sendo sua primeira 

ocorrência no dia 15 de outubro de 

2019 e a última no dia 15 de outubro 

de 2024. 

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL 
A amortização será paga em duas 

parcelas, sendo a primeira devida 

no dia 15 de outubro de 2021 e a 

última na Data de Vencimento DI. 

 A amortização será efetuada em 

duas parcelas, sendo a primeira 

devida no dia 16 de outubro de 2023 

e a última na Data de Vencimento 

IPCA. 

RATING A+ emitida pela Fitch Ratings em 

05/08/2020 

 AA emitida pela Fitch Ratings em 

10/09/2018 

 
  
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRA(S) EM 2021 (EM VALORES UNITÁRIOS) 

1ª SÉRIE  

DATA DE APURAÇÃO DO 

PAGAMENTO 
AMORTIZAÇÃO JUROS 

15/04/2021 0,00 10,04 

15/10/2021 500,00 21,60 

2ª SÉRIE  

DATA DE APURAÇÃO DO 

PAGAMENTO 
AMORTIZAÇÃO JUROS 

15/10/2021 0,00 67,48 

  
  
 POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2021 

Série  Colocadas Em circulação Em tesouraria Convertidas Resgatadas Canceladas    

1ª  170.775 170.775 0 0 0 0  

2ª  221.410 221.410 0 0 0 0  

 
 
GARANTIAS 

 Não foram constituídas garantias sobre os CRA. 

 

Garantia Constituída Exequível Suficiente 

Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Não (R$ 355.221.936,63 em 

31/12/2021)  

Valor informado pela securitizadora na data acima. 

 
 
 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA: 

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2021. 

 
 

 

ACOMPANHAMENTO DO LASTRO 

De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora, o valor presente dos créditos imobiliários objeto do lastro 

desta operação, considerando o último dia útil do ano corrente:  



 

Valor presente dos recebíveis lastro (A)  R$ 355.033.962,04 

Saldo em conta (B)  R$ 187.974,59 

Saldo devedor dos CRI (C)  R$ 355.293.331,91 

Razão entre (A + B) e (C) 99,98% 

Insuficiência do lastro: R$ -71.395,28 

Valor do saldo da Conta Centralizadora   

 
 

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO: 

Pendências atualizadas: 

 

 

 

- Relatório de Rating anual atualizado; 

 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM 17/2021 E ARTIGO 68, 
PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76: 
  

Inciso XXII do art. 11º da Resolução CVM 17/2021 - 

verificação dos procedimentos adotados pelo emissor para 

assegurar a existência e a integridade dos valores 

mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos que 

lastreiem operações de securitização, inclusive quando 

custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado 

para esta finalidade. 

Segundo declarado pelo emissor, este assegurou a 

existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos 

financeiros ou instrumentos que lastreiem operações de 

securitização, os quais se encontram custodiados ou são 

objeto de guarda por terceiro contratado para esta 

finalidade nos termos dos documentos da oferta, 

conforme declaração de custódia do custodiante. 

Inciso XXIII do art. 11º da Resolução CVM 17/2021 - 

verificação dos procedimentos adotados pelo emissor para 

assegurar que os direitos incidentes sobre os valores 

mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos contratuais 

que lastreiem operações de securitização, inclusive quando 

custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado 

para esta finalidade, não sejam cedidos a terceiros 

Segundo declarado pelo emissor, (i) este assegurou que 

adota procedimentos internos para assegurar que os 

direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos 

financeiros, ou instrumentos contratuais que lastreiem 

operações de securitização, não sejam cedidos a 

terceiros e (ii) mantém custodiados ou são objeto de 

guarda por terceiro contratado para esta finalidade. 

Inciso I do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de 

prestação de informações periódicas, indicando as 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"; 

Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade 

nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual 

inadimplemento ou atraso na prestação de informações 

da Companhia, exceto pelo exposto no presente 

relatório. 

Inciso II do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com 

efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"; 

Não houve alteração estatutária conforme disposto 

acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora". 

Inciso III do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

"comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e 

de estrutura de capital previstos nos documentos da 

emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a 

proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e 

que estabelecem condições que não devem ser 

descumpridas pelo emissor"; 

Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de 

Emissão. 

Inciso IV do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de 

valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no 

período;  

Informações dispostas no item "Posição de Ativos", 

conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco 

Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na 

qual o ativo esteja registrado para negociação no 

secundário. 



 

Inciso V do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - resgate, 

amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros 

dos valores mobiliários realizados no período; 

Durante o exercício em referência, não houve resgate 

parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item 

"Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e 

amortizações, encontram-se dispostos no presente 

relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados" 

Inciso VI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de 

outros tipos fundos, quando houver; 

Não foi constituído fundo de amortização. 

Inciso VII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

destinação dos recursos captados por meio da emissão, 

conforme informações prestadas pelo emissor; 

Informação contida no item "Destinação dos Recursos". 

Inciso VIII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - relação 

dos bens e valores entregues à sua administração, quando 

houver; 

Não foram entregues bens e valores à administração do 

Agente Fiduciário. 

Inciso IX do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

cumprimento de outras obrigações assumidas pelo 

emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de 

emissão, no termo de securitização de direitos creditórios 

ou em instrumento equivalente; 

Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no 

presente relatório. 

Inciso X do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; 

Informação contida no item "Garantias". 

Inciso XI do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - existência 

de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou 

privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, 

controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do 

emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como 

agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais 

emissões:a) denominação da companhia ofertante; b) valor 

da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; 

d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento 

e taxa de juros; e f) inadimplemento no período. 

Informações contidas no Anexo I do presente relatório. 

Inciso XII do art. 15º da Resolução CVM 17/2021 - 

declaração sobre a não existência de situação de conflito 

de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a 

exercer a função. 

Declaração disposta abaixo. 

 
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a 

continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRA da VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

S.A.. 

 

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e da 

Resolução CVM 17/2021, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em 

prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. 

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação 

econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das 

obrigações relativas aos títulos emitidos. 

 

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust 

www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.  

 

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de 

Securitização e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro. 



 

 

 

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 

 



 

ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, 
PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, 
CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO 
AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 800.000,00 Quantidade de ativos: 800.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 54 

Volume na Data de Emissão: R$ 150.000.000,00 Quantidade de ativos: 150.000 

Data de Vencimento: 16/08/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,233% a.a. na base 252 no período de 16/08/2021 até 16/08/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 16/08/2021 até 16/08/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: - Relatório Semestral de Destinação de Recursos, setembro de 2021 a fevereiro 2022; 

- Verificação do Fluxo Mínimo Mensal, no montante do Anexo V da CPRF referente a setembro de 2021 a janeiro 2022; 

e - Relatório de Gestão, referente a setembro de 2021 a fevereiro de 2022.  

Garantias: Cessão Fiduciária e o Aval.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 9.124.433,00 Quantidade de ativos: 9.124.433 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 03/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 



 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 60 

Volume na Data de Emissão: R$ 100.000.000,00 Quantidade de ativos: 100.000 

Data de Vencimento: 09/12/2026 

Taxa de Juros: 100% do CDI + 4,25% a.a. na base 252 no período de 15/12/2021 até 09/12/2026. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificar junto a securitizadora se ocorreu a incorporação 

do Empreendimento Imobiliário a ser desenvolvido pela Fiduciante nos Imóveis (Nosara e Zurique), caso em que 

deverá ser enviado o registro do memorial de incorporação imobiliária e ser celebrado o Contrato de Alienação 

Fiduciária; - Escritura de Emissão de Debêntures, devidamente arquivada na JUCESP; - Escritura de Emissão, 

devidamente registrada no RTD de São Paulo/SP; - envio dos Contratos de Cessão Fiduciária (Azera, Chandon, 

Nosara e Zurique), devidamente registrados nos RTD's competentes; -Relatório Semestral de Destinação de Recursos, 

juntamente com (i) cópia autenticada da versão mais atualizada do contrato social consolidado de cada SPE; (ii) cópia 

dos Relatórios de Contas e dos Relatórios de Obras; (iii) cópia do cronograma físico-financeiro atualizado das obras 

que já estiverem em andamento; e (iv) eventuais outros documentos que sejam necessários, referente ao 1º semestre 

de 2021 (a ser enviado em 30/01/2022, conforme cláusula 5.6.7 do Termo de securitização); - Verificação Mensal do 

Fundo de Despesas da 2ª Série (Mín. R$ 226.877,27), referente ao mês de janeiro de 2022; - Verificação Mensal do 

Fundo de Despesas da 1ª Série (Mín. R$ 427.469,10), referente ao mês de janeiro de 2022; - Relatório do Agente de 

Obras, referente ao mês de janeiro de 2022; - Contrato de Promessa de Alienação Fiduciária de Imóveis, devidamente 

registrado no RGI competente; - Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis (Azera e Chandon), devidamente 

registrados nos RGI's competentes;  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Promessa de Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Cessão Fiduciária 

de Recebíveis; (v) Alienação Fiduciária de Ações e (vi) Fiança.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 70 

Volume na Data de Emissão: R$ 1.000.000.000,00 Quantidade de ativos: 100.000 

Data de Vencimento: 22/09/2023 

Taxa de Juros:  

Atualização Monetária: Não há.  

Status: ATIVO 

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 2 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 4.800.750,00 Quantidade de ativos: 4.800.750 



 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 2 Emissão: 60 

Volume na Data de Emissão: R$ 0,00 Quantidade de ativos: 0 

Data de Vencimento: 09/11/2026 

Taxa de Juros: 100% do CDI + 4,25% a.a. na base 252 no período de 15/12/2021 até 09/12/2026. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificar junto a securitizadora se ocorreu a incorporação 

do Empreendimento Imobiliário a ser desenvolvido pela Fiduciante nos Imóveis (Nosara e Zurique), caso em que 

deverá ser enviado o registro do memorial de incorporação imobiliária e ser celebrado o Contrato de Alienação 

Fiduciária; - Escritura de Emissão de Debêntures, devidamente arquivada na JUCESP; - Escritura de Emissão, 

devidamente registrada no RTD de São Paulo/SP; - envio dos Contratos de Cessão Fiduciária (Azera, Chandon, 

Nosara e Zurique), devidamente registrados nos RTD's competentes; -Relatório Semestral de Destinação de Recursos, 

juntamente com (i) cópia autenticada da versão mais atualizada do contrato social consolidado de cada SPE; (ii) cópia 

dos Relatórios de Contas e dos Relatórios de Obras; (iii) cópia do cronograma físico-financeiro atualizado das obras 

que já estiverem em andamento; e (iv) eventuais outros documentos que sejam necessários, referente ao 1º semestre 

de 2021 (a ser enviado em 30/01/2022, conforme cláusula 5.6.7 do Termo de securitização); - Verificação Mensal do 

Fundo de Despesas da 2ª Série (Mín. R$ 226.877,27), referente ao mês de janeiro de 2022; - Verificação Mensal do 

Fundo de Despesas da 1ª Série (Mín. R$ 427.469,10), referente ao mês de janeiro de 2022; - Relatório do Agente de 

Obras, referente ao mês de janeiro de 2022; - Contrato de Promessa de Alienação Fiduciária de Imóveis, devidamente 

registrado no RGI competente; - Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis (Azera e Chandon), devidamente 

registrados nos RGI's competentes;  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Promessa de Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Cessão Fiduciária 

de Recebíveis; (v) Alienação Fiduciária de Ações e (vi) Fiança.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 2 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 8.219.181,00 Quantidade de ativos: 8.219.181 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 



 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 3 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 2.250.000,00 Quantidade de ativos: 2.250.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 3 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 5.900.000,00 Quantidade de ativos: 5.900.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 



 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 4 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 5.667.000,00 Quantidade de ativos: 5.667.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 4 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 30.000.000,00 Quantidade de ativos: 30.000.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 



 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 5 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 10.000.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 5 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 5.900.000,00 Quantidade de ativos: 5.900.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 



 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 6 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 5.858.477,00 Quantidade de ativos: 5.858.477 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 6 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 4.250.000,00 Quantidade de ativos: 4.250.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 7 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 52.500.000,00 Quantidade de ativos: 52.500.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 



 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 7 Emissão:  

Volume na Data de Emissão: R$ 47.000.000,00 Quantidade de ativos: 47.000.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 02/12/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - averbação da construção do RGI competente, bem como o 

registro da instituição e especificação do condomínio edilício; - verificação do saldo máximo de recebíveis (Igual ou 

menor que 150% do saldo devedor), referente aos meses de dezembro de 2021 a janeiro de 2022; - envio do 

comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao Contrato de 

Permuta; - comprovante de cumprimento das condições suspensivas prevista na cláusula 2.1.3 do 1º Aditamento ao 

Contrato de Permuta; - relatório mensal elaborado pela BRV LXXXV e MRV Participações com as informações mínimas 

previstas na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação e conforme modelo previsto no Anexo II do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, referente aos meses de dezembro de 2021 a março de 2022; - contrato de 

cessão fiduciária registrado nos RTDs de São Paulo - SP, Belo Horizonte - MG e Ribeirão Preto - SP; - Instrumento de 

Repactuação registrado Belo Horizonte/MG, Ribeirão Preto/SP e São Paulo/SP; - 1º Aditamento ao Contrato Particular 

de Permuta registrado no RTD de Londrina - PR, Belo Horizonte - MG e São Paulo - SP; - comprovantes de aquisição 

do Imóvel Alvo, incluindo, mas não se limitando: cópia do instrumento de aquisição, cópia do comprovante de 

pagamento do preço de aquisição ao vendedor do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel 

Alvo comprovando o registro da aquisição do Imóvel Alvo;  

Garantias: (i) Fiança; (ii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iii) Fundo de Despesas.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 8 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 2.519.200,00 Quantidade de ativos: 2.519.200 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 



 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 9 Emissão: 55 

Volume na Data de Emissão: R$ 5.700.000,00 Quantidade de ativos: 5.700.000 

Data de Vencimento: 22/07/2027 

Taxa de Juros: IPCA + 6,6% a.a. na base 252 no período de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 27/07/2021 até 22/07/2027. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Verificação do Saldo Máximo de Recebíveis, referente aos 

meses de agosto-21 a dezembro-2021; - Envio dos comprovantes de aquisição do Imóvel-Alvo, incluindo, quais sejam: 

cópia do respectivo instrumento de aquisição, cópia do comprovante de pagamento do preço de aquisição ao vendedor 

do Imóvel Alvo, cópia da certidão da matrícula atualizada do Imóvel Alvo comprovando o registro da respectiva 

aquisição; - Relatórios relativos à evolução das obras, relatórios e documentos relativos às vendas das unidades 

autônomas, balancetes mensais da Incorporadora, informações relativas a vendas, valores disponíveis e/ou distratos, 

bem como os relatórios mencionados na cláusula 4.1 do Instrumento de Repactuação, referente aos meses de 

setembro de 2021 a março de 2022; - Cópia do Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do 1° Aditamento ao Instrumento de Repactuação registrado no RTD de Belo Horizonte/MG 

e no RTD de SP; - Cópia do Contrato de Cessão Fiduciária registrado no RTD de Belo Horizonte/MG e SP/SP; e - 

Celebração do Termo de Securitização e demais documentos que se façam necessários para vincular os créditos 

imobiliários decorrentes da Escritura de Confissão de Dívida, conforme AGT realizada em 05 de novembro de 2021.  

Garantias: (i) as Cessões Fiduciárias de Recebíveis, (ii) a Fiança; e (iii) o Fundo de Despesas  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 

Ativo: CRI 

Série: 49 Emissão: 49 

Volume na Data de Emissão: R$ 15.000.000,00 Quantidade de ativos: 15.000 

Data de Vencimento: 10/08/2031 

Taxa de Juros: IPCA + 7,5% a.a. na base 252 no período de 31/08/2021 até 10/08/2031. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 31/08/2021 até 10/08/2031. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências Consolidadas - Registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel no 

competente Cartório de Registro de Imóveis, acompanhada da certidão atualizada da matrícula do Imóvel Guilhermina, 

comprovando a devida constituição da Alienação Fiduciária de Imóvel; - Verificar o cumprimento das Condições 

Precedentes Segunda Parcela; - Envio das notificações das Locatárias para que estas concluam o endosso dos 

Seguros em benefício da Cessionária em até 150 (cento e cinquenta) dias; - verificação do Fundo de Despesas (Valor 

Mínimo do Fundo de Despesas: 15.000,00), referente aos meses de setembro a novembro de 2021 e janeiro de 2022; 

- Relatório de Gestão, referente aos meses de setembro a novembro de 2021 e janeiro de 2022;  

Garantias: (i) Fiança, (ii) Alienação Fiduciária de Imóvel, (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Aquisitivos, (iv) Fundo de 

Reserva, (v) Fundo de Despesas, (vi) Seguros e (vii) Coobrigação pela BSD Empreendimentos.  



 

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 20 

Volume na Data de Emissão: R$ 660.000.000,00 Quantidade de ativos: 660.000 

Data de Vencimento: 18/12/2023 

Taxa de Juros: 97,5% do CDI no período de 15/12/2018 até 18/12/2023. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Nova pendência incluída: - Cópia da Demonstrações Financeiras completas, de acordo 

com os princípios contábeis determinados pela legislação e regulamentação em vigor e acompanhadas do relatório da 

administração e do relatório dos auditores independentes, referente ao ano de 2021; - Relatório de Rating referente ao 

1T22; e - Cópia das informações trimestrais (ITR) completas da Fiadora e acompanhadas dos relatório de revisão dos 

auditores independentes, referente ao 4T21; Resposta da Sec: sairá ao final desse mês.  

Garantias: Fiança constituída pela Ultrapar Participações S.A.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 22 

Volume na Data de Emissão: R$ 324.372.000,00 Quantidade de ativos: 324.372 

Data de Vencimento: 15/01/2025 

Taxa de Juros: CDI + 0,7% a.a. na base 252 no período de 17/12/2018 até 15/01/2025. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Relatório de gestão, referente aos meses de novembro e 

dezembro/21 e janeiro/22; - Relatório de Rating, referente aos seguintes trimestres 2T21, 3T21 e 4T21;  

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 21 

Volume na Data de Emissão: R$ 300.000.000,00 Quantidade de ativos: 300.000 

Data de Vencimento: 15/02/2024 

Taxa de Juros: CDI + 0,9% a.a. na base 252 no período de 15/02/2019 até 15/02/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Índices Financeiros, referente ao 1º Semestre de 2021, 

devidamente calculado pela OT; e - Relatório de Rating, referente ao 2º Trimestre de 2021.  

Garantias: Os Direitos Creditórios do Agronegócio que lastreiam os CRA contarão com fiança prestada pela JSL S.A. 

em favor da Securitizadora.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 7 

Volume na Data de Emissão: R$ 360.000.000,00 Quantidade de ativos: 360.000 

Data de Vencimento: 28/05/2024 

Taxa de Juros: 100,4% do CDI no período de 28/05/2019 até 28/05/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  



 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Relatório de Rating, referente ao 3T21 - Relatório Semestral 

de verificação, emitida pela Devedora, devidamente assinado pelos representantes legais da Devedora nos moldes do 

Anexo II da Debêntures, acompanhado da cópia do Cronograma Físico-financeiro das Obras dos imóveis, além do 

Relatório de Medição de Obras dos imóveis do Empreendimento Alvo referente ao Semestre anterior e notas fiscais 

acompanhadas dos comprovantes de pagamento e/ou demonstrativos contábeis, referente aos gastos incorridos do 

Empreendimento Alvo, para fins de caracterização dos recursos oriundos da Debêntures, nos termo do Termo de 

Securitização e da Debêntures conjugado com os itens 25 e 30 do Ofício CVM 02/2019, referente ao período de 

dezembro de 2020 a dezembro de 2021; - Cópia das DFs completas relativas ao exercício social encerrado, 

acompanhadas do relatório de administração, do relatório de auditores independentes e acompanhada da memória de 

cálculo, referente a Companhia e das Sociedades do grupo que cujas dívidas estejam sob garantia da Companhia, e 

declaração assinada pelos seus representantes legais na forma do estatuto social, atestando: (i) que permanecem 

válidas as disposições contidas na Emissão de Debêntures e (ii) Não ocorrência de qualquer das hipóteses de 

vencimento antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da Companhia no âmbito desta Emissão de 

Debêntures; e (iii) que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social, referentes ao 3T21 E 4T21; - 

Cópia das Demonstrações Financeiras, Balanços Patrimoniais Consolidados e Memória de Cálculo com todas as 

rubricas da Devedora (MRV) auditados pelos Auditores Independentes, referentes ao 3T21 E 4T21 (realização dos 

cálculos dos Índices Financeiros pela OT);  

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRI.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 11 

Volume na Data de Emissão: R$ 36.999.677,62 Quantidade de ativos: 36.999 

Data de Vencimento: 24/06/2028 

Taxa de Juros: IPCA + 4,5% a.a. na base 360 no período de 24/09/2019 até 24/06/2028. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 24/07/2020 até 24/06/2028. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - envio da atualização do processo de retificação e unificação 

das matrículas alienadas fiduciariamente; - Apólice com a renovação do Seguro Patrimonial do Imóvel (Rua Sergio F. 

B. Soares, nº1000, Distrito Industrial - Campinas/SP), bem com o endosso a Vert Securitizadora; - Atualização do 

processo de retificação e unificação das matrículas alienadas fiduciariamente.  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis; e (ii) Carta Fiança Bancária.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 10 

Volume na Data de Emissão: R$ 109.753.754,77 Quantidade de ativos: 109.753 

Data de Vencimento: 20/01/2025 

Taxa de Juros: IPCA + 3,5% a.a. na base 360 no período de 10/10/2019 até 20/01/2025. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 20/09/2020 até 20/01/2025. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - envio da(i) comprovação da renovação da apólice de 

seguros e (ii) endosso em favor da Vert; - Verificar o andamento da unificação das matrículas. - Informações atualizadas 

sobre os processos de desapropriação que recaem sobre parcela do imóvel com matrícula 42.941.  

Garantias: O cumprimento das Obrigações Garantidas será garantido pela Alienação Fiduciária de Imóveis.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 36 



 

Volume na Data de Emissão: R$ 84.000.000,00 Quantidade de ativos: 84.000 

Data de Vencimento: 30/06/2024 

Taxa de Juros: CDI + 3,2% a.a. na base 252 no período de 13/12/2019 até 30/06/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: ATIVO 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 1 Emissão: 52 

Volume na Data de Emissão: R$ 347.809.000,00 Quantidade de ativos: 347.809 

Data de Vencimento: 16/03/2026 

Taxa de Juros: IPCA + 4,9265% a.a. na base 252 no período de 30/03/2021 até 16/03/2026. 

Atualização Monetária: IPCA no periodo de 30/03/2021 até 16/03/2026. 

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - Relatório de gestão, referente aos meses de novembro e 

dezembro/21 e janeiro/22; - Relatório de Destinação de Recursos nos moldes do Anexo II da Escritura de Debêntures, 

Declaração assinada pelos Diretores da Devedora e notas ficais em formato .XML para fins de verificação; - Relatório 

de Rating, referente aos seguintes trimestres 2T21, 3T21 e 4T21; - Cópia do 1º Aditamento à Escritura de Debêntures, 

devidamente registrado na junta comercial; e - Cópia do Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Devedora 

(Tereos).  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 1 Emissão: 38 

Volume na Data de Emissão: R$ 48.000.000,00 Quantidade de ativos: 48.000 

Data de Vencimento: 23/04/2025 

Taxa de Juros: CDI + 4% a.a. na base 252 no período de 28/04/2021 até 23/04/2021. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - 4º ITR, bem como a verificação dos Índices Financeiros 

realizada pelo Auditor Independente. Adicionalmente declaração nos moldes do Anexo VI da Escritura de Debêntures; 

- 3º ITR, bem como a verificação dos Índices Financeiros realizada pelo Auditor Independente. Adicionalmente 

declaração nos moldes do Anexo VI da Escritura de Debêntures; - 2º ITR, bem como a verificação dos Índices 

Financeiros realizada pelo Auditor Independente. Adicionalmente declaração nos moldes do Anexo VI da Escritura de 

Debêntures; - Relatório Semestral de Destinação de Recursos nos moldes do Anexo III da Escritura de Debêntures, 

devidamente assinada pelos representantes legais da Devedora. Adicionalmente com (i) cópia autenticada da versão 

mais atualizada do estatuto e/ou contrato social consolidado de cada SPE Investida; (ii) cópia dos relatórios de medição 

de obras emitidos pelos técnicos responsáveis da obra dos Empreendimentos Imobiliários da Devedora e/ou empresa 

especializada contratada para este fim; e (iii) cópia do cronograma físico-financeiro das obras, referente ao período de 

Janeiro/2021 a Junho/2021 e de julho/2021 a dezembro/2021; - Cópia da Ata da RCA (You Inc), devidamente registrada 

na JUCESP e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; - Cópias dos 

Aditamentos ao Contrato Social de todas as SPEs Garantidas, nos RTDs competentes, sob pena de vencimento 

antecipado da Debêntures. - Cópia da Escritura de Debêntures, devidamente registrada na JUCESP; - Cópia da AF de 

Ações, devidamente registrada no RTD competente, bem como o Livro de Registro da Companhia contendo a anotação 

da referida AF de Ações; - Cópia da Declaração da Securitizadora certificando que as despesas objeto de reembolso 

não estão vinculadas a qualquer outra emissão de certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos 

imobiliário na destinação; e - Cópia da AF de Cotas, devidamente registrada no RTD competente  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Ações; (ii) Alienação Fiduciária de Cotas; e (iii) Fiança  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 



 

Ativo: CRA 

Série: 2 Emissão: 20 

Volume na Data de Emissão: R$ 240.000.000,00 Quantidade de ativos: 240.000 

Data de Vencimento: 15/12/2025 

Taxa de Juros: IPCA + 4,6107% a.a. na base 252 no período de 15/12/2018 até 15/12/2025. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Nova pendência incluída: - Cópia da Demonstrações Financeiras completas, de acordo 

com os princípios contábeis determinados pela legislação e regulamentação em vigor e acompanhadas do relatório da 

administração e do relatório dos auditores independentes, referente ao ano de 2021; - Relatório de Rating referente ao 

1T22; e - Cópia das informações trimestrais (ITR) completas da Fiadora e acompanhadas dos relatório de revisão dos 

auditores independentes, referente ao 4T21; Resposta da Sec: sairá ao final desse mês.  

Garantias: Fiança constituída pela Ultrapar Participações S.A.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 2 Emissão: 36 

Volume na Data de Emissão: R$ 9.600.000,00 Quantidade de ativos: 9.600 

Data de Vencimento: 30/06/2024 

Taxa de Juros: CDI + 6,5% a.a. na base 252 no período de 13/12/2019 até 30/06/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: ATIVO 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRI 

Série: 2 Emissão: 38 

Volume na Data de Emissão: R$ 42.000.000,00 Quantidade de ativos: 42.000 

Data de Vencimento: 22/04/2026 

Taxa de Juros: CDI + 4,5% a.a. na base 252 no período de 28/04/2021 até 22/04/2026. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: INADIMPLENTE 

Inadimplementos no período: Pendências atualizadas: - 4º ITR, bem como a verificação dos Índices Financeiros 

realizada pelo Auditor Independente. Adicionalmente declaração nos moldes do Anexo VI da Escritura de Debêntures; 

- 3º ITR, bem como a verificação dos Índices Financeiros realizada pelo Auditor Independente. Adicionalmente 

declaração nos moldes do Anexo VI da Escritura de Debêntures; - 2º ITR, bem como a verificação dos Índices 

Financeiros realizada pelo Auditor Independente. Adicionalmente declaração nos moldes do Anexo VI da Escritura de 

Debêntures; - Relatório Semestral de Destinação de Recursos nos moldes do Anexo III da Escritura de Debêntures, 

devidamente assinada pelos representantes legais da Devedora. Adicionalmente com (i) cópia autenticada da versão 

mais atualizada do estatuto e/ou contrato social consolidado de cada SPE Investida; (ii) cópia dos relatórios de medição 

de obras emitidos pelos técnicos responsáveis da obra dos Empreendimentos Imobiliários da Devedora e/ou empresa 

especializada contratada para este fim; e (iii) cópia do cronograma físico-financeiro das obras, referente ao período de 

Janeiro/2021 a Junho/2021 e de julho/2021 a dezembro/2021; - Cópia da Ata da RCA (You Inc), devidamente registrada 

na JUCESP e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas e Negócios; - Cópias dos 

Aditamentos ao Contrato Social de todas as SPEs Garantidas, nos RTDs competentes, sob pena de vencimento 

antecipado da Debêntures. - Cópia da Escritura de Debêntures, devidamente registrada na JUCESP; - Cópia da AF de 

Ações, devidamente registrada no RTD competente, bem como o Livro de Registro da Companhia contendo a anotação 

da referida AF de Ações; - Cópia da Declaração da Securitizadora certificando que as despesas objeto de reembolso 

não estão vinculadas a qualquer outra emissão de certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos 

imobiliário na destinação; e - Cópia da AF de Cotas, devidamente registrada no RTD competente  

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Ações; (ii) Alienação Fiduciária de Cotas; e (iii) Fiança  



 

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 3 Emissão: 36 

Volume na Data de Emissão: R$ 1.200.000,00 Quantidade de ativos: 1.200 

Data de Vencimento: 30/06/2024 

Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 13/12/2019 até 30/06/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: ATIVO 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 4 Emissão: 36 

Volume na Data de Emissão: R$ 1.200.000,00 Quantidade de ativos: 1.200 

Data de Vencimento: 30/06/2024 

Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 13/12/2019 até 30/06/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: ATIVO 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

Emissora: Vert Companhia Securitizadora S.A. 

Ativo: CRA 

Série: 5 Emissão: 36 

Volume na Data de Emissão: R$ 24.000.000,00 Quantidade de ativos: 24.000 

Data de Vencimento: 30/06/2024 

Taxa de Juros: 100% do CDI no período de 13/12/2019 até 30/06/2024. 

Atualização Monetária: Não há.  

Status: ATIVO 

Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA.  

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário. 
 

 


