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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|rOS TMOBTUÁRIOS DA lolc E 1043 SÉRIES DA 1s EMISSÃO DA

HAEITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e qualificadas:

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., companhia aberta reBistrada na Comissão de Valores Mobiliários

("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

ne 2894, conjunto ne 52, Jardim Paulistano, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n.' 09.304.427 /OOO7-58, neste ato representada na forma

de seu Estatuto social ("HABITASEC" ou "SECURITIZADORA");

PENTÁGONO S.A. D|STR|BUIDORA DE TíTULOS E VAIORES MOB|L|ÁR|OS, instituição financeira com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 4.200, bloco

08, ala B, salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("AGENTE FIDUCIÁRlO").

Pelo presente Termo de Securitizoção de Créditos lmobiliários do 101e e rc4e Séries do 7s Emissõo do

Hobitosec Securítizodoro 5.Á. ("Íermo" ou "Termo de Securitizacão"), celebrado entre a

SECURITIZADORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, os Créditos lmobiliários são vinculados aos CertiÍicados

de RecebÍveis lmobiliários da 101e e 104a Séries da 1ê Emissão da SECURITIZADORA, de acordo com

o artigo 8e da Lel ns 9.514/97, a lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários ne 414/04, demais

legislações aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

Cláusula Primeira - Definições

7.7. Os termos aqui estabelecidos, quando iniciados em letras maiúsculas, no singular ou no

plural, terão o significado que lhes é atribuído a seguir:

Administradora SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/4, com sede na Cidade de

Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, ne 85,

sala 1206, 12e andar Edson Queiroz, CEP 60.811-341, inscrita no

CNPJ/MF sob o ns 06.601.496/0001-35

Agente Fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTUIOS E VALORES

MOBILIÁRlOS, acima qualiÍicada;

Alienação Fiduciária: Alienação fiduciária de bens imóveis a ser constituída em garantia

do pagamento das Obrigações Garantldas nos termos do Contrato

de Alienação Fiduciária;

ANBIMA: Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de

Capitais;

Boletins de Subscrição: os boletins de subscrição por melo dos quais os investidores

subscreverão os CRI e formallzarão sua adesão aos termos e

condições do Termo de Securitização;
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BR Pa rtners ou Cedente: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.4., instituição

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

na Avenida Brigadeiro Farla Lima, ne 3.335,26e andar, conjunto

261, sala H, ltaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o

ne L3.220.493 / OO0 7 -17 ;

ccr: é a Cédula de Crédito lmobiliário emitida pela Cedente, por meio

da Escritura de Emissão de CCl, sob a forma escritural, com

Garantia Reale Fidejussória, nos termos do §3s do artigo 18 da Lei

ne 1o.93L/04, para representar os Créditos lmobiliários;

B3: 83 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão, sociedade por ações com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado,

ne 48, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.346.60L/OOO7-25;

Cosh Sweep: é a possibilidade da SECURITIZADORA promover amortização

parcial e extraordinária dos CRl, caso os recursos depositados na

Conta do Patrimônio Separado decorrentes da Cessão Fiduciária

após o pagamento da parcela mensal de Juros Remuneratórios e

amortização do saldo do Valor Nominal Unitárlo dos CRI Sênior,

não atinjam o Índice de Cobertura Mínimo. O valor da amortização

parcial será em montante equivalente ao reestabelecimento do

índice de Cobertura Mínimo, após tal amortização extraordinária;

Cessão Fiduciária: é a cessão fiduciária que será constituída sobre (a) os valores

recebidos a título de aluguel, em decorrência dos Contratos de

Locação, (b) os valores recebidos a título de res speroto, em

decorrência dos Contrâtos de CDU e (c) sobre as receitas

provenientes da exploração do estacionamento devidas à JCC, nos

termos da Convenção de Condomínio Civil do ShoppinB Center

lguatemi Fortaleza, instituída pelo Ato Notarial ne 05 - Escritura de

Compra e Venda de Frações ldeais de Unidades Autônomas e

Outras Avenças, de 15 de março de 1990, lavrada nas notas do 18s

Ofício de Notas do Rio de ianeiro/RJ;

Código Civil: Lei ne 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

Código de Processo Civil: Lei ne 13.105, de 16 de março de 2015;

Condições Precêdentes: são as condições estipuladas para o pagamento do Preço da

Cessão, determinadas nos termos do artigo 125 do Código Civil,

dispostas na cláusula 2.3. do Contrato de Cessão;

Conta de Livre

Movimentação:

a conta corrente ne 30780-2, mantida na agência 1338, do Banco

Itaú, de titularidade da DEVEDORA, para livre movimentação, ou

em outra conta a ser oportunamente informada pela Fiduciante;

/l3
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Conta do Patrimônio

Separado:

a conta corrente inteBrante do Patrlmônio Separado, de

titularidade da SECURITIZADORA, ne 13058-8, agência 7307, do

Banco ltaú-Unibanco S/A, destinada a receber todos os valores

relacionados aos cRl, inclusive o produto arrecadado com o
pagamento da CCI e o pagamênto dos Créditos Cedidos

Fid ucia ria mente;

contrato de Alienação

Fid uciária

o lnstrumento Porticulor de Alienoção Fiduciário de Bem lmóvel em

Gorontio e Outros Ávenços celebrado entre a JCC e a BR Partners,

por meio do qual prevê a constituição da alienação fiduciária sobre

os lmóveis Garantia em favor da BR Partners e posteriormente, à

SECURITIZADORA, conforme previsto no Contrato de Cessão;

Contrato de Cessão: o lnstrumento Porticulor de Cessão de Créditos lmobiliórios e

Outros Avenços, por meio do qual a BR Partners formalizou a

cessão da titularidade da CCI repÍesentativa dos Créditos

lmobiliários (incluindo todas as suas garantias e demais acessórios)

à SECURITIZADORA;

Contrato de Cessão

Fiduciária:

o lnstrumento Porticulor de Cessão Fiduciórío de Créditos

lmobiliários em Gorontio, por meio do qual a Devedora, em

garantia do paBamento das obrigações Garantidas, cedeu

fiduciariamente à SECURITIZÂDORA os Créditos cedidos

Fid uciariamente;

Contratos de CDU são os lnstrumento Porticulor de Cessão do Direito de lntegror o

Estruturo Técnico do Shopping Center lgudtemi Fortolezo firmados

entre JCC e PETROS - Fundação Petrobrás de Seguridade Social,

relacionados no Anexo ldo Contrato de Cessão Fiduciária;

Contrato de Distribuição o Controto de Distribuição Público com EsÍorços Restrítos de

Colocoçõo, sob Regime de Melhores EsÍorços, de Certificodos de

Recebíveis lmobiliários, do 101e e 104e Séries do 7e Emissdo do

Hobitosec Securitizodoro 5.A., por meio do qual a

SECURITIZADORA contratou o Coordenador Líder para realizar a

distribuição pública, com esforços restritos de colocação, junto a

investidores profissionaís, dos CRl, nos termos da lnstrução CVM

ne 476/09;

Contratos de Garantia quando referidos em conjunto o Contrato de Alienação Fiduciária e

contrato de Cessão Fiduciária

Contratos de Locação são os contratos de locação celebrados pela Jcc e PETROS -
Fundação Petrobrás de Seguridade Soclal, na qualidade de

locadoras com os Locatários;

Coordenador Líder: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição

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

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.335,26e andar, conjunto

261, sala H, ltaim Bibi, CEP 04.538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o
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ne 13.220.493 / OOOI- L7 ;

Créditos Cedidos

F id ucia ria mente:

são os créditos lmobiliários decorrentes de receitas do Condomínio

Civil do Empreendimento lmobiliário, decorrentes de: (a) Contratos

de Locacão; (b) Contratos de CDU e (c) receitas provenientes da

exploração do estacionamento do Empreendimento lmobiliário,

bem como os novos créditos cedidos fiduciariamente, decorrentes

da substituição dos Créditos Cedidos Fiducia riamente;

Créditos lmobiliários: são os créditos imobiliários provenientes das Debêntures,

incluindo todos os valores de principal, juros remuneratórios,

encargos, multas, garantias, penalidades, indenlzações e demais

características previstas na Escrltura de Emissão das Debêntures,

representados pelas CCI;

cRt: os CRI Sênior e os CRI Subordinados emitidos pela

SECURITIZADORA, conforme descritos neste Termo de

Securitização, lastreados exclusivamente nos Créditos lmobiliários,

oriundos das Debêntures, representados pelas Ccl;

CRI em Circulação: para fins de quórum em Assembleia Geral, são os CRI emitidos e

em circulação no mercado, excluídos aqueles que a

SECURITIZADORA, a Devedora e/ou a Cedente possuir em

tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus controladores ou

de qualquer de suas controladas, bem como dos respectivos

diretores ou conselheiros e respectivos cônjuges, ou que sejam

detidos por qualquer pessoa que esteja em conflito de Interesses;

CRI Sênior: São os CRI da 101a Série, vinculados à Emissão, com prioridade no

recebimento de amortização e juros em relação ao CRI

Subordinado, conforme as condições definidas neste Termo de

Securitização;

CRI Subordinado São os CRI da 104ê Série, vinculados à Emissão, cujo recebimento

de amortização e juros é subordinado ao prévio recebimento

destas mesmas parcelas pelos CRI Sênior, conforme as condições

definidas neste Termo de Securitização;

Data de Pagamento dos

Juros Rem uneratórios:

as datas em que os juros e a amortização dos CRI são devidas,

conforme Anexo ll do presente Termo de Securitização;

Data da Primeira

lntegralização

a data em que ocorrer a primelra integralização dos CRI;

Data de Cessão data em que serão cedidos os respectivos Créditos lmobiliários

para a SECURITIZADORA;

Data de Emissão para os CRl, é o dia 29 de dezembro de 2017;

Debêntures: são as 220.000 (duzentas e vinte mil) Debêntures emitidas pela

Devedora nos termos da Escritura de Emissão das Debêntures,

totalizando o valor de RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões

de reais);
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Dêvedora ou JCC JEREISSATI CENTROS COMERCIAIS S/A, com sede na Cidade de

Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, ne 55,

12e andar, sala 1.209, Edson Queiroz, CEP 60.811-341, inscrita no

C N PJIM F so b o ns 07 .992 .627/0007-48;

Dias Úteis ou Dia Útil: quaisquer dias que não caiam em sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

Documentos da Emissão: quando em coniunto, (i) a Escritura de Emissão das Debêntures; (ii)

o Contrato de Cessão; (iii) o Contrato de Cessão Fiduciária; (iv) a

Escritura de Emissão de CCI; (v) o Contrato de Alienação Fiduciária;

(vi) o Termo de Securitização; (vii) o Contrato de Distribuição; (viii)

os boletins de subscrição dos CRI; e os respectivos aditamentos e

outros instrumentos que integrem a Emissão e que venham a ser

celebrados;

Efeito Adverso Relevante qualquer mudança ou evento material adverso nos negócios,

condição financeira, operações e desempenho econômico-

operacional das atividades da Devedora ou de qualquer garantidor

dos respectivos Créditos lmobiliários, ou qualquer evento ou

condição que afete ou possa afetar, de forma relevante a

capacidade da Devedora ou de qualquer garantidor dos respectivos

Créditos lmobiliários de cumprir suas obrigações, inclusive

pecuniárias, previstas nos Documentos da Emissão;

lmóveis Alvo: os recursos captados com as Debêntures serão destinados, pela

Devedora, ao investimento em empreendimentos imobiliários de

sua titularidade, quis sejam:

i) O empreendimento imobiliário denominado Shopping Center

lguatemi, localizado na cidade de Fortaleza - CE, bairro Edson

Queiroz, Avenida Washlngton Soares n' 85, descrito e

caracterizado na matricula n" 79.969 do 1" Ofício de Registro de

lmóveis da Comarca de Fortaleza - CE.

ii) empreendimento imobiliário denominado Shopplng Bosque dos

lpês, localizado na cidade de Campo Grande - MS, na Avenida

Cônsul Assaf Í,ad n" 4.796, descrito e caracterizado na matricula

ne 221.67L do ls Ofício de Registro de lmóveis da Comarca de

Campo Grande - MS;

iii) empreendimento imobiliário denominado Shopping Bosque

Grão Pará, localizado na cidade de Belém - PA, bairro Parque

Verde, Rodovia dos Trabalhadores S/N, descrito e caracterizado na

matricula ne 47.OZO do le Ofício de Registro de lmóveis da

Comarca de Belém - PA; e

iv) Aquisição de novos imóveis, implantaçâo e desenvolvimento de

novos em preendimentos, gastos imobiliários no geral tais como

despesas com melhorias e manutenção dos imóveis e demais
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custos relacionados ao cumprimento do objeto social da

Companhia, bem como aquisição da participação societária de

empresas com fins imobiliários nos termos do obieto social da

Companhia cujo objetivo social seja condlzente com a

incorporação imobiliária e/ou o desenvolvimento de

empreendlmentos imobiliários e que não seja integrante do

mesmo grupo econômico da Companhia.

Empreendimento

lmobiliário

o Empreendimento lmobiliário denominado Shopping Center

lguatemi, localizado na Avenida Washington Soares,85, bairro

Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará, com área total de terreno de

190.785,78 m2 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco

metros quadrados e setenta e oito centímetros quadrados) e área

construída total de 245.778,90 m2 (duzentos e quarenta e cinco

mil, setecentos e setenta e oito metros quadrados e noventa

centímetros quadrados) que está sob o regime de condomínio civil,

sendo de propriedade da JCC, na proporção de 65% (sessenta e

cinco por cento); Fundação Petrobrás de Seguridade Social

(PETROS), na proporção de 20% (vinte por cento); e do clF

SHOPPING MALLS SPE lS.A, na proporção de 15% (quinze por

cento), conforme Escritura de Compra e Venda pendente de

registro, datada de 15 de setembro de 2OL7

Escritura de Emissão de CCI: a Esctitura Porticulor de Emissão de Cédulos de Crédito lmobiliário

com Gorontio Reol e Gorontio Fídejussório, sob Formo Escriturol,

celebrada na presente data, por meio do qual as CCI foram

emitidas pela Cedente;

Escritura de Emissão das

Debêntures:

o lnstrumento Porticulor de Escrituro do Primeiro Emissõo de

Debêntures nõo Conversíveis em Ações, em l)mo Único Série, do

Espécie Quirogrofárío com Gorontio Adicionol Fidejussório o ser

Convolodo em Espécie com Gorontio Reol e Gorontio Adicionol

Fídejussório, emitida na presente data pela DEVEDORA, subscrita

pela Cedente para emissão de CCl, como condição desta Emissão

Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES 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, CEP 04538-132, inscrita

no CNPJ/MF sob o ne 61.194.353/0001-64, responsável pela

escrituração da Emissora;

Fundo de Reserva: o fundo de reserva constituído em garantia do pagamento das

Obrigações Garantidas, no valor mínimo de RS 2.800.000,00 (dois

milhões e oitocentos mil reais), composto pelos recursos advindos

do desembolso dos valores das Debêntures.

Garantias: são garantias das Obrigações Garantidas: a Alienação Fiduciária de

lmóveis, a Cessão Fiduciária dos Créditos Cedidos Fiduciariamente,
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o Fundo de Reserva, a Fiança, assim como eventuais garantias que

venham a ser constituídas para assegurar o adimplemento total ou

pa rcial das Obri8ações Garantidas;

Garantidora CALILA INVESTIMENTOS LTDA,, com sede na Av washington

Soares ne55, sala 7277, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, CEP: 60811-

341, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.7L4.946/OOO7-72.

IGP-M - FGV: índice Geral de Preços do Mercado;

lmóveis Garantia: São os imóveis objeto da garantia real constituída nos termos do

Contrato de Alienação Fiduciária;

Índices de Gara ntia são, em conjunto, o índice de Cobertura Mínimo e Razão de

Garantia Alienação Fiduciária;

indice de Cobertura Mínimo nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, o quociente expresso

em forma percentual, da divisão entre: (a) a média móvel mensal,

dos últimos 3 (três) meses, dos recursos arrecadados na conta do

Patrimônio Separado provenientes dos Créditos Cedidos

Fiduciariamente ou Novos Créditos Cedidos Fiduciariamente,

conforme verificado pela SECURITIZADORA, nos termos do

Contrato de Cessão Fiduciária; e (b) a média móvel mensal das

últimas 3 (três) parcelas devidas no âmbito dos CRl, incluindo a

parcela do mês corrente da data de verificação, que deverá

corresponder a, no mínimo, 744%o (cenlo e quarenta e quatro por

cento);

índices Substitutos: o IGP - Dl; o IPC; e o IPC da FIPE, ou outro índice equivalente;

lnstituição Custodiante: a Pentátono S.A. Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários,

q ualificada no preâmbulo;

lnstrução CVM ns 400/03 texto consolidado da lnstrução CVM ns 400/03, de 28 de dezembro

de 2003;

lnstrução CVM ne 414104: texto consolidado da lnstrução CVM ne 414, de 30 de dezembro de

2004;

lnstrução CVM ne 476109: texto consolidado da lnstrução CVM ne 476, de 16 de ianeiro de

2009;

lnstrução CVM nP 539/13 texto consolidado da lnstrução CVM ne 539, de 13 de novembro de

2073;

lnstrução CVM nP 583/16 texto consolidado da lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de

20L6;

lnvestimentos Permitidos títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros de

renda fixa do ltaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S/A, Banco do

Brasil S/A e Banco Santander S/A., aplicados na Conta do

Patrimônio Separado e que deverão ser resgatados de maneira que

estejam imediatamente disponívêis na conta do Patrimônio

Separado para a realização de qualquer pagamento das Obrigações
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Garantidas

IOF/Câmbio ou IOF/Títulos: lmposto sobre Operações Financeiras de Câmbio e Seguro, ou

relativas a Títulos e Valores Mobiliários;

tPc índice de Preços ao Consumidor;

rPcA/rBGE Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

IPC da FIPE: índice de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela

Fundação lnstituto de Pesquisas Econômicas;

Juros Remuneratórios a. Juros Remuneratórios dos CRI Sênior: 10070 (cem por

cento) da Taxa Dl acrescida de sobretaxa fspread,l equivalente a

1,30% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.

b. Juros Remuneratórios dos CRI Subordinado: 100% (cem por

cento) da Taxa Dl acrescida de sobretaxa (spread) equlvalente a

L,3Oyo ao ano, base 252 (duzentos e cínquenta e dois) dias úteis;

Lei ne 4.591/64: Lei ne 4.591, de 16 de dezembro de 1964;

Lei ns 6.404/76: Lei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

Lei ne 9.514/97 Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997;

Lei ne 10.931/04: Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004;

Local de Pagamento local de pagamento dos Créditos lmobiliários, o qual será a 83;

Locatários são os locatários dos imóveis objeto dos Contratos de Locação e

dos contratos de cDU, cujos pagamentos realizados serão

direcionados pela Administradora para a Conta do Patrimônio

Separado, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária.

Obrigações Garantidas: o pontual e integral pagamento dos Créditos lmobiliários e dos CRl,

asslm como a atualização monetária, juros remuneratórios,

penalidades moratórias, seguros, despesas, custas e emolumentos

devidos pela cobrança da dívida, despesas com a excussão de

garantias, honorários advocatícios, assim como qualquer obrigação

pecuniária incorrida para a plena satisfação e lntegral recebimento

dos Créditos lmobiliários nas condições constantes das Debêntures

e demais Documentos da Emissão;

Operação ou Emissão é a emissão dos CRl, lastreados pela CCI representativas dos

Créditos lmobiliários originados das Debêntures;

Patrimônio Separado: o patrimônio constituído, após a instituição do regime fiduciário,

pelos Créditos lmobiliários representados pela CCl, pelos Créditos

Cedidos Fiduciariamente, pelos recursos que compõem o Fundo de

Reserva, a Contâ do Patrimônio, todo e qualquer bem e direito que

integre a Conta do Patrimônio Separado, pela Alienação Fiduciária

de lmóvel, bem como todas as demals garantias que venham a ser

constituídas no âmbito da Emlssão. O Patrimônio Separado não se

confunde, em hipótese alguma, com o patrimônio comum da

/'!
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SECURITIZADORA e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI

a que está afetado, incluindo o pagamento dos respectivos custos

de administração e de obrigações flscais;

Preço de Cessão RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), observadas

as retênções previstas na cláusula 2.2.1. do Contrato de Cessão.

Razão de Garantia

Alienação Fiduciária

nos termos do Contrato de Cessão, o valor de venda forçada dos

lmóveis Garantia deverá ser a todo tempo, no mínimo, equivalente

a 100% (cem por cento) do saldo devedor das Debêntures;

Razão Mínima Mensal: nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, o quociente,

expresso em forma percentual, da divisão entre: (a) os recursos

arrecadados na Conta de Patrimônio Separado, decorrentes da

Cessão Fiduciária, ao longo do mês imediatamente anterior ao mês

das datas de verificação, provenientes dos Créditos Cedidos

Fiduciariamente ou Novos Crédidos Cedidos Fiduciariamente,

conforme verificado pela Securitizadora, nos termos do contrato

de Cessão Fiduciária; ê (b) a parcela devida no âmbito dos CRl, que

não poderão ser inferiores ao percentual de L27% (cento e vinte e

um por cento)

Resgate Antecipado

Facultativo

é a faculdade asseBurada à DEVEDORA na Escritura de Emissão de

Debêntures e na cláusula 6.4. deste Termo, de resgatar

antecipadamente as Debêntures, com o consequente

cancelamento de tais Debêntures, a partir de 21 de janeiro de

2024, inclusive, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor

Nominal Unitário das Debêntures que forem resgatadas

antecipadamente, acrescido da remuneração e de prêmiode 2,50%

(dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) a ser calculado e

aplicado pro roto temporis, incidente sobre o saldo devedor do

Valor Nominal Unitário das Debêntures que forem resBatadas

antecipadamente, acrescido da remuneração;

Taxa Dl: Taxas médias diárias dos Depósitos lnterflnanceiros - Dl de um dia,

"over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela

83, no informativo diário disponível êm sua página na internet

(www.cetip.com.br);

Titula (es) dos CRI os titulares dos CRI;

Valor do Principal: RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais)

Valor Mínimo do Fundo de

Reserva

Equivalente a, no mínimo, RS 2.800.000,00 (dois milhões e

oitocentos mil reais). O valor do Fundo de Reserva será verificado

no último dia útil de cada mês.

,zl
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Vencimento Antecipado são as hipóteses de Vencimento Antecipado indicadas na cláusula

6.3. abaíxo que, na sua ocoÍrência, podem ensejar a declaração de

vencimento antecipado dos Créditos lmobiliários, de modo que a

Devedora estará obrigada a pagar, em moeda nacional corrente, o

saldo devedor dos CRI incluindo Valor do Principal, os juros

remuneratórios e demais encargos;

Os termos em maiúsculas nessa escritura que, eventualmente, não se encontrem definidos acima ou

nesse Termo de Securitização têm o significado dado a eles nos Documentos da Emissão.

Cláusula Sesunda - Da Vinculacão dos Créditos lmobiliários

2.L. Vinculoção dos Créditos lmobiliários. A SECURITIZADORA realiza neste ato e pelo presente

Termo de Securitização, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos lmobiliários,

representados pela CCl, exclusivamente aos CRl, conforme as características descritas na Cláusula

Tercelra abaixo.

2,2. Volor dos Créditos lmobiliários. Na Data de Emissão, os Créditos lmobiliários, representados

pela CCl, dêcorrentes das Debêntures, ora vinculados aos CRl, possuem valor nominal de RS

220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais).

2.3. Representoção por CCl. Os Créditos lmobiliários vinculados ao presente Termo de

Securitização encontram-se representados exclusivamente pela CCI emitida pela Cedente, garantia

real e com garantia fidejussória, sob a forma escritural, nos termos da Lei no LO.93L|O4.

2.3.1. A Escritura de Emissão das CCI encontra-se devidamente custodiada junto à lnstituição

Custodiante, nos termos do arti8o 18, parágrafo 4e, da Lei ne 10.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduciárío, instituído pela SECURITIZADORA por meio deste Termo de

Securitização, será registrado junto à lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágraÍo

único, da Lei ne 10.931/04, por meio da declaração que constitui o Anexo lll deste Termo de

Securitização.

2.4. Demois Corocterístícos dos Créditos lmobiliórios. As demais características dos Créditos

lmobiliários e da CCI que os representam constam do Anexo I deste Termo de Securitização, na

forma do artigo 19 da Lei ne 10.931/04 e do item 2 do anexo lll da lnstrução CYM ne 4L4/O4.

2.5. Aquisição dos Créditos lmobiliários. Os Créditos lmobiliários foram adquiridos pela

SECURITIZADORA por meio da cessão realizada pela BR Partners, nos termos do Contrato de Cessão.

A llberação do Valor de Cessão será realizada na proporção dos recursos recebidos pela

SECURITIZADORA em decorrência da integralização dos CRl, devendo ser realizada no prazo máximo

11
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de 2 (dois) Dias Úteis contados de cada evento de integralização, desde que cumpridas as Condições

Precedentes previstas no Contrato de Cessão, observadas as retenções previstas na cláusula 2.2.L. do

referido Contrato de Cessão.

2.5.1. Considerando-se que os recursos do desembolso decorrentes das Debêntures ainda não

foram liberados pela BR Partners à Devedora, o Valor de Cessão será direcionado pela

SECURITIZADORA, por conta e ordem da BR Partners, diretamente à Devedora, a título de

desembolso dos recursos das Debêntures, na forma e prazos previstos na Escritura de Emissão das

Debêntures, de modo que as partes aqui mencionadas se declarem reciprocamente quitadas.

Cláusula Terceira - Características dos CRI

3.1. Os CRI objeto da presente Operação possuem as seguintes características:

J

Em issão: 1ê emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Habitasec

Securitizadora S.A.

Série: São emitidas 2 (duas) séries, sendo que os CRI relacionados à 101e

Série serão denominados "CRl Sênio/'e os CRI relacionados à 1.04ê

Série serão denominados "CRl Subordinado"

Quantidade de cRl: 220.000 (duzentos e vínte mil), sendo que 198.000 serão CRI Sênior

e 22.000 serão CRI Subordinado

Valor Global da Emissão RS 220.000.000,00 (duzentos e vlnte milhões de reais)

Valor Nominal Unitário dos

cRt:

Os CRI Sênior terão valor nominal unítário de RS 1.000,00 (um mil

reais), na Data da Emissão. Os CRI Subordinado terão valor nominal

unitário de RS 1.000,00 (um mil reais), na Data da Emissão

Local e Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, o local de emissão dos CRI é a Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo e a data de emissão,29 de dezembro

de 2017 .

Local de Pagamento dos

CRI:

Para todos os efeitos legais, será o local da 83, considerando que os

CRI estejam custodiados eletronicamente na 83 em cada data de

pagamento.

Prazo de Amortização dos

cRr:

O CRI Sênlor e o CRI Subordinado terão prazo de 5.471 (cinco mil,

quatrocentos e setenta e um) dias corridos contados a partir da Data

de Emissão, vencendo-se, portanto, no dia 2f/L2/2032.

Juros Remuneratórios: a. Juros Remuneratórios dos CRI 5ênior: 100% (cem por cento) da

Taxa Dl acrescida de sobretaxa (spread) equivalente a 1,30% ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados

conforme previsto na Cláusula Quinta, abaixo.

b. Juros Remuneratórios dos CRI Subordinado: 100% (cem por cento)

de CDI acrescida de sobretaxa (spread) equivalente a 1,30% ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculados

conforme previsto na Cláusula Quinta, abaixo.
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Regime Fiduciário: Sim

Data(s) de Pagamento: conforme Anexo ll

Vencimento dos CRI 21de dezembro de 2.032

Curva de Amortlzação Variável, conforme a tabela de amortização dos CRl, contida no

Anexo ll deste Termo de Securítização.

Sistema de Depósito,

Distribuição, Negociação,

Custódla Eletrônica e

Liquidação Financeira:

83.

Ga rantias a Allenação Flduciária dos lmóveis Garantia, a Cessão Fíduciária de

Créditos Cedidos Fiduciariamente o Fundo de Reserva e a Fiança.

Distrlbuição dos CRI Distribuição pública com esforços restritos de distribuição, na forma

da lnstrução CYM ns 476109, nos termos da Cláusula Quarta do

presente Termo de Securitização.

3.2. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI pela SECURITIZADORA,

não sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis após o efetivo recebimento dos Créditos lmobiliários,

incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de tyo

(um por cento) ao mês, bem como os Juros Remuneratórios dos CRl, conforme o disposto neste

Termo de Securitização, desde a data da mora até a data do efetivo pagamento, calculado pro roto

die.

Cláusula Quarta - Distribuicão, Preco de Subscricão e lntegralizacão

4.1. Os CRI Sênior serão depositados para distribuição primária, negociação secundária e custódia

eletrônica na 83 e serão distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder, instituição

Integrante do sístema de dístrlbuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 2e da lnstrução

CVM ne 476/09, em regime de melhores esforços. Os CRI Subordinados serão bloqueados para

negociação no secundário.

4.2. A Oferta está automatlcamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do

artlgo 6e da lnstrução CVM ne 476/09.

4.3. A Oferta somente poderá ser destinada a investidores profissionais, nos termos do artigo 9-A da

lnstrução CVM ns 539/13 (incluído pela lnstrução CVM ne554/74l,.

4.4. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM ne 476/09, os CRI da presente Oferta serão

oferecidos a, no máximo,75 (setenta e cinco) investidores profissionais e subscritos ou adquiridos

por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais.

4.5. Os CRI serão subscritos por meio da celebração dos Boletins de Subscrição, os quais indicarão a

forma e prazo de integralização. A regular subscrição dos CRI dependerá, ainda, de assinatura de

13 /l
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declaração pelos investidores, para os fins do artigo 7e da lnstrução CVM ne 476/09, contendo

declaração expressa atestando, entre outras coisas, que estão cientes de que (i) a oferta não foi

registrada na CVM e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

lnstrução CVM ne 476/09, conforme a minuta constante do Contrato de Dístribuição.

4,5. O início da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 05 (cinco)

Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores, nos termos do artigo 7e-A da

lnstrução CVM ne 476/09, e, nos termos do §1e desse artigo 7e-4, a comunicação de que trata esta

Cláusula deverá ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de

computadores e conter as informações constantes do Anexo 7-A da lnstrução CVM ns 476/09, exceto

se de outra forma vier a ser orientado pela CVM.

4.7. O encerramento da oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 05

(cinco) Dias Úteis, contado do seu encerramento, nos termos do artigo 89 da lnstrução CVM ne

476/09.

4.8. Os CRI Sênior somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores

mobiliários depois de transcorridos 90 (noventa) dias contados da data de subscrição ou aquisição

dos CRI por cada investidor profissionls e somente poderão ser negociados entre investidores

qualificados, na forma dos artigos 13 e 15 da lnstrução CVM ne 476/09.

4.9. Os CRI Sênlor somente poderão ser negociados entre investidores qualificados, a menos que a

SECURITIZADORA obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo

21 da Lei ne 6.385/76 e da lnstrução CVM ne 400/03, nos termos da regulamentação aplicável.

4.10. Observada a Cláusula 4.9, acima, os CRI Sênior poderão ser negociados nos mercados de balcão

organizado e não organizado, devendo a SECURITIZADORA cumprir o disposto no artigo 17 da

lnstrução CVM ne 476/09.

4,U. O preço de integralização de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário

dos CRI acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados pro roto die, desde a Data da

Primeira lntegralização até a data de sua efetiva integralização, sendo admitido ágio ou deságio em

razão das condições de mercado vigentes à época da inteBralização. A integralização deverá ser feita

em moeda corrente nacional.

4.12. A integralização dos CRI será realizada observando-se os procedimentos estabelecidos pela 83

ou mediante crédito na Conta do Patrimônio Separado.

4.13. Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato

emitido pela 83 em nome dos titulares dos CRl, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na

83. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRl, o extrato em

nome dos titulares dos CRI emitido pelo escriturador dos CRl, com base nas informações prestadas

74 /1
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pela 83

4.14, Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a Oferta não será

registrada junto à CVM, nos termos da lnstrução CVM ne 476/09. A Oferta será registrada na

ANBIMA, nos termos do artigo 1e, parágrafo 1s, do Código ANBIMA e das normas estabelecidas na

diretriz anexa à deliberação ne 2, de 06 de outubro de 20L4, do Conselho de Reguloçõo e Melhores

Prátícos do Mercddo de Capítoís da ANBIMA, exclusivamente para fins de informação ao banco de

dados da ANBIMA.

Cláusula Quinte - Cálculo dos Juros Remuneratórios ê da Amortização

5.1 Os Juros Remuneratórios referente a Série 101 e 104Ê serão calculados pela seguinte fórmula

I = VNb x (Fator d.e Juros - 1)

Onde:

VNb:

Valor dos Juros Remuneratórios, calculado com 8 (oito) casas dêcimais, sem

arredondamento.

Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRl, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa

(spreodl, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

apurado da seguinte forma:

FotoÍ d.e luÍos = (F otor DI x Fator Spt'ead)

Onde:

Fator Dl: Produtório das Taxas Dl, desde a Data da Primelra lntegrallzação, ou a Data de

Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, inclusive, e a data

de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

n

Fator DI = fl{r * raro)
k-1

Onde:

Número de Taxas Dl utilizadas;

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

I

N:

k:
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TDlri

Onde:

Dlr:

Onde:

Spread:

dut:

Observações:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

TDIk = (r*%*')-

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

arredondamento, da seguinte forma:

1

-l

Fator Spread:

Taxa Dl divulgada pela 83, utilizada considerando idêntico número de casas

decimais d ivulgada pela 83.

Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, conforme calculado abaixo.

/Soread \FatorSpread=(-r* *rJ
dut
zí7,

1,3000;

Número de dias útels entre a Data da Primeira lntegralização, ou a Data de

Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, inclusive, e a data

de cálculo, exclusive;

o fator resultante da expressão (l+TDIà é considerado com 16 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento;

efetua-se o produtório dos fatores diários (1 +TDIà, 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;

o fator resultante da expressão: Fator DI x Fator Spread deve ser considerado com

9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

para a aplicação de "D[" será sempre considerado a Taxa Dl divulgada ns 5e (quinto) Dia

Útil imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo dos Juros

Remuneratórios no dia 15, a Taxa Dl considerada será a publicada no dia 10 pela 83,

)
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pressupondo-sê que tanto os dias fO, fL, L2,13, 14 e 15 são Dias Úteis);

5.2. Cálculo da Amortizacão Mensal: Amortização do saldo Valor Nominal Unitário dos CRI ocorrerá

conforme o cronograma disposto no Anexo ll. O cálculo da amortização do saldo do Valor Nominal

Unitário dos CRI será realizado da seguinte forma:

AAi = VNb x TAi

Onde:

AAi: Valor unitário da i-ésima parcela de amortízação, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento.

Conforme definido anteriormente.

Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais,

conforme os percentuais informados na coluna "Taxa de Amortização - TAi" dos

CRl, nos termos estabelecidos nas tabelas constante do Anexo ll deste termo.

VNb:

TAi:

5.3. O cálculo da parcela bruta dos CRI (PMT) será da seguinte forma

Pi=AAi+l
Onde:

Pi: Valor da i-ésima parcela bruta dos CRI

Conforme definido anteriormente.

Conforme definido anteriormente.

5.4. O atraso no pagamento de qualquer importância devida pela DEVEDORA, inclusive na hipótese

de declaração de Vencimento Antecipado, seja referente ao valor principal dos CRl, seja referente

aos encargos previstos, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, implicará nas obrigações da

DEVEDORA de pagar à SECURITIZADORA, conforme aplicável:

i) juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, conforme o caso;

ii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante do débito

apurado, incluídos os encargos acima; e

iii) na hipótese de a SECURITIZADORA vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos e/ou

iudicíais para receber o seu crédito, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do

valor do saldo devedor dos CRl, e despesas de cobrança, inclusive custas, e as demais despesas,

taxas, encargos e tributos decorrentes dos procedimentos para recebimento do crédito
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cumprimento e execução das obrigações assumidas na presente Operação

Cláusula Sexta - AmoÉizacão Extraordinária e Respate Antecipado dos CRI

6,1. A SECURITIZADORA deverá promover a amortlzação extraordinária compulsória parcial ou o

resgate antecipado obrigatório da totalidade dos CRl, sempre que houver amortização extraordinária

parcial ou integral dos Créditos lmobiliários.

6.2. De acordo com os Documentos da Operação, são hipóteses de amortização extraordinária

parcial do saldo devedor dos Créditos lmobiliários, as seguintes hipóteses:

(i) nos termos da Cessâo Fiduciária, sempre que for verificado pela Securitizadora que os recursos

depositados na Conta do Patrimônio Separado decorrentes da Cessão Fiduciária não atingem o índice

de Cobertura Mínimo em determínada data de verificação, conforme definido no Contrato de Cessão

Fiduciária, a SECURITIZADORA, utilizará os recursos que sobejarem na Conta do Patrimônio Separado

após o pagamento da parcela mensal de Juros Remuneratórios e amortização do saldo do Valor

Nominal Unitário dos CRI Sênior, decorrentes dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, para amortizar

parcialmente o CRI Sênior, em montante equivalente ao reestabelecimento do índice de Cobertura

Mínima.

(ii), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e Contrato de Alienação Fiduciária, sempre que for
verificado pela Securitizadora o desenquadramento da Razão de Garantia Alienação Fiduciária, a

SECURITIZADORA, utilizará os Íecursos que sobejarem na Conta do Patrimônio Separado

decorrentes da Cessão Fiduciária após o pagamento da parcela mensal de Juros Remuneratórios e

amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI Sênior, decorrentes dos Créditos Cedidos

Fiduciariamente, para amortizar parcialmente o CRI Sênior, em montante equivalente ao

reestabelecimento Razão de Garantia Alienação Fiduciária; e

6.2.1. Nos termos dos Documentos da Operação, caso não sejam depositados recursos decorrentes

da Cessão Fiduciária suficlentes na Conta do Patrimônio para amortizar parcialmente o CRt para

reenquadramentos dos Índices de Garantia, nos termos da cláusula 6.2. acima, a DEVEDORA

aportará recursos na Conta do Patrimônio Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias úteis após o

recebimento da notificação da SECURITIZADORA nesse sentido, em montante tal que se

reestabeleçam os índices de Garantia.

6.3. De acordo com os Documentos da Operação, são hipóteses de amortização extraordinária
integral do saldo devedor dos Créditos lmobiliários, as seBuintes hipóteses de Vencimento

Antecipado, poderão acarretar no resgate antecipado dos CRl, conforme deliberado em Assembleia

Geral dos Titulares de CRI:

(i) descumprimento da Razão Mínima Mensal, que visa assegurar o cumprimento das Obrigações

Ga rantidas;

,1
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(ii) descumprimento da obrigação de recomposição da Razão de Garantia Mínima, na hipótese de

não haver recursos na Conta do Patrimônio Separado decorrentes da Cessão Fiduciária para a

Íeâlização da amortização parcial do CRl, nos termos da cláusula 6.2., "ii" acima;

(iii) descumprimento da obrigação de aportar recursos para a recomposlção do Valor Mínimo do

Fundo de Reserva, na hipótese de não haver recursos na Conta do Patrimônio Separado decorrentes

da Cessão Fiduciária para a realização da recomposição do Valor Mínimo do Fundo de Reserva;

(iv) atraso no pagamento pela Devedora de qualquer valor devido relacionado às Debêntures, nos

termos ou em decorrência da Escritura de Emissão das Debêntures, não sanado no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados do respectivo inadimplemento;

(v) atraso no cumprimento, pela DEVEDORA, de qualquer outra obrigação não pecuniárla ou

compromisso previsto na Escritura de Emissão das Debêntures e persistindo tal atraso por um

período de 15 (quinze) dias, contados do competente aviso escrito enviado pela Securitizadora à

DEVEDORA;

(vi) liquidação, dissolução, pedido de falência formulado pela DEVEDORA ou por terceiros em face da

DEVEDORA, decretação de falência ou insolvência da OEVEDORA, ou pedido de recuperação judicial

ou extrajudicial apresentado pela DEVEDORA, ou acordo com seus credores suspendendo ou

prorrogando o pagamento de suas dívidas, ou indicação de administrador ou síndico para DEVEDORA

ou parte substancial de seus ativos ou negócios, ou concordância da DEVEDORA com quaisquer das

medidas acima apontadas ou sua declaração, por escrito, de que não tem condições financeiras de

arcar com suas obrigações;

(vii) pagamento de dividendos pela DEVEDORA, observado o disposto no artigo 202 da Lei 6.404/76,
ou, por qualquer forma, distribuição pela DEVEDORA de todo ou parte de seu resultado, mesmo que

para pagamento de debêntures com participação nos lucros, se a DEVEDORA estiver em mora em

relação ao pagamento de quaisquer valores devidos aos debenturistas, relativos às Debêntures;

(viii) alienação do controle da DEVEDORA, exclusivamente, para empresas nâo pertencentes ao

mesmo grupo econômico da DEVEDORA;

(ix) qualquer declaração ou garantia feita com relação à lavratura da Escritura de Emissão das

Debêntures provem ser incorretas ou falsas, após a competente notificação enviada à DEVEDORA;

(x) protestos de títulos contra a DEVEDORA em valor indlvidual ou agregado de RS 5.OOO.OO0,OO

(cinco milhões de reais) e desde que não seja justificado pela DEVEDORA a natureza do protesto;

(xi) declaraçâo de vencimento antecipado de qualquer dívida da DEVEDORA em razão de

inadimplemento contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, a critério dos debenturistas,
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viÍ a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias da DEVEDORA previstas neste

instrumento;

(xii) transformação do tipo societário da DEVEDORA, sem prévia e expressa anuência dos

debenturistas;

(xiii) não obtenção, não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações,

concessões, alvarás e/ou licenças necessárias para a atividade da DEVEDORA;

(xiv) alteração no objeto social da DEVEDORA que descaracterize as atividades principais previstas no

objeto social da DEVEDORA, salvo se previamente aprovado pelos debenturistas;

(xv) ressalvada as hipóteses de reorganização societária entre sociedades integrantes do grupo

econômico do qual a Devedora faz parte, como previsto nos Documentos da Emissão, a transferência

ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela DEVEDORA, das obrigações

assumidas na Escritura de Emissão das Debêntures, conforme aplicável, sem prévia autorização dos

debenturistas; e

(xvi) descumprimento de quaisquer termos assumidos em instrumentos de constituição de quaisquer

garantias outorgadas pela Devedora e/ou empresas do seu grupo econômico que visem à garantia

das obrigações constantes dos Documentos da Emissão.

6.4. Ainda, de acordo com a Escritura de Emissão de Debêntures, é facultado à DEVEDORA resgatar

antecipadamente as Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, a partir de

21 de janeiro de 2024, inclusive, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário

das Debêntures que forem resgatadas antecipadamente, acrescido da remuneração e de prêmio de

2,5070 (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) a ser calculado e aplicado pro rotd temporis,

incidente sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures que forem resgatadas

a ntecipadamente, acrescido da remuneração;

6,5 Cosh Sweep. Caso os recursos depositados na Conta do Patrímônio Separado não atinjam o
Índice de Cobertura Mínimo a SECURITIZADORA utilizará os recursos que sobejarem na Conta do

Patrimônio Separado decorrentes da Cessão Fiduciária após o pagamento da parcela mensal de Juros

Remuneratórios e amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI Sênior, para amortizar
parcial e extraordinariamente o CRI Sênior, em montante equivalente ao reestabelecimento do

Índice de Cobertura Mínimo, após tal amortização extraordinária. O Cosh Sweep será realizado pela

SECURITIZADORA sem a incidência de quaisquer multas ou encargos para a Devedora.

6.5.1 Caso não haja recursos suficientes na Conta do Patrimônio Separado decorrentes da Cessão

Fiduciária para a realização do Cosh Sweep, a DEVEDORA deverá aportar recursos na Conta do

Patrimônio Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias úteis após o recebimento da notificação da

SECURITIZADORA nesse sentido, em montante tal que resulte que o valor arrecadado a título de
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cessão fiduciária corresponda ao índice de Cobertura Mínima

6.6. A amortização extraordinária dos CRI será efetuada sempre proporciona lmente ao Valor

Nominal Unitário, considerândo os Juros Remuneratórios, permanecendo inalterado o prazo de

vigência dos CRl.

6.7. Em caso de amortização extraordinária dos CRl, a SECURITIZADORA elaborará e disponibilizará

ao AGENTE FIDUCIÁR|O nova tabela de amortização dos CRl, recalculando, se necessário, os

percentuais de amortização das parcelas futuras, em conformidade com as alterações que tiverem

sido promovldas no cronograma de amortização dos Créditos lmobiliários utilizados como lastro da

Operação, sendo certo que deverá ser atualizado o fluxo de amortização registrado na 83.

5.8. Não será admitida amortização extraordinária antecipada, total ou parcial, em perÍodos de

congelamento de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento extraordinário

da correção das prestações em decorrência de fato previsível. A presente vedação não se aplica às

hipóteses de amortização extraordinária compulsória.

Cláusula Sétima - Decl aracões e Obrisacões da Securitizadora

7,L, A SECURITIZADORA 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

Têrmo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas,

tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes estatutários

e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,

tiveram os poderes leBitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários e da CCI que os representa;

(e) não é de seu conhecimento a existêncla de qualquer fato que impeça ou restrinja o seu

direito de celebrar este Termo de Securitização;

(f) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,

pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos

lmobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;
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(C) não há qualquer ligação entre a SECURITIZADORA e o AGENTE FIDUCIÁR|O que impeça o

AGENTE FIDUCIÁRlO de exercer plenamente suas funções;

(h) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da

SECURITIZADORA, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(i) os Créditos lmobiliários e, por conseguinte, a CCI não serão em qualquer hipótese objeto de

negociação ou transferência; e

7.2. A SECURITIZADORA se obriga a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da

própria SECURITIZADORA, mediante publlcação a ser realizada em jornal de grande circulação

utilizado pela mesma para divulgação de suas informações societárias, assim como prontamente

informar tais Íatos diretamentê ao AGENTE FIDUCIÁR|O por meio de comunicação por escrito.

7,3. A SECURITIZADORA declara, quanto aos Créditos lmobiliários, sob as penas da lei, que:

(a) com base nas declarações prestadas pela BR Partners, no Contrato de Cessão, verificou a

existência, exigibilidade, certeza, conteúdo, exatidão, veracidade, legalidade, legitimidade, validade,

ausência de vícios e correta formalização dos Créditos lmobiliários e emissão da CCl, declarando que

os mesmos se encontram perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritos

pela SECURITIZADORA neste Termo de Securitização;

(b) obteve da JCC, na qualidade de fiduciante, declarações prestadas na Cessão Fíduciária,

através das quais se responsabilizam pela exlstência, exigibilidade, validade, e eficácia dos Créditos

Cedidos Fid ucia ria me nte;

(c) os Créditos Cedidos Fiduciariamente encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer

ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da

SECURITIZADORA a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da

SECURITIZADORA de celebrar o presente Termo de Securitização;

(d) com base nas declarações prestadas pela JcC e pela BR Partners na Cessão Fiduciária, nas

Debêntures e no contrato de cessão de créditos, conforme o caso, não tem conhecimento da

existência de débitos, processos administrativos ou judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza,
em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os créditos lmobiliários ou, ainda que
indiretamente, esta Emissão, com exceção das obrigações estipuladas no Termo de compromisso
Operacional ne 26/2015 - CCEISEUMA, firmado por lCC em 07 /O5/ZOL7, que estabelece
condicionantes para a operação e instalação do Empreendimento lmobiliário;

(e) com base nas declarações prestadas pela JCC na cessão Fiduciária e nas Debêntures,
respectivamente, não tem conhecimento da existência de i) restrições urbanísticas, ambientais,
sanitárias, de acesso ou segurança ou ii) existência de qualquer pendência ou exigência de
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adequação suscitada por autorldade Bovernamental, que possam vir a afetar os lmóveis Garantia ou

os Créditos Cedidos Fiduciariamente;

(f) os Documentos da Emissão representam relações contratuais regularmente constituídas,

válidas e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados no presente

Termo de Securitização e seus anexos;

(g) a SECURITIZADORA não oferece direito de regresso contra seu patrimônio comum, bem

como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da SECURITIZADORA quanto às obrigações da

JCC e do Patrimônio Separado; e

(h) verificou e atestou a legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização,

além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo de

Securitização.

7.4. A SECURITIZADORA se obriga ainda a elaborar um relatório mensal, tendo como data base o

último dia útil de cada mês, e enviá-lo ao AGENTE FIDUCIÁR|O até o 2Oe (vigésimo) dia do mês

subsequente, a partir da Data de Emissao, ratificando a vinculação dos Créditos lmobiliários (e, por

conseguinte, da CCI) aos CRl.

7,4.1, O referido relatório mensal deverá incluir:

(i) Data base de emissão do relatório;

(ii) lnformações Gerais da Emissão:

Securitizadora;

Emissão e Séries;

Data de Emissão e Vencimento;

Valor Nominal Unitário dos CRI Sênior e CRI Subordinado na Data de Emissão (RS); e

Juros Remuneratórios dos CRI Sênior e CRI Subordinado.

(iii) Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI Sênior e CRI Subordinado

a.1)

a.2l

a.3)

a.4)

a.5)

b.1)

b.2)

b.3 )

Principal;

Juros Remuneratórios; e

Valor total.

c.1)

c.2l

(iv) Lastro e Garantias dos CRI Sênior e CRI Subordinado:

Saldo devedor atualizado total dos Créditos lmobiliários;

Saldo devedor atualizado total e número de Créditos Cedidos Flduciaria mente, apurados na
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última data de verificação vigente, nos termos da Cessão Fiduciária;

c.3) Saldo do Fundo de Reserva e referêncla do valor mínimo desse fundo;

c.4) índice de Cobertura Mínimo e Razão Mínima Mensal, na forma prevista na Cessão Fiduciária,

e

c.5) Razão da Garantia Alienação Fiduciária, na forma prevista no Contrato de Alienação

Fiduciária.

7.5. Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, a partir de sua celebração, todos os recursos

decorrentes dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, passarão a ser depositados na Conta do

Patrímônio Separado, incluindo, mas não se limitando, (i) todos os pagamentos realizados pelos

Locatários a título de aluguel e quaisquer outros valores devidos por conta dos Contratos de Locação,

(ii) todos os pagamentos realizados pelos Locatários a título de res speroto devidos por conta dos

Contratos de CDU e (iii) receita proveniente da exploração do estacionamento do Empreendimento

lmobiliário, objetos da Cessão Fiduciária.

7.5.1. A administração ordinária dos Créditos Cedidos Fid uciariamente, será realizada pela

Administradora a quem competirá:

a) a atividade de acompanhamento e cobrança dos valores devidos pelos Locatários nos

termos dos Contratos de Locação e Contratos de CDU, assim como a promoção das

medidas judiciais e extrajudiciais tendentes à cobrança dos Créditos Cedidos

Fiduclariamente;

b) o direcionamento dos pagamentos devidos à Devedora, a título de aluguel, res sperdto e

receita proveniente da exploração do estacionamento do Empreendimento lmoblliárío para

a Securitizadora, em cumprimento ao quanto disposto neste instrumento; e

c) o controle do vencimento de Barantias contratuais e seguros dos imóveis relacionados aos

Contratos de Locação, adotando as providências competentes, perante os Locatários, de

forma a preservar todas as garantias dos Créditos Cedidos Fiducia riamente.

7'5.2, A Administradora, na qualidade de lnterveniente Anuente do ContÍato de Cessão Fiduciária,

anuiu com as condições pertinentes ao direcionamento dos recursos dêvidos a título de aluguel, res

sperata e receita provenlente da exploração do estacionamento do Empreendimento lmobiliário
cedidos fiduciariamente pela JCC, tendo se comprometido a direcionar os recursos para a Conta do
Patrimônio Separado.

7.6. A sEcuRlrlzADoRA se obriga a fornecer aos titulares dos cRt e ao AGENTE FtDuctÁRto, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado do recebimento do pedido respectivo, todas as últimas
informações disponíveis relativas aos Créditos Cedidos Fiduciariamente e aos Créditos lmobiliários
que venham a ser solicitadas.
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7.7. A destituição ou renúncia do AGENTE FlDUclÁRlo e de terceiros contratados com o fim
específico e único de resguardar os interesses dos titulares dos CRI e zelar pela arrecadação dos

Créditos lmobiliários e dos Créditos Cedidos Fiduciariamente será realizada nos termos (i) do

presente Termo de secuÍitização, em relação à contratação do AGENTE FIOUCIÁRIO, e (il) dos

respectivos contratos de prestação de serviços, quanto aos demais prestadores de serviços. A

nomeação do novo prestador ficará condicionada à aprovação prévia dos titulares dos CRl,

observados os quóruns previstos na Cláusula Quatorze desse Termo de Securitização, exceto na

hipótese de destituição ou renúncia de prestadores de serviços contratados pela SECURITIZADORA

para a realização de serviços internos, cotidianos e inerentes às atlvidades da SECURITIZADORA,

desde que tais substituições não impliquem em alteração ou majoração dos custos vinculados à

Operação.

7.8. A SECURITIZADORA se obriga desde já a Informar e enviar o organograma, todos os dados

flnanceiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM

ns583/16, que venham a ser solicitados pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, os quais deverão ser devidamente

encaminhados pela SECURITIZADORA em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para

disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da SECURITIZADORA deverá

conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrantes de bloco de

controle, no encerramento de cada exercíclo social.

7.9. A SECURITIZADORA se compromete a notificar imediatamente o AGENTE FIDUCIÁRIO caso

tenha conhecimento de que quaisquer das declarações prestadas no presente Termo de

Securitização tenham se tornado total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

7.10. A SECURITIZADORA será responsável pela guarda de 01 (uma) uma via original da Escritura de

Emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão de Créditos, do presente Termo de Securitização, da

CCI e da Cessão Fiduciária. Relativamente aos Contratos de Locação e Contratos de CDU originadores

dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, a SECURITIZADORA guardará uma cópia eletrônica de cada

um deles, permanecendo as vias originais com a Administradora.

7.11. A ocorrência de quaisquer hipóteses de Vencimento Antecipado deverá ser comunicada pela

SECURITIZADORA ao AGENTE FIDUCIÁRIO, em até 01 (um) Dia Útil da data de seu conhecimento.

Cláusula Oiteva - Garantias

8,1. A Operação conta com as seguintes garantias descritas nessa Cláusula Oitava, nos termos
previstos nos respectivos Documentos da Emissão, inclusive neste Termo de Securitização.

8.2. Regime Fiduciário. A SECURITIZADORA institui, neste Termo de Securitização, regime

fiduciário, com a constltuição do Patrimônio Separado, destinado exclusivamente à liquidação dos

CRI a que estiverem afetados. lntegram o referido Patrimônio Separado (i) os Créditos lmobiliários

originados das Debêntures e representados pelas CCl, incluindo seus acessórios; (ii) os Créditos
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Cedidos Fiduciariamente objeto da Cessão Fiduciária; (iii) os recursos que compõem o Fundo de

Reserva; e todo e qualquer bem e direito que integre a Conta do Patrimônio Separado; (vi) a

Alienação Fiduciária; bem como todas as demais garantias que venham a ser constituídas no âmbito

da presente Operação.

8.3. Fundo de Reserva. Conforme Escritura de Emissão de Debêntures e Contrato de Cessão, será

constituído um Fundo de Reserva em garantia do pagamento dos CRl, com recursos devidos à

DEVEDORA por conta da integralização das Debêntures, mediante a retenção do valor mínimo de

RS 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). O Valor Mínimo do Fundo de Reserva será

retido na Conta do Patrimônio Separado

8.3.1. O Valor Mínimo do Fundo de Reserva será verificado pela SECURITIZADORA no último dia útil

de cada mês. Caso ocorra o desenquadramento do Valor Mínimo do Fundo de Reserva, os recursos

recebidos a título de cessão fiduciária que sobejarem na Conta do Patrimônio Separado após o

pagamento da parcela mensal de Juros Remunêratórios, amortízação do saldo do Valor Nominal

Unitário e a Amortização Extraordinária dos CRI Sênior para reenquadramento dos índices de

Garantia, serão retidos pela SECURITIZADORA para a recomposição do Valor Mínimo do Fundo de

Reserva.

8.3.2. O Valor Mínimo do Fundo de Reserva depositado na Conta do Patrimônio Separado inteBrará o

Patrimônio Separado dos CRI e será aplicado pela SECURITIZADORA em lnvestimentos Permitidos.

Todos os lnvestimentos Permitidos realizados deverão ser resgatados de maneira que estejam

imediatamente disponíveis na Conta do Patrimônio Separado para a realização de qualquer pagamento

devido. Eventuais retençôes de impostos decorrentes dos rendimentos dos lnvestimentos Permitidos
pertencerão com exclusividade à SECURITIZADORA.

8.3.3. Sempre que ocorrer o inadimplemento das Obrigações Garantidas pela DEVEDORA a

SECURITIZADORA poderá utilizar os recursos do Fundo de Reserva para satisfazer ou complementar o

referido pagamento.

8.3.4. Caso não seja recomposto o Valor Mínimo do Fundo de Reserva nos termos da cláusula 8.3.1.
acima, a DEVEDORA será notificâda para recompor o Fundo de Reserva, mediante transferência dlreta
para a Conta do Pâtrimônio Separado dos valores necessários à sua recomposição no prazo máximo de
2 (dois) Dias Úteis contados a partlr do recebimento da referida notificação.

8.3.5. Após a liquídação da integralidade das obrigações relatlvas aos CRl, os recursos remanescentes
no Fundo de Reserva, incluindo os rendimentos decorrentes das aplicações previstas acima, serão
liberados para a DEVEDORA na Conta de Livre Movimentação.

8.4. Cessão Fiduciária. Em Earantia do pagamento dos Créditos lmobiliários e demais Obrigações
Garantidas, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a DEVEDoRA se obrigou a ceder
fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratável, os Créditos Cedidos Fiduciariamente, garantia

/
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essa formalizada por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduclária.

8.5. Alienação Fiduciária. Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, nos termos da

Escritura de Emissão de Debêntures, a DEVEDORA se obrigou a constituir a alienação fiduciária dos

lmóveis Garantia, em favor da BR Partners, formalizada por meio do Contrato de Alienação

Fiduciária, posteriormente cedido à SECURITIZADORA, nos termos do Contrato de Cessão. A soma do

valor de venda forçada dos lmóveis Garantia deverá, até a integral liquidação dos CRt, representar,

no mínimo, a Razão de Garantia Alienação Fiduciária.

8.5.1. A Alienação Fiduciária de lmóveis deverá ser mantida válida e em vigor até o efetivo

cumprimento das Obrigações Garantidas

8.5.2. Até o fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, a DEVEDORA se comprometeu a

manter alienado fiduciariamente lmóveis Garantia suficientes para que o valor de venda forçada dos

lmóveis Garantia seja superior ou equivalente a Razão de Garantia Alienação Fiduciária. Caso seia

verificado o desenquadramento da Razão de Garantia Alienação Fiduciária, os recursos recebidos a

título de cessão fiduciária que sobejarem na Conta do Patrimônio Separado após o pagamento da

parcela mensal de Juros Remuneratórios e amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI

Sênior, serão utilizados para a amortização parcial dos CRI Sênior pela SECURITIZADORA para a

recomposição da Razão de Garantia Alienação Fiduciária.

8.5.3. Verificado o vencimento final sem que as Obri8ações Garantidas tenham sido devidamente
quitadas ou vencimento antecipado dos CRt, fica a SECURITIZADORA, autorizada a dar início ao
procedimento de excussão da garantia.8.5.4. A garantia deverá ser reforçada pela DEVEDORA

sempre que necessário, de acordo com o previsto no Contrato de Alienação Fiduciártia.

8.6. Fiança. Observado o disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, a Garantidora se

comprometeu, em caráter irrevogável e irretratável, na qualidade de fiadora e principal pagadora da

Jcc, a garantir solidariamente o pagamento do valor nominal das obrigações Garantidas,
renunciando aos benefícios previstos nos artigos 827,829,834, 835, 837 e 838 do Código Civil
Brasileiro, e artigo 794 do Código de Processo Civil.

A Garatidora se comprometeu, ainda, a (i) não alterar sem prévia autorização da sEcuRl zADoRA

seu tipo social e/ou objeto social que descaracterize as atividades principais previstas no estatuto

social ou ainda seu controle societário e (il) fornecer à SECURITIZADORA, em até 120 (cento e vinte)
dlas após o encerramento de qualquer exercício, cópias integrais de suas demonstrações financeiras
para tal exercício (que deverão se encontrar de acordo com seus registros contábeis e preparadas de

acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, aplicados de forma sistemática),
juntamente com o relatório dos auditores, tudo em forma satisfatória à sEcuRlflzADoRA, sob pena

de vencimento antecipado das Debêntures.

Cláusula Nona - Autorizacão Dar
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9.1. A presente Emissão foi autorizada pelas Atas de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da

SECURITIZADORA, datadas de 30 de abril de 2015 e 17 de abril de ZOU.

Cláusula Dez - Ordem de Pagamentos

10.1. Os pagamentos mensais das obrigações do Patrimônio Separado deverão obedecer à cascata

de pagamentos abaixo, de forma que cada item somente seja pago caso haja recursos disponíveis do

Patrimônio Separado após o cumprimento do item anterior, observado o disposto no item 10.1.1.

abaixo:

(a) Pagamento das Despesas do Patrimônio Separado, conforme o disposto na Cláusula Quinze

abaixo;

(b) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos CRI Sênior, na seguinte ordem: (i) juros

remuneratórios vencidos (capítalizados) e não pagos, e (ii) juros remuneratórios vincendos no

respectivo mês do pagamento;

(c) Amortização dos CRI Sênior e encargos moratórios eventualmente incorridos;

(d) Amortização Extraordinária do CRI Sênior para reenquadramento dos índlces de Garantia;

(e) Recomposição do Valor Mínimo do Fundo de Reserva;

(f) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos cRl subordinado, na seguinte ordem: (i)

juros remuneratórios vencidos (capitalizados) e não pagos, e (ii) juros remuneratórios vincendos no
respectivo mês do pagamento; e

(g) Amortização dos CRI Subordínado e encargos moratórios eventualmente incorridos

Cláusula Onze - Resime Fiduciário e P rimônio Separadoat

11.1. Na forma do artigo 9s da Lei ne 9.5L4197, a SECURITIZADORA institui Regime Fiduciário sobre
os Créditos lmobiliários (e todos os seus acessórios, inclusive suas garantias) vinculados ao presente
Termo de Securitização, constituindo referidos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, o lastro
necessário para a emissão dos CRl. Os valores resultantes do pagamento dos Créditos Cedidos
Fiduciariamente encontrar-se-ão abrangidos no Regime Fiduciário, constituindo parte integrante do
Patrimônio separado, cujos direitos foram cedidos fiduciariamente para a sEcuRlflzADoRA, nos
termos do Contrato de Cessão Fiduciária.

11.1.1. o Regime Fiduciário, instituído pela sEcuRtflzADoRA por meio deste Termo de
securitização, será reBistrado na lnstituição custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único,
da Lei ne 7o-93r/04, conforme consta da minuta do Anexo l do presente instrumento.
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11.2. Os Créditos lmobiliários e todos os seus acessórios e as CCI que os representam, inclusive suas

garantias, sob ReBime Fiduciário, vinculados ao presente Termo de Securitização permanecerão

separados e segregados do patrimônio comum da SECURITIZADORA até que se complete a

amortização final dos CRl.

11,3. Na forma do artigo 11 da Leí ns 9.514/97, os Créditos lmobiliários, a CCI e as respectivas

garantias estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da SECURITIZADORA, não se

prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da

SECURITIZADORA, por mais privílegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes

aos cRl.

11.4. A SECURITIZADORA administrará o Patrimônio Separado, promovendo as diligências

necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamentos das

parcelas de amortização do principal, juros remuneratórios e demais encargos acessórios.

11.5. A SECURITIZADORA não será responsabilizada por eventual insuficiência do Patrimônio

Separado e somente responderá, com seu patrimônio, por prejuízos ou por insuficiência do
Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou regulamentar;
por comprovada negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do
mesmo, conforme prêvisto no artigo 72, paúgraÍo único da Lei np 9.514/97 .

11.6, Na hipótese de insuficiência dos bens do patrlmônio Separado, a SECURITIZADORA, deverá
convocar Assembleia dos Titulares dos CRI para deliberar sobre as normas de admlnistração ou
liq uidaçâo do Patrimônio Separado.

U.7. Nas hipóteses descritas nos itens 11.5 e 11.6 acima, a Assembleia dos Titulares dos CRt estará
legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administração ou liquidação do patrimônio

separado, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra companhia
securitizadora de créditos imobiliários, a forma de liquidação do patrimônio e a nomeação do
liquidante.

11.8. Todos os recursos geridos pela SECURITIZADORA em razão da emissão dos CRI serão mantidos
na Conta do Patrimônio Separado.

11.8.1. os recursos mantidos na conta do patrimônio separado, que integram o patrimônio

separado, serão aplicados pela sEcuRlflzADoRA, na qualidade de administradora da conta do
Patrimônio Separado, em lnvestimentos permitidos.

11.8.2. Durante o período em que permanecerem aplicados os recursos do Fundo de Reserva, diante
da titularidade de tais aplicações, pela sEcuRlrzADoRA, fica certo e ajustado que a estâ competirá
o aproveitamento de eventuais créditos decorrentes de retenção de impostos efetuada em tais
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aplicações financeiras

11.8,3. A SECURITIZADORA, e/ou seus respectivos diretores, empregados ou agentes não terão

qualquer respo nsa bilidad e com relação a quaisquer prejuízos, reinvindicações, demandas, danos,

tributos ou despesas, resultantes do investimento, reinvestimento ou liquidação dos investimentos

acima mencionados, inclusive, entre outros, qualquer respo nsa bilida de por quaisquer demoras no

investimento, reinvestimento ou liquidação dos referldos investimentos, ou quaisquer lucros

cessantes inerentes a essas demoras.

Cláusula Doze - AGENTE FIDUCIÁR|O

12.1. A SECURITIZADORA nomeia e constitui o AGENTE FIDUCIÁRIO, para desempenhar esta função

na Emissão. O AGENTE FIDUCIÁR|O neste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e do
presente Termo de Securitização, representar perante a SECURITIZADORA, os interesses da

comunhão dos Titulares de CRl.

12.2. O AGENTE FIDUCIÁR|O declara que:

a) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;

b) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas suas cláusulas e condições;

c) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de securitização e a cumprir suas

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

para tanto;

d) a celebração deste Termo de securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo AGENTE FlDuclÁRlo;

e) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei das
Sociedades por Ações para exercêr a função que lhe é conferida;

f) não se encontra em nenhuma situação de conflito de interesses;

g) não tem qualquer ligação com a securitizadora que o impeça de exercer suas funções;

i) na presente data atua como AGENTE FrDUcrÁRro nas emissões de títulos ou valores
mobiliários descritas no ANEXO V deste Termo

12.3. o AGENTE FlDUclÁRlo exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo de
Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento dos CRI

DOCS ' 103?15ó9vl 75t tútT tLA

*/l



ou até sua efetiva substituição, ou ainda, enquanto estiver atuando na cobrança de inadimplências

não sanadas, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de

âtuação do AGENTE FIDUCIÁRlO.

12.4. São obrigações do AGENTE FIDUCIÁRlO

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

b) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício da função o

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus

próprios bens;

c) renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de ínaptidão e realizar a imediata convocação da assembleia para deliberar sobre

sua substituição;

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

e) 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 e demais

documentos da emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou

defeitos de que tenha conhecimento;

f) diligenciar junto à Securitizadora para que este Termo de Securitização, e seus aditamentos,
sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da SECURITIZADORA, as

medidas eventualmente previstas em lei;

g) acompanhar a prestação das informações periódicas pela SECURITIZADORA e alertar os

Tltulares dos cRl, em seu relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha
conhecimento;

h) acompanhar a atuação da sEcuRlIzADoRA na administração do patrimônio separado por
meio das informações divulgadas pela companhia sobre o assunto;

i) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das
condições dos CRI;

j) verificar a regularidade da constituição das garantias reais, flutuantes e fidejussórias, bem
como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e
exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas neste Termo de securitização;

k) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a
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respelto do assunto de forma justificada;

l) intimar, conforme o caso, a SECURITIZADORA, a Cedente, eventual garantidor ou coobriBado

a reforçar a garantia dada, na hipótese de sua deterloração ou depreciação;

m) solicltar, quando julgar necessárlo para o fiel desempenho de suas funções, certidões

atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das Varas

do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe o bem dado em garantia

ou o domicílio ou a sede do devedor, do cedente, do garantidor ou do coobrigado, conforme o caso;

n) solícitar, quando considerar necessário, auditoria externa da SECURITIZADORA ou do

Patrlmônio Separado;

o) convocar, quando necessário, a Assembleia dos Titulares dos CRl, na forma prevista neste

Termo de Securitização;

p) comparecer à Assembleia dos Titulares dos CRI a fim de prestar as informações que lhe

forem solicitadas;

q) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e de seus endereços;

r) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes neste Termo de Securitização,

especialmente aquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

s) comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela SECURITIZADORA ou pela

DEVEDORA de obrigações financeiras assumidas no Termo de Securitização ou em outros
Documentos da Emissão, incluindo as obrigações relativas a garantias e a cláusulas contratuais
destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem condições que não devem

ser descumpridas pela sEcuRlrlzADoRA e/ou DEVEDoRA indicando as consequências para os

Titulares dos cRl e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo de
7 (sete) Dias Úteis após a sua ciência a respeito do inadimplemento.

12.4.1. Anualmente, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social, o AGENTE FlDUclÁRlo
deve divulgar em sua página na rede mundial de computadores, relatórlo anual descrevendo, os
fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos aos cRl, contendo informações sobre:

a) cumprimento pela sEcuRlrtzADoRA das suas obrigações de prestaçâo de informaçôes
periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

b)

dos CRI;

alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os Titulares
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c) comentáríos sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura da emissão

relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI;

d) quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em Circulação e saldo resgatado/amortizado

no perÍodo;

e) repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no período;

f) constituição, saldo e aplicações de fundo de reserva ou fundo de liquidez da emissão, se

houver;

g) destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informações prestadas

pela SECURITIZADORA;

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

i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela SECURITIZADORA, Devedor, cedente ou

garantidor nos Documentos da Emissão e neste Termo de Securitização;

j) manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

k) existência de outras emíssões de CRI feitas pela SECURITIZADORA em que tenha atuado no

mesmo exercício como AGENTE FIDUCIÁRIO, indicando o valor da emissão e quantldade de valores

mobiliários emitidos, espécie e garantias envolvidas, prazo de vencimento e taxa de juros,

inadimplemento financeiro no período e sua declaração sobre a não existência de situação de

conflito de interesses que o impeça de continuar a exercer a função de AGENTE FIDUCIÁRIO.

12.5. Pelo exercício de suas atribuições na qualidade de AGENTE FtDUCtÁRtO dos CRt, o AGENTE

FIDUCIÁR|O receberá da SECURITIZADORA a seguinte remuneração (,,Remuneração do Agente

Fiduciário"):

12.5.1. Parcelas semestrais de RS 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a primeira deverá ser paga no

5e (quinto) Dia Útil após a data de integralização dos cRl e as demais na mesma data dos semestres
subsequentes. A primeira parcela será devida ainda que a operação não se.ia integralizada, a título de
estruturação e implantação.

72.5.2. A Remuneração do Agente Fiduciário será devida mesmo após a data de vencimento dos CRl,

caso o AGENTE FIDUCIÁR|O ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em relação à

Emissão.

12.5.3. As parcelas da Remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas pelo |GP-M/FGV ou na

sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituÍ-lo, a partir da data do primeiro pagamento até as

I
t
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datas de pagamento de cada parcela, calculadas pro roto die, se necessário

12.6. A Remuneração do Agente Fiduciário não inclui as despesas com publicidade, publicações,

transporte, alimentação, viagens e estadias necessárias ao exercício da função de AGENTE

FIDUCIÁRIO, durante ou após a implantação do serviço, as quais serão cobertas pelo Fundo de

Reserva, se necessário, mediante pagamento das respectivas faturas emitidas diretamente em seu

nome, ou por meio de reembolso. Não estão incluídas igualmente despesas com especialistas, caso

sejam necessários, tais como auditoria e/ou fiscalização, ou assessoria legal à SECURITIZADORA ou

aos Titulares de CRl, sendo que tais despesas com especialistas deverão ser, antes de incorridas,

previamente aprovadas pela SECURITIZADORA. Todas as despesas com procedimentos legais,

inclusive as administrativas, em que o AGENTE FIDUCIÁR|O venha a incorrer para resguardar os

interesses dos Titulares de CRI deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e

adiantadas pelos mesmos, e posteriormente ressarcidas pelo Patrimônio Separado. Tais despesas a

serem adiantadas pelos Titulares de CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios,

depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo AGENTE FIDUCIÁR|O ou decorrente de

ações contra ele intentadas no exercício de sua função, ou aínda que lhe causem prejuízos ou riscos

financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares de CRl. As eventuais despesas,

depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente

suportadas pelos Titulares de CRl, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis pelo

AGENTE FIDUCIÁRIO, na hipótese de atraso no pagamento dos CRI por um período superior a 30

(trinta) dias, podendo o AGENTE FIDUCIÁR|O solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura do

risco da sucum bência.

72.6.1. A Remuneração do Agente Fiducíário será acrescida dos seguintes impostos: ISS (lmposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social), COFINS

(Contribuição para o Financimento da Seguridade Social) IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte)e

CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e quaisquer outros impostos que venham a incidir

sobre a Remuneração do AGENTE FIDUCIÁR|O nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de cada

pagamento.

12.7. Sobre os valores em atraso devidos pela SECURITIZADORA ao AGENTE FIDUCIÁR|O incidirão

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios de 1%

(um por cento) ao mês, calculado pro roto temporis se necessário e atualização monetária pelo IGPM

incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento.

12.8. A SECURITIZADORA ressarcirá, às expensas do Patrimônio Separado, o AGENTE FIDUCIÁR|O de

todas as despesas com publicidade, publicações, envio de documentos, transportes, alimentação,

víagens e estadias, desde que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e

interesses dos Titulares de CRI ou para realizar seus créditos. O ressarclmento a que se refere esta

Cláusula será efetuado em até 10 (dez) Dias Úteis após a entrega à SECURITIZADORA dos

documentos comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.

DOCS - 10371569v1 75llúD ILA

34

/



12.9. O AGENTE FIDUCIÁR|O poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia,

intervenção, liquidação extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância, no prazo de 30

(trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, mediante a deliberação da

Assembleia Geral dos Titulares de CRl, para que seja eleito o novo AGENTE FIDUCIÁRIO.

72.9.7. A assembleía destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo AGENTE

FlDUclÁRlO a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares dos valores mobiliários

que representem 7Oo/o ldez por cento), no mínimo, dos títulos em circulação da respectiva emissão

ou série.

72.9.2. Se a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do final do prazo

referido na claúsula 12.9. acima, caberá à SECURITIZADORA efetuar a imediata convocação. Em

casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de novo

agente fiduciário ou nomear substituto provisório.

12.10. O AGENTE FIDUCIÁRlO poderá, ainda, ser destituído:

a) pelo voto de dois terços dos Titulares de CRI; ou

b) por deliberação em Assembleia Geral dos Titulares de CRl, na hipótese de descumprimento

de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitização.

Lz,LÍ., O AGENTE FIDUCIÁR|O eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,

atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

L2.L2, A substituição do AGENTE FIDUCIÁR|O em caráter permanente deve ser objeto de

aditamento ao presente Termo de Securitização.

12.12.7. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete)

Dias Úteis, contados do registro do aditamento deste Termo de Securitização na lnstituição

Custodiante.

L2.L3, O substituto do AGENTE FIDUCIÁRIO receberá uma remuneração pelo desempenho dos

deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei, que não poderá ser superior à

remuneração do AGENTE FIDUCIÁRlO conforme estabelecida nesta Cláusula.

Cláusula Treze - Liquidação do Patrimônio Separado

13.1. Caso seja verificada a insolvência da SECURITIZADORA, o AGENTE FIDUCIÁR|O assumirá

imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado.

13.1.1. Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração pelo AGENTE FIDUCIÁR|O do
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Patrimônio Separado, o AGENTE FIDUCIÁRlO deverá convocar uma Assembleia dos Titulares dos CRI

13.2. A Assembleia dos Titulares dos CRI referida no item anterior deverá deliberar sobre uma das

seguintes opções referentes ao Patrimônio Separado:

(a) liquidação do Patrimônio Separado; ou

(b) transferência do Patrimônio Separado para uma outra companhia securitizadora de

créditos imobiliários.

13.3. A deliberação pela declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser tomada

pelos Titulares de CRI em Circulação que representem a maioria absoluta, observado o disposto no

item 14.12 abaixo, em Assembleia dos Titulares dos CRI convocada para talfim.

13.4. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos Créditos

lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao AGENTE FIDUCIÁR|O (ou à instituição

administradora que vier a ser nomeada pelos titulares de CRI), na qualídade de representante dos

titulares de CRl, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da SECURITIZADORA decorrente

dos CRl. Nesse caso, caberá ao AGENTE FIDUCIÁR|O (ou à instituição administradora que vier a ser

nomeada pelos titulares de CRI), conforme deliberação dos titulares de CRI: (a) administrar os

Créditos lmobiliários que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e

extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos lmobiliários que lhe foram

transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os titulares de CRI na proporção de CRI detidos, e

(d) transferir em daçao os Créditos lmobiliários eventualmente não realizados aos títulares de CRl, na

proporçâo de CRI detidos.

Cláusula Quatorze - Assembleia Geral dos Titulares dos CRI

14.1. Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, a fim de deliberar

sobre matéria de seu interesse.

14.2. A assembleia poderá ser convocada pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, pela SECURITIZADORA, por

Titulares de CRI que representem, no mínimo, lO% (dez por cento) dos CRI em Circulação ou, ainda,

pela CVM.

14.2.1. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei ne 9.5L4/97, bem como o

disposto na Lei das Sociedades por Ações, de np 6.404/7976, a respeito das assembleias de

debenturistas.

14.3. A primeira convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital

publicado por 03 (três) vezes em jornal de grande circulação utilizado pela SECURITIZADORA para

suas publicações societárias, com a antecedência de 20 (vinte) dias, no mínimo, da data marcada
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para a sua realização.

14.4. Não se instalando a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI em primeira convocâção, será

publicado novo edital, de segunda convocação, com antecedência mÍnima de 08 (oito) dias da

realização da nova assembleia.

14.5. A Assembleia dos Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de

Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em Circulação

e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.

14.6. A presidência da Assembleia caberá ao Titular de CRI eleito pelos demais ou àquele que for

designado pela CVM.

74.7, Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias, sendo que cada voto será

proporcíonal ao valor que cada CRI representa em relação à totalidade da Operação. Admite-se a

constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não, com poderes específicos para a tomada das

decisões obleto da ordem do dia de cada assembleia.

14.8. Será facultada a presença dos representantes legais da SECURITIZADORA em Assembleia, salvo

quando seu comparecimento for sollcltado para a prestação de quaisquer esclarecímentos aos

Titulares de CRl, ou nas hipóteses em que ela própria promover a convocação dos Titulares dos CRl,

quando então o comparecimento da SECURITIZADORA será obrigatório.

14,9. O AGENTE FIDUCIÁR|O deverá comparecer a todas as Assembleias dos Titulares dos CRI e

prestar as informações que lhe forem solicitadas.

14.10. A SECURITIZÂDORA e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da

SECURITIZADORA ou quaisquer terceiros para participar da Assembleia dos Titulares dos CRl, sempre

que a presença de qualquer dessas pessoas seja relevante para a deliberação da ordem do dia.

14.11. Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na lei, todas as

deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de aprovação

equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos Titulares do CRI presentes na referida

Assembleia dos Titulares dos CRl, observado o disposto nos itens abaixo.

14.U.1. Na ocorrência de qualquer evento de Vencimento Antecipado, nos termos do item 6.3 do

presente Termo de Securitização, as deliberações acerca de amortização extraordinária integral do

saldo devedor dos Créditos lmobiliários deverão ser aprovadas em primeira convocação pela maioria

absoluta dos Titulares dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, pela maioria dos Titulares

dos CRI presentes na referida Assembleia dos Titulares do CRl.

14.U.2. Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na lei, as

5/
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propostas de alterações e de renúncias em relação: (i) às datas de paBamento dos juros

remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amortização de principal; (ii! à forma de cálculo

da evolução financeira dos CRl, dos Juros Remuneratórios dos CRl, da Amortização de Principal e do

Valor Nominal Unitário; (iii) aos Juros Remuneratórios dos CRI; (iv) ao prazo de amortização e

vencimento dos CRI; (v) liquidação do Patrimônio Separado; (vi) aos Créditos lmobiliários,

representados pelas CCI; (vii) à amortização extraordinária compulsória e resgate antecipado dos

CRI; (viii) às alterações aos termos e condições das Garantias; (ix) aos quóruns de instalação e/ou de

deliberação das Assembleias de Titulares de CRI; (x) à Ordem de Pagamentos estabelecida no item

10.1 do presente Termo de Securitização; e/ou (xi) qualquet woiver com relação a um

inadimplemento da Devedora (sempre considerando que qualquer liberação de um evento, numa

data específica, não significa liberação de fatos posteriores), deverão ser aprovadas em primeira

convocação ou em qualquer convocação subsequente da Assembleia de Titulares dos CRI por

Titulares de CRI que representem, a maioria absoluta dos CRI em Circulação.

L4,12, Parc efeito de cálculo de quaisquer dos quoruns de instalação ou de deliberação da

Assembleia dos Titulares dos CRl, serão excluídos os CRI que a SECURITIZADORA, a DEVEDORA e/ou

a cedente possuir em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus controladores ou de

qualquer de suas controladas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos

cônjuges, ou que sejam detidos por qualquer pessoa que esteja em situação de conflito de

interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos da base de cálculo do quorum de

deliberação da assem bleia.

14.13. Os Titulares dos CRI reconhecem que as decisões tomadas em assembleia são válidas e

eficazes, conforme procedimentos descritos acima, comprometendo-se, ainda, a cumprir fielmente a

todas e quaisquer decisões deliberadas pela assembleia.

14.14. lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização, será

considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que comparecem

todos os Titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação

estabelecidos neste Termo de Securitização.

Cláusula Quinze -: Despesas do Patrimônio Separado

15.1. são despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado

{a) as despesas recorrentes com a gestão dos CRl, cobrança, realização, administração, custódia,

e llquidação dos Créditos lmobiliários, do Créditos Cedidos Flduciariamente e do Patrimônio

Separado, inclusive as referentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de

créditos imobiliários;

(b) as despesas recorrentes com a SECURITIZADORA (ou outra companhia securitizadora que

venha a substituí-la), Agência de Rating, instituição custodiante das CCl, AGENTE FIDUCIÁR|O,

Coordenador Líder, instituição financeira responsável pela escrituração dos CRl, bem como as

J
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despesas com procedimentos legais (incluindo sucumbência) e registros perante os ofícios de

registros competentes, incorridas para resguardar os interesses dos titulares dos CRI e realização dos

Créditos lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas

pelos titulares dos CRI;

(c) os custos e despesas relativas à execução das garantías dos Créditos lmobiliários incluindo

mas não se limitando à comissões de leiloeiros, lmposto sobre Transmissão de Bens lmóveis ou,

conforme o caso, lmposto Territorial Rural na consolidação de propriedade;

(d) retificação do registro da CCI e dos CRI na 83, quando necessárlo;

(e) as despesas com publicaçôes, transporte, alimentação, viagens e estadias, despesas com

contatos telefônicos e conference colls, necessárias ao exercício da função de AGENTE FIDUCIÁRIO,

durante ou após a prestação dos serviços, desde que em razão dessa prestação de serviços.

(f) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados e/ou majorados

ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou reconhecida, de

maneira a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre

os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários e suas garantias; e

G) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juí2, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos,

obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou comprovada culpa por

parte da SECURITIZADORA ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes,

conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; ou (ii)

sejam de respo nsa bilidade da JCC ou que puderem ser a ela atribuídos como de sua

responsa bilid ad e.

15.2. Considerando-se que a responsabilidade da SECURITIZADORA se limita ao Patrimônio

Separado, nos termos da Lei ne 9.514197, caso o Patrimônio Separado permaneça insuficiente para

arcar com as despesas mencionadas aclma, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl,

na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

15.3. São de responsabilidade dos Titulares dos CRI:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na

descrição do item 15.1 acima;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos individuais dos Titulares dos

CRI e que, portanto, não guardem relação com os interesses coletivos dos investidores e do

Patrimônio Separado; e
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(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o Investimento em cRl, incluindo mas não se

limitando àqueles mencionados na Cláusula Quinze.

15.4. No caso de destituição da SECURITIZADORA nas condições previstas neste Termo de

Securitização, os recursos necessáríos para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais

necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser previamente

aprovadas pelos Titulares dos CRl.

at5urr1, pg2csseis - Remuneraçãpr!45EellB!MA8!0&E

15.1. Pela prestação do serviço de emissão de certificado de recebíveis imobiliários, a

SECURITIZADORA receberá pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem a

rem uneração prevista abaixo:

(i) será devido à SECURITIZADORA, durante todo o período de vigência dos cRl, taxa de

administração, no valor de RS 2.000,00 (dois mil reaís) ao mês

16.2. As parcelas mensais referidas no item 16.1 acima serão atuallzadas pelo IGP-M/FGV, a partir

da Data de Emissão, até as datas de pagamento de cada parcela, calculadas pro roto die se

necessário.

16.3. Caso não existam recursos suficientes no Patrimônio Separado para honrar as remunerações

previstas nesta cláusula, as parcelas indicadas acima ficarão suieitas a multa moratória de 2% (dois

inteiros por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros de mora de 1% (um inteiro por cento)

ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito à atualização monetáÍia pelo IGP-M/FGV,

incfdente desde a data da inadlmplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro roto

temporis.

L6.4, A remuneração indicada no item 16.1 acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS

(lmposto Sobre Servíços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social),

CoFINS (contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros impostos que

venham a incidir diretamente sobre a remuneração da SECURITIZADORA, nas alíquotas vigentes

nas datas de cada pagamento.

Cláusula Dezessete - Tratamento Tributário

17,1. Serão de responsabilidade dos Titulares de CRI todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as

informações contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRl, devendo consultar seus

próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titulares de CRI:

(i) lmposto sobre a Rendo Retído no Fonte - IRRF
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Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados

de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa. A partir de 01 de janeiro de

2005, nos termos do artigo le da Lei ne LL.O33/O4, a tributação de rendimentos destes títulos foi

alterada, sendo estabelecidas alíquotas regressivas diversas em razão do tempo de aplicação dos

recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo

IRRF às alíquotas de lil 22,5Yo (vinte e dois e meio por cento) quando os investimentos forem

realizados com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento) quando os

investimentos forem realizados com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e

sessenta) dias; (iiil L7,5% (dezessete e meio por cento) quando os investimentos forem realizados

com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15%

(quinze por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721 (setecentos e

vinte e um) dias. Estes prazos de aplicação são contados da data em que o investidor efetuou o

investimento, até a data do resgate (artigo 1'da Lei ne 11.033/04 e artigo 65 da Lei ns 8.981/95).

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

como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores

mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valorês mobiliários, sociedade de arrendamento

merca ntil ou investidor estranBeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de

capital na alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas a partir de 01 de janeiro de

2005, fica isenta do imposto sobre a renda (na fonte e na declaração de ajuste anual)

independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital estarão

sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores pessoa física ou pessoa iurídica, no que

se refere à tributação de ganhos de capital.

Os investidores profissionais como pessoas físicas ou pessoas iurídicas isentas terão seus ganhos e

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As

entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua

condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF a

qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei ne 9.532197, em seu artigo 12,

parágrafo 1", estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações

financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força de ação

direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Saúde.

O IRRF pago por investidores pessoas jurÍdicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real é

considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada período de

a puração.

A partir de 01 de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de

recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
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previdência complementar, sociedade seBuradora e Fundo de Aposentadoria Programada lndividual-

FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa de

retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebÍveis imobiliários realizada por

instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência

complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos),

sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades

de arrendamento mercantil, há dlspensa de retenção na fonte e do pagamento do lmposto.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra

geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos

residentes no País. Por sua vez, há um regime especíal de tributação aplicável aos rendimentos e

ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o País, de acordo com

as normas do Conselho Monetário Nacional, Resolução CMN n" 4373. Nesta hipótese, os

rendimentos e ganhos auferidos por investidores estran8eiros estão sujeitos à incidência do imposto

de renda, à alíquota de 15% (quinze por cento). Em relação aos investimentos oriundos de países que

não tributem a renda ou que a trlbutem por alíquota inferior a 20% (vinte por cento), ou ainda que

oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, em qualquer

situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

(ii) toF

As liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para Ingresso e

retorno de recursos no e do País destinados à aplicação em certificados de recebíveis imobiliários,

estão sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota zero. No entanto, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser

alterada a qualquer momento pela Presidência da República, até o máximo de 25% (vinte e cinco por

cento).

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos, com

alíquota máxima de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), cujo fato gerador será a aquisição,

cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Regra

geral, para as operações cujo resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de 30 (trinta)

dias contados da data de sua aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos. Entretanto, em caso de

resgate, cessão ou repactuação de certificados de recebíveis imobiliários em prazo inferior a 30

(trinta) dias, o IOF/Títulos incide à alíquota de 1% (um inteiro por cento) ao dia sobre o valor do

resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo,

consoante tabela prevista em regulamentação. A alíquota do IOF/Títulos pode ser aumentada para

até 1,5% (um intelro e cinco décimos por cento) ao dia, por meio de decreto presidencial.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na 83, a

retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou.jurídicas
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não flnanceiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada através do próprio sistema

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não

possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas

contas pela SECURITIZADORA, cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a

retenção do e o recolhimento do IRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores

e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de

ocorrência do referido pagamento.

(iii) Contribuição oo Programo de lntegroção Sociol - PIS e poro o Finonciomento da Seguridade

Sociol-COFINS

A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor total das receitas auferidas no mês das

pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas

auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para

tais receitas.

No tocante à contribuição ao PlS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei ns 10.6371O2,

desde 01 de dezembro de 20O2: (i) a alíquota foi elevada paÍa 7,65% (um inteiro e sessenta e cinco

centésimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos

decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo sentido,

houve a alteração da sistemática da tributação da COFINS, pois de acordo com a Medida Provisória

ne 135, convertida na Lei ne 10.833/03, desde 01 de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para

7,6Yo lsete inteiros e seis décimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado

com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários

aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para

os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estão

suieitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto ne 5.442105, até

30 de junho de 2015. A partir de 1e de julho de 2015, entra em vigor o Decreto 8.426 de 1q de abril

de 2015, que revogou o Decreto ne 5.M2/05, ficando restabelecidas para 0,65%, em relação ao PIS e

4%o, parc a COFINS as alíquotas incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas Pessoas

Jurídicas sujeitas ou parcialmente sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, de tais

contribuições.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração conferidâ

a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui receita

financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao Pls e à COFINS, face a revogação do parágrafo

1s do artigo 3e da Lei ne 9.718/98 pela Lei ne 17.94L/O9, revogado em decorrência da anterior

(-,
DOCS - 10371569v1 751100/2 ILA

43 /,/t



declaração de inconstltuciona lidade do referido dispositivo pelo plênário do Supremo Tribunal

Federal - STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a

exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades

assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de

recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à

tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica

que a a uferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos

referidos tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o 25e (vigésimo quinto) dia

do mês subsequente ao de recebimento da referida receita pelo lnvestidor em geral, ou até o 2Os

(vigésimo) dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas.

Sem prejuízo do disposto acima, caso os CRI atendam ao disposto na Lei n' 12.$l/fL, ficará
reduzida a zero a alíquota:

(a) do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea ,,a,,do

parágrafo 2' do artigo 81 da Lei no 8.981/95, produzidos pelos certificados de recebíveis imobiliários,
quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no

exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima ínferior a

20%(vinte por cento), e

(b) do IOFlcâmbio.

Cláusula Dezo ito - Publicidade

18.1. Todas as publicações no âmbito da Emissão serão realizadas no jornal de grande circulação já

utilizado pela SECURITIZADORA para suas publicações societárias.

Cláusula Dezenove - Disoosicões Gerais

19.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao AGENTE FlDUclÁRlo e/ou aos titulares dos cRt em razão de
qualquer inadimplemento das obrigações da SE€URITIZADORA, prejudicará tais direitos, faculdades
ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordáncia com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas
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pela SECURITIZADORA ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso

L9,2. O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando

as partes por si e seus sucessores.

19.3. Todas as alterações do presente Termo de Securitização, somente serão válidas se realizadas

por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares dos CRl, observados o quórum previsto

neste Termo de Securitização, e (ii) pela SECURITIZADORA.

19.3.1. As Partes concordam que o presente Termo de Securitização, assim como os demais

Documentos da Emissão poderão ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação dos

Titulares do CRl, sempre que e somente (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da

necessidade de atendimento a exi8ências de adequação a normas legais, regulamentares ou

exigências da CVM, ANBIMA,B3 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja

ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da atualização dos dados

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

que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRl.

79.4. Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitização venha a ser julgada ilegal,

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,

com prometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida

do possível, produza o mesmo efeito.

19.5. O AGENTE FIDUCIÁR|O não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas

deliberações societárias e em atos da administração da SECURITIZADORA ou ainda em qualquer

documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela

SECURITIZADORA ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões. Nâo será ainda,

sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que permanecerão sob

obrigação legal e reBUlamentar da SECURITIZADORA elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

L9.6. O AGENTE FIDUCIÁR|O 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, comprometendo-se tão somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas pelos Titulares dos CRl. Neste sentido, o AGENTE FIDUC|ÁR|O não possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento
das orientações dos Titulares dos cRl a ele transmitídas conforme definidas pelos Titulares dos cRl e

reproduzidas perante a sEcuRlrlzADoRA independentemente de eventuais prejuízos que venham a

ser causados em decorrência disto aos Titulares dos CRt ou à SECURITTZADORA. A atuação do
AGENTE FIDUCIÁR|O limita-se ao escopo da lnstrução CVM ne 583/16, e dos artigos aplicáveis da Lei

ns 6.404/76, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade

adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.
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79.7, os atos ou manifestações por parte do AGENTE FIDUCIÁR|O que criarem responsabilidade

paÍa os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles

relacionados ao devido cumprimento pela SECURITIZADORA das obrigações assumidas neste

instrumento, somente seíão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI

reunidos em assem bleia geral.

Cláusula Vinte - Notiíicações

20.7, Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir do seu

recebimento nos endereços constantes abalxo, ou em outro que as partes venham a indicar, por

escrito, durante a vigência deste Termo de Securitização.

Para a SECURITIZADORA:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52, Jardim Paulistano

CEP 01451-902 - São Paulo - SP

At.: Marcos Ribeiro do Valle Neto / Controladoria e Backoffice

Telefone: (11) 3062-6902

Correio eletrônico: mrvalle@habitasec.com.br / mo nlto ra me nto @ ha bitasec.com. br
Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBITIÁRIOS,

Avenida das Américas, ne 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca,

CE? 22640-LO2 - Rio de Janeiro - RJ

At.:Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira

Telefone: (21) 3385-4565

Correio eletronico j operacional@pentagonotrustee.com.br

2O.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas com "aviso de

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços

mencionados neste Termo de Securitização, bem como e-mail, as quais serão consideradas recebidas

na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo

emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima

deverá ser comunicada à outra Parte por aquela que tiver seu endereço alterado.

Cláusula Vinte e Um - Fatores de Risco

2L,7, O investlmento em Certificados de Recebíveis lmobíliários envolve uma série de riscos que

deverão ser observados pelos potenciais investidores dessa espécie de valor mobiliário. Esses riscos

envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre

outros, que se relacionam à SECURITIZADORA, à BR Partners, à JCC e aos Locatários da Emissão e

aos próprios CRI. Assim, recomenda-se que os potenciais investidores leiam cuidadosamente todas

as informações que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como consultem seus
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consultores de investimentos e outros profissionais que julguem necessários antes de tomar uma

decisão de investimento.

Risco de dete orução da qualidade dos recuras que compõem o Potrimônio Sepdrudo podeú
aÍetot a copdcidode do SECURIT,ZADORA de honrut suos obrigações decorrentes dos CRt

Os CRI são lastreados na CCl, representativa da totalidade dos Créditos lmobiliários decorrentes das

Debêntures. Os Créditos lmobiliários, por sua vez, serão pagos, prioritariamente, com os recursos

provenientes dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, , sem prejuízo da obrigação da JCC de arcar com

o pagamento dos Créditos lmobiliários com quaisquer outros recursos.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI de montantes devidos conforme

o Termo de Securitização depende do pagamento tempestivo e completo por parte da JCC e também

dos Locatários, por força do Contrato de Cessão Fiduciária. A ocorrência de eventos que afetem a

situação econômico-financeira da JCC ou dos Locatários poderá afetar negativamente a sua

capacidade de pagamento e o cumprimento das obrigações do Patrimônio Separado no que tange ao

pagamento dos CRI pela SECURITIZADORA.

Riscos relotivos à descontinuidade de pagomento dos CRI

As fontes de recursos da SECURITIZADORA para fins de pagamento aos Tltulares dos CRI decorrem

dos pagamentos dos Créditos lmobiliárlos mas prioritariamente, dos Créditos Cedidos

Fiduciariamente. Os pagamentos de tais obrigações podem ocorrer posteriormente às datas
previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo
de caixa esperado dos CRl.

Após o recebimento dos referidos recursos, da totalidade do Fundo de Reserva, e, se for o caso,

depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos

Créditos lmobiliários e dos Créditos Cedidos Fiduciariamente, bem como para a excussão dos demais

bens objeto das demais Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRl, a

sEcuRlrlzADoRA não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

eventuais saldos aos investidores.

Risco de ocorrêncio de eventos que possdm ensejor o inodimptemento ou deteminor o liquidoção
ou amortizoção dos Ctéditos lmobiliátios

A ocorrência de hipóteses de Vencimento Antecipado dos Créditos tmobiliários importará no
vencimento antecipado dos cRl, resultando em alteração da expectativa de investimento dos
Titulares dos CRl. Adicionalmente, a tal situação poderá resultar em dificuldades de reinvestimentos
por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRl.

Biscos relotivos à execução dos Gorantios
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A impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Créditos lmobiliários poderá levar à necessidade

de execução das respectivas garantias. Não é possível assegurar que as Garantias serão executadas,

caso necessário, de forma a garantlr o pagamento integral e tempestivo dos CRl.

O Fundo de Reserva, por sua vez, pode não ser suficiente para garantir o pagamento tempestivo e

total dos cRl.

Com relação às demais garantias, é possível que seus respectivos procedimentos de execução

possam ter custo êlevado (em razão de custos com advogados, procedimentos de publicação de

editais, custos judiciais para propositura e acompanhamento de procedímento arbitral e/ou de ações

judiciais, entre outros) ou tenham seu prazo estendido de forma excessiva (em razão, por exemplo,

de eventuais questionamentos relacionados à legalidade do procedimento, da dificuldade de

intimação dos devedores - inclusive JCC - não alienação de bens em leilão, entre outros).

Assim, o atraso na excussão das garantias, a não alíenação em leilão dos lmóveis Garantia objeto da

Alienação Fiduciária, respectivamente, ou, ainda, o não recebimento dos valores Barantidos pela

Cessão Fiduciária, poderão representar perda financeira aos titulares dos CRl, relativamente não

apenas à frustração da percepção da remuneração contratada, mas também à incidência de custos

adicionais.

Ausêncio de coobtigdção da SECURIT,ZADORA

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares dos CRl, não conta com qualquer garantia

ou coobrigação da SECURITIZADORA. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos investidores

dos montantes devldos depende excluslvamente do adimplemento dos Créditos lmobiliários, em

tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos CRl.

Riscos Financeiros

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização no

mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de remuneração

de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii)
risco de falta de liquidez.

Quórum de deliberoção

As deliberações a serem tomadas em assembleia são aprovadas pelo quórum estabelecido nesse

instrumento. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisões da maioria,

ainda que manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no caso de

dissidência do Titular do CRl.

/t
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Boixa liquidez no mercodo secundário

O mercado secundário de Certificados de Recebíveis lmobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e

não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que

permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo

desinvestimento. Os investidores que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades para

negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI

até o seu vencimento.

Risco de existêncio de credores privilegiados

A MP ne 2.158-35/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "os normos que estobeleçom o

oletoçõo ou d seporoçõo, o qualquer título, de potrímônio de pessoo lísico ou jurídico nõo produzem

efeitos com relação oos débitos de noturezo Íiscol, previdenciário ou trobolhísta, em especiol quonto

às gorontios e oos privilégios que lhes são otribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê

que "desto formo permonecem respondendo pelos débitos oli referídos o totolidode dos bens e dos

rendos do sujeito possivo, seu espólio ou suo mossa falido, inclusive os que tenhom sido objeto de

seporoçõo ou ofetoção" .

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes, não

obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da SECURITIZADORA e, em alguns casos, por credores trabalhistas e
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da

SECURITIZADORA, tendo em vista as normas de responsabilidade solídária e subsidiária de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os
detentores destes créditos com os detentores dos cRl, de forma privílegiada, sobre o produto de
realização dos créditos lmobíliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que créditos
lmobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos cRl após o pagamento

daqueles credores.

Risco legal

Não obstante a leBalidade e regularidade dos demais Documentos da Emissão, não pode ser afastada
a hipótese de que decisões judiciais futuras serem contrárias ao disposto nos Documentos da
Emissão.

Além disso, toda a estrutura de emissão e remuneração dos cRl, a vinculação dos créditos
lmobiliários e a constituição das garântias foram realizadas com base em disposições legais vigentes
atualmente. Dessa forma, eventuais restrições de natureza leBalou reBulatória, que possam vir a ser
editadas podem afetar adversamente a validade da constituição da Emissão ou dos créditos
lmobiliários, podendo gerar perda do capital investido pelos titulares de CRl.

DOCS - 10371569v1 1sllún LA

49 /t



Risco em Íunção do dispenso de registto dd oÍerto dos CRI no CvM

A oferta dos CRl, a ser realizada nos termos da lnstrução CVM ne 476/09, está automaticamente

dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas pela

SECURITIZADORA e pelo Coordenador Líder não foram objeto de análise peÍa referida autarqula

fed e ra l.

Monutenção do registro de compdnhid oberto

A atuação da SECURITIZADORA como securitizadora de créditos imobiliários depende da

manutenção de seu registro de companhia aberta iunto à CVM e das respectivas autorizações

societárias. Caso a SECURITIZADORA não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à

companhia aberta, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as

suas emissões de CRl.

Risco de estruturd

A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada"; desta forma e pelas

características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico

considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos
públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca

maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a

operações de CRl, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em
razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.

Efeitos do elevoção súbito do taxo de iwos

A eÍevaçâo súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos 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 juros. Neste caso, a liquidez dos cRl
pode ser afetada desfavoravelmente.

Alterações na legisloção tributátid do Brasil podeÍão aÍetor adveÉomente os resultados
operacionois do 

'ecu 
tizadoru

o Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os
participantes do setor de securitização, a SECURITIZADORA e seus clientes. Essas alterações incluem
mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é
associada a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão
resultar em aumento da carga tributária da sEcuRlflzADoRA, que poderá, por sua vez, influenciar
sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de
que a sEcuRlrlzADoRA será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as

J
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obrigações assumidas iunto aos investidores por meio dos CRI se ocorrerem alterações significativas

nos tributos aplicáveis às suas operações.

Alteruções no legisloção ttibutáio oplicável aos CRI ou nd interpretoção das normas tributários
podem oÍetot o rcndimento dos CRl.

Atualmente, os rendimentos gerados pela aplicação em certificados de recebíveis imobiliários por

pessoas físicas são isentos de imposto de renda, por força do artigo 3", inciso ll, da Lei n'L7.033/04,
isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Além disso, também não há

uniformidade na interpretação quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes da

alienação desses valores mobiliários no mercado secundário. Existem pelo menos duas

interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o
valor de alienação e o valor da aplicação do certificado de recebível imobiliário, quais sejam (i) a de

que os ganhos decorrentes da alienação desse estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais

como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas no

artigo 1' da Lei n 11.033/04; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação do certificado de

recebível imobiliário são tributados como ganhos líquidos nos termos do artigo 52, §2', da Lei

n" 8.383/91, com a redação dada pelo artigo 2' da Lei n'8.850/94, sujeitos, portanto, ao imposto de

renda a ser recolhido pelo vendedor até o último Dia útil do mês subsequente ao da apuração do
ganho, à alíquota de 15% (quinze por cento) estabelecida pelo inciso I do coput do artigo 2" da Lei

n" 11.033/04. Tampouco há jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no

recolhimento do imposto de renda devido podem ser passíveis de sanção pela Secretaria da Receita

Federal. Além disso, eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima

mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os certificados de
recebíveis imobiliários, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades governamentais aplicável às

operações de securitização em geral poderão afetar negativamente o rendimento líquido do CRI para

seus titulares.

Limitdção do Escopo da Due Diligence

A auditoria jurÍdica conduzida por escritório de advocacia especializado foi realizada entre os meses
de setembro e dezembro de 2017, na ocasião e para os fins da presente Emissão, nos termos
contratados, com escopo limitado a determinados aspectos, tendo sido objeto da diligência a análise
da Devedora, na qualidade de coproprietária do Empreendimento lmobiliário, das unidades
imobiliárias integrantes da Etapa vl do Empreendimento lmobiliário, análise da Garantidora, da
Securitizadora e dos contratos de locaçâo por amostragem.

No âmbito da diligência jurídica realizada, não foram identificados pelo assessor jurídico fatos ou
situações que pudessem inviabilizar absolutamente a Emissâo, contudo, foram formuladas
observações e ressalvas no reratório de auditoria, que poderão, eventuarmente, impactar, de forma
mais ou menos relevante a presente Emissão
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A due dílígence teve seu escopo limitado, de acordo com o relatório de auditoria presente na opinião

legal elaborada pelo assessor legal, e há o risco de que fatos, informações ou documentos que não

tenham sido levados ao conhecimento e à análise do assessor legal, bem como fatos supervenientes,

afetem negâtivamente os CRl.

A po nt o me ntos Am bi e nta i s

A auditoria jurídica conduzida analisou documentos ambientais disponibilizados pela Devedora,

tendo sido verificada a existência de condicionantes na Licença de Operação emitida pela SEMA - LO

ne l2L/2O15 - e de um Termo de Compromisso Operacional referente instalação e operação de

Estação de Tratamento de Efluentes ("ETE") CECE/SEUMA - Termo de Compromisso Operacional ne

26/2075. O não atendimento das condicionantes constantes na LO ne L2L/2O75 ou das obrigações do

Termo de Compromisso Operacional ne 26/2075 poderá implicar o cancelamento da licença e

comprometer o funcionamento do Empreendimento lmobiliário e, por conseguinte, afetar
negativamente as receitas provenientes das locações do shopping center que poderão deixar de ser

exigíveis caso o shopping center não opere regularmente, o que pode causar um efeito adverso para

a Devedora

A Devedora celebrou diversos instrumentos financeiros. Eventuais inadimplementos a esses

instrumentos, poderão acarretar a decisão dos credores destes instrumentos financeiros de declarar
o vencimento antecipado das dívídas representadas por referidos instrumentos, o que pode resultar
no vencimento antecipado de outros instrumentos financeiros de que a Devedora é parte e os ativos
ou fluxo de caixa da Devedora podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo devedor
das obrigações nessas hipóteses, o que pode afetar adversamente e de forma relevante sua condição
fina nceira.

Risco de Adoção da Taxa Dl para cálculo da Remuneração A súmula ne 176, editada pelo superior
Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros
divulgada pela Anbid/B3 (segmento cETtp urvM), tal como o é a Taxa Dt divulgada pela 83
(segmento CETIP uwM). A referida súmula decorreu do julgamento de ações judiciais em que se
discutla a validade da aplicação da Taxa Dt divulgada pela 83 (segmento cETtp urvM) em contratos
utilizados em operações bancárias ativas. Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a

Súmula ne 176 vir a ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa Dl não é válida
como fator de remuneração dos cRl e das Debêntures, ou ainda, que a remuneração dos CRI e das
Debêntures deve ser limitada à taxa de 1% (um por cento) ao mês. caso se concretize referida
hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo poder Judíciário para substituir a Taxa Dl, poderá
conceder aos Titulares de cRl juros remuneratórios inferiores à atual taxa de Remuneração, bem
como limitar a aplicação de fator de juros limitado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da
legislação brasileira aplicável à fixação de juros remuneratórios.

condições econômicas adversas podem afeter adversamente os níveis de ocupação dos shoppings
da Devedora. os resurtados operacionais da Devedora dependem da capacidade em rocar os espaços
disponíveis no Empreendimento lmobiliário. condições econômicas adversas podem reduzir os níveis
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de ocupação do Empreendimento lmobiliário, ou, ainda, restringir a possibilidade de aumentar o
valor das locações, diminuindo as receitas de locação auferidas pela Devedora. Caso o shopping
center não gere receita suficiente para que a Devedora possa cumprir as suas obrigações, a condição
finânceira e resultados operacionais podem ser afetados.

Atividades de desenvolvimento e construção de novos shopping centers podem sureitar a

Devedora a riscos associados a esse tipo de atividade. As atividades de desenvolvimento e

construçâo de novos shopping centers podem suieitar a Devedora a riscos decorrentes destas
atividades, ou seja, eventos de ordem trabalhista, previdenciária, ambiental, dano patrimonial a

terceiros, dentre outros, além da demora no retorno do investimento realizado. Caso qualquer um
dos eventos acima venha a ocorrer, a construção das propriedades poderá impedir o crescimento da

Devedora e representar um efeito adverso sobre seus resultados operacionais

As propriedades adquiridas e as atividades de construção podem expor a Devedora a riscos
ambientais e, por consequência, podem afetar adversamênte os seus resultados operacionais. A

aquisição de novas propriedades e as atividades de construção que podem ser realizadas com os

recursos das Debêntures ou mesmo recursos próprios da Devedora podem sujeitar a Devedora a

diversas obrigações, inclusive de caráter ambiental. As despesas operacionais podem ser maiores do
que as estimadas devido aos custos relativos ao cumprimento das leis e regulamentações ambientais
existentes e futuras. Adicionalmente, de acordo com diversas leis federais e locais, bem como
resoluções e regulamentaçôes, a Devedora pode ser considerada proprietária ou operadora das
propriedades ou ter providenciado a remoção ou o tratamento de substâncias nocivas ou tóxicas.
Dessa forma, a Devedora pode ser responsável pelos custos de remoção ou tratamento de
determinadas substâncias nocivas em suas propriedades. A Devedora pode incorrer em tais custos,
os quais podem representar efeito adverso relevante em seus resultados operacionais e em sua
condição financeira.

o fato do Empreendimento ser um local público pode gerar consequências que fogem do controle
de sua adminístradora, o que pode acarretar responsabilidade civil, danos à imagem do
Empreendimento lmobiliário e da Devedora. o shopping center, por ser espaço de uso público, está
sujeito a diversos acidentes em suas dependências, que podem fugir do controle da administração do
shopping center e de suas políticas de prevenção, e que, consequentemente, pode causar danos aos
seus consumidores e frequentadores. No caso da ocorrência de tais atos ou fatos, a Devedora pode
experimentar prejuízos decorrentes dos danos materiais que seja obrigada a reprarar, ou mesmo
prejuízos decorrentes do dano que imagem que ocasionar queda no movimento dos consumidores
em decorrência da desconfiança e insegurança gerada, o que pode ter um efeito adverso relevante
para a Devedora.

A Devedora é condômina em condomínio edilício do Empreendimento lmobiliário ou pode vir a ser
condômína de shoppints center que adquirir ou desenvolver que, e como tal, pode ser responsável
por eventuais contin8êncías. A Devedora é condômina em condomínio edilício do Empreendimento
lmobiliário, sendo assim, é coresponsável pelo pagamento dos valores relacionados a eventuais
contingências de qualquer natureza rerativa ao shopping center. Não há garantias de que o
condomínio disporá dos recursos necessários ao pagamento dessas eventuais contingências caso elas
se materializem. caso o condomínio não possua recursos para fazer frente a qualquer pagamento
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devido pelo shopping center, a Devedora, na qualidade de condômina, pode ser demandada a

realizar tais pagamentos, o que pode ocasionar um efeito adverso relevante nos seus negócios e

resultados.

A Devedora pode ser responsabilizada por riscos relacionados à terceirização de parte substancial
de suas atividades, o que pode aÍetar adversamente a Devedora, O condomínio civil do

Empreendimento lmobiliário celebra contratos com empresas terceirizadas, que provêm uma
quantidade significativa de mão de obra. Na hipótese de uma ou mais empresas terceirizadas não

cumprirem suas obrigações, em especial as trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, o condomínio
e/ou a Devedora podem vir a ser considerados subsidiariamente responsáveis e, assim, serem
obrigados a pagar tais valores aos empregados das empresas terceirizadas ou às autoridades
competentes. Adicionalmente, a Devedora não pode garantir que empregados de empresas
terceirizadas não tentarão ver reconhecido vínculo empregatício, o que pode ocasionar um efeito
adverso relevante nos seus negócios e resultados.

Perdas não cobertas pelos seguros por contratados pela Devedora podem resultar em prejuízos, o
que pode causaÍ Efeito Adverso Relavante pare a Devedora. A ocorrência de sinistros pode não

estar integralmente coberta pelas apólices de seguros ou ainda qualquer irregularidade verificada no

Empreendimento lmobiliário pode ocasionar a não cobertura securitária de um sinistro, o que pode

vir a causar um efeito adverso relevante para a Devedora. Se qualquer dos eventos não cobertos nos

termos dos contratos de seguro dos quais a Devedora possa vir a ocorrer, o investimento
integralizado pode ser perdido, total ou parcialmente, obrigando a Devedora a incorrer em custos
adiclonais para sua recomposição, e resultando em prejuízos em seu desempenho operacional.
Adicionalmente, a Devedora pode ser responsabilizada judicialmente para indenizar eventuais
vítimas de sinistros que venham a ocorrer, o que pode ocasionar efeitos adversos sobre seus
negócios, sua condição financeira e seus resultados operacionais. por fim, a Devedora pode não ser
capaz de renovar suas apólices de seBuro nas mesmas condições atualmente contratadas. Esses

fatores podem ter um efeito adverso para a Devedora.

Decisões desÍavoráveis em processos judíciais ou administrativos podem causar efeitos adversos
relevantes para a Devedora. A Devedora é ré em processos judiciais e administrativos, nas esferas
cível, tributária, econômica e trabalhista, cujos resultados não pode garantir que serâo favoráveis ou
que não sejam julgados improcedentes, ou, ainda, que tais ações estejam plenamente provisionadas.
Caso tenhamos decisões judiciais desfavoráveis em tais processos, os resultados da Devedora
poderão ser afetados. Por fim, as autoridades fiscais podem ter entendimentos ou interpretações
diversos daqueles adotados pela Devedora na estruturação dos negócios, o que poderá acarretar em
investigações, autuações ou processos judiclais ou administrativos, cuja decisâo final poderá causar
efeitos adversos para a Devedora.

Na qualidade de coproprietária do Empreendimento lmobiliária, a Devedora estará eventualmente
sujêita ao pagamento de despesas extraordinárias que poderão representar um efeito adverso
para a Devedora. Na qualidade de coproprietária do Empreendimento lmobiliário, a Devedora está
eventualmente sujeita ao pagamento de despesas ext rao rd iná rias, tais como rateios de obras e
reformas, pintura, decoração, conservação, instaração de equipamentos de segurança, bem como
quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos imóveis e dos condomínios
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em que se situam. A Devedora está sujeita a despesas e custos decorrentes de ações judiciais

necessárias para a cobrança de aluguéis inadimplidos, ações judiciais em geral (despejo, renovatória,
revisional, entre outras), bem como quaisquer outras despesas inadimplidas pelos Locatários, tais

como tributos, despesas condomíníais, e ainda custos para reforma ou recuperação de imóveis

inaptos para locação após despejo ou saída amigável do inquilino. O pagamento de tais despesas

pode causar um efeito adverso relevante para a Devedora.

A Devedora poderá ser adversamente afetada em decorrência do não pagamento de aluguéis por

seus Locatários, da revisão dos valores dos aluguéis pagos por seus inquilinos ou do aumento de
vacância nas loias dos seus shopping centeÍs. Os aluguéis são a principal fonte de receitas da

Devedora. O não pagamento de aluguéis por seus Locatários e/ou a revisão que implique redução

dos valores dos aluguéis pagos por seus Locatários ou o aumento de vacâncla no Empreendimento
lmobiliário, inclusive no caso de decisão unilateral do locatário de deixar o imóvel antes do
vencimento do prazo estabelecido no seu respectivo contrato de locação, implicarão no não

recebimento ou redução de sua receita. A ocorrência de qualquer desses eventos pode causar um
efeito adverso relevante para a Devedora.

A Lei de Locação ([ei ne 8.245191, alterada pela Lei f2.Ltzl09l possui regras de proteção aos

Locatários que pode gerar impactar os negócios da Devedora. Os contratos de locação com os

loiistas de shopping centers são regidos pela Lei de Locação, que asseguram determinados direitos
ao locatário, como o direito à renovação compulsória da locação no caso de serem preenchidos os

requisitos previstos em leí. Eventual renovação compulsória de um contrato de locação pode

apresentar dois principais riscos que, caso efetivamente materializados, podem causar efeíto adverso
relevante para a Devedora. São eles: (i) caso a Devedora deseie desocupar o espaço ocupado por
determinado locatário visando renovar e/ou adaptar o mix de lojas de seus shopping centers, esta
ação ficará prejudicada, uma vez que o locatário pode ter obtido ordem judicial que o permita
permanecer nos shopping cênters da Devedora por um novo período contratual; e (ii) caso a

Devedora deseje, além da desocupação do espaço, a revisão do aluguel para valor maior, esta
revisão deve ocorrer no curso da ação judicial de renovação do contrato de locação, hipótese em que
a definição do valor final do aluguel fica a cargo de sentença judicial. Dessa forma, a Devedora fica
sujeita à interpretação a ser adotada e à decisão a ser proferida pelo poder Judiciário, podendo
ocorrer, inclusive, a definição de um aluguel inferior ao pago anteriormente pelo lojista. A renovação
compulsória de contratos de locação e/ou a revisão judicial do aluguel pago por lojistas, se decididos
contrariamente aos seus interesses, podem afetar a condução dos negócios da Devedora e impactar
de forma adversa os seus resultados operacionais. o setor de shopping centers está su.ieito a

re8ulamentação, o que poderá implicar maiores despesas ou obstrução do desenvolvimento de
determinados empreendimentos, causando um efeito adverso para a Devedora. As atividades da
Devedora estão sujeita às leis federais, estaduais e municipais, assim como a regulamentos,
autorizações e licenças aplicáveis, dentre outros, à construção, zoneamento, uso do sol

cláusula Vinte e Dois - Classificacão de Risco

22.1' os CRI objeto desta Emissão não serão objeto de análise de classificação de risco por Agência de
Rating.
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23,1. Ficâ eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que se originarem

deste instrumento

2?.2. Este instrumento é regido, material e processualmente, pelas leis da República Federativa do

Bra sil.

O presente Termo de Securitízação é firmado em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na presença das

02 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo, 29 de dezembro de 2017.
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(Pógino de ossinoturos do Termo de SecuÍitizoção de Créditos lmobiliários do 701e e 104e ,éries, do

1e Emissõo do Hobítasec Securitizodoro 5.A., firmado entre o Hobitdsec Securitizodoro 5.A.., no

quolidode de Securitizodoro e Pentógono S.A. Distribuidoro de Títulos e Volores Mobiliários, no

quolidode de AGENTE FlDl,lclÁRlo, em 29 de dezembro de 2077)
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(i)

(iD

(iiD

(iv)

ANEXO I

DEscRtçÃo oos cRÉottos trvtoBtUÁRros vtNcurADos Ao cRr

CEDENTE: BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.;

OEVEDORA: JEREISSATI CENTROS COMERCIAIS S/A,

TíTULO: as Debêntures no valor total RS 22O.OOO.OOO,OO (duzentos e vinte milhões)

VALOR TOTAT DO CRÉDITO

VALOR TOTAL DO CRÉDITO RS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões)

DATA(S) DE VENCIMENTO Conforme Escritura de Emissão das Debêntures

DATA DE PAGAMENTO FINAL: 20 de dezembro de 2032

PERIODICIDADE E DATAS DE PAGAMENTO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Conforme Escritura de Emissão das Debêntures

JUROS REMUNERATÓRIOS Taxa efetlva de juros de 100% (cem por cento) da Taxa Dl

acrescida de sobretaxa (spread) equivalente a 1,30% ao

ano na base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis

M ULTA Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento

de multa moratória, não compensatória de 2,00% (dois

inteiros por cento) sobre o valor em atraso, nos termos

da Escritura de Emissão das Debêntures.

ENCARGOS MORATÓRIOS: Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento

de juros moratórios de 1,00% (um inteiro por cento) ao

mês ou fração pelos dias de atraso, sobre o valor, nos

termos da Escritura de Emissão das Debêntures.
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ANEXO II

FLUXO DE AMORTTZAçÃO DOS CRt

Período;
Deta de

Venclmento do
CRI Sênior

valor Globel de
série 101

Preço Unitário
(P.u.) (sDi)

Taxa de Amortização
em relação ao Saldo

Dêvedor (Tall

Pagamento
de Juros?

Emissão 2917212077 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00

1 23/0L/20L8 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

2 27/02/2078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

3 2L10312078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

4 23104/2078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

5 22105/2078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

6 2r/0612078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% sim
7 23/O7/2078 Rsr.98.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

8 27/08/2078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

9 2710912078 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

10 23hO/2018 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,oooo% Sim

11 2717712Ot8 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,oo00% Sim

12 27172/2Ot8 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

13 22/Ou201.9 Rs198.000.000,00 Rsr.000,00 0,0000% Sim

r4 27/02/2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

15 27/03/2079 Rs 198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

16 23/04/2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

71 27105/2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim

18 24106/2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,oo00% Sim

19 23/07/2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

20 2rlo8l2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

27 23109/20Le Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

22 22/70/2079 Rs 198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

23 27/77/2079 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% sim
24 23h2/2019 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
25 2t/0L/2O2O Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
26 21./0212020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
)'7 2310312020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

28 22104/2020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
29 27/0s/2O2O Rs198.000.000,00 Rs1,000,00 0,0000% Sim
30 23/06/2020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,ooooyo 5im
31 2L107 /2O2O Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim
32 27/08/2020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
33 22/09/2O2O Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
34 2rl70/2020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim
35 23/ 1.1./2020 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

36 22h2/2o2o Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim
37 2t/oL/202! Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
38 23/0212021 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim
39 23/03/2027 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
40 22/04/2027 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,oo00% sim
47 2L/0s/202r Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% 5rm t
42 22/06/2021 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,oo00% sim \
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Período:
Data de

Venclmento do
cRl Sênior

Valor Global da
Série 101

Preço Unitário
(P.u.) (sDD

Taxe de Amortização
em relação ao Saldo

Devêdor (Tal)

Pagamento
de Juros?

43 2L1071202L Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

44 23/08/2027 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

45 27/09/2027 Rs198.000.000,00 R51.000,00 0,0000% Sim

46 27/70/2027 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

47 23/77/2027 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

48 2717212027 Rs198.000.000,00 Rsr..000,00 0,0000% Sim

49 27/07/2022 Rs 198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

50 22/02/2022 Rs198.0oo.00o,oo Rs1.000,00 0,0000% Sim

51 22/03/2022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

52 22104/2022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim

53 23/Os/2022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% 5im

54 2U0612022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,oooo% Sim

55 2r/o7 /2022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

56 2310812022 Rs198.000.000,00 Rs1.o00,oo 0,0000% Sim

57 2r109/2022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

21.11.012022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

59 22/71/2022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

60 2r17212022 Rs198.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

67 23/07/2023 Rs196.980.102,00 Rs994,8s o,5757% Sim

62 23/02/2023 Rs196.s37.290,73 Rs992,6r. o,2248% Sim

63 27/0312023 Rs195.297.s33,s0 Rs986,3s 0,6308% Sim

b4 24/O4/2023 Rs194.665.745,98 Rs983,16 0,3235% Sim

65 2310s12023 Rs193.684.435,95 Rs978,20 o,504L% 5im
66 2t10612023 Rs192.60s.613,6s Rs972,76 0,5570% Sim

67 2L/O7 /2023 Rs191.881.994,36 Rs969,10 0,3757% Sim

68 22/08/2023 Rs190.763.130,4s Rs963,45 0,5837% Sim

69 27/09/2023 Rs 189.9s 7.156,22 Rs9s9,38 o,4225% sim
70 23/7O12023 Rs189.0s1.630,46 Rs954,81 o,4767% Sim

7L 27h7/2023 Rs188.087.467,14 Rs949,94 o,5700% Sim

72 2r/L2/2023 Rs187.1s7.562,70 Rs94s,24 0,4944% Sim

73 23/Ot/2024 Rs185.248.351,26 Rs940,6s 0,4458% 5im
74 2L10212024 Rs 185.178.913,23 Rs935,25 0,5142% Sim

75 27/03/2024 Rs184.160.429,21 Rs930,10 o,5500% Sim
76 23/04/2024 Rs183.216.422,8s Rs92s,34 o,5726% Sim
77 27/05/2024 R5782.246.84L,54 R5920,44 0,5292% Sim
78 2Ll06/2024 Rs181.080.461,7s Rs914,ss o,6400% Sim

79 23/07 /2024 Rs179.904.706,31 Rs908,61 0,6493% Sim
80 2r/08/2024 Rs 179.408.709,04 Rs906,10 o,2757% Sim
81 23/09/2024 Rs178.301.219,08 Rs900,51 o,6773% Sim
82 22h0/2024 Rs177.363.354,67 Rs895,77 0,5260% Sim
83 2t/7u2024 Rs176.198.254,79 Rs889,89 0,6569% Sim
84 23172/2024 Rs175.101.949,2s Rs884,35 0,6222% Sim
85 27/07/2O2s R5773.769.948,72 Rs877,63 0,7601% Sim
86 2tl02l2O2s Rs172.846.535,21 Rs872,96 o,53\4vo Sim
87 27/03/202s Rsr.71.s40.679,64 Rs866,37 0,7555% Sim
88 23/04/202s Rs 170.453.797,89 Rs860,88 o,6336./. Sim
89 2tl0s/2o2s Rs169.096.644,7s Rs8s4,02 o,7962% Sim
90 23/061202s Rs 168.069.044,44 Rs848,83 0,6077% 5im

(_
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Data de
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Valor Global da
Série 101
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(P.u.) (sDD
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de Juros?

91 22/0712025 Rs166.844.829,s2 R5842,65 0,7284% Sim

92 27l08l2O2s Rs165.684.924,27 Rs836,79 o,6952% 5im

Rs164.705.726,37 Rs831,8s 0,5970v. Sim93 23/091202s

94 2tl70/202s R51.63.266.692,44 Rs824,s8 o,a737% Sim

95 2t/LLl202s Rs162.268.479,88 Rs819,s4 0,6rt4% Sim

231L21202s Rs161.190.692,6396 Rs814,09 0,6642% Sim

97 2710712026 Rs1s9.773.020,49 Rs806,93 o,8795% Sim

98 23102/2026 Rs158.487.486,77 Rs800,44 0,8046% Sim

99 2310312026 Rs157.241.458,15 Rs794,15 0,?862% Sim

100 22104/2026 Rs155.987.143,04 Rs787,81 o,7977% Sim

101 2710s/2026 R5754.724.427,77 Rs781,44 0,809s% Sim

L02 23/06/2026 Rs153.350.938,38 Rs774,50 o,8877% sim
103 271O7/2026 R5151.829.390,36 Rs766,82 0,9922% Sim

104 27/08/2026 Rs1s0.8s8.74s,07 Rs761,91 o,6393% Sim

105 22/09/2026 R5149.384.402,56 Rs754,47 o,9713% Sim

106 2717012026 Rs148.072.060,58 R5747,84 o,8785% Sim

707 2317712026 Rs146.641.536,40 Rs740,61 o,9667% Sim

108 22/12/2026 Rs145.373.233,7s R5734,27 o,86490/. Sim

109 2710r/2027 Rs143.789.392,37 Rs726,21 7,0895% Sim

110 23/02/2027 Rs 142.257.891,55 R57r8,47 7,0657% Sim

111 23/0312027 Rs140.889.939,67 R577L,57 o,96t6% Sim

772 22/0412027 R5139.391.716,05 Rs704,00 7,0634% Sim

113 2L/0512027 Rs137.824.813,77 Rs696,08 7,724t% Sim

7t4 22/0612027 Rs136.483.227,03 Rs689,31 0,9734% sim
115 2t/0712027 Rs134.891.969,09 Rs681,27 1,L659% sim
LL6 23/08/2027 Rsr.33.883.6s1,62 Rs676,18 0,7475% Sim

777 2710912027 Rs132.208.36s,49 R5667,72 7,2573% Sim

118 21/70/2027 Rs130.s79.690,63 Rs6s9,49 L,2379% Sim

119 23h7/2027 Rs128.937.389,86 R56s1,20 L,2577% Sim

720 27/1.2/2027 R5727.223.425,L4 Rs642,s4 t,3293% Sim

727 27/0L12028 R5726.604.992,O7 Rs639,42 0,486!% Sim

722 22/02/2028 Rs124.982.675,70 Rs631,23 1,2874% Sim

1,23 2u03/2028 Rs123.468.510,59 Rs623,s8 r,2L't 5% Sim

724 24/04/2028 Rs121.817.860,07 Rs615,24 7,3369% Sim

125 23/05/2028 Rs120.271.869,61 Rs607,43 L,2697% Sim
726 2tl06/2028 Rs118.482.103,91 Rss98,39 7,4887% Sim
727 27/07/2028 Rs116.785.677,15 Rss89,83 7,4378% Sim
't28 22/08/2028 Rs115.073.01s,20 Rs581,18 7,4665% 5im
729 27/09/2028 R5113.516.767,74 Rs573,32 7,3524% Sim
130 23h0/2028 Rs111.720.818,96 Rs564,2s L,5821% Sim
131 2U 77/2028 Rs109.807.711,65 Rsss4,58 L,7r24% Sim
B2 2L/L2/2028 Rs108.2s0.089,26 Rss46,72 7,4785% Sim
133 23/07/2029 Rs 106.407.347,99 Rss37,41 7,7023% Sim
134 2u02/2029 Rs104.559.477,99 R5s28,08 7,7366% Sim
135 27/0312029 Rs 102.637.361,1 0 Rss18,37 L,8383% Sim
136 23/0412029 Rs100.793.275,64 Rs509,06 7,7967% Sim
731 22/0s/2029 Rs98.839.801,16 Rs499,19 7,9387% Sim
138 27/06/202s Rs96.915.686,75 Rs489,47 L,9467% Sim
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139 23/07 /2029 Rs9s.32s.009,s9 Rs481,44 1,6473% Sim

140 27108/2029 Rs93.366.843,24 Rs471,55 2,O542yo Sim

747 27/09/2029 Rs91.633.394,43 R5462,79 7,8566% Sim

742 23/70/2029 Rs89.640.093,20 R5452,73 2,17 53% Sim

743 27/ 7u202e Rs87 .644 .O77 ,24 Rs442,6s 2,2267% Sim

744 27112/2029 Rs85.655.783,71 Rs432,60 2,2686% Sim

745 22/07/2030 Rs83.s69.894,06 R5422,07 2,4352% 5im

746 27102/2o3O Rs81.543.491,27 Rs411,84 2,4248% Sim

747 27/03/2O3O Rs79.620.043,40 R5402,L2 23sa8% Sim
't48 23/04/2030 Rs77.555.017,95 Rs391,69 2,s936% 5im

749 27/0s12030 Rs75.537.734,38 Rs381,s0 2,60Lr% Sim

150 24/06/2030 Rs73.467.4?7,69 Rs371,0s 2,7 407% Sim

151 23/0712030 Rs71.307.89s,36 Rs360,14 2,9395% Sim

752 27108/2030 Rs69.292.805,55 Rs349,96 2,8259% Sim

153 23l09l2O3O Rs67.156.993,40 Rs339,18 3,0823% Sim

154 22/70/2030 Rs64.936.716,04 Rs327,96 3,3061% Sim

155 27/77/2030 Rs62.696.334,40 Rs316,6s 3,4501% Sim

156 2317212O3o Rs60.686.854,19 Rs306,so 3,2051% Sim

757 27/01/2O37 Rs58.347.497,34 Rs294,68 3,a548v. 5im
158 27/02/2O31 Rss6.167.634,83 Rs283,67 3,7360./" 5im

159 2tl03l2O3r Rss3.763.828,s7 Rs271,s3 4,2797% Sim

160 2310412037 Rs51.482.790,61 Rs260,01 4,2427% sim
161 27/05/2031. Rs49.066.960,66 R5247,81. 4,6925% sim
762 2310612037 Rs46.100.657,42 Rs23s,86 4,8226% Sim
163 22/07 /2037 R544.289.455,77 Rs223,68 5,L637% Sim
164 27/08/2O37 Rs41.876.831,96 Rs211,50 5,4474% Sim
165 23/0912037 Rs39.616.990,60 Rs200,09 5,3964% Sim
166 2Ll70l2O3L Rs37.116.366,1s Rs187,46 6,3720% Sim
767 27/7712031 Rs34.739.990,81 Rs17s,45 6,4025% Sim
168 23/t2/2037 R532.224.780,7 4 Rs162,75 7,2407% sim
169 21,10712032 Rs29.680.s37,62 Rs149,90 7,8953% Sim
170 23/0212032 Rs27.100.913,06 Rs136,87 8,6973% sim
777 23/03/2032 Rs24.497.2L9,94 R5723,72 9,6074% Sim
772 22/04/2032 Rs21.8s7.938,45 Rs110,39 10,7738% Sim
L73 27/Os/2032 R579.292.2O9,92 R597,44 17,7342% Sim
774 22/06/2032 Rs16.611.11.3,63 Rs83,89 73,8973% Sim
775 21/07 /2032 Rs13.904.615,06 Rs70,23 76,2933% 5im
L76 23/08/2032 Rs11.204.060,72 Rss6,s9 79,4220% Sim
777 27/09/2032 Rs8.437.s98,86 Rs42,61 24,691,6% Sim
778 27/ 70/2032 Rs5.661.907,28 Rs28,60 32,8967% Sim
L79 2317712032 Rs2.84s.6s1,95 Rs14,37 49,7404% Sim
180 27/12/2032 Rs0,00 Rs0,00 100,0000% sim
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Período
Data de

Vencimento do CRI

subordinado

Valor Global da
Série 104

Preço Unitário
(P.u.) (sDD

Taxâ de Amortização
em relação ao Saldo

Devedor (Tai)

Pagamento
dê Juros?

Rs22.000.000,00 Rs1.000,00Emissão 291L2l20L7
23107/2078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,ooo0% Sim1

2 27102/20L8 Rs22.000.000,00 R51.000,00 0,ooo0% Sim

3 27103/2018 Rs22.000.000,00 Rs1.oo0,o0 0,0000% Sim

4 23/0412078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,ooo0% Sim

5 22lOsl2078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

6 27/0612078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim

7 23/07 /2078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

27/08/2078 Rs22.000.000,00 Sim8 Rs1.000,00 0,0000%

9 27/09/2078 Rs22.000.000,00 Rs 1.000,00 0,0000% Sim

10 23/70/2078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

11 27/77/2078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

72 27/ 12/2078 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

13 22/07/2079 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

14 2r/02/2079 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim

15 27/03/2079 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

16 23/04/2079 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

77 27/0s/2079 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

18 24/06/2Or9 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim

19 23/O7 /20t9 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Slm

20 2r/0812Ot9 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% sim
27 23/09/2o7s Rs22.000.000,00 R51.000,00 o,0000% Sim

22 22/70/2079 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

23 27/77/2079 Rs22.000.000,00 R51.000,00 o,oooo% Sim

24 23/72/2079 Rs22.000.000,00 Rs 1.000,00 0,0000% Sim
25 27/07/2O2O Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

26 27/02/2O2O Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,oooo./" Sim

27 231O312020 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim
28 22104/2020 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,ooo0/. Sim
29 21./Os/2020 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
30 23/06/2O2O Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
31 2L/07 /2O2O Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim
32 2t/0812020 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,oo00% Sim
33 22/09/2020 Rs22.000.000,00 Rs 1.000,00 o,0000% Sim
34 27/ 70/2020 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim
35 23/rt/2O2O Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim
36 22/72/2020 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,ooo0% sim
37 27/01./2027 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
38 23/02/2027 Rs22.000.000,00 Rs 1.000,00 0,0000% Sim
39 23/03/2o2L Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
40 22/04/2021. Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,0000% Sim
47 21/Os/2O2r Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,oooo% Sim
42 22/06/2027 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
43 27/07/2027 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
44 23/08/2021 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
45 27/09/2027 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000./. Sim
46 21h0/2021. Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
47 23/L1./2027 Sim
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2L/L21202L Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim48

49 27/07/2022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

50 22/02/2022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

51 2210312022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

52 22/0412022 Rs22.000.000,00 Rs1.0oo,oo o,0000% Sim

53 2310s12022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

54 2710612022 Rs22.000.000,00 Rs1.0oo,0o 0,0000% Sim

Sim55 2L1O112022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,ooo0%

56 2310812022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

27/09/2022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,oooo% Sim

58 2r/$/2022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

59 22/71/2022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim

60 27/72/2022 Rs22.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

6t 23/07/2023 Rs21.886.678,00 Rs994,8s o,5757% Sim

62 23/02/2023 R52L.837.476,75 Rs992,61 0,2248% Sim

63 27103/2023 R52L.699.72s,94 Rs986,3s 0,6308% Sim

64 24/04/2023 R521.629.s27,33 Rs983,16 o,3235% Sim

65 23lOsl2023 Rs21.s20.492,88 Rs978,20 o,5047% Sim

66 21/06/2023 Rs27.400.623,74 Rs972,76 0,5570% 5im

67 2t/07 /2023 R527.32O.22L,6O Rs969,10 0,3757% 5im

68 22/08/2023 Rs21.19s.903,38 Rs963,45 o,s837% Sim

69 21./09/2023 Rs21.106.350,69 Rs9s9,38 o,4225% sim
70 2317012023 Rs21.005.736,72 Rs9s4,81 o,4767% Sim

77 2t11.L12023 Rs20.898.607,46 Rs949,94 0,5700% Sim

2717212023 R52O.795.284,7 4 Rs94s,24 o,4944% Sim
73 23/O7/2024 Rs20.694.261,25 Rs940,6s 0,4858% Sim
74 27/02/2024 Rs20.s75.434,80 Rs93s,25 o,5742% 5im
t5 27/0312024 Rs20.462.269,91 Rs930,10 0,s500% Sim
76 23/04/2024 Rs20.3s7.380,32 Rs92s,34 0,5126% Sim

2710s/2024 Rs20.249.649,06 Rs920,44 0,5292% Sim
78 27/06/2024 Rs20.120.0s 1,31 Rs914,ss o,6400% Sim
79 23107 /2024 Rs19.989.411,81 R5908,61 0,6493% Sim
80 2710812024 Rs19.934.301,00 Rs906,10 o,2757% Sim

81 23/09/2024 Rs19.811.246,s6 Rs900,51 0,6173% Sim
82 22/70/2024 Rs19.707.039,41 Rs89s,77 0,s260% Sim
83 27/77/2024 Rs19.s77.583,87 Rs889,89 o,6569% Sim
84 23/ 72/2024 R579.455.772,1,4 Rs884,35 0,6222% Sim
85 27/01/202s Rs19.307.772,08 Rs877,63 0,7607% Sim
86 2L102/2O2s Rs19.20s.170,58 Rs872,96 0,5374% Sim
87 27/03/202s Rs19.060.07s,s2 Rs866,37 o,75550/o Sim
88 23/04/2O2s Rs18.939.310,88 Rs860,88 o,6336% Sim
89 27/05/2O2s Rs18.788.s16,08 Rs854,02 0,7962% Sim
90 23/06/2025 Rs18.674.338,27 Rs848,83 o,6077% Sim
91 22/07 /202s Rs18.538.314,39 Rs842,6s 0,7284% Sim
92 2r/08/202s Rs18.409.436,03 Rs836,79 0,6952% Sim
93 23109/202s Rs18.300.636,26 Rs831,85 0,5970% Sim
94 2t/10/202s Rs18.140.743,60 Rs824,58 0,8737% Sim
95 27/71.12O2s
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96 23/ 72/202s R517.910.076,96 Rs814,09 o,6642% Sim

97 27/07/2026 Rs17.752.557,83 Rs806,93 o,8795% Sim

98 23/02/2026 Rs77.609.720,75 Rs800,44 o,8046% Sim

99 23/03/2026 RsL7.477.273,13 Rs794,15 0,7862% Sim

100 22/04/2026 Rs17.331.904,78 Rs787,81 0,7977% Sim

101 27/Osl2026 R517.191.603,01 Rs781,44 0,809s% Sim

ro2 23/0612026 Rs17.038.993,15 Rs774,50 0,8877% Sim

103 27/07 /2026 Rs16.869.932,26 Rs766,82 0,9922% Sim

LO4 27/0812026 Rs1.6.762.082,79 Rs761,91 0,6393% Sim

105 22/09/2026 Rs16.s98.266,9s R57s4,47 0,9773% Sim

106 27/r0/2026 Rs16.452.451,18 R5747,84 0,8785% Sim

707 23/Lu2026 Rs16.293.504,04 Rs740,61 0,9661% Sim

108 22/72/2026 Rs16.152.s81,53 Rs734,21 o,8649% Sim

109 2r/o!2027 Rs15.976.599,15 R5726,2t 1,0895% Sim

110 2310212027 Rs1s.806.432,39 Rs718,47 L,0657% Sim

111 23/0312027 R575 .654 .437 ,7 4 Rs711,57 o,9676% Sim

712 2210412027 Rs15.487.968,45 Rs704,00 L,0634% Sim

113 2L/Os/2027 Rs1s.313.868,20 R5696,08 t,724lyo 5im

774 22/06/2027 Rs1s.164.803,00 Rs689,31 0,9734% Sim

115 21./07 /2027 Rs14.987.996,57 Rs681,27 7,7659% Sim

116 23/08/2027 Rs14.875.961,29 Rs676,18 0,7475% Sim

7L7 27/09/2021 Rs14.689.818,39 R5667,72 7,25t3% Sim

118 27/lO/2027 Rs14.508.8s4,s1 Rs659,49 7,23L9% Sim
119 23h7/2027 Rs14.326.376,6s Rs6s1,20 1,2571% Sim
720 2L/7212027 Rs14.13s.936,13 Rs642,s4 L,3293% Sim
72t 271OL12028 R574.O67.22t,34 Rs639,42 o,4867% Sim

722 22/02/2028 Rs13.886.963,97 Rs631,23 7,24t4% Sim
723 27/03/2028 R5L3.71.8.723,40 Rs623,s8 7,27L5% Sim
L24 24/0412028 Rs13.s3s.317,79 Rs61s,24 7,3369% Sim
L25 23/0s/2028 Rs13.363.541,07 Rs607,43 L,2697% Sim
726 2L10612028 Rs13.164.678,21 Rss98,39 7,4887% Sim
127 27/O7 /2028 R512.976.186,35 Rss89,83 7,4318% Sim
1,28 22/08/2028 Rs12.785.890,s8 Rss81,18 7,4665v" Sim
729 2L/0912028 R572.672.97 4,19 Rss73,32 t,3524% 5im
130 23/70/2028 R572.41,3.424,33 Rss64,25 7,582!% Sim
131 27/ú/2028 Rs 12.200.8s6,8s Rs5s4,s8 7,7 724% Sim
732 27/L2/2028 Rs12.027 .787,70 Rs546,72 L,4785% Sim
133 23/0712029 Rs11.823.038,67 Rss37,41 7,7023% Sim
134 2u02/2029 R511.617.719,78 Rs528,08 7,7366Yo Sim
135 27/03/2029 Rs11.404.151,23 Rs518,37 7,8383% Sim
136 23/0412029 Rs11.199.2s2,8s Rss09,06 L,7967yo Sim
L37 22/Os/2029 Rs10.982.200,13 Rs499,19 7,9387yo Sim
138 2r/06/2029 Rs10.768.409,64 Rs489,47 7,9467% Sim
139 23/07 /2029 Rs10.s91.667,73 Rs481,44 t,6473% Sim
740 27/08/2029 Rs10.374.093,69 Rs471,55 2,O542% Sim
741 27/09/2029 Rs10.181.488,27 R5462,79 7,8566% Sim
742 23/1.O12029 Rs9.960.010,36 Rs4s2,73 2,1753% Sim
743 27/!7/2029
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744 27/72/2029 R59.517.309,30 Rs432,60 2,2686% Sim

745 22/07/2O3O Rs9.285.543,78 R5422,O7 2,4352% Sim

746 2rl02l2O3O Rs9.060.387,92 Rs411,84 2,4248% Sim

747 27/0312030 Rs8.846.671,49 R5402,12 2,3588% Sim

748 23/0412030 R58.671.224,22 Rs391,69 2,5936% Sim

749 2r/05/2030 Rs8.393.081,60 Rs381,s0 2,6077% Sim

150 24/06l2O3O Rs8.163.0s2,41 Rs371,05 2,7 407% Sim

151 2310712030 Rs7.923.099,48 Rs360,14 2,9395% Sim

752 27/08l2O3O Rs7.699.200,62 Rs349,96 2,a259% Sim

153 23109/2030 Rs7.461.888,16 Rs339,18 3,O423v" Sim

154 22l70l2O3O Rs7.215.190,67 Rs327,96 3,306t% Sim

155 21./ 1.1.12030 Rs6.966.2s9,38 Rs316,65 3,450L% Sim

156 2317212030 Rs6.742.983,80 Rs306,s0 3,205L% Sim

L57 27/07/2031 Rs6.483.0ss,26 Rs294,68 3,8548% Sim

158 27/02/2O37 Rs6.240.848,31 Rs283,67 3,7360v. Sim

159 2r/03/2O31. Rss.973.758,73 Rs271,53 4,2797% 5im

160 23/04/2037 Rss.720.310,07 Rs260,01 4,2427% Sim

161 2t/osl2o37 R5s.451.884,52 Rs247,81 4,6925% Sim

762 23/06/2037 Rss.188.961,94 Rs235,86 4,8226% Sim

163 22l07l2O3L Rs4.921.0s0,64 R5223,68 5,t637% Sim

764 2710812037 Rs4.652.981,33 Rs211,50 5,4474% Sim

165 23109/2037 Rs4.401.887,84 Rs200,09 5,3964% Sim
166 27/70/2037 Rs4.124.040,68 Rs187,46 6,3720% Sim
767 27/ ru2037 Rs3.859.998,98 Rs175,45 6,4025% Sim
168 23/L2/2O3! Rs3.s80.s31,19 Rs162,75 7,2407% Sim
169 27/0712032 Rs3.297.837,s1 Rs149,90 7,a9530/o Sim
770 23/02/2032 Rs3.011.212,56 Rs136,87 8,6913% sim
77L 23103/2032 Rs2.721.913,33 R5723,72 9,6074% Sim
172 22104/2032 Rs2.428.6s9,83 Rs110,39 't0,7738% Sim
773 2rl0sl2032 R52.143.s78,88 Rs97,44 1,7,73820/. Sim
774 22/06/2032 Rs1.845.679,29 Rs83,89 13,8973% Sim
175 2r/o7 /2032 Rs1.s44.957,23 Rs70,23 16,2933% Sim
776 2310812032 Rs1.244.895,64 Rss6,s9 79,4220yo 5im
777 21./09/2032 Rs937.s10,98 Rs42,61 24,691,6% Sim
718 27h0/2032 Rs629.100,81 Rs28,60 32,8967% Sim
779 23/77/2032 Rs316.183,55 Rs14,37 49,74040/. sim
180 27/72/2032 Rs0,00 Rs0,0o 100,0000% Sim
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ANEXO

DECTARAçÃO DA INSTITUIçÃO CUSTODIANTE PARA FINS DO PARÁCRAFO ÚNICO

DO ARTTGO 23 DA LEr Ne 10.931/04

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VATORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com

sede na cidade do Rio de ianeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 4.200, bloco

08, ala B, salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPi/MF sob o ne L7.343.682/0007-38

("lnstituicão Custodiante"), na qualidade de institulção custodiante da Cédula de Crédito lmobilíário

("CCl") emitida em 29 de dezembro de 2017, pela BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.4.,

instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro

Faria Lima, ne 3.335,26e andar, coniunto 261, sala H, ltaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF

sob o ne 13.220.49310001-17 ("BR Partners"), por meio da Escrituro de Emissõo de Cédulo de Crédito

lmobiliório lntegrol, com Gorontío Reol e Gorontio Fidejussório, sob o Formo Escriturol I "Escritura de

Emissão de CCl" ), representativa dos Créditos lmobiliários decorrentes das Debêntures emitldas por

JEREISSATI CENTROS COMERCIAIS S/A, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na

Avenida Washington Soares, ne 55, 12e andar, sala 1.209, Edson Queiroz, CEP 60.811-341, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne 07.992.621/0007-48, DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei

np ]-O.93UO4, que mantém sob custódia a Escritura de Emissão de CCI e que as CCI encontram-se

exclusiva e devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1e Emissão, 10le e

104a Séries ("cRl" e "Ooeracão", respectivamente) da Securitizadora, servindo como lastro dos

referidos CRl, nos termos e por meio da celebração do Termo de Secu tizoçõo de Créditos

lmobiliórios da Operação, firmado com a Securitizadora em 29 de dezembro de 2017 ("Termo de

uritiza ao"), tendo sido instituído, conforme Cláusula Onze do Termo de Securitização, o regime
fiduciário pela Securitizadora, conforme a Lei ne 9.574/97. O referido regime fiduciário se encontra
registrado nesta lnstituição custodiante, que DECLARA, ainda, que a Escritura de Emissão de ccl
encontra-se custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, parágrafo 4e, da Lei

np 10.931/04, e o Termo de securitização registrado, na forma do parágrafo único do artigo 23 da Lei

nP 10.937/04.

São Paulo,29 de dezembro de 2017.

PENTÁGoNo s.A. DIsTRIBUIDoRA DE TíTULos E vAtoRES MoBItIÁRIos
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ANEXO IV

(A)

DECTARAçÕES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III

DA TNSTRUçÃO CVM Ne 414104

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira com sede na cidade de São

Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.335,25e andar, conjunto 261, sala

H, ltaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 13.22O.493/OOO1-17 ("Coordenador

tidSí'), na qualidade de Coordenador Líder da oferta pública de distribuição dos Certificados de

Recebíveis lmobiliários da 1ê Emissão, 101Ê e 104! Séries ("Operacão"), em que a HABITASEC

SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-902, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne 09.304.427 /OOO7-58 ("Habitasec") atua na qualidade de emissora dos Certificados

de Recebíveis lmobiliários da Oferta e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS, instituíção fínanceíra com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Avenida das Américas, ne 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne 17.343.682/0001-38 (,,AGENTE FIDUCIÁRIO" ), atua como AGENTE FIDUCIÁRIO,

nos termos da lnstrução CVM ne 414, de 3O/L2/2004 e da tnstrução CVM ne 476, de 76|OL/ZOO9,

DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com Securitizadora e o AGENTE

FIDUCIÁRIO, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para

assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela

Securitizadora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários objeto da Operação.

São Paulo, 29 de dezembro de 2017.

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S,A.,
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ANEXO IV

(B)

DECTARAçÕES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III

DA TNSTRUçÃO CVM Ne 414104

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, coniunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-902,

inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.427 /OOO7-58, nesse ato representada na forma de seu Estatuto

Social ( "Securitizadora" ), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1e

Emissão, 101r e 104ê séries ("operacão"), que será objeto de oferta pública de distribuição, em que

a BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira com sede na cidade de São

Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.335,26e andar, conjunto 261, sala

H, ltaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 13.22O.493/OOOL-17 ("Coordenador

Líde/'), atua como intermediário líder e a PENTÁGONO S,A. DtSTRtBUtDoRA DE TÍTULOS E vAtOREs

MOB|tlÁRlOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Avenida das Américas, ne 4.ZOO, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no

CNPJ/MF sob o ne L7 .343.682/OOOL-38 l"AGENTE FIDUCIÁRI ), atua como AGENTE FIDUCIÁRIO,

nos termos da lnstrução CVM ne 414, de 30/72/2004 e da lnstrução CVM ne 476, de 76/0112009,

DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com Coordenador Líder e o
AGENTE FIDUCIÁRIO, a legalidade e a ausência de vícíos da operação, além de ter agido com

dillgência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a sufíciência das informações

prestadas no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da presente Operação.

São Paulo,29 de dezembro de 2017

%rz* á,."É/í4/r"
HAEITASEC SECURITIZADORA 5.A.

IANCOS RIBEIRO OO VÂLLE NETO

RG.44.85E 32$2

cPF.3o82m.1t8'{Í,

vrcente Pc*Htsl8suerÍa

Cff: 076 811'148-ut
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ANEXO IV

(c)

DECIARAçÔES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III

DA TNSTRUçÃO CVM Ne 414104

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTUtOS E VATORES MOBIUÁRlOS, instituição financeira com

sede na cidade do Rio de Janelro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Amérlcas, ne 4.200, bloco

08, ala B, salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.343.682/0001-38,

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("AGENTE FlDUclÁRlo"), na qualidade de

AGENTE FIDUOÁR|O dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da le Emissão, 101ê e 1043 Séries da

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,5e andar, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-902,

inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.427 /OOO7-58 ("Emissão" e "Securitizadora", respectivamente),

em que a BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.4., instituição financeira com sede na cidade

de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.335,26e andar, conjunto

261, sala H, ltaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 13.220.4931000f-fi, atua como

intermediário líder ("Coordenador Líde/'), nos termos da lnstrução CVM ne 4t4/L2/2004 e da

lnstrução CVM ne476, de L6/07/2009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em

conjunto com a Securitizadora e o Coordenador Líder, a legalidade e a ausência de vícios da

operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a

suficiência das informações prestadas pela Securitizadora no Termo de Securitlzação de Créditos

lmobiliários da presente Emissão.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2017

PENTÁGoNo s.A. DISTRIBUIDoRA DE TíTUTos E vAtoREs MoBILIÁRIos
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ANEXO V

OUTRAS EMISSOES AGENTE FIDUCIARIO

HISTÓRICO DE EMISSÃO - HABITASEC

Série e Emissão 1: Série da 1e Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 14.600.000,00

Taxâ de Juros IGP-Dl + 10,75% a.a.

Quantidade 48

Data de Vencimento 15.10.2020

Garantias
Alienação Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária de

Recebíveis

Enquadremento Adimplência Financeira

Série e Emissão 3e, 4e e 5ê Séries da 1e Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 52.107.36s,36

Taxa de Juros
IPCA + 9% a.a., IPCA + LSyo a.a. e IPCA + 7l,O52O% a.a

respectivamente
quantidade 115, 29 e 28 respectivamente

Data de Vencimento 15.O9.2021, L5.04.2023 e 15.10.2023 respectivamente

Garantias Cessão Fiduciária de Recebíveis

Enquedramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 9a Série da 1e Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 11.000.000,00

Taxa de Juros IGP-M + L2,O4L3% a.a

Quantidade 36

Data de Vencimento 28.03.2022

Garantias
Alienação
Fiduciária
Fiduciária

Fiduciária de Cotas, Promessa de Alienação
de lmóvel, Fiança e Promessa de Cessão

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 12ê, 13e e 14e Séries da 1e Emissão

Total daValor
Emissão

Rs 50.s13.474,29

Taxa de Juros
IPCA + 8,75% a.a., IPCA + 72o/o ã.a. e tpCA + 16,4515% a.a.
respectivamente

Quantidade 1L2,28 e 28 respectivamente

/r
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Datâ de Vencimento 75.7O.2027, 75.O9.2027 e 15.06.2026 respectivamente

Garantias
Cessão Fiduciária de Recebíveis e Promessa de Cessão

Fiduciária de Recebíveis em Estoque

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 15e, 16!3 e 17 Séries da la Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 55.323.373,s2

Taxa de Juros
IPCA + 9% a.a., IPCA + l,yo a.a. e IPCA + 19,28840/o a.a.

respectivamente

Quantidade LO7 , 33 e 24 respectivamente

Data de Vencimento 10.10.2021-, 10.10.2021 e 70.11.202t respectivamente

Garantias
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de

Quotas

Enquadramento Adlmplêncía Financeira

Série e Emissão 18a e 19a Séries da 1? Emissão

valor
Emissão

Total da
Rs 67.603.811,32

Taxa de Juros IPCA + 6% a.a. e IPCA + 9,7966% a,a. respectivamente

Quantidade 178 e 44 respectivamente

Data de Vencimento L0.O2.2024 e 10.LL.2024 respectivamente

Garantias
Alienação Fiduciária de lmóvel e Cessão Fiduciária de
Recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 20a Série da 1a Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 51.7s1.340,68

Taxa de Juros IPCA + 6,95% a.a

Quantidade 770

Data de Vencimento 70.t2.2024

Garantias
Alienaçâo Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária de
Recebíveis e Fiança

Enquadramento Adimplência Financelra

5érie e Emissão 21e e 22i Séríes da 1! Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 12.436.116,68

Taxa de Juros IGP-M + 10,30% a.a. e IGP-M + 6,5yo a.a.

Quantidade 39 e 4 respectivamentê

Data de Vencimento 15.05.2021

Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária de
Recebíveis
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Enquadramento Adimplência Financeira

ft
73

Série e Emissão 23e e 242 Série da 1ê Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 125.000.000,00

Taxa de Juros l?CA + 9,25To a.a. e IPCA + Ll,7 602% a.a

quantidade 291 e L25 respectivamente

Data de Vencimento 22.03.2029

Garantias Alienação Fiduciária de Quotas

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 25e e 262 Séries da 1e Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 17.638.792,05

Taxa de Juros IGP-M + 8% a.a.

Quantidade 47 e 11 respectivamente

Data de Vencimento 75.70.2022

Garantias N/A

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 27e Série da le Emissão

Valor
Emissão

Total da
R5 36.965.252,00

Taxa de Juros IPCA + 6,95% a.a

Quantidade LZ3

Data de Vencimento 20.06.2025

Garantias
Alienação Fiduciária de lmóvel, Fiança e Cessão Fiduciária
de Recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 293 e 30i Série da 1ê Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 37.002.937,56

Taxa de Juros IGP-M + 7,5% a.a.

Quantidade 98e24
Data de Vencimento 06/0912023

Garantias
Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de
lmóvel, Alienação Fiduciária de Ações

EnquedÍamento lnadimplência Financeira

Série e Emissão 32e Série da 1! Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 36.96s.252,00

Taxa de Juros IGP-M+7,SYoa.a
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Quantidade 123

Data de Vencimento 20.06.2025

Garantias
Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de
lmóvel, Fiança, Cessão Fiduciária de Recebíveis

Adimplência FinanceiraEnquadramento

série e Emissão 33Ê e 34Ê Séries da 1i Emissão

valor
Emissão

Total da
R5 34.372.267,5L

Taxa de Juros IGP-M + 7,75Yo a.a

Quantidadê 91 e 22 respectivamente

Date de Vêncimento to.L2.2023

Garantias N/A

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 38e Série da 1e Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 20.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 8% a.a.

quantidade 66

Data de Vêncímento 05.12.20L7

Garantias
Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciárla de
Recebíveis e Fiança

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão 52e Série da 1ê Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 39.160.773,99

Taxa de Juros IGP-Dl + 12,6825 a.a

Quantidade t17
Data de Vencimento 10.05.2021

Gerantias Hipoteca e Fiança

Enquadremento Adimplência Financeira

Séríe e Emissão 56ê Série da la Emissão

valor
Emissão

Total da
Rs 6.930.647,04

Taxa de Juros IGP-M + 15,39% a.a

Quantidade 1

Data de Vencimento 74.72.2027

Garantias Cessão Fiduciária de Fundo de Obras, Fiança
Enquedramento Adimplência Financeira
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série e Emissão 62e Série da 1e Emissão

valor
Emissão

Total da
R5 7 .77 L.52O,5O

Taxa de JuÍos IPCA + 12% a.a

quantidade 25

Data de Vencimento 72.71.2022

Garantias
Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 64e Série da 1i Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 10.581.000,00

Taxa de Juros lG?-M + L2% a.a.

Quantidade 10.581

Data de Vencimento 75.07.2024

Garantias Allenação Fíduciária de Cotas, Fiança, Hipoteca

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 67e Série da le Emíssão

Valor
Emissão

Total da
Rs 28.600.000,00

Taxa de Juros IPCA + 13,68% a.a.

Quantidade 2.860

Data de Vencimento 2L.04.203L

Garantias Cessão Fiduciária de Fundo de Obras, Fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 73e Série da 1ê Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 40.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 10,50% a.a.
quantidade 40.000

Deta de Vencimento 07.12.202t
Garantias Alienação Fiduciária de Quotas
Enquadramênto Adimplência Financeira

5érie e Emissão 77! e 78e Séries da 1e Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 70.000.000,00

Taxa de Juros
100% da Taxa Ol + 2,3oo/o a.a. e lOeo/o da Taxa Dt + 3,50%
a.a. respectlvamente

Quantldade 60.000 e 10.000 respectivamente
Data de Vencimento 27.03.2022
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6arantias
Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios, Fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Sériê e Emissão 80e Série da 1ê Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 71.04s.400,49

Taxa de Juros IPCA + 6,50% a.a

Quantidade 70.518

Data de Vencimento 27.03.2027

Garantias
Alienação Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios, Fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 87e Série da 1ê Emissão

Valor
Emissão

Total da
R5 50.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 4,75Yo a.a

Quantidade 50

Data de Vencimento 07 .07 .2027

Garantias
Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação Fiduciária de

Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos, Fiança

Enquadremento Adimplência Financeira

Série e Emissão 91e Série da 13 Emissão

Valor
Emissão

Total da
Rs 60.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 7% a.a

Quantidede 60.000

Data de Vencimento 24.O8.2020

Garantias
Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação Fiduciária de
Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

DOCS - 10371569v1 751I00,2 ILA

76 ,zl


