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HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

CNPJ/MF n.º 09.304.427/0001-58 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 

DA 68ª SÉRIE DA 1a EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A., INSTALADA E SUSPENSA 

NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, E REABERTA E SUSPENSA EM 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 
1. Data, Hora e Local da Reunião: Na data de 17 de outubro de 2019, às 10 horas e 30 minutos, 

na sede social da HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”), localizada na Capital do Estado 

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, 9º andar, conjunto 92, CEP 01451-000. 

 

2. Mesa: Presidente: Marcos Ribeiro do Valle Neto; Secretário(a): Rosemeire Ribeiro de Souza. 

 

3. Convocação: Edital de convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da 68a Série da 1a Emissão da Emissora, em primeira convocação, 

publicado nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2019 no jornal “O Estado de São Paulo”, nos 

termos do artigo 71, § 2° e artigo 124, §4° da Lei 6.404/76 e do Termo de Securitização de 

Créditos Imobiliários da 68ª Série da 1ª Emissão da Emissora firmado em 07 de agosto de 2016, 

conforme aditado (“Emissão” e “Termo de Securitização”, respectivamente). 

 

4. Quórum: Presentes os titulares de 90,45% (noventa inteiros e quarenta e cinco centésimos 

por cento) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 68ª Série da 1ª Emissão da Emissora, 

em circulação (“Titular de CRI”), conforme lista de presença constante do Anexo I à presente Ata 

da Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 68ª Série da 1ª 

Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. (“Ata” e “CRI”, respectivamente). 

 

5. Outros Participantes: (i) Representantes da Emissora e (ii) Representante da VÓRTX 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”). 

 

6. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) ratificar ou revogar a declaração de Vencimento Antecipado 

dos CRI e da CCB, como indicado na ata de assembleia geral de titulares de certificados de 

recebíveis imobiliários da 68ª série da 1ª emissão da Emissora, iniciada e suspensa em 21 de maio 

de 2019, reaberta e realizada em 11 de junho de 2019 às 10:30 horas (“AGT CRI 11/06/2019”) e 

decorrente de descumprimentos pecuniários da Devedora; (ii) caso seja ratificada a declaração 

de Vencimento Antecipado dos CRI e da CCB, autorizar as medidas administrativas ou judiciais 

acerca de parte ou da totalidade das Garantias, sobretudo (a) da Alienação Fiduciária de Imóveis; 

(b) do Aval; e (c) da Cessão Fiduciária; (iii) caso seja aprovado o item (ii) acima, aprovar uma 

dentre as três propostas de assessores legais que serão apresentadas pela Emissora aos titulares 

de CRI na data que vier a ser instalada a assembleia, em cumprimento à AGT CRI 11/06/2019 e 
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ao Fato Relevante veiculado pela Emissora em 12 de agosto de 2019, o qual será contratado e 

constituído no âmbito do Patrimônio Separado da Emissão para a defesa dos direitos, garantias 

e interesses dos titulares dos CRI, nos termos de referidas propostas; (iv) caso seja revogada a 

declaração de Vencimento Antecipado dos CRI e da CCB, indicado na AGT CRI 11/06/2019, por 

decorrência da matéria indicada no item (i) dessa ordem do dia: (iv.1) definir a periodicidade de 

incidência, ou não, dos encargos moratórios devidos pela Devedora e o respectivo prazo para 

pagamento pela Devedora para a conta do Patrimônio Separado da Emissão, consoante previsto 

no Termo de Securitização e na Cláusula 11.1 da CCB; (iv.2) conceder prazo complementar para 

a Devedora apresentar para a Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, a comprovação do 

registro do Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária, firmado em 23 

de janeiro de 2019 e do Segundo Aditamento ao Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e 

Outras Avenças firmado em 23 de janeiro de 2019, perante os órgãos competentes; (iv.3) 

conceder prazo complementar para a Devedora efetivar a venda do estacionamento pelo valor 

líquido mínimo de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais); (iv.4) conceder prazo 

complementar para a Devedora realizar a contratação de linha de crédito no valor líquido mínimo 

de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais); (iv.5) definir se uma nova emissão de 

certificados de recebíveis imobiliários lastreada em crédito(s) originado(s) pela Devedora, nos 

termos apresentados pela Devedora e consignados na AGT CRI 11/06/2019, poderá ser 

interpretado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário como linha de crédito concedida para os fins 

de atender ao item (iv.4) retro; (iv.6) definir se o Contrato Particular de Estruturação de Operação 

Financeira que foi enviado pela Devedora para a Emissora, via e-mail em 09 de agosto de 2019 e 

será apresentado pela Emissora aos titulares de CRI na data de instalação dessa assembleia, 

poderá ser interpretado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário como linha de crédito concedida 

para os fins de atender ao item (iv.4) retro; (vi) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a 

praticar todos os atos necessários para cumprimentos das deliberações; (vii) demais assuntos de 

interesses dos titulares dos CRI decorrentes dessa ordem do dia. 

 

7. Instalação: Instalada a Assembleia, a Emissora esclarece aos presentes que foi recepcionada, 

nesta data por meio eletrônico, a carta (“Carta”) que passa a compor o anexo II da presente ata, 

a qual foi apresentada em seu inteiro teor aos presentes. Os presentes puderam constatar que 

não se trata de proposta ou contratação com firme de colocação ou certeza de disponibilização 

de recursos para finalização de obra. Razão pela qual foi acionado o contato do signatário da 

Carta, via conferência telefônica, o qual realizou a apresentação do histórico da sociedade 

indicada na referida Carta, bem como as delimitações do negócio pretendido. A Emissora 

esclarece ainda que procedeu a emissão da visualização das matrículas que compõem a garantia 

via sistema virtual ARISP, inicialmente pela amostragem de 27 matrículas, todas estão aptas para 

o procedimento de excussão pela regularidade da garantia real de alienação fiduciária. A 

Emissora seguirá com a emissão deste modo para 100% das matrículas que compõem a garantia 

de alienação fiduciária dos CRI com a disponibilização aos investidores por meio do Agente 



  

Página 3 de 7 

Fiduciário. A Emissora ratifica que não recebeu qualquer nova notícia sobre os registros 

pendentes. 

 

8. Deliberações: A totalidade dos Titulares de CRI em circulação presentes, sem quaisquer 

restrições ou ressalvas, deliberou por (i) ratificar a declaração de Vencimento Antecipado dos CRI 

e da CCB, como indicado na ata de assembleia geral de titulares de certificados de recebíveis 

imobiliários da 68ª série da 1ª emissão da Emissora, iniciada e suspensa em 21 de maio de 2019, 

reaberta e realizada em 11 de junho de 2019 às 10:30 horas (“AGT CRI 11/06/2019”) e decorrente 

de descumprimentos pecuniários da Devedora; (ii) autorizar as medidas administrativas ou 

judiciais acerca de parte ou da totalidade das Garantias, sobretudo (a) da Alienação Fiduciária de 

Imóveis; (b) do Aval; e (c) da Cessão Fiduciária. Sendo certo que as providências com assessoria 

jurídica seguirão após a devida contratação tratada no item (iii) seguinte; (iii) quanto a aprovação 

de um dentre os cinco assessores legais que apresentaram propostas, os Titulares de CRI 

suspenderam este item para que possuam tempo suficiente para a análise das propostas 

reformuladas, as quais serão replicadas pela Emissora para os Titulares de CRI nesta data, via 

mensagem eletrônica, com a reabertura deste item aprazada para ocorrer em 23 de outubro de 

2019, às 10:30, na sede da Emissora; (iv) em razão da deliberação do item (i) acima, resta 

prejudicada a matéria do item (iv) e subitens da Ordem do Dia; (v) a Emissora esclarece que os 

itens (vi) e (vii) da Ordem do Dia foram erroneamente numerados e devem ser considerados 

como itens (v) e (vi) da Ordem do Dia, assim, quanto ao item (v) renumerado, fica a Emissora e o 

Agente Fiduciário autorizados a prática de todos os atos necessários para cumprimentos das 

deliberações; e quanto ao item (vi) assim renumerado, não há outros assuntos para deliberação. 

Em relação à matéria da Ordem do Dia que foi suspensa para posterior deliberação, permanece 

certo e ajustado que os Titulares de CRI que eventualmente não tenham comparecido nesta data 

poderão participar da Assembleia Geral de Titulares de CRI na data da sua reabertura. O Agente 

Fiduciário consigna nesta ata que não é responsável por verificar se o procurador ou gestor dos 

Titulares de CRI, na tomada de decisão no âmbito dessa assembleia, atua de acordo com as 

orientações finais de seu respectivo investidor, haja vista que o instrumento de mandato é 

genérico. 

 

A presente Ata será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários por sistema eletrônico. 

 

Os termos constantes desta ata iniciados em letra maiúscula terão o significado que lhes foi 

atribuído no Termo de Securitização e nos demais documentos vinculados à Emissão. 

 

Em virtude da suspensão acima e independentemente de quaisquer outras disposições nos 

documentos da emissão dos CRI, os Titulares de CRI, neste ato, eximem a Emissora e o Agente 

Fiduciário de qualquer responsabilidade em relação às deliberações, suspensão e autorizações 

ora concedidas. 
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9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida e assinada. Presidente: 

Marcos Ribeiro do Valle Neto e Secretário(a): Rosemeire Ribeiro de Souza. Assinaturas dos 

presentes: conforme Anexo I à presente Ata; Emissora: HABITASEC SECURITIZADORA S.A., Agente 

Fiduciário: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Marcos Ribeiro do Valle Neto 

Presidente  

____________________________ 

Rosemeire Ribeiro de Souza 

Secretário(a)  
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Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da 68ª da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. instalada e suspensa em 17 

de outubro de 2019 

 

 

_________________________________________________ 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.  

Emissora 

 

 

_________________________________________________ 

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Agente Fiduciário  


