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TERMO DE SECURTflZAçÃO DE CRÉDITOS tMOBtUÁRtOS

Pelo presente instrumento particular (conforme defínido abaixo)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894, 5e andar, conjunto 52, CEp 01451-902, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o ns 09.304.427 /OOO1,-

58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora");

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo l.oe da Lei n.s 9.514 e da lnstrução CVM n.e

583:

[. OIIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOB|UÁR|OS S.A., instituição financeira,

com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434,

bfoco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 2264O-L02, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.113.87610O07-9L,

neste ato representada na forma de seu Estatuto social ("Apente Fiduciário");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securitizoção de Créditos

lmobiliários ("Termo de Securitizacão"), para vincular os Créditos lmobiliários aos Certificados de Recebíveis

lmobiliários da 100e Série da 1ê Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., de acordo com o artigo 8s da Lei

ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a lnstrução da CVM ns 414, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada, a lnstrução da CVM ne 40O, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e

demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

cúusuLA PRTMETRA - DEFTNTçÕEs

1.1. Definicões: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

1,1.1, Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não definidas

neste Termo, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da Operação (abaixo definido);

e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as referências contidas neste

Termo a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a tais contratos ou

documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer forma,

modificados.

"Adquirente" Tercelro adq uirente do(s) lmóvel(is);

"Aqente Fiduciário" OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBITIÁRIOS

S.A., acima qualificada;

(
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Alienações fiduciárias em garantia a serem constituídas sobre os

lmóveis, nos termos de cada um dos lnstrumentos Particulares de

Alienação Fiduciá ria de lmóveis;

,,ANBIMA" ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS

FINANCEIRO E DE CAPITAIS, associação privada com sede na cidade de

Sâo Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, ne 8501,

2leandar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o

ne 34.27 7.771./0007 -62;

"Assembleia Geral de Titulares

de CRl":

Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade

com a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"Banco Liouidante" ITAÚ UNIBANCO 5.A., instituição financeira, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,

ne 100, Torre Olavo Setúbal, CEP M726-77O, inscrita no CNPJ/MF sob o

ne 60.701.190/0001-04, responsável pela liquidação financeira dos CRt;

"Boletins de Subscrlcão": Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os lnvestidores

subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os termos e

condições deste Termo de Securltização e da Oferta;

"83" A 83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÂO - Segmento Cetip UTVM, instituição

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação

de serviços de depositário eletrônico de ativos escriturais e liquidação

financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Praça Antonio Prado, n.e 48, Centro, CEP 01010-901;

"CCB" ou "Cédula" A Cédula de Crédito Bancário ne FP FllV 04/2077, emitida pela Solbrasil

(conforme abaixo definida) em favor da Família Paulista (conforme

abaixo definlda) no valor de RS4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos

mil reais), por meio da qual a Família Paulista concedeu financiamento

imobiliário à Solbrasil (conforme abaixo definida), cujos recursos serão

destinados aos Empreendimentos Alvo;

,,CCI": A Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem garantia real, sob a forma

escritural, emitidas pela Família Paulista, nos termos do §3e do artigo 1.8

da Lei ne 10.931/04 e desta Escritura de Emissão de CCl, representativas

dos Créditos lmobiliários;

ou "Família Paulista""Cedente" FAMíLrA PAUUsTA CoMPANHtA HTPOTEúR|A, instituição financeira,

com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa,
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n.e 67/63, Centro, CEP 11013-903, inscrita no CNPJ/MF sob o

n.e 53.746.22r / OOOL-39 ;

" CEÍIPZL" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

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

'Çéd:es!vt!" Lei ne 10.406, de 10 de janeiÍo de 2002, conforme alterada, ou outra

legislação que venha a substituí-la;

"Códieo de Processo Civil" Lei ne 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, ou outra

legislação que venha a substituí-la;

"Condicões Precedentes": Sâo as condições precedentes para que a Emissora realize o pagamento

do Preço de Aquisição Líquido, conforme previstas na Cláusula 3.4 do

Contrato de Cessão;

"Conta do Patrimônio

Seoarado":

Conta corrente ne 12838-4, agência ne 7307 mantida junto ao Banco

Itaú-Unibanco S.A., de titularidade da Emissora;

"Contrato de Cessão": lnstrumento Porticulor de Controto de Cessõo de Créditos lmobiliórios e

Outros Avenços, celebrado, nesta data, entre o Cedente, a Emissora, a

Devedora (conforme abaixo definida), os Fiadores, conforme abaixo

definidos, e a Viareggio SPE Empreendimentos lmobiliários Ltda., na

qualidade de SPE e interveniente anuente, por meio do qual os Créditos

lmobiliários, representados pela CCI e oriundos da CCB, foram cedidos

pelo Cedente à Emissora;

"Créditos lmobiliários": Direitos de crédito decorrentes da CCB, e representado pela CCl, com

valor total de principal de RS4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos

mil reais), acrescido de juros, conforme previsto na CCB, bem como

todos e quaisquer outros encargos devidos por força da CCB, incluindo a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

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

demais encargos contratuais e legais previstos na e relacionados à CCB;

"cRr": Certificados de Recebíveis lmobiliários da 100i Série da 1e Emissão da

Emissora, emitidos com lastro nos Créditos lmobiliários, por meio da

formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo 8e da

Lei nP 9 .5L4/97 ;

I
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"CRl em Circulacão", para fins de

quórum:

Todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos em

tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora (conforme abaixo

deflnida) e pela Emissora e os de titularldade de sociedades por elas

controladas;

,,CVM" Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime

especial, vlnculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei ne 6.385, de

07 de dezembro de 1976, conforme alterada, com sede na cidade do Rio

de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, ne 111,

Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 29.507.878/0001-

08;

Data de Desembolso E a data do primeiro desembolso dos recursos decorrentes da CCB;

"Data de Venclmento" Cada data de vencimento de valor princlpal e Juros Remuneratórios,

conforme Anexo ll deste Termo de Securitização;

"Data de Em issão": 22 de Novembro de 2017;

"Data de Vencimento Final": A data de vencimento dos CRl, qual seja, 25 de novembro de 2020;

"Devedora" ou "Solbrasil" SOIBRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das

Nações Unidas, ns 10.989, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04578-000,

inscrita perante o CNPJ/MF sob o n.e 05.881.491/0001-40;

"Dia Utif' Todo e qualquer dia que nâo seja sábado, domingo ou feriado nacional

na República Federativa do Brasil;

"Documentos da operacâo" Os documentos que integram a Emissão, quais sejam (i)a CCB;

(ii) Escritura de Emissão de CCI; (iiilo Contrato de Cessão; (tvlos
lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de tmóveis; (v)o
presente Termo de Securitização; e (vi) os boletins de subscrição dos

CRI;

Emissora HABITASEC SECURITIZADORA S.A., acima qualificada;

"Emissão": 1@e série da 1e emissão de CRI da Emissora;

"Empreendímento Alvo": Empreendimento imobiliário residencial, qual seja, o empreendimento

imobiliário denominado "ILHA VERDE RIVIERA RESIDENCE RESORT",

situado no Munic ípio de Bertioga, no Estado de São Paulo;

\
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"Escritura de Emissão de CCl": lnstrumento Portículor de Emissõo de Cédula de Crédito lmobiliório

lntegrol, Sem Gorontio Reol e Sob o Formo Escriturol flrm ado nesta data

pelo Cedente;

" Elerit uJa d o /' ITAÚ CORRETORA OE VATORES S.A., instituição financeira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, ne 3.500, 3e andar, CEP04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o

ns 61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração da Emissora;

"Evento de Vencimento

Antecipado"

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 14 da CCB;

Fiadores Em conjunto, os Srs. CARLOS ATBERTO CAMPITONGO CAMARGO,

brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,

administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n-o

4.757 .922-5, inscrito perante o CPF/MF sob o ne 003.484.178-45, com

escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das

Nações Unidas, ns 10.989, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04578-000;

MARCOS ROBERTO CAMPITONGO CAMARGO, brasileiro, divorciado,

engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG ne 6.954.076,

Inscrito perante o CPFlMF sob o na 971.117.838-91, com escritório na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações

Unidas, ne 10.989, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04578-000; AIZIRA

CAMARGO NEVES BAPTISTA, brasileira, casada sob o reglme da

separação de bens, pedagoga, portadora da cédula de identidade RG ns

74.787.420-8, inscrita perante o CPF/MF sob o ne 052.017.248-50, com

escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das

Nações Unidas, ne 10.989, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04578-000; e

a 5BE-10 PARTICIPAçÕES LTDA., socledade empresária limitada, com

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das

Nações Unidas, ne 10.989, conjunto 61, Vila Olímpia, CEP 04578-000,

inscrita perante o CNPJ/MF sob o ne 13.342.2O0/OOOI-74, com seus atos

constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.225.199.113;

na qualidade de fiadores no âmbito do Contrato de Cessão;

"Fundo de Reserva" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.3 deste Termo de

Securitização;

,,IGP-M": índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação

Getúlio VarBas ("FGV");

"lmóveis" lmóveis, de propriedade da SPE, que serão objeto das Alienações

Fiduciárias de lmóveis, conforme identificados no Anexo I de cada um
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dos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis;

"lnstituicão Custodiânte" OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VATORES MOBILIÁRIOS

S.A., acima qualificada;

"lnstrucão CVM ns 414": lnstrução da CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada, que regula a emissão e a distribuição pública de CRI;

"lnstrucão CVM ne 400": lnstrução da CVM ne 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme

alterada, que regula as ofertas públicas de valores mobiliários;

"lnstrucão CVM ne 583" lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada,

que dispõe sobre o exercício da função de agente fiduciário;

"lnstrume ntos Particulares de

Alienacão Fiduciá ria de

lmóveis"

lnstrumentos Porticulores de Alienoção Fiduciário de lmóveis em

Garontio e Outros Avenços, firmados, nesta data, entre a SPE, na

qualidade de fiduciante, a Emissora, na qualidade de fiduciária, e a

Devedora, na qualidade de interveniente anuente, com a finalidade de

garantir as Obrigações Garantidas;

"IPCA/IBGE" índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado
pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"J_UCEsP" Junta Comercial do Estado de São Paulo;

"Juros Remunelatórios": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(g)", deste

Termo de Securitização;

"Lei ne 6.404/76" Lei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

"Lei ne 9.514/97" Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que regula

o Sistema de Financiamento lmobiliário;

"Lei ne 10.931/04" Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada, que dispõe

sobre a afetação de incorporaçôes imobiliárias, letras de crédito

imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito bancário,

altera o decreto-lei 911, de 1 de outubro de 1969, as leis 4.591, de 16 de

dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, e dá outras providências;

,,MDA": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Y

Página 8 de ó6 /ç-



Securitização;

"Obriqacões Garantidas" O fiel, pontual e integral cumprimento (i) da obrigação de pagamento de

todos os direitos de crédito decorrentes da CCB, com valor total de
principal de RS4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais),

acrescido de juros, conforme previsto na CCB, bem como todos e

quaisquer outros encargos devidos por força da CCB e do Contrato de

Cessão, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como

encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas,

custas, honorários e demais encargos contratuais e legais previstos e

relacionados à CCB, bem como (ii) quaisquer outras obrigações,

pecuniárias ou não, bem como declarações e garantias da Devedora e

da SPE, nos termos dos Documentos da Operação;

"Ofefia" Os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição, com dispensa de

registro da oferta na CVM, nos termos do inciso ll do artigo 5s da

lnstrução CVM ne400, com dispensa de participação por instituição

intermediária, nos termos do artigo 9a da lnstrução CVM ne 414;

"Patrimônio SeDarado" Patrimônio constituído mediante a instituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCt, pela Conta

do Patrimônio Separado e pelas Alienações Fiduciárias de lmóveis,

incluindo todos seus respectivos acessórios, os quais, nos termos do

artigo 11 da Lei ne 9.514/97: (i) constituem patrimônio destacado do
patrimônio da Emissora; (ii) serão mantidos apartados do patrimônio da

Emissora até que complete o resgate da totalidade dos CRI; (iii) serão

destinados exclusivamente à liquidação dos CRI a que estão afetados,

bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e de

obrigações fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou

que venham a ser instituídos ao longo do prazo do CRl, que tenham

como base de cálculo eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio

Separado; (iv) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida
por credores da Emissora; (v) não são passíveis de constituição de

garantias ou de excussão por quaisquer credores da Emissora, por mais

privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas

obrigações inerentes aos CRI; e (vi) só responderão pelas obrigações

inerentes aos CRI a que estão afetados;

"Prazo de Colocacão" Prazo de colocação dos CRI contado do início da Oferta até a ocorrêncla

de uma das seguintes hipóteses: (i) subscrição e integralização da

totalidade dos CRI pelos lnvestidores; ou (ii) encerramento da Oferta a

exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro;

v
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"Preco de Aquisicão" Tem o si8nificado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Preqo de Aquisicão Líquido" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Resime Fiduciá rio": Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliários,

representados pela ccl, a conta do Patrimônio separado e as Alienações

Fiduciárias de lmóveis, nos termos do artigo 9e da Lei ns 9.5L4/97;

"SPE" VIAREGGIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS ITDA., SOCICdAdC

limitada de propósito específico, com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, ne 10.989, CEP

04578-900, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 09.534.026/0007-94;

"Taxa Dl" Variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos

lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, oyer extra-grupo, expressas na forma
percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta

e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no informativo Diário

dlsponível em sua página na tnternet (http://www.cetio.com.br);

"Titulares dos CRl" Os Investidores subscritores e detentores dos CRl, conforme o caso;

"Valor Nominal Unitário": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(e)", deste

Termo de Securitização;

L.2, Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado

de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o
primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o parágrafo terceiro do
artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data de 17 de abril de 2O]-7, mediante deliberação

tomada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, também realizada em 30 de abril de 2015, cuja ata

foi devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em data de 17 de agosto de

2015, sob o número 362.744/15-4.

cúusuLA SEGUNDA - oBJEro E cRÉotros rMoarLrÁnros

2.7, Obieto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e

irretratável, a totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, cedldos à Emissora pelo Cedente,

sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 100e Série da 1ê Emissão da

k
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Emissora, cujas características são descritas na Cláusula 3.1 deste Termo de Securitização

2.L.1. O valor integrâl da subscrição e integralização dos CRl, que será equivalente ao Preço de

Aquisição, ficará deposítado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e somente será liberado pela

Emissora à Devedora, por conta e ordem do Cedente, nos termos da Cláusula 3.4. do Contrato de

Cessão.

2.2. Créditos lmobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, foram

vinculados à presente emissâo de CRI os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, de sua titularidade,

com saldo devedor de RSa.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), na Data de Emissão.

2.2.L. O presente Termo de Securitização será registrado na lnstituição Custodiante, nos termos do

artigo 23, parágrafo único, da Lei ne 10.931/04, através da declaração contida no A!CI9_y deste

Termo.

2.3. Características dos Créditos lmobiliários: As características dos Créditos lmobiliários, representados

pela CCl, vinculados a este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualízadas no Anexo

I deste Termo de Securitização.

2.4. Vincula ão dos C os CRI: Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude dos

Créditos lmobiliários representados pela CCI serão computados ê integrarão o lastro dos CRI até sua Integral

liq uidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários representados pela

CCI estão expressamente vinculados aos CRI por força do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em

conformidade com o presente Termo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção,

desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da Emissora. Neste sentido, os

Créditos lmobiliários representados pela CCl, a CCl, as Alienações Fiduciárias de lmóveis e a Conta do
Patrimônio Separado:

(a) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emissora em

nenhuma hipótese;

(b! permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora até o pagamento integral da

totalidade dos cRl;

(c) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administração nos termos

deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão,

incluindo mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83 relativos tanto à CCt quanto aos CRI;

(ii) remuneração da Emissora pela estruturação da Oferta; (iii) remuneração a ser paga à
lnstituição Custodiante; (iv) remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao Agente

Fiduciário; (v) despesas relativas a registro de ativos nos sistemas da 83, e atualização da

classificação de risco dos CRl, se houver; e (vi) averbações em cartórios de registro de imóveis e

títulos e documentos, quando for o caso;

V
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(d) estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora;

(e) não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser excutidos por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(f) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRt a que estão vinculados

2.5. A titularidade dos Créditos lmobiliários representados pela CCI foi adquirida pela Emissora através da

celebração do Contrato de Cessão e de transferência realizada através da 83, sendo que todos e quaisquer

recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários representados pela CCI serão depositados diretamente na

Conta do Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou por outra forma
permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6. A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma escritural e a Escritura de

Emissão de CCI encontra-se custodiada pela lnstituição Custodiante, tendo sido a CCI devidamente registrada

na 83, na forma prevista nos parágrafos 3" e 4" do artigo 18 da Lei ne 10.937/04. A transferência da CCI do

Cedente para a Emissora será realizada por meio de negociação na 83, conforme previsto no Contrato de

Cessão.

2.7. Administracão Ordinária dos Créditos lmobiliários: As atividades relacionadas à administração dos

Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCI serão exercidas pela Emissora, incluindo-se nessas

atividades, principalmente, mas sem limitação: o cálculo e envio de informação à Devedora previamente às

suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes da CCB, bem como o saldo devedor
atualizado da CCB, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos que vierem a

ser efetuados por conta dos Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCI na Conta do

Patrimônio Separado, deles dando quitação.

2.8, Preco de Aouisicão e Preco de Aouisicão Líouido O preço de aquisição a ser pago pela cessão da

totalidade dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos

estabelecidos no Contrato de Cessão é de R$4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) ("pfeCS_de

Aouisicão"). Considerando a dedução dos valores relacionados às Despesas F/ot, conforme previsto no item

3.1.2. do Contrato de Cessão, o Preço de Aquisição líquido a ser recebido pela cessão da totalidade dos

Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão é de R54.198.230,10 (quatro milhões, cento e noventa

e oito mil, duzentos e trinta reais e dez centavos) ("Preco de Aquisicão Líquido")

2.8.1. O pa8amento do Preço de Aquisição será realizado nos termos do Contrato de Cessão e

deduzido das despesas e custos relacionados com a Emissão e descritas no Contrato de Cessão.

2.8.2. Nos termos do Contrato de Cessão, parte do Preço de Aquisição Líquido ficará retido para a

constituição de um Fundo de Reserva, cujo valor total deverá cobrir o montante descrito no Contrato
de Cessão, de acordo com as condições previstas no Contrato de Cessão.

Y
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2.9. Garantias da Ooeracão.

2.9.1, Alienacões Fiduciárias de lmóveis. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das

Obrigações Garantidas, serão constituídas pela SPE as Alienações Fiduciárias de lmóveis, livres e

desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos do respectivo lnstrumento Particular de Alienação

Fid uciária de lmóveis.

2.9.2. Garantia Fideiussória. Os Fiadores assumem, como fiadores e principal pagadores, em caráter

solidário e sem qualquer benefícío de ordem, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as

Obrigações Garantidas.

2.9.3. Fundo de Reserva. Adicionalmente as garantias acima, tendo em vista que parte do Preço de

Aquisição Líquido ficará retido na Conta do Patrimônio Separado, este estará afetado pelo Patrimônio

Separado dos CRI para a constituição de um fundo de reserva ("Fundo de Reserva"), cujo valor total

deverá cobrir o montante equivalente as seguintes despesas, a ser recalculado mensalmente:

(i) Valor equivalente a 3 (três) meses de Juros Remuneratórios baseado na estimativa de valor

para os 3 (três) meses subsequentes a Data de Pagamento; e

(ii) Valor equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e IPTU dos

lmóveis.

cúusuLA TERcETRA - TDENTTFTcAçÃo Dos cRt E FoRMA DE DtsrRtBUtçÃo

3.1. Características dos CRI: Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, possuem as seguintes características:

(a) Emissão: 1!;

(b) Série: 100a;

(c) Quantidade de CRI: 1(um);

(d) Valor Global da Série: RS4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais);

(e) Valor Nominal Unitário: RS4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), na Data de

Emissão;

(f) Atualização Monetária: Não há;

Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias

dos Depósitos lnterflnenceiros - Dl de 1 (um) dia, oyer extra-grupo, expressas na forma

Y
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pêrcentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias útels,
calculadas e divulgadas pela 83 no informativo Diário disponível em sua página na lnternet
(htto://www.cetio.com.br) ("Iqê_Al"), acrescida de spreod (sobretaxa) de 3,5% (três inteiros

e cinco décimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)

Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro roto temporis por Dias úteis
decorridos durante o período de vigência da CCB ("Juros Rem neratórios" t;

(h)

(i)

(i)

Prêmio: Prêmio calculado sobre a venda das unidades alienadas equivalente a L,75Yo lum
inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) sobre o preço efetivo de venda dos imóveis de

propriedade da Devedora e ou de suas controladas, constantes no Anexo lV à CCB. Caso todos

os lmóveis não tenham sido totalmente vendidos até a data da amortização total do Saldo

Devedor, a parcela remanescente do Prêmio será exigÍvel na data da amortização total do

Saldo Devedor. Para fins de cálculo do valor de cada lmóvel será considerado o máximo entre:

i) total de metros quadrados privativos de cada unldade não vendida multiplicado pelo valor

do preço médio do metro quadrado das unidades vendidas nos 06 (seis) meses anteriores nos

quais ocorreram vendas, sejam esses meses consecutivos ou não; ii) valor dos lmóveis listados

no Anexo rv da ccB ("Prê!!!s").

Periodicidade e Forma de Pagemento da Amortizeção: de acordo com as tabelas constantes

do Anexo ll deste Termo de Securitização, observadas as hipóteses de amortização
extraordinária dos CRI previstas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos da

Operação;

Periodicidade de patamento de Juros Remuneratórios e de PÍêmio: Mensalmente,

observado o previsto pela Cláusula 5.2 da CCB e de acordo com as tabelas constantes do Anexo

1! deste Termo de Securitização;

(k) Regime Fíduciário: Sim;

(ll Ambiente de Depósito Eletrônico, Distribuição e Ne8ociação: 83;

(m) Data de Emissão:22 de Novembro de 2017;

(n) Local de Emissão: São Paulo - SP;

(o) Data de Vencimento Final: 25 de novembro de 2020;

(p) Prazo de vencimento: 1.099 (mil e noventa e nove) dias;

Taxa dê Amortização: Variável, de acordo com as tabelas de amortização constantes do
Anexo ll deste Termo de Securitização;

Y
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(r) Garantias: Alienações Fiduciárias de lmóveis, Garantia Fidejussória e o Fundo de Reserva;

(s) Coobrigação da Emissora: Não há;

(t) Carência: Não há;

(u) Subordinação: o CRI será emitido em uma única série;

(v) Data do Primeiro Pagamento de Juros Remunêratórios: 27 de Dezembro de 2017;

(w) Data do Primeiro Pagamento de Amortização Program ada'.27 de Novembro de 2018; e

(x) Forma: escritural

3.2. Resistro dos CRI: Os CRI serão depositados para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio

do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo a

distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da 83; e (ii) negociação no mercado

secundário, observado o disposto neste Termo, por meio do CETlP2l - Títulos e Valores Mobiliários

("CETlP21"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os

CRI custodiados eletronicamente na 83.

3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a lnstrução CVM ne 4OO e com

as demâis disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente dispensada de registro na

CVM nos termos do artigo 5e, ll, da lnstrução CVM ne 400, bem como da participação de instituição

intermediária, nos termos do artigo 9e da lnstrução CVM ne 414.

3.4. Encerramento d Di n Rl: Nos termos do artigo 5e, parágrafo 3e, da lnstrução CVM

ne 400, a Emissora deve informar à CVM o encerramento da distribuição dos CRI no prazo de 5 (cinco) dias, na

forma indicada na norma que trata de ofertas públicas com esforços restritos.

3,5. Declaracões: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM ne 414, seguem

como Anexo lll. Anexo lV e Anexo V ao presente Termo de Securitização, declaração emitlda pela Emissora,

pelo Agente Fiduciário e pelo Custodiante, respectivamente.

cúusuLA eUARTA - suBscRtçÃo, INTEGRAUzAçÃo E T|TUTARtDADE Dos cRt

4.L. Subscricão dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo

lnvestidor.

4.2. lnteqralizacão dos CRI: A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista,
pelo valor Nominal unitário ("erc§g-!q!n !cgre[!rêgãe" ), acrescido dos luros Remuneratórios, a partir da data
de primeira integralização dos CRl. O Preço de lntegralização poderá ser acrescido de eventual ágio ou

Y
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deduzido de deságio negociado na distribuição, calculados pro rota die, desde a data de primeira

integralização até a data de sua efetiva integralização. A integralização dos CRI será realizada via 83 ou

mediante crédito em conta corrente de titularidade da Emissora.

4.3. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será com provada pelo extrato em nome de cada titular e

emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83. Adicionalmente serão

admitidos os extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela 83.

cúusurA eurNTA - cÁrcuLo Do sArDo DEVEDoR E JURos REMUNERATónros rrxos oos cnr

5.1. Forma de Pasamento dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI e os Juros Remuneratórios serão
pagos nas Datas de Vencimento e demais condições especificadas no Anexo ll deste Termo de Securitização,

sendo (i) a primeira parcela de amortização devida em 27 de novembro de 2018; e (ii) os Juros Remuneratórios
pagos em 27 de dezembro de 2017, conforme Cláusula 3.1e o Anexo lldeste Termo de Securitização. OsJuros

Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

1 = lVNb x (Fator deJuros - 1)l

Onde

J - Valor da remuneração devida em cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

VNb - Valor Nominal Unitário na data da primeira integralização dos CRI ou saldo do Valor Nominal

Unitário do CRl, ou da última Data de Aniversárlo ou incorporação de juros, se houver, calculado com

8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator de Juros - Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa
(spreodl, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator d.e Juros = (Fator DI x Fator Spread)

Onde

Fator Dl - Produtório das Taxas Dt, desde a data da primeira integralização dos CRl, ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Aniversário, exclusive, calculado

com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

IL V
Fator Dr = [-l{r * raro)

k-r
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Onde

N - Número de taxas Dl over utilizadas

k - Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n

TDL - Taxa Dl de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, da seguinte forma:

TDIk = (#.')*
I

-1

Onde:

q!3 - Taxa Dl divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Fator Spread - Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

conforme calculado abaixo:

lsDread. \
Fator Spread. = |.-r*- * ,J

dút
z§,

Soread - 3,5000 (três inteiros vírgula cinco)

dut - Número de dias úteis entre a data da primeira integralização dos CRl, ou a Data de Aniversárlo
imediatamente anterior e a próxima Data de Aniversário.

Observações:

(i) a "Taxa Dl" deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada
pela 83;

(ii) o fator resultante da expressão (1 + TDtk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais
sem arredondamento;

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDlk), sendo que a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário,
e assim por diante até o último considerado;

uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório Fator
Dl com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

Y
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(v) o fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) deve ser considerado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento; e

(vi) para a aplicação de "Dlk" será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada n6 4o (quarto) Dia

Útil imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia 14, a Taxa Dt

considerada será a publicada no dia 10 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias fO, !l,IZ,
13 e 14 são Dias Úteis);

(vii) para os fins deste Termo o termo "Data de Aniversário" significa cada data de pagamento dos

Juros Remuneratórios, conforme Anexo ll deste Termo de Securitização.

O Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será calculada da seguinte
fo rma:

lai = (VNb x Tai) x Ami

Onde:

Aai - Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

VNb - Conforme definido anteriormente

Tai - Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme os
percentuais informados na coluna "Taxa de Amortização - Tai" nos termos estabelecidos nas tabelas
constante do Anexo I deste documento.

Ami - Amortização mínima do i-ésimo período calculado com 10 casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

VNb
Se: 3;57;Ami=0

VNb
.§e: * > l; Ami =

rVNb - Sdit.t_l
\v nb xrai)

Onde

Sdi - Saldo Devedor no i-ésimo período, conforme valor informado na coluna Saldo Devedor do Anexo
I do presente Termo de Securitização.

O cálculo da parcela bruta do CRI (pMT) será calculada da seguinte forma
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Pi=Aai+l

Onde

Pi - Valor da i-ésima parcela bruta do CRI

Aai - Conforme definido anteriormente

J - Conforme definido anteriormente

Poderão ser devidos aos Titulares dos CRI em cada data de pagamento da remuneração um Prêmio calculado
pela Emissora na forma abaixo descrita, os quais não serão considerados para fins de cálculo do valor nominal
unitário diá rio da operação:

Prêmio: Valor da remuneração adicional calculado sobre o resultado das vendas das unidades alienadas em
favor da operação. Calculados com 2 (duas) casas decimais com arredondamento da seguinte forma:

Prêmto = x V olor d.as Vendas

Onde:

Spread prêmio = 1,75

Valor das Vendas - Será considerado a somatório do valor de todas as vendas realizadas entre o
último pagamento de juros e a data de cálculo.

5.2- Prorroqacão de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação pela Emissora até o le (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que
não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

5.3. Datas de Paqamento: As datas de pagamento de Juros Remuneratórios e da amortização dos CRI
encontram-se descritas no Anexo ll deste Termo de Securitização.

5.4. lntervalo entre o Recebimento e o Pasamento: Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo
de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os pagamentos
referentes aos CRl, advindos dos créditos lmobiliários e a realização pela Emissora dos pagamentos referentes
aos CRl.

5'5' Substituicão da Taxa Dl: Se a Taxa Dl não estiver disponível quando da data de vencimento dos Juros
Remuneratórios, será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa Dl, o percentual correspondente
à Última Taxa Dl divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações

lspread. prêmio1
\ roo )

Página í9 de 6ó ./"-

v



financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa Dl. Na hipótese de extinção ou

impossibilidade legal de utilização da Taxa Dl, ou de ausência de apuração ou divulgação da Taxa Dl por prazo

superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis alternados durante o período de 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anterior à última data em que se verificar a ocorrência de qualquer

desses eventos, a Emissora fica desde já autorizada a utilizar, para apuração dos valores devidos em razão

deste Termo de Securitlzação, seu substituto legal ou, na sua falta, o IPCA/IBGE. No caso de extinção ou

impossibilidade legalde utilização, ausência de apuração ou divulgação do IPCA/IBGE a Emissora deverá, em

até 2 (dois) Dias Úteis contados de referido evento, convocar uma Assembleia Geral de Titulares de CRt para

que seja deliberado pelos Titulares de CRI o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRl.

cúusut-A sExrA - AMoRTtzAçÃo EXTRAoRDtNÁRtA pARctAL

6.1. Antecioac ão dos Créditos lmobiliários : Os Créditos lmobiliários oriundos da CCB e representados pela

CCl, poderão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento antecipado da CCB; ou (ii) caso a Devedora

seja exigida a realizar a Amortização Extraordinária Compulsória em vlrtude da não verificação da Razão

Mínima de Garantia, conforme previsto e definido no Contrato de Cessão. Nestes casos, a Emissora utilizará
os recursos decorrentes desses eventos para a amortização extraordinária parcial e proporcional, mas limitado
a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário, na próxima Data de Vencimento, ou, conforme o

caso, caso haja a antecipação totaldos CRl, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de recebimento dos

referidos recursos na Conta do Patrimônio Separado.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos cRl, se necessário, a Emissora

elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRl, bem
como atualizará o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização das parcelas futuras,
caso aplicável, sendo tal cronograma considerado, a partir da data de disponibilização ao Agente
Fiduciário e atualização na 83, a tabela vigente.

6.2. Valo, do S.ldo Der"do, e, de.orrên.i" da antecio.câo dor Créditor lrobiliários: A amortização
extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos CRl, em decorrência da antecipação dos Créditos
lmobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1, acima, serão realizados pelo percentual do Valor Nominal
Unitário do cRl, limitado a 98% (noventa e oito por cento), no caso de amortização extraordinária parcial, e
pelo Va lor Nom inal U nitá rio, no caso de resgate antecipado total, acrescidos de Juros Remuneratórios, na data
do evento, de Íorma pro roto dle, conforme disposto na Cláusula 5.1 acima.

6.3. Destinacão dos Recursos dos créditos lmobiliários: os Créditos lmobiliários oriundos da CCB e
representados pela CCI destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários
residenciais, realizados pela Devedora, ainda que por meio de suas controladas, no ámbito dos
Empreendimentos Alvo. Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude de um Evento
de Vencimento Antecipado, do cumprimento das obrigações pecuniárias previstas na CcB, nos termos do
Anexo ll da CCB, ou da amortização extraordinária da CCB, deverão ser creditados na conta do patrimônio
Separado e aplícados única e exclusivamente ao pagamento dos CRl.

I
Página 20 de ó6 ç4-



cúusurA sÉflMA - oBRTGAçÕES DA EMrssoRA

7.1, Fatos Relevantes acerca dos CRI e da próprla Emissora: A Emissora obr iga-se a informar todos os fatos

relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediante publicação no jornal de publicação de seus atos

societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de

com unicação por escrito.

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obr iga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês

subseq uente à integralização dos CRl, bêm como a colocá-lo à disposição dos lnvestidores e enviá-lo ao Agente

Fiduciário até o 25e (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Crédltos lmobiliários aos

cRt.

7,2.7, O referido relatório mensal deverá incluir

(a) Data de Emissão dos CRI;

(b) Saldo devedor dos CRI;

(c) Data de Vencimento Final dos CRI;

(d) Valor pago aos Investidores no mês;

(e) Valor recebido dos Créditos lmobiliários;

(f) Valor nominal remanescente dos Créditos tmobiliários;

(g) Valor da Razão Mínima de Garantia, conforme definida na CCB;

(h) Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;
(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separado;

(j) lnformações sobre as Alienações Fiduciárias de lmóveis (quantidade de unidades alienadas

fiduciarlamente por lmóvel (prenotadas ou registradas), região do empreendimento do imóvel

alienado fiduciariamente, função do imóvel (residencial ou comercial), valor em reais do imóvel

a lienado fiducia riamente);

(k) lnformações sobre as amortizações extraordinárias dos CRI e da CCB realizadas no mês de

referêncla; e

(l) lnformações sobre os lmóveis vendidos, incluindo descrição do tmóvel e valor da venda.

7.3. esDonsável oela Elabo ra ão dos Relatório s Mensais : Tais relatórios de gestão serão preparados e

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

7.3.L. A Emissora declara, que verificou a legalidade e ausência de vícios da emissão dos CRl, além
da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente Termo de
Securitização.

7.4. Fornecimento de lnforma cões Relativas aos Créditos lmobiliários : A Emissora obriga-se a fornecer ao
titular do CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da
respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos tmobiliários, desde que estas estejam
disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conforme o

R
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caso

7.4.L. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciário,

em 5 (cinco) diâs úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a todas as informações e

documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI; (ii) encaminhar ao Agente

Fiduciário, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos titulares

dos CRI que venham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos

eventos quê sejam de seu conhecimento, que permitam a antecipação dos Créditos lmobiliários,

conforme previsto no Contrato de Cessâo e neste Termo de Securitizaçâo, imediatamente após tomar
conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos

de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser

tomadas pela Emissora.

7.5. Relatório Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM ne 583, que

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela

Emissora em até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O

referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas,

controle comum, coligadas, e integrante dê bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as operações
que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e
perfeita observância das normas aplicávels à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer
responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não
respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido gerâdos por atuação
do Agente Fiduciá rio.

7.7. A Emissora neste ato declara que

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade
por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste
Termo de securitização e dos demais Documentos da operação de que seja parte, à emissão
dos cRl e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos demais
Documentos da operação de que seja parte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos regais
e estatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da operação de
que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as
obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente
outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

Y(c)
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(dl é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pela CCt e das Alienações

Fiduciárias de lmóveis prestadas nos termos do Contrato de Cessão;

(e) foram contratados escritórios especializados para avaliar os Créditos lmobiliários

representados pela CCl, e, em conformidade com a opinião legal da operação, encontram-se

livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal, real,

ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça

ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização e os demais

Documentos da Operação de que seia parte;

tomou todas as ca utelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar a existêncla

do Crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato de Cessão;

(e) observado o disposto no item "(e)" acima e nas condições enunciadas nos demais

Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos

administrativos ou ações judíciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a

Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários

representados pela CCI e/ou as Alienações Fiduciárias de lmóveis, ou, ainda que

indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(h) conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente data, da

existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma

autoridade governamental referente aos lmóveis;

(i) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente

Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

ü) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seia parte
constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os

seus termos e condições.

7-7.L. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso quaisquer das
declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

cúusuLA olrAvA - REGTME FtDUctÁRto E ADMtNtsTRAçÃo Do pATRtMôNto sEpARADo E pRtoRtDADE

NOS PAGAMENTOS

8.1. RePime Fiduciário: Na forma do artigo 9e da Lei ne 9.514/97, a Emissora institui, em caráter irrevogável
e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, a Conta do patrimônio
Separado e as Alienações Fiduciárias de lmóveis, constituindo referidos Créditos tmobiliários lastro para os
cRl. o Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo na lnstituiçâo custodiante, será registrado conforme

(f)
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previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei ne 10.931/04.

8.2. Conta do Patrimônio Seoarado: A arrecadação dos Créditos lmobiliários ocorrerá diretamente na

Conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos CRI e permanecerão separados e segregados do
patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRl.

8.3. lsenÇão de AÇão ou Execucão: Na forma do artigo 11 da Lei ne 9.514/97, os Créditos lmobiliários,
representados pela CCl, as Allenações Fiduciária de lmóveis e os recursos porventura mantidos na Conta do

Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se

prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais
privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-

se, no entanto, eventualentendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.s 2.158-35/2001.

8.4. Patrimônio Separado: Os Créditos lmobiliários , representados pela CCl, as Alienações Flduciárias de

lmóveis e os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado permanecerão separados e segregados do
patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pegamento integral dos CRl.

8.5. Administracão do Patrimônio Seoarado: A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos,

ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua

regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos lmobiliários e de pagamento da

amortização do principal, juros e demais encargos acessórios dos CRl.

8.6. Declaracões da Emissora : Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à tnstrução CVM ne 414,
a Emissora declara que

(a) com relação à CCl, a custódía da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela lnstituição
Custodia nte; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades da Emissora,
da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos créditos lmobiliários; (ii) o
controle e a Suarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimônio Separado; e (iii) a emissão,
quando cumpridas as condições estabelecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias.

8.7, Tributos: Todos os tributos e/ou taxas q ue incidam sobre os pagamentos da remuneração da Emissora
descrita na Cláusula 2.4, item (c) acima serão suportados pela Devedora, inclusive os tributos incidentes na
fonte que devam ser retidos pela Devedora sobre tais pagamentos, que deverão ser ajustados para que a

Emissora receba o valor devido rivre de quaisquer tributos incidentes na fonte (gross-up).

8.7.1. A Taxa de Administração, conforme definida na Cláusula 12.1 deste Termo de Securitização,
será devida pela Devedora, com recursos do patrimônio separado, e paga a partir do 1e (primeiro) Dia
Útil subsequente à integralização dos cRr e, a partir de então, mensalmente, até o resgate total dos
CRI.
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8.7.2. Sobre os valores em atraso devidos pela Devedora à Emissora, incidirão multa moratória de

2% (dois por cento) sobre o valordo débito, bem como juros moratórios detYolum por cento) ao mês,

calculddo pro roto temporis, se necessário.

8.8. Guarda da CCB: A Emissora será responsável pela guarda da via negociável da CCB, recebendo a

lnstituição Custodiante uma cópia simples da CCB.

8.9.Ordem de Prioridade de Paeamentos. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos lmobiliários,

incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, liquidação antecipada ou realização das

Alienaçôes Fiduciárias de lmóveis, deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de

pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento

do item anterior:

(a) Pagamento do Prêmio;

(b) Retenção dos valores necessários a recomposição do Fundo de Reserva;

(c) Pagamento dos luros Remuneratórios;

(d) Amortização do saldo devedor do Valor Principal

8.9.1. Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejam insuficientes para cumprimento

das obrigações do CRI previstas nos itens "(a)" a "(d)" da Cláusula 8.9, a Emissora notificará a Devedora

para que em até 2 (dois) Dias Úteis deposite recursos necessários para cumprimento de todas as

obrigaçôes, a qual somente responderá por tais pagamentos em caso de mora nas amortizações
previstas na letra "h" do item 3.1, acima.

8.10. Preiuízos ou lnsuficiência do Patrimônio Seoarado: A Emissora somente responderá por prejuízos ou
insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos por sentença condenatória transitada
em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

8.11. Aplicacão de Recursos da Conta do Patrimônio Seoarado: Os recursos disponíveis na Conta do
Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, serão
aplicados nos termos previstos na Cláusula 8.12 abaixo. Os pagamentos referentes aos valores a que fazem
jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medida em que existam recursos no patrimônio

Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

4,12. lnvestimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão abrangidos pela

instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que poderão ser aplicados
pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em títulos, valores

Y
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mobiliários e outros instrumentos financeiros de renda fixa de emissão do ltaú Unibanco S.4.. Os recursos

oriundos dos rendimentos auferidos com tais investimentos integrarão o Patrimônio Separado. A Emissora

não terá qualquer responsabilidade com relação a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas,

danos, tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre outros,
qualquer responsabilidade por demoras (não resultante de transgressâo deliberada) no ínvestimento,
reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas

demo ras.

CúU5UIÁ NoNA - AGENTE FIDUcIÁRIo

9.1. Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua

nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma

remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2. Declaracões do ente Fiduciário Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente

Fiduciário declara

(a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e
condições, bem como a função e incumbências que lhe são atribuídas;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6e da

lnstrução CVM n.e 583;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é

atribuída, conforme o §3e do artigo 66 da lei 6.404/76 e seção da lnstrução cvM 593, conforme
consta no Anexo Vl;

(d) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários
para tanto;

(e) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1. do artigo 6 da lnstrução CVM n.e 5g3,
tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros titularês de certificados de
recebíveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada,
controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo vll, em que
venha atuar na qualidade de agente fiduciário;

(f) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora ou com a Fiduciante que o
impeça de exercer suas funções de forma diligente; e

(g) ter analisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação, além
de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora

Y
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e contidas no Termo de Securitização, sendo certo que verificará a constituição e exequibilidade das

Barântias quando do reglstro das Alienações Fiduciárias de lmóveis na medída em que forem
registradas junto aos Cartórios de ReBistro de lmóveis competentes e do Contrato de Cessão quando

do registro nos Cartórios de Títulos e Documentos das sedes das partes, nos prazos previstos nos

Documentos da Operação. Por fim, segundo convencionados pelas partes nos contratos das

Alienações Fiduciárias de lmóveis, os lmóveis são suficientes em relação ao saldo devedor dos CRI na

data de assinatura deste Termo de Securitização.

9.3. lncu mbências do Asente Fiduciário lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos CRI;

(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercÍcio

da função o cuidado e a diligência que todo homem atívo e probo emprega na administração dos
próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administraçâo do patrimônio Separado;

(cl verificar a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis, bem como o

valor dos bens dados em garantia, quando ocorrerem, observando a manutenção de sua suficiência e

exequibilidade;

(d) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a

respeito do assunto de forma justificada;

(e) intimar, conforme o caso, a Emissora, a cedente e a spE a reforçara garantia dada, na hipótese
de sua deterioração ou depreciaçâo;

(f) manter atua lizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive, gestão
junto à Emissora;

(c) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta
operação, a administraçâo do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquidação do patrimônio separado, conforme previsto na cláusula 10.1abaixo;

(i) renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da
assembleia que deliberará sobre sua substituição;

(i) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às garantias
e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitização, diligenciando no
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sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(l) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos Titulares

dos CRl, bem como inclusão dos Créditos lmobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a

Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do Patrimônio Separado;

(m) notificar os Titulares dos CRl, no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, contado a partir da ciência

de eventual inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer obrigações financeiras assumidas neste

Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a garantias e a cláusulas contratuais

destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que estabeleçam condições que não devem

ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as

providências que pretende tomar a respeito do assunto;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no Patrimônio Separado;

(o) disponibilizar aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do Valor Nominal

Unitário dos CRl, realizado em conjunto com a Emissora, através de seu website;

(p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares de
CRI acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(q) fornecer à Emissora declaração de encerramento, no prazo de 5 (cinco) Dias úteis após
satisfeitos os créditos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime Fiduciário;

(rl convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de cRl, conforme prevista no
Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às assembleias gerais constantes da

Lei n.e 6.404/76;

(s) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que lhe
forem solicitadas;

(t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente
daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

(u) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o
fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante
o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mÍnimo abaixo:

(i) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de informações
periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os

(ii)
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

titulares dos CRI;

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da

Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos

titulares do CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

Emissora;

quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulação e saldo cancelado no

período;

resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRI

rea lizados no período;

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando

houver;

destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informações
prestadas pela Emissora;

relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;

cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora, Devedora ou Cedente,

neste Termo de Securitização

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; e

existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo
grupo da Emissora 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; f)

inadimplemento financeiro no período; e g) declaração sobre a não existência de
situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer
a função.

(viii)

(ix)

(x)

(x i)

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condlções nos âmbito da emissão dos CRl, o
Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de
securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos titulares do cRr.

9.4. Remuneracão do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário receberá
da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como remuneração, pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, durante o período de vigência dos CRI ou até
a liquidação integral dos cRl, (i) à título de implantação, será devida parcela única de RS2.5OO,OO (dois mil e
quinhentos reais) devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de integralização dos cRl, e (ii) à
título de honorários pela prestação dos serviços, serão devidas parcelas anuais de R$13.000,00 (treze mil reais)
para o acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fiduciário, devida em até 5 (cinco) Dias úteis após a
primeira data de integralização dos cRl e as demais a serem pagas nos anos subsequentes até o resgate total
dos cRl, atualizadas anualmente pela variação acumulada do rGp-M, ou na falta deste, ou ainda, na
impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro roto die, se necessário,
inclusive a remuneração (flat e recorrente).
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9.4.1. A remuneração definida acima e na Cláusula 9.4.2, abaixo, continuará sendo devida e

calculada pro roto díe, mesmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja

exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.2. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturação das

condições dos CRI após a Emissão, bem como a participação em reuniões ou conferências telefônicas,
Assembleias Gerals presenciais ou virtuais, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor
de RS550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado, incluindo, mas

não se limitando, à (i) comentários aos documentos da emissão durante a estruturação da mesma,

caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução de garantias, (iii) comparecimento em reuniões
formais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI; e (iv) implementação das consequentes decisões

tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corridos após comprovação da entrega, pelo Agente

Fiduciárío, de "relatório de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das condições dos CRI

os eventos relacionados a alteração (i) da garantia, (ii) prazos de pagamento e remuneração;
(iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado; (iv) de assembleias gerais presenciais ou
virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos relacionados à amortização dos CRI

não são considerados reestruturação dos CRl. No caso de celebração de aditamentos ao Termo de
Securitização, será devido ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R555O,OO (quinhentos e

cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais alterações.

9.4.3. No caso de inadimplemento dos Créditos lmoblliários ou da Emissora com relação às suas

obrigações assumidas neste Termo de securitização, todas as despesas em que o Agente Fiduciário
venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos lnvestidores deverão ser,

sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tais despesas incluem
os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas

ludiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da
inadimplência, enquanto representante dos lnvestidores. As eventuais despesas, depósitos e custas
judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares
dos cRl, bem como a remuneraçâo e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de
a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um perÍodo superior
a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRt para
cobertura do risco de sucumbência.

9'4'4' A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercÍcio da
função do Agente Fiduciário, tais como, exemprificativamente: pubricações em gerar (por exempro,
edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos cRt, ata da Assembleia Geral dos Titulares
dos cRl, anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre
outros), notificações, extração de certidôes, fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes
e alimentação de seus agentes, contratação de especiaristas, tais como auditoria e/ou fiscarização,
contatos terefônicos e/ou conference col/, assessoria regar ao Agente Fiduciário, bem como custas e
despesas cartorárias em gerar e reracionadas aos termos de quitação e acompanhamento das
Alienações Fiduciárias de rmóveis, conforme o caso, necessárias ao exercício da função do Agente
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Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será,

sempre que possível, comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

9.4.5. O pagâmento das despesas acima referidas será realizado mediante pagamento das

respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes
pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que

possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora na qualidade de administradora do
Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

9.5. Encareos das Remuneracões: No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações

previstas nas Cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre

o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em

atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento,

calculado pro roto die, se necessário.

9.5.1. As remuneração referida nas Cláusulas acima será atualizada pela variação acumulada do IGP-

M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na impossibilidade de sua utilização,
pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento

seguintes, calculadas pro-roto die, se necessário.

9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS

(lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PtS (Contribuição ao programa de tntegração Social),

coFlNS (contribuição para o Financiamento da seguridade social), IRRF (lmposto de Renda Retido na

Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário

nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

9.6. Substituicão do Aeente Fiduciário: o Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de

ausência ou impedimento temporáÍio, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de
vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses
eventos, Assembleia Geralde Titulares de cRl para que seja eleito o novo agente fiduciário.

9.7. Destituicão do Asente Fiduciá rio O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

(a) pela CVM, nos termos da leglslação em viBor;

(b) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de cRt, independentemente da ocorrência
de qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3
(dois terços) dos Titulares dos CRt; ou

(c) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de cRl, observado o quórum previsto no
item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 ou
das incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 acima.
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9.8. Deveres, Atribuicões e Res ponsabilidades do Asente Fiduciário SubstituiÇão: O aBente

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 acima e da Cláusula 9.7

acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável

e deste Termo de Securitização.

9.9. Substituicão Permanente: A substitui ção do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser

objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

9.10. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dos CRI em Circulação, estes

poderão nomear substltuto provisório do Agênte Fiduciário em caso de vacância temporária.

9.11. Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduclário, que criarem

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como

aqueles relaclonados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, inclusive a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstas nesse

Termo de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI

reunidos em Assem bleia Geral.

9'L2' Atuacão Vinculada: o Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo

sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulares
dos CRl, com pr'ometendo-se tão-somente a aBir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas pelos Titulares dos CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade

sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos

Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a

Emissora, indepe ndenteme nte de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos

Titulares dos CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução CVM ne 583,
conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei na 6.404176, estando este isento, sob qualquer forma ou
pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

9.13. Prêsuncão de Veracidade Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente
Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob
qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão
sob obrigação legal e reguramentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.14' Renúncia: o Agente Flduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e
aprovação do novo agênte fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar a
devolução de quaisquer varores recebidos referentes ao período após a sua renúncia.

CúUSULA DEz - TIQUIDAçÃo Do PATRIMÔNIo SEPARADo
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10,1. Liouidacão do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com relação às

obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas na Cláusula 10.4

abaixo, o Agente Fiducíário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imediata e transitoriamente a

administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos lmobiliários e os recursos porventura

mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado, nas hipóteses

em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar sobre a assunção da administração do
Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

LO.z. Convocacão da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo

Agente Fíduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares de CRl,

na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintes abaixo, e na Lei ns 9.514/97 para fins de deliberação das

novas normas e regras de administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou administração por

nova securitizadora.

10,3. Deliberacão Pela Liquidacão do Patrimônio Seoarado: A Assembleia Geral de Titulares de CRI deverá

deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua viabilidade
econômico-fina nceira.

10.4. Eventos o UE E nseiam a Assuncão da Administrac ão do Patrimônio Seoarado oelo nte Fiduciário
Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta operação, a critério
da Assembleia Geral de Titulares de CRl, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a
assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo:

(a) pedido de recuperação judicial, extrajudicialou decretação de falência da Emissora;

(b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias

previstas neste Termo de securitização, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio

separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mals de 30 (trinta) dias, contados da

veríficação da mora ou do inadimplemento. sendo certo que a liquidação do patrimônio separado
dependerá de decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentido; ou

(c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das obrigações
pecuniárias previstas neste Termo de securitização, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de verificação da mora,
caso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada,
ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia útil. \'
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CúUSUTA oNzE - ASSEMBLEIA GERAL

11.1 Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral de Titulares de CRl, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares de CRl.

L1.2, Convocacão: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agente Fiduciário,
(ii) pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, lOYo ldez porcento) dosCRl em

Circulaçâo.

11.3, Forma de Convocacão: Observado o disposto na Cláusula 11.2 ecima, deverá ser convocada

Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a
Emissora, na qualldade de titular dos Créditos lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos
estabelecidos na CCI ou em quaisquer outros Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRI

deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora.

LL,4. Prazo para Realiza cão: A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser
realizada com no mínimo 20 (vinte) dias a contar da data da primeira das 3 (três) publicações do edital relativo
à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da primeira das 3 (três) publicações do edital
relativo à segunda convocação, caso a Assembleia de Titulares dos cRl não tenha sido realizada na primeira
convocação.

11.5. Manifestacão da Emissora e do Asente Fiduciário: Somente após definição da orientação pelos

Titulares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares de CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer
seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma prevista nos
Documentos da Operação. Caso não haja quórum necessário para a instalaçâo da Assembleia Geral de
Titulares de CRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente Fiduciário
poderão permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não
será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares dos CRl, não podendo ser imputada
à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer respo nsa bilização decorrente de ausência de manifestação.

11.6. es o nsa b iiid a Emissora: A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos cRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se
conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado
e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares dos cRl por ela manifestado, independentemente
dos eventuais pre.juízos causados aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

L1.7. Leeislacão Aolicével:Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRt, no que couber, o disposto na
Lei ns 9.514, bem ccmo o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de
acionistas.

lnstalacão: A Assembleia Geral de Titulares de cRr instalar-se-á, em primeira convocação, com a

\'

11.8.
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presença de TitulaÍes de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em

segunda convocação, com qualquer número.

11.9. Votos: Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRl,

sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares dos CRI ou não.

11.10. Quóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar em

conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

11.11. Presenca da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legals da Emissora nas

Assembleias Gerais de Titulares de CRl.

11.12. Prestacão de lnformacões: O Agente Fiduclário deverá comparecer à Assembleia Geral de Tltulares
dos CRI e prestar 3os Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora, o

Agente Fid uciá rio e/ou os Titu lares dos CRI poderão convocar qua isquer terceiros (inclusive, a Devedora), para

participar das Assembleias Gerais de Titulares de CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for
relevante para a delíberação da ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, a Devedora e/ou suas

partes relaciona das não pode rão pa rticipar do processo de deliberação e apuração dos votos dos Titulares dos

CRI a respeito da respectiva matéria em discussão.

11.13. Presidência: A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a

tenha convocado, respectiva mente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; ou (iii) ao Titular do
CRI eleito pelos Titulares de CRI presentes.

11.14. Quórum de Deliberacão: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou nos

Documentos cja Ope ração, tcdas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação, por maioria simples
dos CRI presentes na Assembleia Geral de Titulares de CRI e, em segunda convocação, por qualquer número.

11.15. OTUNS u a lifica dos Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou nos
Documentos da Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em relação: (i) às
datas de pagamentc dcs iuros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amortização de principal;
(ií) à forma de cálculo da evolução financeira dos CRl, os Juros Remuneratórios dos CRl, a amortização de
principal e o Valor []ominal Unitário; (iii] ao prazo de vencimento dos CRt; (iv) aos Eventos de Liquidação do
Patrimôn io Se pa ra d o; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) aos Créditos lmobiliários, representados
pela CCl, que pcssa impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vii) às Alienações Fiduciárias de lmóveis que
possam comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez, incluindo sem limitação, a
substituição das referidas Alienações Fiduciárias de lmóvêis, exceto no caso da definição da ordem e da forma
da excussão das AlienaÇões Fiduciárias; (viii) aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias
de Titulares de CRi; ()x) realização de qualquer amortização extraordinária ou resgate antecipado dos cRt;
(x) qualquer alteração às previsões referentes à amortização extraordinária ou resgate antecipado dos cRl;
(xi) qualquer liberação específica com relação a um inadimplemento da Devedora (sempre considerando que
qualquer liberaçãc de rm evento, numa data específica, não significa liberação de fatos posteriores), deverão

u
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ser aprovadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares dos CRI por Titulares de CRI que

representem maioria sim ples dos CRI em circulação e em qualquer convocação subsequente, por Titula res dos

CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI presentes à referida Assembleia Geral de Titulares
dos CRl, desde que os presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos CRl, em segunda convocação,

Íepresentem, no mínimo, 50% dos CRI em circulação.

11.16. Dispensa oara lnstalacão: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será

considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que comparecerem todos os Titulares
dos CRl, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

11.17. Disoensa: E dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulares dos CRI

sempre que tal altersção decorrer exclusivamente: (i)quando tal alteração decorrer exclusivamente da

necessidade de atendir,]ento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da

CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro,

de digitação ou aritniético; e (iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais da Emissora e do Agente
Fiduciário, tais conrc a iteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer

custo ou despêsa adicionai para os Titulares do CRl.

11,18, Encam in hô me nto de Documentos para a CVM As atas lavradas das Assembleias Gerais de Titulares
de CRI serão êncarninhaCas somente à CVM via Sistema de Envio de lnformações Periódicas e Eventuais - lpE,

sendo que sua pubiicação em jornaís de grande circulação não será necessária, exceto se a Assembleia Geral
de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso.

cúusuLA DozE - DEspEsAs DA EMtssÃo

L2.1. Em virtude'.ja securitização dos Créditos lmobiliários representados pela CCl, bem como diante do
disposto na lei nç 9.5L4/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM, que estabelecem as obrigações da
Emissora, será devido à ãmissora, durante o todo o período de vigência dos CRl, taxa de administração, no
valor de RS3.000,00 (três mil reais) ao mês, atualizada anualmente pela variação acumulada do lGp-M, ou na
falta deste, ou arr:da, na i!'npossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro
roto die, se necessário, a ser paga à Emissora no 1e (primeiro) Dia Útil a contar da data de subscrlção e
integraiizaçãô dcs CRl, e as demais na data de verificação dos meses subsequentes até o resgate total dos cRl
("Taxa de Adm in isrracão").

72.L.1. A rernuneração definida nesta cráusura 12.1 continuará sendo devida, mesmo após o
vencirne.rt3 dos cRr, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de créditos rmobiliários
inadimplioos, remuneração esta que será carcurada e devida proporcionarmente aos meses de
atuação cia Ém issora.

12'1'2. Caso a Devedora atrase o pagamento de quarquer remuneração prevista nesta cráusura,
estsré sujeiia e murta moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o varor em
atraso, beín comc a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o
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valor em atraso, calculados dia a dia.

12.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de tntegração Soclal),

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), |RRF (tmposto de Renda Retido na

Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas

alíquôtês vigentês na data de cada pagamento.

12.1.4. Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham

a incid ir sobre os lmóveis e/ou sobre os empreendimentos edificados nos respectivos lmóveis, poderá

a Emisscra 'azê-lo, com recursos do Patrimônio Separado, desde que previamente aprovado pelos

Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRl, ficando a Devedora obrigada a

reeÍrbolsá-la das quantias despendidas, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis após recebimento de

notiÍicação ei'icâm;nhada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, sob pena de, sobre tais quantias,

incidir os encaí8os moratórios previstos no Contrato de Cessão e nos lnstrumentos Particulares de

Alienação Fjducrária de lmóveis, conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI

nos ternrcs Cesia Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na Cláusula 11.14 acima.

L2,2. Des oesas io Pa trl'nônio Seoa rado São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a) as ciespesas com a gestão, cobrança, contabilização (registro contábil independente),
auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos lmobiliários e do Patrimônio
Separado Ê o.rtras despesas indispensáveis à administração dos Créditos lmobiliários;

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador, lnstituição
Custodiante, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com
procedí:nenros iegais, incluindo mas sem limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas para
resguardar os jnteresses dos Titulares dos cRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou
relacionados a i'saiização dos Créditos lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que deverão
ser, sernpre que pcssível, previamente aprovadas e pagas pelos Íitulares dos cRl. No caso do risco de
sucumbência, o Ágente Fiduciário poderá solicitar garantia aos Titulares dos CRl. Tais despesas
incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas
juc'ciárias ias ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente
Fiduciár'lc e/ou contra a Emissora intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem
prejuizos o.: risccs financeiÍos, enquanto representante da comunhão dos Titulares dos cRl, ou
Em issora clos C,1l;

(c) as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia
Geral dos iiruieíej dos cRr, ata da Assembreia Gerar de Titulares de cRr, anúncio de comunicação de
dispcnibllii;de do relatório anuar do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extração de
certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transporte, arimentação, viagens e estadias, contatos
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telefônicos e/ou conÍerence col/, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário e da

Emissora, durante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo Patrimônio

Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

(d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de

cálculo receitas cu resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado;

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser criados

e,/ou majcr ados or que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

recônhecica, de fori'na a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários;

(f) as pe:'das, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados ?ea ;uiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou
indlretameíte, Ca emissão dos CRl, exceto se tais perdas, danos, obrigaçôes ou despesas forem
resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus administradores,
empregad;s, cúnsultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final
proferic: p€ rc -ützo competente;

k) todcs os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
TltLrlaíes rlos CRI; e

(h) demais despesas previstas em lei, na regulamentação aplicável, ou neste Termo de

Securitizaçãc.

72.1. Desoesas Suoortadas oelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se

limita ao Patrimôr,c Separado, nos termos da Lei ne 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente
para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 72.2 acima, tais despesas serão suportadas pelos
Titulares dos CRl, na proporção dos cRl titulados por cada um deles mediante aporte de recursos do
Patrimônio Sepa ra dc.

12'3.1. As ;espesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos lmobiliários, representados
pela CCI c,ue remLrneram aos cRl objeto desta Emissão, conforme o presente Termo de Securitização.

12.4. Reso onsa brlioad es dos Titula res dos CRI : Observado o disposto nas Cláusulas l2.Z e lZ.3 acima, são
de responsôb lidad. ccrs titulares dos CRI

(a) eventuais despesas e taxas rerativas à negociação e custódia dos cRr não compreendidas na
descricãc da Clár,suia i2.1 acima;

Y
(b) todos os custos e despesas incorridos para sarvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Titulares Cos CRt, observada a Cláusula L2.4-L e 12.4.2 abaixo; e
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(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo, mas não se

limitândo, àqueles mencionados na Cláusula 13.1 abaixo.

12.4.1. No caso de tÍansferência da administração do Patrimônio Separado para outra entidade que

opere no Si!tema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas neste Termo de Securitização,

os recursJs :ecessá:ios para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias à

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRl, deverão ser, sempre que possível,

p!'eviamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de

C?i detiCc- r'a d::a da respectiva aprovação.

12.4.2. Aocrte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com as obrigações

de event,.rels aportes de recursos na conta do Patrimônio Separado, para custear eventuais despesas

necessária: a satvaguardar seus interesses, e não haja recursos suficientes no Patrimônio Separado
para fazer frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a realizar a compensação de eventual

Rernunera:ão a iuê esse Titular dos CRI inadimplente tenha direito com os valores gastos pela

Em:ssora e,'c- pe,o Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimplentes com estas

despesas.

L2.5. Recursos :\:ecentes após Paqamento das Desoesas: Se, após o pagamento da totalidade dos CRI e

dos custos oc Patr:r-í,ô1ic Sepaíado, sobejarem Créditos lmobiliários seja na forma de recursos ou de créditos,

tais recursos e/cu creditos devem ser restituídos pela Emissora à Devedora, conforme sua proporção sobre

os Créditos lmobiliárics à época, sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos (incluindo

seus renCimentcs :.riuos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais

oriundos destes :ê jdimenics.

cúusuLA TREZE - TRATAMENTo TRIBUTÁR|o ApUúvEr Aos tNvEsTlDoREs

13.1. -fratameitl .I,ibLr:ário Aplicável aos lnvestidores: As regras gerais relativas aos principais tributos
aplicáveis aos investimentos em cRl encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos abaixo mencionados
são de responsabii,JâC: d,ts ln!esridores. Cada lnvestidor deve avaliar os impactos tributários relativos ao seu
investimento em CRl, não devendo considerar unicamente as informações contidas abaixo. Recomendamos
que cada Investico,' ccns.rlte seus próprios assessores quanto à tributaçâo a que deve estar sujeito na
qualidade cle Tituiar Ce CRl, levando em consideração as circunstáncias específicas de seu investimento.

13.1.1, inv:s tidô íes Resídentes Ou Domicilia dos no Brasil

cor.io regra gê,-4,, os rendimentos em cRr auferidos por pessoas .jurídicas não financeiras estão
sujeitos à inc,cência do rmposto de Renda Retido na Fonte (,'rRRF,,), a ser calculado com base na
apli:açãc c.: aricuciãs regi'essivas, de acordo com o prazo da apricação geradora dos rendimentos
tributáveis: (a) até 180 dias: aríquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: aríquota de 20%; (c) de 361 a
72c d ias: :iÍ;rcia dê r7,5% e (d) acíma de 720 dias: aríquota de 1s%. Este prazo de apricação é contado
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da data em que o rêspectivo Titular de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1e da

Lei na 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação

corno pessca risica, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,

sociedade ce seguro, de previdência privadâ, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários

e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou

investidcr êstranBeii'c.

O IRRF reai.lc, .ra forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas com base no

lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando

o dlreito à C:duçãc do IRPJ apurado em cada período de apuração (artigo 76, lda Lei ne 8.981, de 20

de janeiro de 1995 e anigo 70, I da lnstrução Normativa ne 1.585/2015). O rendimento também deverá

ser ccmpu':.fc :a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e

adicionai d: LC9L., sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente

a RS240.CCJ,00 i C,]zentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas

não finanaÊ.,'as, :orresponde a 9%.

A partir Je l! :ê julho cie 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras

tributadas jla 3 s:stemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas
cie 0,65?í € .ii.j, r3spêctivamente (Decreto ne 8.426, de 1e de abril de 2015).

Cor: reiação aos ,.-vestimentos em CRI realízados por instituições financeiras, fundos de investimento,
seguraclo:as, e rticlaces de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar
abertas, aÉlér.:ias d3 fcmento, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e
valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF.

Nãc oL,sran;e a is:nção cje retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em cRl
poi'essas e.l jaces, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo lRpJ,

à aiÍqrcta de'i5% e aciicional de 1o%; pela csLL, à alíquota de 20% entre le de setembro de 2ot5 e
31 de dezenbro ce 2018, ou no caso de cooperativas de crédito, à alíquota de l7%, e à alíquota de
1,5% a çzr1ti c€ 1: de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 3e da Lei ne 7.6g9, de 15 de dezembro
de 19E8, e cas;lterações trazidas pela Lei ne 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015. As carteiras
de fu,rcios'i:.r,\estimentos estão isentas de rmposto de Renda (artigo 2g, parágrafo 10, da Lei ne
9 532/97', .l deÍlais, no caso das instituições financeiras e determinadas entidades definidas em lei,
os iencim:;iics dscori'êntes de investimento em cRr estão potencialmente sujeitos à contribuição ao
PiS e à CCFlljs :s dliquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.

Pai'a as p3ss.:i flsicas, desde 1" de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por apricação em cRr
estãc :sen:cs ce i:nposto de renda (na fonte e na decraração de ajuste anuar), por força do artigo 3",
inciso L, ii _:i :q 11.C33/04. De acordo com a posiçâo da Receita Federal do Brasil (.,RFB,,), expressa
no arti80 55, pa,'ágrafo único, da rnstrução Normativa da RFB ne 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal
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isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRl.

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou
seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso ll, da Lei ne 8.981, de 20 de
janeiro de i9-Ô5. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está

dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71

da Lei ne 8.9E1, Ce 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei ne 9.065, de 20 de junho de

199 5.

13.1.2. InYesi;icres Residentes ou Domiciliados no Exterior

Corn relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em CRI

no país cie acordo com as normas previstas na Resolução CMN np 4.373, de 29 de setembro de 2014,

os rerdin-.3ntôs a,.Lferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para

o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida,

assim ênterCi0cs aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferlor a 20% ou

cuja legislação ,^.ão permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas

jt-rr'ídicas, :i, à sua iit,.:laridade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a

A despeits oeste ccnceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas
"Jurisdiçãc l. lriJrlação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1e da lnstrução Normativa da
Receire :eie,'ai do Brasll ns L.037, de 04 de junho de 2010.

Rer.diíÍ-'er:cj cbtiCos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no exterior em
investrr ectJ er-,, cRl, por sua vez, são isentos de tributação, inclusive no caso de investidores
reside :tes .- : . r.rrrsl ição de Tributação Favorecida.

13.1.3. ln-, ocst o scbre Ooe racões Fina nceiras ílOF)

linoos:c sc:re 3ce i'acões Financeirâs d Câmbio

Regra gerai, as c'perações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercadcs iinanceiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na Resolução CMN
ne ,,.-373. r= 23 c; ietêmbro de 2O!4, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as
operações de cámbio relacionadas aos investimentos em cRr, estão sujeitas à incidência do
loF/câmir: à aríqi:ta zero no ingresso e à aríquota zero no retorno, conforme Decreto ne 6.306, de
14. de oezemlr: de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câ,bio pode
ser:n:jcra:3 3 q-órquei'tempo por ato do poder Executivo Federar, até o percentuar de 25% (vinte e
cinco poi'cenÍo), rerêtivamente a operações de câmbio ocorridas após esta eventuar arteração.

as com Títulos e Valm oc sia i.J ríe 3:er: cõe Financeir
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As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do |OF/fítulos, conforme Decreto ne 6.306, de 14

de dezembro de 2OO7 , e alterações posterioÍes. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser
majorada a qualquer tempo por ato do Podêr Executivo Federal, até o percentual de 1,50% ao dia,

relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

CLAUSULA QUA;CRZ! - P:JBLICIDADE

t4.7 Publicidade: Cs fatcs e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados os atos e fatos
relevantes da admínistração ordinária da Emissora), bem como as convocações para as respectivas

Assemble:as 3:ra: c,e T.:-la!':s de CRl, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que a

Emissora pu blica seus a,os societários, sendo certo que, todas as despesas com as referidas publicações, serão

arcadas pe c Pat'i, rôq,f Sepa:a do.

L4.2. As cer:a.i .r,.cr;r :çies periódicas ordinárias da Emlssão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão

disponibilizadas ac r:::cado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de
informações pe ,óoi.as 3,"venluais dâ CVM.

cúusulA eijii.rzE - REG,srRo Do rERMo DE sEcuRtflzAçÃo

15.1. Reqisirc ü' r::r,rc ie Securitizacão: O presente Termo de Securitização será registrado na lnstituição
Custodiante em até 1 (um) Dia Útil, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei ne 10.931/04, ocasião
em que e rnstitl, ç;3 C- s:tj.ante emitirá a declaração constante do Anexo V a este Termo de Securitização.

cúusuLÁ DEzEsr:1s- ii 3T.:tcAçôES

15.1.

válida

Fid uci

:l3i as cornunicações entre a Emissora e o Agente Fiduciário serão consideradas
s a partrr do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que a Emissora e o Agente
áric v:rr. - . :'tc:i:1-, Êot.escrito, durante a vigência deste Termo.

Pori a t :,-ta.'a

H AB i TAS EC 5 ECU ii:TiZADORA S/A

Avenisâ ôr.jaC.,..J Fai::a Lima, np 2.894,59 andar, conjunto 52,

São Paulo, SP CEP 01451-902

Ar.; \'ia..c' i...iro do Valle e Controladoria e Backoffice
e-n, 

" 
il: rr,' . ;ílr-.ari':asec.com.br/ monit oramento(a habitas ec.com.br;

Com u n iae ae5:

Tel..55 ilt ::,JI c902

Porc : ttg:: e. cLtat:tio

OLi,./EIF.i .''i!ST :.-..\iSTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBITIÁRIOS S.A.
A./en':ra i:-rt -r.f i.e;..as, n9 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, 1 - CEp 22640-702
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At.:Antonio Amaro e Monique Garcia

e-mail: gerl.agente@oliveiratrust.com.br

Tel.: (21) 3514-0000

16.2. ConsiCeracão cias Comunicacões: As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas

com "aviso de rece :ir.::,:o" expedido pela Em presa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços

mencionados n-'ste lei-rno de 5ecuritização. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de

indicativc írec,tc ::r , :c :eia máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser
encaminhadJs pa:" :s enclere;os acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança
de qualquer dos -' cÊíe;cs :cinra deverá ser comunicada tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário

caso tenhar.'') seus LrncÊ:eços al:erados.

cúusutÁ D EzE:s:Tr - i:scos

17.7. Riscos: O .:'=sIi:rento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisâdos
independentemen:2 pe ii potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos, relacionados,
exclusivanre.-i:. a:; CR . : 3s:íutura jurídica da presente emissão:

(ai F.,scc ll üeleiioracão da qualidade de crédito do Patrimônio Separado ooderá afelar a

c oecii::i: Ja c lli ssora cie honrar suas obfl cões decorrente s dos CRI : Os CRI são lastreados nos

amento Condicro oeDeSqontinui dade : As fontes de recursos da

créliios .r :rD. ,á, ir:, os quais foram vinculados aos cRl por meio desle Termo de securitização, no
qual foi i.rstrtl-,oo o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio SepJrado. Os Créditos lmobiliários
T3oreseÍilzr.) c,,,d ics detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio Separado constituído
em Íavc'c j j .-,:..a,-es Jos CRI não conta com qua lq uer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

Assim, : re:eci.nento integral e tempestivo pelos Titulares dos cRl dos montantes devidos depende
c. pâ3af;.: :o;rj cíédiros Imobiliários pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dosvalores
cecc-.-e'':-s..j.; :P'1. .A ccorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da
Devedora podÊião afetar negativamente a capacidade do patrimônio separado de honrar suas
cb::gaçõe. r: iJ; iúnge o pagamento dos CRI pela Emissora.

No .ês:: ;,' .:e: ir-1É ernentô dos créditos lmobiliários pela Devedora, o valor a ser recebido pelos
TilL.la es oi)5 :lr ,lf,derá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado.
NestÊ cjir, .e:r o patiimônio separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de
recirsos p:.a sar sfação dos interesses dos titulares dos CRl.

(b) l.s-o:,i:t ,:i,,os ao Pa

Ernrs:o" iJr.a .,i'rs oe pagamento aos Titurares dos cRr decorrem direta ou indiretamente dos
pagar:eri-5 c:r :rédrros rmobiliários. os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem
ocorrer pcitei.crrnente às datas previstas para pagamento de iuros e amortizações dos cRr, podendo
c3rsêr 6rr,r)r' ,-.:c;ce do fruxo de caixa esperado dos cRr. Após o recebimento dos referidos
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recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial

ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRl,

a Em isso ra não dispoíá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais

saldos aos ritulares dos CRl.

(c)

Lqu

que

d esl

até

(a)

B,a,t.a =.q;-dezfojVlercado S€çuDdário: O mercado secundárlo de CRI no Brasil a presenta baixa

idez e rã: l-.i renhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI

períiiia sLa alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo

investimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades para

ociá :,: .,o -':.c:do secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI

3 )3--a . = \. r:. xentc Final.

ex stência de Credores Privileeiados : A Medida Provisórla ne 2.158-35, de 24 deat

agosto o.: 2l)01. :r,:ria em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabelêçam a

aietaçãc c, : s.;.ração, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem

efeitcs co;r i-eiação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto

às garanli.. .r :-irs r:r./i égios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que

"ces.af:,:;::;e'r:.?.:cemrespondendopelosdébltosali referidos a totalidade dos bens e das rendas

dc s..r1e L: i-:js :,r, j:r espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação

Po: i::ç: li ',:; ri: acirna citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes, não obstante
serÊ.i, c!ji.-: :. t;.i,mônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e

prs vij: -.i .:,os re E misso ra e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas

físicas e j'; cic:s pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas

de reipc,-r,:, i:-",,e soiidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
ex;sten.3i:-:r --: s.rsos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares
Cos Ci.:. ::: ioi::r" privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos lmobiliários, em caso de

falência. \lrjt" .ri.r jiese, é possível que Créditos lmobiliários não venham a ser suficientes para o
pâgêí.'re,r:-r tr.j :. ocs CRi após o pagamento daqueles credores.

(ei F..::J := r ãc :eaiizacão da carteira de ativos : A Emissora é uma companhia emissora de títulos
represenl..:,.,cs:1. c:éditôs imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de
crác i.io. ,rr,:::,, j -i:s a,-.'avés da emissão de cRl, cujos patrimônios são administrados separadamente.
O Patrimôr:.o S3parado tem como principal fonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma,
q-alqr.:e. :. .:::. .:. :a:a dcs Créditos lmobiliários pela Devedora e/ou pelos Fiadores poderá afetar
ne3êt.',ai- -=. :.j a .apac:cade da Emissora de honrar as obrigaçôes decorrentes dos cRl. Na hipótese
da.É.-.-is.:.-r:.:::cllradainsolvente,oAgenteFiduciáriodeveráassumiracustódiaeadministração

oos c,'eo.:L:- nr:c ii,iics e dos demais direitos e acessórios que integram o patrimônio separado. Em
Asselnblê]. .ê .r rs T,tJlarês dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do
P::r'mô:, ; j;;,..;; 'r tru cptar pera riquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento

tâ :.1.lsscra perante os Titulares dos CRIdas cr.-16.., ii!
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(f) Falência, recuoera cão iudicial ou extraiudicial da Emissora : Até que os CRI tenham sido

integralmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou

extra.judicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio
Separado sobre os Créditos lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,
previder,c i'ias 3 trabalhlstas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários, principalmente em razão da

falta de ju'sp,'r,iên.ia signiÍicativa em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(g)

cia

soc

aut

(i)

fir
frla n:e

esi.p.rir

da poe c

t: n8e a

li, v:s1. c

c,spcsrç

eqistro de Comoanhia Aberta: A sua atuação como Emissora de CRI depende

manuL:',çã,: dí se- Íegistro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações

.e:á:ia:. l.:: : a;n sscrê não atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua

crizaçãc oocerá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRl.

rú. n ur _. i.cão lc R

: O capital atual da Emissora poderá não ser

srfiai:-.i- :..-. s-:i ,uturas exigências operacionais e manutenção do cresclmento esperado, de
fcrma c,c,e r :l:'rjjJri pode vir a precisar de fonte de flnanciamento externas. Não se pode assegurar
que haverá cis:c.ibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as

co nd içõe : , .: -. ::. : :acão poderia m afetar o desempenho da Emissora.

(r)

r:ir r'.sr.ic ir Ernissora e

i, .-.r,rJr-:.r i:.a cie uma E q uipe Qualificada A perda de membros da equipe operacional da

Em.sso;a €./cu -- s.i: incapacidade de atrair e mânter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso
reLe\.'.nt: !.] . . :s a, ,,idades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da
Emissora p,'cvem oasicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe
especlaiita";i .::: o.-,g:acão, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,
op€,ia.:c:,.. -- :. -'Í -a jo lógico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes
Ca eq,:,:: : ; , .c::lrc,Jade de atrair novos talentos poderia aÍetar a nossa capacidade de geração de
resui:: o;.

-.:.(.i:: r. : !e:uriscrudência Firmada Acerca da Securitizacão : Toda a arquitetura do modelo
,., :::.t^::c e.;urídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações
- as aríãves ce contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, em razão
a r =ir:i: ace e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que
es.: : .- r .: : ceracão financeira, em situaçôes de estresse poderá haver perdas por parte dos
.'e.. t. -.).),ê oecorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as
le, ,or.r,:la: iôs documentos desta operação.

(ki presente emissão de CRI tem o caráter de ,,operação estruturada,,; desta
fc:;:ep.:;'-,r--::rísricasinerentesaesteconceito,aarquiteturadomodelofinanceiro,econômico
e;urídicr-.cÍ'i:'Je,: Lrr ccnjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipurados através de
conrrêrc s p L b l :os c ' privados tendo por diretriz a regisração em vigor. No entanto, em razão da pouca
r:a':urid:cr- .' : i,:i-: ce tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasireiro no que tange às
operaç3:. ,: ri,, ;;le:á haver perdas por parte dos Titulares dos cRl em razão do dispêndio de
te".-.;: : -a:_-r,:j.

i: a. i.is-iütira:A
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(t) Efeitos da Elevacão Súbita da Taxa de Juros A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a

demanda dcs investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que

tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação

da taxa de jLrros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

(m) pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou majoraçãoF,is:L T, i! Jtario: Este

dê r,- but.:, n:1,: .Lr'-er'pretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a

incidê r cia (:e l -ra rsq.er ti',butos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos,

ainda que .e a: vls a operações já efetuadas.

ão tributária do Brasil ooderão afetar adversamente os resultados

ope::cior a . ca :,: sscra: O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal,
que afet.:r: is p:.-t::p,antes do setor de securitizaçâo, a Emissora e seus clientes. Essas alterações

incLuem ^.r,,da.c3s nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja

arrecaoa:4. : . .;r:o:iada â determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas

r:eliia. a-.rL:i:t i!.sr.rltar em aumento da carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,
i:.fl.]enc -..- ::.' -:i. i,,,iJade e afetar adversamente os preços de serviços e sêus resultados. Não há

8aJ'antias üi' .l-ê ' :r-lssora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as

o;r.g:Çõr-. : is- ' ....s junto aos titulares dos cRl por meio dos cRl se ocorrerem alterações
si3iri::, .... ij l,-.-tcs aplicáveis às suas operações.

-.-3tnil-ri .là :êÊl s lac

i;:.r: e.. ;. ,-,ção da Disoensa de Resistro da Ofena e de Contratacão de lnstituicão
li.ra ír,rea : :.,i I lj:-:a ccs CRl, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM nos
têiÍr.s ::. ::ri;l 5i. ri, da lnstrução CVM n-o 400, de forma que as informações prestadas pela
Devedor'a, p-rcs t.aoores, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário não foram objeto de análise pela
r::'erida : . . - .'- " -e jer:1. Adicionalmente, a dispensa de atuação de uma instltuição intermediária
ra :,.i : . ,:: ::: !i. oajeto da oferta pode representar riscos adicionais à oferta por não contar
cor. -.:3 i:.::.:i .Çãc in:erm:diária na análise dos documentos da solbrasil, dos Fiadores, da Emissora,
ben: :onl : ts jeflais pôrticipantes da Oferta e da própria Oferta.

(p) iitizôcão ExtraordináriaouRe ssate Ante ado: Os CRI poderão estar sujeitos, na
fcr';r- 'r-,., .^j '.::e iêrmo de securitização, a eventos de amortização extraordinária parciar ou
resg,arÊ -':.--.r,,-,r. :ctôr. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de
reirves:i:': :c iJ.. parte dos Titurares dos CRr à mesma taxa estabelecida como remuneração dos
cRi.

(qi

-.e r..li

-.ecessidacie de rea lizacão de rtes n Conta Patri nio Seo do:
Cc;sij:,'.. :, ;,,1'e -:sponsabilidade da Emissora se limita ao patrimônio Separado, nos termos da
Let ae 9.:ir '197 , .aso o patrimônio separado seja insuficiente para arca r com as despesas da Emissão,
tais o:spêi:: :eí:i sLrportadas peros Titurares dos cRr, na proporção dos cRr titurados por cada um
ce,esÍ're-'..-:.':trosrecursosdopatrimônioseparado,nostermosdacráusural2.4desseTermo

Â :i:
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dê Securit;zação

(4 RLSCO de ausência de Quórum oara deliberacão em l\ssembleia Geral: Determinadas

deliberações nc ámbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem

aiir.',,aios I -3spectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberação pode não

ser aprovada, o que poderá impactar os CRl.

(s) li j il rcierêLrLÊ à lirnitacão do escopo da auditoria realizada A auditoria jurídica realizada na

p:ejêr-'-: .',.-.-.s:l: Je CRI lirnitou-se a identificar eventuais contingências relacionadas aos lmóveis, à
Devedo:l '. ,r SPa, :ssirn corno eventuais riscos envolvidos na constituição das Alienações Fiduciárias

de lmóv: : .ãc renCo como finalidade, por exemplo, a análise de questões legais ou administrativas,
arlbiênrri - - i- -e i:: strução relativas âos lmóveis, ou aos antigos proprietários dos lmóveis. A não

rea.::aç: c :,., :-.:r:cria jurícjlca completa, conforme acima descrito, não confere a segurança desejada

ccnl :'rldç: j à .ita =usêrc:a de contingências envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóveis,

poderio ...r-<i -:.-..e.luízo êos Titulares dos CRl.

(t) :--,: .:-:.:ieí'lClA da Garantia Real lmobiliária : Possíveis variações no mercado imobiliário
pcclerl:, . /: l'ir: :r:ii3, iri ipactar o valor de mercado dos lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias

cê rr-.c!...- i 'c 
I '- -.. pos.ri'Ja ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço no

me:cacic .:"rrr, ar'.c estão vinculadas predominantemente, mas não exclusivamente, à relação entre
a demar,: r i,. -íeit:r ie imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação, obsolescência

e 3cê.iu1ç-, rl . i-:ras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários.

i: cor'istitulcão da Alienacão Fiduciária de lmóveis e da sa rantia fideiussória: Na

pr'ês:.^:i : .i . , - e:: 
-e.tias cutorgadas nos termos dos contratos de Alienação Fiduciária de lmóveis

e:.: a-r.: . .] :: '-::.ãc não se encontram devidamente constituídas e exequíveis, na medida em que

os reÍerllcs .Jr-r.13ris não foram registrados no cartórios competentes. Os prazos para obtenção dos
reieridc, ..i5::J: :.ic:-,tram-se especificados nos respectivos instrumentos, desta forma, existe o
rls:.ucr.:.)!.:j":l;ocraciaeexigênciascartoráriasou,eventualmente,deimpossibilidadena
cc.-.pie,: :r.-J- i,,.Çã. ras referidas garantias. Assim, tais fatos podem impactar negativamente a

cev.f,: .a sri:u ;à: : ccnsequente excussão das referidas garantias caso as condições acima não
se,aLr ií [ : ,': .a:s.

(v)

al r

CR

L€ Lls CRi também poderâo estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos
!.cs .r1 .'{.r .]r'r jj. tais ccrno moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos
i,ai.-..,;.,..: _ica econômica, decisões judiciais etc.

CLAUSULÀ DEZC:--.: ;. i.r,--,iiçõEs FtNAts

18.1. Nãc s: ,: :l :-- : :;rrú:cia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitização.
Dessa forma, nenh:;r atraso, cmissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio
que caiba :: ...: - : - ...: i-.c :,icu aos Titulares dos CRI em razão de qualquer inadimplemento das
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obrigações da Em ssora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma

renúncia aos mesT.r.os ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de

quaisquer outras obrigaÇões assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante

a qualquer outro inadinrplemento ou atrãso.

14.2, O preser:,e TÊ -!'ri,l de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a
Emissora e f .Àg€r:: 'r-,c.álio, bem como seus sucessores.

18.3. O presenre -err':c e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados com o

consentiT,lento :,(! í:is: e ,ior escrito tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário, mediantê aprovação

dos Titulai'es J,:. a i. i: (.i3..r pelo disposto de outra forma acima), atuando por seus representantes legais ou

procuradores deviCamen:e autorizados.

18.4. A Er.',rsjo:j I : .,\5Ê;rtê Eiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo constitui título
executivc êxt'ã,-. i .. .i r::-ri'rcs dos artigos 784, 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

18.5. Se um"

aspecto das .:ls

serão afetaLéi L

- 1, : r:1;. r;.t.3sições aq u i contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em q ualquer
.! ,.i\ê,:. , ,,/;iiCaCe, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui contidas não

e a> a q Ja lq uer título

18.6. C lóÊ-.ir:.---i.. -'r.e:cc;de perante osTitulares dosCRI pelos prejuízos que lhes causar por culpa

ou dolo rr: '.tÉr. -.-) .-.:as',.Jrções, conforme decisão transitada em julgado, da qual não caiba mais

recursos.

cúusuLA r:zE J - . : .. :*ssiFrcAÇÃo DE Rrsco

19.1 Cs Ct.t cDl:':c cesia emissão não serão objeto de análise de classificação de risco

CúUSULl .j:I.: . ..-l;

2O.2. ExecuaaJ :

2o,1. FJrc. ,1 : - rjc ': i' -i Ágênte Fiduciário elegem o Foro da comarca de são paulo, Estado de são paulo,

como o único com0ê:ente para dirimir todo litGio ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de
SecuritizâÇâc, ii .- .- j.-.-,r:râ e qualquer outro, por mais especial que seja.

iÍrssora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo, requerer a
execução especiíic r ja: o:r;gações aq ui assumidas, conforme estabelecem os artigos 536, g06, g15 e s01 do
Novo Cóa.go te

opresents .:.'r.o i . -.c,:r r'Liza ção é firmado em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas)

São Paulo, 22 de Novembro de 2017

testemu n i:as
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pÁowa or asgNarutAs Do TERM1 DE sEcuRtTtzAçÂo or caÉotos MoatuÁaps DA looe sÉRtE DA 1e

EMISSÃO DE CERTIFICADOS OI ArcEEíWB WOAWÁADS DA HABITASEC sEcURITI.AD)RA 5.A. 1ELEBRAD7

EM 22 de Novembro 2017.

'%*.2rã
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissord

IARTOS RISÉNO DOIAIIE NETONome

Ca

N me

Cargo:

M a Cristina L
G:23.199.917

CPF:148.236.2O9

Rodrigo Faria Estrada
cPF 045.294.O47-87
cr 09.835.866-6.RJ

Nome:

Cargo:cPt

UST DISTRIBUI m oe iírulos e vALoREs MoBtLtÁRtos s.A.

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG ne:

CPFIMF ne

sruna souzalgél*o
Procuradora

LeonaÍdo CaiÍes P MoÍelÍa
PÍocuÍadoÍ

Nome:

Ca rgo:

U t't
wllllam Bu.no da L.oía

RG:a9.604,960{
CPF:230.2'14,'i3l{3

Agente Fiduciório

a Nome:

RG nE:

CPFIMF ne:

I
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cÉDUlÁ DE cRÉDrro rMoBruÁRro
LOCAT E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAUTO,

22 de Novembro de 2017

SE RIE Unica NUM ERO tP F|V U/20r7 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMTSSOR

RAZÃO SOcIAL: FAMíLIA PAUTISTA coMPANHIA HIPoTECÁRIA

CNPJ: 53.146.22110001-39

ENDEREçO: Rua João Pessoa, n.e 61/63, Centro

COMPLEMENTO N/A CIDADE Santos UF SP CEP 11013-

903

2. INSTITUI CUSTODIANTE

RAzÃo SocIAL: otIVEIRA TRUsT DISTRIBUIDoRA DE TíTUTos E vAtoREs MoBILIÁRIoS s.A.

CNPJ/MF: 36.113.87610001-91

ENDEREçO: Avenida das Américas, ne 3.434

COMPLEMENTO Bloco 7, sala 201 CIDADE RJ UF RJ CEP 22640-702
3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: SOLBRASIt EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ/M F: 0s.881.491/0001-40

ENDEREÇO: Avenida das Nações Unidas, ne 10.989

COMPLEMENTO conjunto 61 CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 04578-000

4. GARANTIAS - Não hd

s. vAroR Do cRÉDtTo tMoBtUÁRtO: Rs4.300.000 ,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), na Data de Desembolso.
T|TULO: Cédula de Crédito Bancário ne FP F V 04 12077

DEScRIçÃo: Emitida em 22 de Novembro de 2017 ("Data da constituicão do crédito"), por meio da qual o Emissor concedeu
um financiamento imobiliário à devedora da ccB no valor total de RS4.3OO.ooo,o0 (quatro milhões e trezentos mil reais)
para aplicação exclusiva no desenvolvimento ou reembolso dos gastos incorridos nos Empreendimentos imobiliários
descritos abaixo.

IDENTIFICAçÃO DOS EMPRE E NDIMENTOS:

Empreendimento Cartório Matricula Endereço

ILHA VERDE RIVIERA

RESIDENCE RESORT

1e Oficial

Registro

lmóveis

Comarca

de

de

da

de

72.304 Av. São Lourenço, ne 1.250, Módulo 24, Riviera de
Lourenço, Bertioga/Sp - CEp 11250-OOO

o

ANEXO I

Co raderísticos dos Ctéditos lmobiliáios
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Santos/SP

5. CONDrçÔES DE EM|SSÃO

6.1 DATA DE PRIMEIRO PAGAMENTO 26 de dezembro de 2017

6.2 DATA DE VENCIMENTO FINAL 24 de Novembro de 2020

6.3 VALOR PRINCIPAL RS4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), na Data de

Desembolso.

6.4 ATUALIZAçÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS CDI + 3,5% a.a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS

(JUROS E AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

Pagamento mensal de Juros e Amortização conforme tabela no Anexo ll da

ccB

6.7. LOCAL DE PAGAMENTO Santos/SP

6.9 GARANTIA Nâo há

6.9 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB ne FP FllV

O4/2O77 , incidente sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de

Pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da

incidência dos juros remuneratórios, nos termos da alínea "(i)" acima; e

(iii) multa de 2/o ldois por cento) sobre a importância total devida,

acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(í)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuizamento da respectiva ação de cobrança.

F
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Pêríodo:
Data de Vencimento

do CRI

Preço Unitário (P.U.)

(sdi)

Taxa de Âmortização

(rAi)

PaBamento de

Juros?

Emissão 22/77/2077 Rs 4.300.000,00

1 27 h2/2077 Rs 4.300.000,00 0,0000% Sim

2 2s/0Ll2O!8 Rs 4.300.000,00 o,oooo% Sim

3 27102/2Ot8 Rs 4.300.000,00 0,0000% 5im

4 271O3/20L8 Rs 4.300.000,00 0,0000% sim

5 2s/04/201.8 Rs 4.300.000,00 0,0000% sim

6 2s/os/2078 Rs 4.300.000,00 0,0000% Sim

7 26/06/20!8 Rs 4.300.000,00 0,0000% Sim

8 2s/o712018 R5 4.300.000,00 0,0000% Sim

9 27/08/2078 Rs 4.300.000,00 0,0000vo Sim

10 2s/09/2018 Rs 4.300.000,00 0,0000% Sim

1,1, 2s/!0/201.8 Rs 4.300.000,00 o,0000% Sim

72 27ltt/2018 Rs 3.870.000,00 10,0000% Sim

26172/2018 Rs 3.870.000,00 0,0000% Sim

14 2s101.12079 Rs 3.870.000,00 0,0000% Sim

15 26/02/2019 Rs 3.870.000,00 0,0000% Sim

16 26103/2Or9 R5 3.870.000,00 0,0000% Sim

77 2s1041201.9 Rs 3.870.000,00 0,0000% Sim

18 21/Os12079 Rs 3.870.000,00 0,0000% sim

19 2s/06/2079 Rs 3.870.000,00 0,0000% sim

20 2s/o712019 Rs 3.870.000,00 0,0000% Sim

2L 27108/201.9 Rs 3.870.000,00 0,0000% sim

22 2s/09/2079 Rs 3.870.000,00 0,0000% Sim

23 25170/2079 Rs 3.870.000,00 0.0000% Sim

24 26/ 1.1.120L9 Rs 3.010.000,00 22,2222% Sim

25 26/L212019 Rs 3.010.000,00 0,0000% Sim

26 27/OLl2020 Rs 3.010.000,00 o,0000% Sim

)'7 27 /O2/2020 Rs 3.010.000,00 0,0000% Sim

28 2s/03/2O2O Rs 3.010.000,00 0,0000% Sim

29 27/04/2020 Rs 3.010.000,00 0,0000% 5im

30 2610s/2020 Rs 1.720.000,00 42,8571% sim

31 25/06/2020 RS 1.72o.ooo,oo o,oooo% Sim

32 271O7 /2O2O Rs 1.720.000,00 0,0000% Sim

33 2s/08/2020 Rs 1.720.000,00 0,0000% Sim

34 2sl09/2020 Rs 1..720.OOqOO 0,0000% Sim

ANEXO II

Crcnogroma de Amortizdção de P ncipal e luros Remunerutódos

\
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35 27 hOl2O2O Rs 1.720.000,00 0,0000% Sim

36 2s/LL/2020 R5 100,0000% Sim
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ANEXO u

Decloroção do Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

Comissão de Valores Mobiliários ("çyM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894, 5e andar, conjunto 52, CEP 01451-000, inscrita no Cadastro Nacional da

Pessoa J urídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o ne 09.304 .427 /O@f-58, por seus representantes

legais ao final assinados (doravante denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos

Certificados de Recebíveis lmobiliáríos da 100Ê Série de sua 1ê Emissão ("ÇB!" e 'E!Essêg", respectivamente),
que serão objeto de oferta pública de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DISTRIEU|OORA DE TíTULOS E

VATORES MOBltlÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, ne3.434, blocoT, sala201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne 36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciário ("Apente Fiduciário"l, DECLARA, parc

todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o o Agente Flduciário, a legalidade e a ausência de

vícios da operação, além de ter agido com diligência para verlficar a veracidade, a consistência, a correção e a

suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo, 22 de Novembro de 2017

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

,,'%,.";va
Nome:

Car8o:
MARCOS RIBÉIRO DO VALE TiEIO

RG.14.858 32S2

cPF.308 20011&07

Nome:

Cargo:
Rodri aria Eslradas

cPF 045.294.047.81,
cr 09.835.866-6_RJ
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ANEXO IV

Decldtoção do Agente Fiducióio

oLlvElRA TRUsT DISTRIBUIDORA DE TíTUtos E VALORES MoBltlÁRtOS S.A., instituição financeira, com sede

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201,

Barra da Tijuca, CEP 22640-L02, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda

("CNPJ/MF") sob o ns 36.113 .876/OOO7-9L, neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social

(doravante denominada simplesmente "Apente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 100ê Série da 1ê emlssão ("CRt" e "Emissão", respectivamente), da

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne2.894,
5eandar, conjunto 52, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.427 /OOOL-SB (,,Emissora,,),

DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência

de vícios da operação, além de ter agido com diligência para veriflcar a veracidade, a consistência, a correção

e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da

Emissão.

Sâo Paulo,22 de Novembro de 2017

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOs E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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ANEXO V

Declarução do I nstituição Custodionte

OtlvElRA TRUST DISTRIBUIDoRA DE TíTUtOS E VALORES MOBltlÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201,

Barra da Tijuca, CEP 22640-702, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda

("CNPJ/MF") sob o ne 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("lnstituicão Custodiante"), na qualidade de instituição custodiante do lnstrumento Particular de Emissão de

Cédula de Crédito lmobillário lntegral sem Garantia Real lmobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças

("Escritura de Emissão de CCl"), por meio da qual foi emitida 1 (uma) Cédula de Crédito lmobiliário integral,

sem garantia real, sob a forma escritural ("CCl"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei

ns 10.931/2004, que lhe foi entÍegue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e que, conforme o Termo

de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 100ê Série da

1e emissão ("e!l" e "Emissão", respectivamente) da Habitasec Securitizadora S.A., sociedade por ações com

reBistro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

ne 09.304.427 /OO01-58 ("EIn!§§gIa" ), foi realizada por meio do Termo de Securitização de Créditos

lmobiliários da Emissão, firmado em 22 de Novembro de 2017 entre a Emissora e esta tnstituição custodiante,
na qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitizacão"), tendo sido, nos termos do Termo de

Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os

créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei ns 9.514/1997. Regime fiduciário este ora
registrado nesta lnstituição Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de

Emissão de CCI encontra-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos

termos do artigo 18, § 4e, da Lei ns 10.931/2004.

São Paulo, 22 de Novembro de 2017

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBIIIÁRIOS S.A.

lnstituição Custodiante

Nome:

Ca rgo:

Nome

Cargo:

C
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ANEXO VI

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFTITO DE INTERESSES

AGENTE FIDUqÁRIO CADASTRADO NA CVM

O Agente Fiduciário a seguir identificado

RAZãO SOC|AI: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍIULOS E VAI-ORES MOBILIÁRIOS S.A.

Endereço: Avenida das Américas, ne 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-LOz

Cidade / Estado: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

CNPJ ne: 36.113.876/OOO7-9L

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Cesar Reinaldo Leal Pinto

Número do Documento de ldentidade: 20870-1 CRE le região

CPF ne: 377.893.797 -2O

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis lmobiliários - CRI

Número da Emissão: 100a

Número da Série: 1E

Emissor: Ha bitasec Securitizadora S.A.

Quantidade:1
Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da lnstrução CVM ne 583/2016, a não existência de situação de conflito de interesses que

o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete a

comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato superveniente que venha a alterar
referida situação.

São Paulo, 22 de Novembro de 2017.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VATORES MOBITIÁRIOS S.A.

Nome

Cargo
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ANEXO V[

DEctARAçÃo AcERcA DA ExtsTÊNctA DE ouTRAs EMrssÕEs DE vAtoREs MoBrLrÁRros, púBUcos ou
PRIVADOS, FEITAS PEIÁ EMISSORA, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROTADA, CONTROTADORA OU

INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO

PERíODO

\r

Emíssora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: cRl

Série: 41 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: RS 50.000.000,12 Quantidade de ativos: 166

Data de vencimento: 02/03/2021

Taxa de Juros: COI + 6yo a.a. na base 252.

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos da CCB 2014111401; (ii)

Alienação Fiduciária de Quotas representativas de 100% do capital social da Esser Holanda

Empreendimento lmobiliário sPE Ltda (sPE Holanda), Esser Santoriní Empreendimento lmobiliário SpE Ltda

(SPE Santorini), Esser Vancouver Empreendimento lmobiliário SPE Ltda (SPE Vancouver) e Varsóvia

Empreendimentos lmobiliários SPE Ltda (SPE Varsóvia), bem como a cessão fiduciária dos rendimentos
decorrentes das quotas; (iii) Fundo de Reserva correspondente a 2 parcelas imediatamente víncendas dos

CRl, o qual, a partir de junho de 2016 deverá corresponder a 1 parcela imediatamente vincenda dos CRI;

(iv) Aval prestado pelos Srs. Alain Horn e Raphael Horn na CCB; e (v) Alienação Fiduciária do imóvel objeto
da matrícula L99.277 do l1e Registro de lmóveis de São paulo.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Sétie: 42 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 10.003.222,02 Quantidade de ativos: 33

Data de Vencimento: L7 /72/2022
Taxa de Juros: LOYo a.a. na base 360

Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos da ccB ne BMWool, com
a consequente constituição do Patrimônio Separado; (ii) Hipoteca sobre os imóveis objeto das matrículas
1030114; 103051; 103056; 103058; 103063; 103065; 103066; 103069; 103073; 103074; 103075; 103076;
7o3o77; L03078;103079; 103080; 103081; 103082; 103083; 103084; 103085; 103088; 103089; 103090;
1-03097; 1o3Lo2; 103103; L03107; 103109; 1031L0; ro3rr2; ro3!r4;10311s; 103116; 103118; 103119;
703727; Lo3722; ro31'23; 7031'24; 103125; 103126; r.03129; 103139; ro3L42; ro3r47;103149; 103150;
103151; 103152; 103153; 103154; 103168; 103169; ro3r7o; ro3r72; 103176; lo3!77;103182; 103183;
103191; 103193; 103194; 103195; 103196; 103197; 103198; 103199; to32o2; to32o4;103208; r.03209;
Lo327o; to327L; 703272; ro32r4; 103279; 103223; ro32z5; Lo3226; 1.03228; 103229; ro323o; Lo323r;
L03232; 703233; 1,03234; rO3235;103236; 103238; hO3Z4O; tO324t; 103242;103243; 103244; tO3245;
L03246;103247; L03248;703249; LO32SO; LO3252;103253; 103254; tO325S; L03259; LO326O; tO326r;
703262; 703263; 103266: ro32io; ro327r; L03272; ro3275; 103276; L03279; ro328o;103281; r.03283;
L03285; 703287; 703289; 1,03291.; ro3z98; ro3299;103303; 103305; 103307; 103308; 103309; r.03314;
103317; 103319 do 1e ofício de Registro de rmóveis de Maringá, Estado do paraná (,,rmóveis,,); (iii) cessão

Garantias: (i)
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Fiduciária de Direitos Creditórios da totalidade dos recebíveis, presentes e futuros, decorrentes dos

contratos de compra e venda dos lmóveis, bem como os recursos creditados e vinculados, incluindo as

aplicações, reajustes monetários, frutos e acessórios em conta corrente de titularidade do Fiduciário,

mantida junto ao Banco ltaú Unibanco (ne 341) sob o ne 05176-8, agência 7307, sendo certo que deverá

ser mantido um Volume Mínimo da Garantia equivalenle a 120% do saldo devedor da CCB; (iv) Fiança

prestada por Granamar Administradora de Bens Próprios Ltda., W R B Empreendimentos lmobiliários Ltda.

e a Tripoll lnvestimentos E Participações Ltda.; e (v) Fundo de Liquidez no montante correspondente a RS

327.000,00 até 7t /1.r/2078, RS309.505,43 até 17 /72/ZOL8, RS293.568,27 até tT lotl2019 e R5278.981,55

até 77 /O2|2OL9.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:43 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 21.937.619,60 Quantidade de ativos: 55

Data de vencimenlo: 70104/2025

Taxa de Juros: 8,5% a.a. na base 360

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliário oriundos do Contrato de Locação; (ii)

Alienação Fiduclária do Imóvel objeto da matrícula ns 371.058 do 9e Ofício de lmóveis do Rio de Janeiro;
(iii) Alienação de 100% das Quotas da Ameltur Empreendimentos Turísticos Ltda. (vi) Cessão Fiduciária de
Recebíveis de cartão de crédito decorrentes da exploração comercial do empreendimento hoteleiro
administrado pela Devedora, o qual deverá equívaler a 1,LOYo da próxima parcela de amortização e

remuneração de CRI; (v) Fiança prestada pela Amelpar Participações Ltda, Sra. Eulália Balbina Lema Suarez

e Sr. Secundino Lema Suarez, no Contrato de Cessão; (vi) Fundo de Reserva equivalente a 4 parcelas

integrais imediatamente vincendas dos CRI; e (vii) Fundo de Performance equivalente a 4 parcelas integrais
imediatamente vincendas dos CRl.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:45 Emissão:1

Volume na Oata de Emissão: RS 10.158.211,50 Quantidade de ativos: 10

Data de vencimento: 20 I Lo /2025
Taxa de Juros: !3Yo a.a. na base 360

re os créditos lmobiliários oriundos das CCBs ne ESHO1 e
ESH02, com a consequente constituição do Patrimônio Separado; (ii) cessão Fiduciária dos Direitos
creditórios oriundos da comêrcialização dos Empreendimentos lmobiliários Cessão Fiduciária, quais sejam
Residencial Nova Morada, Residencial Maria Abadia, Residencial Jardins Brasil 2 e parque Rosa Bororo,
sendo certo que deverá ser mantido o percentual de 14070 sobre o valor das obrigações garantidas (?Razão
de Garantia?); (iii) Aval prestado por pessoas físicas nas ccBs (Srs. José Virgílio Ferreira Filho e Andrielly
carvalho Duarte Ferreira); (iv) Fundo de Reserva a ser mantido na conta centralizadora, equivalente a 20%
do valor das 12 parcelas de amortização e juros dos cRl imediatamente posteriores à Data de Apuração; e
(v) Alienaçâo Fiduciária de Quotas representativas de 7oo% do capital social da El shadai participações e
Empreendimentos lmobiliários Ltda - Epp.

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sob
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Emissora: Habitasec Securitizadorâ S.A

Ativo: CRI

Série: 46 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 5.000.000,00 Quantidade de ativos: 5

Data de Vencimento: 12/10/2025

Taxa de Juros: 73Yoa.a. na base 360

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos das CCBS ne ESHO1 e

ESH02, com a consequente constituição do Patrimônio Separado; (ii) Cessão Fiduciária dos Direitos
Creditórios oriundos da comercialização dos Empreendimentos lmobiliários Cessão Fiduciária, quais sejam
Residencial Nova Morada, Residencial Maria Abadia, Residencial Jardins Brasil 2 e Parque Rosa Bororo,

sendo certo que deverá ser mantido o percentual de 140% sobre o valor das obrigações garantidas (?Razão

de Garantia?); (iii) Aval prestado por pessoas fÍsicas nas ccBs (Srs. José Virgílio Ferreira Filho e Andrielly
Carvalho Duarte Ferreira); (iv) Fundo de Reserva a ser mantido na Conta Centralizadora, equivalente a 20%

do valor das 12 parcelas de amortização e juros dos CRI imediatamente posteriores à Data de Apuração; e
(v) Alienação Fiduciária de Quotas representativas de 10O% do capital social da El Shadai Participações e

Empreendimentos lmobiliários Ltda - EPP.

Emissora: Ha bitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:48 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 23.206.042,74 Quantidade de ativos: 69

Data de vencimento: 20/ 0L / 2027

Taxa de Juros: ].2,68% a.a. na base 360.

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos da venda de unldades
comerciais do Empreendimento construído no imóvel objeto da matrícula ne 45.752 do 2e Registro de
lmóveis de santa Catarina; {ii) Alienação Fiduciária da totalidade das cotas de emissão do Fundo de
lnvestimento lmobiliário SC 401; e (iii) Coobrigação assumida pelo Fundo de tnvestimento tmobiliário SC

401 no Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 49 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: RS 13.218.554,31 Quantidade de ativos: 39
Data de vencimento: BlTa/2026
Taxa de Juros: 7O,4% a.a. na base 360

Compra e Venda; (ii) Alienação Fiduciária do lmóvel objeto das matrículas ne 64.662,64.665, 64.56g e
64 658 do 2e Registro de lmóveis de Maringá; (iii) coobrigação da Argus Empreendimentos lmobiliários
Ltda, nos termos do Contrato de Cessão, em relação ao integral cumprimento das Obrigaç
(iv) Fiança prestada por Jefferson Nogaroli, Jeane Nogaroli Guioti, Francisco José Nogaroli
Brioli Nogaroli e p8 participações Societárias Ltda, nos termos do Contrato de Cessão; (v)
Argus Empreendimentos rmobiriários Ltda, nos termos do contrato de cessão, em rera

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os créd itos imobiliários oriundos dos Compromissos de

ões Garantidas;

Neto, Deolinda

Coobrigação da

ção a eventual
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descasamento dos créditos imobiliários e os paBamentos dos CRI (?Coobrigação Amortização dos CRI?); (vi)

Fluxo de recebíveis excedente, correspondente a 20% dos creditos imobiliários (?Excedente? ou
?Overcollatera l?).

N

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:53 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: RS 72.600.000,00 Quantidade de ativos: 242

Data de vencimenlrc: 15l05l2029

Taxa de Juros: 9,85% a.a. na base 360

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos do Compromisso de
Compra e Venda Center Shopping, do Compromisso de Compra e Venda paralela Shopping e do
Compromisso de Compra e Venda West Shopping; (ii) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente
a7,50%o do imóvel objeto das matrículas ne 286.377 a 286.534 do 9e Registro de lmóveis do Rio de Janeiro
(?Alienação Fiduciária Center ShoppinB?); (iii) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 17,50%

do imóvel objeto da matrícula 16.326 do 6e Registro de lmóveis de Curitiba (?Alienação Fiduciária Crystal

Plaza?); (iv) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 11% do imóvelobjeto da matrícula 14.204
do 2e Registro de Imóveis de Salvador (?Alienação Fiduciária Paralela Shopping?); (v) Alienação Fiduciária

da fração ideal correspondenle a 7,5O% do imóvel objeto das matrículas L48.748, 787.159 e 772.796 a

173.064 do 4e Registro de lmóveis do Rlo de Janeiro (?Alienação Fiduciária West Shopping?); (vi) Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios oríundos da exploração comercial dos lmóveis (?Cessão Fiduciária Direitos
Creditórios?); (vii) Cessão Fiduciária do Valor da Cessão até a verificação das Condições Precedentes B; (viii)
Cash Collateral0l equivalente a 75,04% dos crédltos decorrentes do Compromisso de Venda e Compra; (ix)

Cash Collateral 02 equivalente a 85% dos créditos provenientes da exploração comercial dos imóveis.

Emissora: Ha bitasec Securitizadora 5.A

Ativo: CRI

Série: 54 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 180.000.000,00 Qua ntidade de ativos: 600

Data de Vencimento: t5/05/2029
Taxa de Juros: 9,85% a.a. na base 360

do sobre os créditos imobiliários oriundos do Compromisso de
compra e venda center shopping, do compromisso de compra e venda paralela shopping e do
Compromisso de compra e Venda West Shopping; (ii) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente
a22,5oYodo imóvel objeto das matrículas ne 286.377 a 286.534 do ge Registro de lmóveis do Rio de Janeiro
(?Alienação Fiduciária center Shopping?); (iii) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 52,50%
do imóvel obieto da matrícula 16.326 do 6s Registro de lmóveis de curitiba (?Alienação Fiduciária crystal
Plaza?); (iv) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 33% do imóvelobjeto da matrícula 14.204
do 2e Registro de lmóveis de salvador ("Alienação Fiduciária Paralela shopping"); (v) Alienação Fiduciária
da fração ideal correspondenre a 22,50% do imóvel objeto das matrículas L4g.7 4g, rg7.75g e L72.7g6 a
173.064 do 4e Registro de rmóveis do Rio de janeiro ("Arienação Fiduciária west shopping,,); (vi) cessão
Fiduciária de Direitos creditórios oriundos da exploração comercial dos lmóveis (,'cessão Fiduciária Direitos
creditórios"); (vii) cessão Fiduciária do valor da Cessão até a verificação das Condições precedentes B;

Garantias: (i) Regime fiduciário instituí

(viii)
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Cash Collateral0l equivalente a 62,02% dos ctéditos decorrentes do Compromisso de Venda e Compra; (ix)

Cash Collateral 02 equivalente a 85% dos créditos provenientes da exploração comercial dos imóveis.

Em issora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:55 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: RS 8.474.924,93 Quantidade de ativos: 28

Data de Vencimenlo:20/07 /2022
Taxa de Juros: !2Yo a.a. na base 360

Garantias: (i) Regime fiducíário instituído sobre os créditos imobiliários oríundos da CCB ne DOMUS

7707 /2015; (ii) AIienação Fíduciária de 75% das cotas de emissão da Valência I - Pirapozinho Urbanizadora

SPE Ltda; e (iii) Cessão Fiduciária de75% dos Direitos Creditórios oriundos da venda dos lotes do
Empreendimento listados nos Anexos le li do Contrato de Cessão Fiduciária.

Emissora: Ha bitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:58 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 1.4.501.740,13 Quantidade de ativos: 48

Data de Vencimento: !4108/2025

Taxa de Juros: 7!,5o/o a.a. na base 360

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários decorrentes da CCB ne 2408/2075;
(ii) Alienação Fid uciá ria dos lmóveis de Rondonópolis listados no Termo de Securitização, conforme aditado;
(iii)Alienação Fiduciária de Quotas da BRDU SPE Vermont Ltda; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
decorrentes da alienação de lotes inte8rantes dos loteamentos Jardim do Parque e Jardim do Parque ll,
bem como dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá ser mantido Fundo de
Liquidez equivalente a RS 480.000,00; e (v) Fiança prestada pela BRDU spE Genebra Ltda, Rafina
Empreendimentos e Participações S.4., Brasil Desenvolvimento Urbano S.A., Rafael de Rezende Fernandez,
Carolina Lopez Pontes Roitter, Marco Aurélio Grillo de Brito, Denise Bernardes Grillo e José Alfredo da Justa,
no âmbito do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:59 Emissão:1
Volume na Data de Emissão: RS 3.625.435,03 Quantidade de ativos: 12
Data de Vencimento: 1,4/OBl202S

Taxa de Juros: 1,7,5o/o a.a. na base 360

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os crédit
(ii)Alienação Fiduciária dos lmóveis de Rondonópolis lista
(iii)Alienação Fiduciária de euotas da BRDU SpE Vermont

obiliários decorrentes da CCB ne 24O8/2OLS;

o Termo de Securitização, conforme aditado;
(iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

decorrentes da alienação de lotes integrantes dos loteamentos iardim do parque e Jardim do parque ll,
bem como dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá ser mantido Fundo de
Liquidez equivarente a Rs 480.000,00; e (v) Fiança prestada pera BRDU spE Genebra Ltda, Râfina

os im

dos n

Ltda;
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Empreendimentos e Participações S.A., Brasil Desenvolvimento Urbano S.A., Rafael de Rezende Fernandez,

Carolina Lopez Pontes Roitter, Marco Aurélio Grillo de Brito, Denise Bernardes Grillo e José Alfredo da Justa,

no âmbito do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:63 Emissão: L

Volume na Data de Emissão: RS 100.000.000,00 Quantidade de ativos: 100000

Data de Vencimento: 1,2/1,I/2025

Taxa de J u ros: CDI + 2o/o a.a. na base 252.

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários decorrentes Contratos de Locação

Lastro; (ii) Fiança prestada pela Partage Empreendimentos e Participações S.4., nos termos do Contrato de

Cessão; (iii) Alienação Fiduciária dos lmóvel Partage objeto das matrículas 138.652, 138.656 a 138.658,
185.114 a 185.116; (iv) Alienação Fiduciária dos lmóvel Pratapar objeto da matrícula ne f62.U8; (v)

Alienação Fiduciária lmóvel Vinpar objeto da matrícula ne L76.477,776.472,176.47 4; (vi) Cessão Fiduciária

de direitos creditórios que sobejarem eventual excussão da Alienação Fiduciária lmóvel Partage ("Cessão

Fiduciária Direitos Creditórios Partage"); (vii) Cessão Fiduciária de direitos creditórios oriundos dos
Contratos de Locaçâo Garantia; Adicionalmente, na ocorrência das hipóteses previstas na cláusula 8.7 do
Termo de Securitização, a Cedente deverá constitulr garantia adicional correspondente à (i) Carta de Fiança

Bancária, contratâda em alternativa à constituição do Cash Colateral, acima do Valor Mínimo de Cobertura
lmóveis, nos termos dos contratos de Alienação Fiduciária; e/ou (ii) Cash Colateral, em alternativa à

contratação da Carta de Fiança Bancária, acima do Valor Mínimo de Cobertura lmóveis, nos termos dos
Contratos de Alienação Fiduciária.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 66 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: RS 8.013.192,75 Quantidade de ativos: 25

Data de Vencimento: 1,5/07 /2024
Taxa deJuros: L2Yo a.a. na base 360

rio sobre os Créditos lmobiliários representados pela CCI e suas Garantias, com
a consequente constituição do patrimônio separado, (ii) Alienação Fiduciária de Ações ? spE
correspondente a 60% (sessenta por cento) das Açôes de emissão da SPE São José dos Campos S.A., (iii)
Alienação Fiduciária de Ações sobre a totalidade das ações de Emissão da FS participações S.A., (iv) Cessão
Fiduciária de Direitos creditórios correspondentes a 60% (sessenta por cento) dos recebíveis decorrentes
das vendas dos lotes da fase Ill do Empreendimento lmobiliário, (v) cessão Fiduciária de conta
centralizadora que receberá os recursos correspondentes a 50% (sessenta por cento) dos recebíveis
decorÍentes das vendas dos lotes da fase lll do Empreendimento lmobiliário. Na Data de Emissão, âs
Garantias estão constituídas, mas não registradas, sendo que os respectivos protocolos e registros são
condições suspensivas para o pagamento do valor da cessão no ámbito do contrato de cessão, consoante
item 2.3 do referido contrato.

Gara ntias: (i) Regime Fiduciá

Emissora: Ha bitasec Secuítizadora S.A

^
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Ativo: CRI

Série: 69 Emissâo:1

Volume na Data de Emissão: RS 54.000.000,00 Quantidade de ativos: 54000

Data de Vencimênto: 17 /LLl2O2O

Taxa de Juros: CDI + 2,3% a.a. na base 252.

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários representados por CCI; (ii)

Alienações fiduciárias de lmóveis em garantia constituídas sobre os lmóveis, nos termos de cada um dos
lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; (iii) Fiança prestada pela Helbor
Empreendimentos 5.4., nos termos do Contrato de Cessão de Créditos lmobiliários.

Emissora: Habitasec Secu ritizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 79 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 47.000.000,00 Quantidade de ativos: 47000

Data de Vencimenlo: 70/03/2021

Taxa de Juros: CDI + 2,5o/o a.a. na base 252

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB ne FP OO74/77 emitida pela

Gafisa S.A. , e representado por CCI; (ii) Alienação Fiduciária de lmóveis sobre os imóveis relacionados em

cada um dos lnstrumentos Pa rticulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; e (iii) Cessão Fiduciária de Contas
Correntes onde serão creditados todos os recursos decorrentes das futuras comercialização das unidades
autônomas dos imóveis, bem como quaisquer outras receitas que sejam destinadas ao pagamento da CCB.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

5érie:85 Emissão: 1

Volume na Datâ de Emissão: RS 50.000.000,00 Quantidade de ativos: 50000

Data de Vencimentol. 20 /O8 / 2021,

Taxa de Juros: CDI + 2,75% a.a. na base 252

Regímê Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB ne 120820-1; (ii) Alienação
Fiduciária de lmóveis, nos termos do Anexo ll de cada um dos lnstrumentos Particulares de Alienação
Fiduciária dê lmóveis, celebrado entre cada uma das Fiduciantes e a Emissora.

Garantias: (i)

Emissora: Ha bitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:90 Emissão: L

Volume na Data de Emissão: RS 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 1

Data de vencimento: 27 107 /2021.
Taxa de Juros: COI + 3,5% a.a. na base 252

Alienação Fiduciária de lmóveis, celebrado entre cada uma das Fiduclantes e a Emissora; e (iii) Garantia

aG âÍ n eR mt as F Ud c( ) o os reb os Ic de itos m bo a tof s IIo u osnd da ccB n FP F 0 711./ ( )
A e an ao F d uc ra a d mo e s nç o te5 mI so od nA xoe I ed ac da mu sdo n rust em nt so aP rt uc aI sre de
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Fidejussória prestada pelos Fiadores os Srs. José Roberto Teixeira Pinto e Mauro Teixeira Pinto no âmbito
do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 92 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: RS 4.000.000,00 Quantidade de ativos: 4000

Data de vencimento: 25/08/2021

Taxa de Juros: CDI + 4o/o a.a. na base 252

Garantias: (i) Regime Fiduciário lnstituído sob os Créditos decorrentes da CCB ne FP tllv O2/2O!7,

representados por CCI; (ii) Alienação Fiduciária constituídas sobre os imóveis objeto das matrículas 168.177,

L68.L97 , 1,68.176, 168.189, 168.190, 168.202 do 16e Registro de lmóveis de SP; das Matrículas !47.!O7 e

147.L16 do 2e Registro de lmóveis de Guarulhos; e Matrículas 101.180 do 8e registro de tmóveis de SP e

96.400 do 5e Registro de lmóveis de SP; (iii) Fiança consubstanciada pelas pessoas físicas Srs. Fabio Freitas

Romano, Guilherme Augusto Soares Benevides e Gilberto Bernardo Benevides.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:97 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 28.000.000,00 Quantidade de ativos: 28000

Data de vencimento: 26110/2021,

Taxa de Juros: CDI + 3,5% a.a. na base 252

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB ne FP FltV 03/17; (ii)
Alienação Fiduciária de lmóveis, nos termos do Anexo ll do lnstrumento Particular de Alienaçâo Fiduciária
de lmóveis, ceiebrado entre a Fiduciante e a Emissora; e (iii) Garantia Fidejussória prestada pelos Fiadores
os srs. Eduardo Antonio Sahadi Ditolvo, Heloisa Helena SitranBulo Ditolvo, Júlio César da Silveire Lemos,

Glaura Guimarães Lemos e Cláudio José Sitrángulo no âmbito do Contrato de Cessão.
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