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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 87a SÉRIE DA ja  EMISSÃO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

Pelo presente instrumento particular: 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 50  andar, conjunto 52, CEP 01.451-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.304.427/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 

35.300.352.068, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Securitizadora"); 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição 

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 

n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente 

Fiduciário" ou "Instituicão Custodiante"). 

A Securitizadora e o Agente Fidiiciário firmam o presente "Termo de Securitização de Créditos 

Imobiliários da 878  Série da /8  Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec 

Securitizadora S.A. "("Termo"), de acordo com o artigo 80  da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997 

("Lei n° 9.514"), bem como em consonância com o Estatuto Social da Securitizadora, para formalizar a 

securitização dos Créditos Imobiliários representados pela CCI e a correspondente emissão dos CRI 

pela Securitizadora, de acordo com as seguintes Cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 

1.1. 	Os termos abaixo listados, no singular ou no plural, terão os significados que lhes são aqui 

atribuídos quando iniciados com letra maiúscula no corpo deste Termo: 

"Agente Fiduciário" 	ou A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS, acima qualificado. "Instituição Custodiante" 

"Alienacão Fiduciária 	de A alienação fiduciária do Imóvel, sob condição suspensiva, por 

meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel. Imóvel" 

"Alienacão Fiduciária 	de A alienação fiduciária das Quotas de emissão das SPE5, por meio 

do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas. Ouotas" 

"Amortizacão Antecinada Tem o significado previsto na Cláusula 	4.12 da Escritura de 

Emissão de Debêntures. Facultativa" 
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"Amortizacão de Principal dos A amortização 	de 	principal 	incidente sobre 	o 	Valor 	Nominal 

Unitário dos CRI, ou sobre seu saldo, conforme descrita na 

Cláusula Quinta do presente Termo. 

CRI" 

"Assembleia 	de 	Titulares 	de A assembleia de Titulares de CRI, realizada na forma da Cláusula 

Décima Segunda deste Termo. CRI" 

"Banco Depositário" ou "Banco O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com sede na Cidade e 

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

no ioo, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04.344-902, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°60.872.504/0001-23. 

LiQuidante" 

"CCI" A 	Cédula 	de 	Créditos 	Imobiliários 	integral 	emitida 	pela 

Securitizadora, sem garantia real ou fidejussória, sob a forma 

escritural, para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários 

decorrentes das Debêntures. 

"Cedente" A HORIZONTE BRANCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 

SPE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade e 

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.309, 

40 andar - parte, Jardim Paulistano, CEP 01.452-002, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 19.750.503/0001-02. 

"Cessão Fiduciária SCP" A cessão fiduciária dos Direitos SCP decorrentes da SCP, por meio 

do Contrato de Cessão Fiduciária SCP. 

"CETIP" A CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS, 	instituição,  

devidamente autorizada pelo Banco Central do 	Brasil para a 

prestação de serviços de depositária de ativos escriturais e de 

liquidação financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n° 230, 

110 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.358.105/0001-91. 

"Condicões Precedentes" As condições descritas no Contrato de Cessão, que devem ser 

atendidas 	a 	fim 	de 	que 	a 	Securitizadora 	possa 	efetuar 	o 

pagamento do Valor da Cessão à Devedora, por conta e ordem da 

Cedente. 

"Código Civil Brasileiro" A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor. 

) 
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"Código de Processo Civil" A Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em vigor. 

"Conta Patrimônio Separado" A conta corrente n° 13928-2, agência 7307, do Banco Itaú 

Unibanco 5/A. (n° 341), de titularidade da Securitizadora. 

"Contrato 	de 	Alienação O "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em 

Garantia, Com Condição Suspensiva Expressa e Outras À venças" 

celebrado, 	em 	07 de julho de 2017, 	entre a Vitacon 40 

Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. ("Vitacon 40"), a 

Fiduciária de Imóvel" 

Securitizadora e a Devedora, sob condição suspensiva. 

"Contrato 	de 	Alienação O "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em 

Garantia e Outras Avenças" celebrado, em 07 de julho de 2017, 

entre a Devedora, a Securitizadora e as SPEs, entre outas partes. 

Fiduciária de Quotas" 

"Contrato de Cessão" O "Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e 

Outras Avenças" celebrado, em 07 de julho de 2017, entre a 

Cedente, a Securitizadora e a Devedora, por meio do qual as 

Debêntures foram cedidas pela Cedente à Securitizadora. 

"Contrato de Cessão Fiduciária O "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e 

Outras Avenças" celebrado, em 07 de julho de 2017, entre a 

Devedora, a Securitizadora e a Cedro Branco Vendas Ltda. 

("Cedro Branco"). 

Z2" 

"Contrato de Distribuicão" O "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública 

com Esforços Restritos de Colocação, 	de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários, sob o Regime de Melhores Esforços de 

Colocação, da 878 Série da jd  Emissão de Certificados de 

Recebíveis 	Imobiliários 	da 	Habitasec 	Securitizadora 	S.A. - 
celebrado, em 07 de julho de 2017, entre a Securitizadora, o 

Coordenador Líder, a Cedente e a Devedora. 

"Coordenador Líder" A INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição com sede na Cidade e Estado 

de São Paulo, na Rua Ramos Batista, n° 152, 10 andar, CEP 

04.552-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.489.568/0001-95. 
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"Créditos Imobiliários" A totalidade dos créditos oriundos das Debêntures (incluindo as 

Debêntures), no valor, forma de pagamento e demais condições 

previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, bem como 

todos 	e 	quaisquer 	outros 	direitos 	creditórios 	devidos 	pela 

Devedora, 	ou 	titulados 	pela 	Securitizadora, 	por 	força- 	das 

Debêntures, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais 

como o principal, a Remuneração, encargos moratórioitultas, 

penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas, honorários, 

garantias e demais encargos contratuais e legais previstos na 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

"CRI" Os certificados de recebíveis imobiliários da 	87a série da 	Ia 

emissão da Securitizadora. 

"CRI em Circulação", para fins Todos os CRI em circulação no mercado, excluídos aqueles que a 

Securitizadora possuir e/ou a Devedora, ou seu controlador direto, 

controladas e a Debenturista Inicial possuir. 

de quórum 

"tYM" A Comissão de Valores Mobiliários. 

"Data de Emissão" 07 de julho de 2017. 

"Data de Pagamento dos CRI" Cada uma das datas de pagamento conforme previstas no Anexo 

II deste Termo. 

"Debêntures" As 50.000 (cinquenta mil) Debêntures da 2a  emissão privada de 

debêntures 	simples, 	não conversíveis em 	ações, 	da 	espécie 

quirografária, 	em 	série 	única, 	da 	Devedora, 	nos termos da 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

"Devedora" A VITACON PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com 

sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de 

Carvalho, n° 1.108, 	180  andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-004, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.144.772/0001-13, com seus atos 

constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.456.688. 

"Dia Útil" Todo 	e 	qualquer 	dia, 	exceto 	sábado, 	domingo 	ou 	feriado 

declarado nacional na República Federativa do Brasil. Considerar- 

se-ão 	prorrogados 	os 	prazos 	referentes 	ao 	pagamento 	de 

qualquer obrigação prevista e decorrente deste Termo, se o 

vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil. 
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"Direitos SCP" Todos os direitos que a Devedora e a Cedro Branco façam ou 

venham a fazer jus em decorrência da SCP. 

"Documentos da Operacão" Quando considerados, em conjunto, (i) a Escritura de Emissão de 

Debêntures; (ii) a Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato 

de Cessão; (iv) o Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel; (v) 

o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas; (vi) o Contrato de 

Cessão Fiduciária SCP; (vil) o presente Termo; (vil!) o Contrato 

de Distribuição; (ix) as declarações de investidores profissionais 

dos CRI; e (x) os boletins de subscrição dos CRI. 

"Emissão" A presente emissão dos CRI, a qual constitui a 87a Série da ia 

Emissão de CRI da Securitizadora. 

"Empreendimentos" Os empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Devedora e 

sociedades pertencentes ao grupo econômico da Devedora, na 

forma da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, conforme 

aditada ("Lei n° 4.591"). 

"Escritura de Emissão de CCI" O "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Créditos 

Imobiliárias sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural 

e Outras Avenças" celebrado, em 07 de julho de 2017, entre a 

Securitizadora e a Instituição Custodiante, por meio do qual a CCI 

foi emitida para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários. 

"Escritura de Emissão de O "Instrumento Particular de Escritura da 2a Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 

Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da Vitacon 

Participações S.A. "celebrado, em 07 de julho de 2017, entre a 

Devedora, a Cedente e a Securitizadora. 

Debêntures" 

"Escriturador" O ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, 

com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, no 3.500, 30  andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n0  61.194.353/0001-64. 

"Eventos 	de 	Multa Os eventos cuja ocorrência obriga a Cedente ao pagamento do 

Valor de Multa Indenizatória, identificados na Cláusula Quarta do 

Contrato de Cessão. 

Indenizatória" 
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"Eventos 	de 	Recomora Os eventos que ensejam a recompra compulsória pela Cedente 

dos Créditos Imobiliários, conforme previstos na Cláusula Quarta 

do Contrato de Cessão. 

Compulsória" 

"Garantias" As garantias descritas na Cláusula Oitava deste Termo e nos 

demais Documentos da Operação, quais sejam: 	a Alienação 

Fiduciária de Imóvel, a Alienação Fiduciária de Quotas e iCessâo 

Fiduciária SCP. 

"IGP-M/FGV" O Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação 

Getúlio Vargas. 

"Imóvel" O imóvel situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na 	Rua 	Bela 	Cintra 	e 	Rua 	Moacir 	Piza, 	melhor descrito 	e 

caracterizado na Matrícula n° 96.525 do 130  Cartório de Registro 

de Imóveis de São Paulo-SP. 

"Instrucão CVM n° 414" A Instrução da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme em vigor. 

"Instrucão CVM n° 472" A Instrução da CVM n° 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 

em vigor. 

"Instrução CVM n° 476" A Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

em vigor. 

"Instrução CVM n° 539" A Instrução da CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, 

conforme em vigor. 

"Instrucão CVM n° 583" A Instrução da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, 

conforme em vigor. 

"Inestidores" São os Investidores Qualificados e os Investidores Profissionais, 

quando referidos em conjunto. 

"Investidores Profissionais" São os investidores que atendam às características de investidor 

profissional, 	assim 	definidos 	nos 	termos 	do 	artigo 	90 -A 	da 

Instrução CVM n° 539. 
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"Investidores Qualificados" São os investidores que atendam às características de investidor 

qualificado, 	assim 	definidos 	nos 	termos 	do 	artigo 	90-B 	da 

Instrução CVM no 539. 

"Investimentos Permitidos" Qualquer 	um 	dos 	seguintes 	investimentos 	aplicados 	pela 

Securitizadora na qualidade de titular da Conta do Patrimônio 

Separado, que deverão ser resgatáveis de maneira que ëstjam 

imediatamente disponíveis na Conta do Patrimônio Separado: (a) 

certificados de depósitos bancários com liquidez diária emitidos 

pelo Itaú Unibanco S.A.; 	ou (b) operações compromissadas, 

realizadas junto ao Itaú Unibanco S.A. 

"Lei das Sociedades Dor Ações" A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

"Lei ti0  10.931" A Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada. 

"Lei n° 9.514" A Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada. 

"Multa Indenizatória" Tem o significado previsto na Cláusula Quarta do Contrato de 

Cessão. 

"Obrigações Garantidas" A totalidade (a) dos valores devidos pela Devedora em razão dos 

Créditos Imobiliários decorrentes da 	Escritura de Emissão de 

Debêntures e representados pela CCI, incluindo, mas sem se 

limitar, ao valor de principal, juros, encargos moratórios, ao Valor 

do Resgate Antecipado Facultativo, ao Valor da Amortização 

Antecipada 	Facultativa 	e 	ao 	Valor 	do 	Resgate 	Antecipado 

Compulsório (conforme definidos na Escritura de Emissão de 

Debêntures); (b) de todos os valores devidos pela Cedente e pela 

Devedora no âmbito do Contrato de Cessão, incluindo, mas sem 

se limitar, ao Valor de Recompra Compulsória e ao Valor de Multa 

Indenizatória (conforme abaixo definidos); e (c) de todos os 

custos e despesas 	devidamente 	comprovados 	para 	fins 	de 

cobrança dos Créditos Imobiliários e excussão das Garantias, 

incluindo 	penas 	convencionais, 	honorários 	advocatícios, 

remunerações da Securitizadora e do Agente Fiduciário, custas e 

despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos, inclusive 	de no caso 

utilização do patrimônio separado em que os CRI estarão afetados 

para arcar com tais custos. 
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"Oferta Pública Restrita" A distribuição pública dos CRI, que será realizada com esforços 

restritos de distribuição, destinada a Investidores Profissionais, 

em regime de melhores esforços, nos termos da Instrução CVM n° 

476. 

"Patrimônio Separado" O patrimônio único e indivisível constituído após a instituição do 

Regime Fiduciário, composto pelos Créditos Imobiliários, 	éla CCI, 

pelas Garantias e pela Conta do Patrimônio Separado, o qual não 

se confunde com o patrimônio comum da Securitizadora e se 

destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado, 

bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração 

e obrigações fiscais. 

"Preco de Subscricão" O Valor Nominal Unitário acrescido dos juros pra rata temporis 

desde a primeira data de integralização dos CRI até a efetiva 

integralização 	dos 	CRI, 	nos 	termos 	da 	Cláusula 	Quinta 	do 

presente Termo. 

"Quotas" As quotas de emissão das SPE5, bem como todos os dividendos, 

juros sobre capital próprio e outros proventos a serem distribuídos 

pelas SPE5, tudo de titularidade da Devedora. 

"Regime Fidudário" Na forma do artigo 90  da Lei n° 9.514, a Securitizadora institui 

regime 	fiduciário 	sobre 	os 	Créditos 	Imobiliários, 	a 	CCI, 	as 

Garantias e a Conta do Patrimônio Separado, com a consequente 

constituição do respectivo Patrimônio Separado. 

"Remuneracão" Os juros incidentes sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI, 

conforme descritos 	na 	Cláusula 	Quinta 	do 	presente 	Termo, 

equivalente a 	100% da variação acumulada das Taxas 	DI, 

acrescida exponencialmente de spread de 4,75% (quatro inteiros 

e setenta 	e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 

"ResQate Antecipado Tem o significado previsto na Cláusula Quarta do Contrato de 

Cessão. Facultativo" 

"Resgate Antecipado Tem o significado previsto na Cláusula 4.13 da 	Escritura de 
Emissão de Debêntures. Compulsório" 
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A Sociedade em Conta de Participação constituída pela Devedora 

e a Cedro Branco, sob a denominação "SCP VN Casa Gomes de 

Carvalho", em 07 de julho de 2017. 

"SCP" 

"Securitizadora" A HABITASEC SECURITIZADORA S.A., acima qualificada. 

"SPEs" a) Vitacon 37 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. 

(CNPJ/MF 	n° 	15.675.724/0001-02), 	b) 	Vitacon 	25 

Desenvolvimento 	Imobiliário 	Ltda. 	(CNPJ/MF 	no 

14.618.700/0001-59), 	c) 	Vitacon 	45 	Desenvolvimento 

Imobiliário SPE Ltda. (CNPJ/MF n° 17.260.569/0001-99), d) 

Vitacon 	41 	Desenvolvimento 	Imobiliário 	SPE 	Ltda. 

(CNPJ/MF 	n° 	15.675.717/0001-00), 	e 	e) 	Rio 	Bravo 

Desenvolvimento 	Imobiliário 	SPE 	Ltda. 	(CNPJ/MF 	n° 

18.771.001/000103). 

"Taxa DF' As taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um 

dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e 

divulgadas 	diariamente 	pela 	CETIP, 	no 	informativo 	diário 

disponível em sua página na internet (httø://www.cetio.com.br). 

"Termo" O presente "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 

87a Série da 1  Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliárias 

da Habitasec Securitizadora S.A. ' 
"Titulares de CRI" São os detentores de CRI, a qualquer tempo. 

"Valor da CessãQ" O valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na Datã 

de Emissão, a ser pago pela Securitizadora à Devedora, por conta 

e 	ordem 	da 	Cedente, 	para 	aquisição 	da 	totalidade 	das 

Debêntures, nos termos da Cláusula Segunda do Contrato de 

Cessão. 

"Valor Nominal Unitário" Os CRI terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na 

Data de Emissão dos CRI. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

2.1. 	A Securitizadora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação da 

totalidade dos Créditos Imobiliários aos CRI, conforme as características descritas na Cláusula Terceira, 

abaixo. 

2.2. 	A Securitizadora declara que foram vinculados ao presente Termo os Créditos Imobiliários, 

representados pela CCI, de sua titularidade, com valor nominal total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais), na Data de Emissão. O Anexo 1 deste Termo contém a descrição dos Créditos 

Imobiliários e da CCI, respectivamente. 

2.3. 	Vinculacão dos Créditos Imobiliários aos CRI: Os pagamentos recebidos pela Securitizadora 

em virtude dos Créditos Imobiliários, representados integralmente pela CCI, serão computados e 

integrarão o lastro dos CRI até sua integral liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos 

pagamentos dos Créditos Imobiliários estão expressam-ente vinculados aos CRI por força do Regime 

Fiduciário constituído pela Securitizadora, em conformidade com o presente Termo, não estando 

sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras 

obrigações da Securitizadora. Neste sentido, os Créditos Imobiliários: 

Ci) 	Constituirão Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da 

Securitizadora em nenhuma hipótese; 

(li) 	Permanecerão segregados do patrimônio comum da Securitizadora até o pagamento integral 

da totalidade dos CRI; 

(iii) Destinar-se-ão exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administração nos 

termos do Contrato de Cessão e deste Termo; 

(iv) Estarão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credores da 

Securitizadora; 

(v) Não poderão ser utilizados na prestação de garantias e não podem ser excutidos por 

quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilegiados que sejam; e 

(vi) Somente responderão pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados. 

2.4. 	A tifularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Securitizadora por meio do Contrato 

de Cessão, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários serão pagos 

diretamente à Conta do Patrimônio Separado, mediante transferência eletrônica disponível (TED) ou 

por outra forma permitida ou não vedada pelas normas então vigentes. 
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2.5. 	Em razão da celebração do Contrato de Cecsão, a Securitizadora pagará à Devedora, por 

conta e ordem da Cedente, o Valor da Cessão, quando do atendimento de todas as Condições 

Precedentes, nos termos previstos na Cláusula Segunda do Contrato de Cessão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃODOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

	

3.1. 	Identificação dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos 

Imobiliários, representados pela CCI, possuem as seguintes características: 

Emissão: la. 

Série: 87a. 

Forma: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada 

por extrato emitido 	pela CETIP enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 	CETIP. 

Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos 

Titulares de CRI emitido pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela CETIP. 

Quantidade dê CRI: 50.000 (cinquenta mil). 

Valor Global da Série: R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão. 

Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão. 

Atualização Monetária: N/A. 

Remuneração: 100% (cem por cento) da variação acumulada Taxas DI, acrescida exponencialmente 

de spread de 4,75% (quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado na forma da Cláusula Quinta abaixo. 

Periodicidade de Pagamento da Amortização de Principal e da Remuneração: Conforme Anexo II ao 

presente Termo. 

Regime Fiduciário: Sim. 

Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: CETIP. 

Data de Emissão -  07/07/2017. 

Local de Emissão: São Paulo - SP. 

Data de Vencimento Final: 07/07/2021. 

Prazo: 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um). 

Garantias: As garantias descritas na Cláusula Oitava deste Termo, quais sejam, a Alienação 

Fiduciária de Quotas, a Alienação Fiduciária de Imóvel, sob condição suspensiva, e a Cessão 
Fiduciária SCP. 

Garantia Flutuante e Coobrigação da Securitizadora: Não. 

Subordinação: Não. 

Classificação de Risco: Não há. 

Fatores de Risco: Conforme Cláusula -  Décima Quinta deste Termo. 
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3.2. 	Forma de Distribuicão dos CRI: 

3.2.1. A Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM no 476 e com as demais 

disposiõérlêgis e regulamentares aplicáveis, razão pela qual está automaticamente dispensada de 

registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 60  da referida instrução. Os CRI serão registrados 

para distribuição primária e negociação secundária na CETIP, sendo a distribuição primária realizada 

com a intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, nos termos do artigo 20  da Instrução CVM 476. 

3.2.1.1. A Securitizadora está autorizada a realizar, nos termos do seu Estatuto Social, e da legislação 

aplicável, a emissão dos CRI. 

3.2.2. 	Os CRI são destinados a Investidores Profissionais, observado o disposto na Cláusula 3.2.3 

abaixo. 

3.2.3. 	No âmbito da Oferta Pública Restrita, os CRI somente poderão ser subscritos e integralizados 

por Investidores Profissionais, sendo oferecidos a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores 

Profissionais, e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionaisi 

3.2.4. 	Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores Profissionais, devendo os 

mesmos fornecerem, por escrito, declaração no boletim de subscrição, atestando que estão cientes 

que: (a) a OfertiPública Restrita não foi registrada na CVM; (b) os CRI ofertados estão sujeitos às 

restrições de negociação previstas na Instrução CVM n° 476, e observado a Cláusula 3.2.5 abaixo. 

Ademais, os Investidores Profissionais deverão fornecer, por escrito, declaração, atestand& sua 

condição de investidor profissional, nos termos definidos neste Termo. 

3.2.5. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentdos 

de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada data de subscrição dos 

CRI pelo respectivo Titular de CRI e apenas entre Investidores Qualificados. 	 1 

3.2.6. 	Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo III da Instrução CVM n° 414, seguem 

como Anexos III, IV e V ao presente Termõ, declaração emitida pelo Coordenador Líder, bela 

Securitizadora e pelo Agente Fiduciário, respectivamente. 

3.2.7. 	Os interessados em adquirir CRI no âmbito da Oferta Pública Restrita poderão condicionar 

adesão à Oferta Pública Restrita à distribuição da totalidade dos CRI ofertados. 

3.2.8. 	Na hipótese de não colocação da totalidade dos CRI, a Securitizadora poderá, de comum 

acordo com a Devedora e o Coordenador Líder, cancelar a Oferta Pública Restrita, e os Investidores 

Profissionais que já tiverem subscrito e integralizado CRI no âmbito da Oferta Pública Restrita 

receberão da Securitizadora os montantes utilizados na integralização dos CRI, no prazo de 10 (dez) 

ua 
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Dias Úteis contado do término do prazo de colocação dos CRI, deduzidos dos encargos e tributos 

devidos, não sendo devida, nessas hipóteses, qualquer remuneração ou atualização pela Securitizadora 

aos referidos Investidores Profissionais. 

3.2.9. 	Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores Profissionais, conforme 

previsto na Cláusula 3.2.8 acima, os mesmos deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores 

restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de subscrição dos CRI cujos valores tenham 

sido restituídos. 

3.2.10. Sem prejuízo dos itens anteriores, na hipótese de não colocação da totalidade dos CRI, caso a 

Securitizadora opte, de comum acordo com a Devedora e o Coordenador Líder, por seguir com a Oferta 

Pública Restrita parcial, com os CRI já subscritos e integralizados, as Partes formalizarão os 

aditamentos aos Documentos da Operação, com o fim de prever a redução do valor total da Oferta 

Pública Restrita, relacionada aos CRI não integralizados, desde já sendo dispensada a necessidade de 

convocação e realização de Assembleia de Titulares de CRI. 

CLÁUSULA QUARTA - INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI 

4.1. 	Os CRI serão integralizados pelo seu Preço de Subscrição. O Preço de Subscrição será pago à 

vista, na respectiva data de subscrição, em moeda corrente nacional. 

4.1.1. 	A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela 

CETIP. 

4.1.2. 	Uma vez satisfeitas as Condições Precedentes previstas na Cláusula Segunda do Contraio de 

Cessão, a Securitizadora realizará o pagamento, fora do âmbito da CETIP, do Valor da Cessão no Dia 

Útil imediatamente posterior, sem a incidência de quaisquer remunerações, encargos ou penalidades, 

observadas as eventuais deduções prevista no Contrato de Cessão. 

	

4.2. 	Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela 

Securitizadora exclusivamente para o pagamento à Devedora, por conta e ordem da Cedente, do Valor 

da Cessão, sendo que os recursos serão destinados pela Cedente para o desenvolvimento dos 

Empreendimentos, conforme descritos e caracterizados na Escritura de Emissão de Debêntures. 

	

4.3. 	A Devedora se compromdte a enviar, anualmente, até o dia 30 de abril de cada ano, relatorios 

informativos para a Securitizadora, indicando a regular utilização dos recursos, e caso aplicavel 

apresentando os respectivos comprovantes, notas fiscais e quaisquer outros documentos necessários 

para tanto, nos termos da Cláusula 3.5.2 e seguintes da Escritura de Emissão de Debêntures. 
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CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, 

REMUNERAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E PARCELA BRUTA DOS CRI 

5.1. 	A remuferação dos CRI será equivalente à taxa de 100% (cem por cento) da variação 

acumulada das Taxas DI, acrescida exponencialmente de' spreadde 4,75% (quatro inteiros e setenta e 

cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os juros serão 

calculados de forma exponencial e cumulativa pra rata teniporls, por Dias Úteis decorridos, Incidentes 

desde a' data da primeira integralização e subscrição dos CRI ("Data de Primeira Intêgralizacão"), 

inclusive, até a primeira data de pagamento da Remuneração ("Data de Paaamento da Remuneracão"), 

exclusive, ou, conforme o caso, a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, 

inclusive, até a próxima Data de Pagamento da Remuneração ou Data de Vencimento, exclusive, 

incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário. Os juros serão 

pagos nas Datas de Pagamento da Remuneração, conforme descritas no Anexo II: 

5.1.1. Cálculo da Remunerado 

1 = VNe x (Fator Juros - 1) 

onde: 

3 = Valor da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo), 

calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário dos CRI no primeiro Período de Capitalização, ou saldo do Valor Nominal 

Unitário nos demais Períodos de Capitalização, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido da sobretaxa (spread), 

calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Fator Juros = FatorDi x FatorSpread 

FatorDl = Produtório das Taxas'DI, da data de início de cada Período de Capitalização, inclusive, até a 

data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado' da 

seguinte forma: 

Fator DI = 0 (1 + TDIk) 

onde: 

k = Número de ordem das Taxas DI, variando de "1" até "n"; 
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n = Número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização, sendo "n" um ri úmero 

inteiro; 

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

arredondamento, apurado da seguinte forma: 

1 

Dik 	252 

TDIk=(+1) —1 

onde: 

k = Conforme definido acima; 

DIk = Taxa DI de ordem k, divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais; 

Fatorspread = sobretaxa (spread) de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, da seguinte forma: 

dcp 

FatorSpread = ( 100 
spread + i) 252 

onde: 

spread = 4,7500 (quatro inteiros e setenta e cinco centésimos); 

Dcp = É o número de Dias Úteis entre a Primeira Data de Integralização (inclusive), no caso do 

primeiro Período de Capitalização, ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior 

(inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, conforme o caso, e a data de cálculo 

(exclusive), sendo "dcp" um número inteiro; 

Observações aplicáveis ao cálculo da Remuneração: 

(i) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada 

pela CETIP; 

(ii) Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), 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; 
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(iii) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 

(oito) casas decimais, com arredondamento; 

(iv) O fator resultante da expressão (FatorDl x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas 

decimais, com arredondamento; e 

(v) Para efeito do cálculo de DIk será sempre considerado a Taxa DI, divulgada no 50  (quinto) 

Dia Útil imediatamente anterior à data de pagamento dos CRI (exemplo: para cálculo da 

Remuneração das Debêntures no dia 14, a Taxa DI considerada será a publicada no dia 9 

pela CETIP, pressupondo-se que tanto os dias 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são Dias Úteis). 

5.1.1.1. Para fins de cálculo da Remuneração, considera-se "Período de Capitalização" o intervalo de 

tempo que se inicia: (i) a partir na Primeira Data de Integralização (inclusive) e termina na primeira 

Data de Pagamento da Remuneração (exclusive), no caso do primeio Período de Capitalização; e (ii) 

na última Data de Pagamento da Remuneração (inclusive), no caso dos demais Períodds de 

Capitalização, e termina na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente subseqüente 

(exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data 

de Vencimento ou vencimento antecipado, conforme o caso. 

5.1.1.2. No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI por 

mais de 10 (dez) dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ("Período 

de Ausência de Taxa DI"), ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por 

imposição legal ou determinação judicial, os Titulares dos CRI definirão, de comum acordo com a 

Devedora e com a Securitizadora, mediante realização de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, a ser 

convocada pela Securitizadora, nos termos do presente Termo, observada a regulamentação aplicável, 

o novo parâmetro a ser aplicado ("Taxa Substitutiva"). Até a deliberação desse parâmetro será 

utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações previstas neste Termo, a última Taxa DI 

divulgada oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro, não 

sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Devedora e os Titulares dos CRI quando da 

divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. 

5.1.1.3. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral dos Titulares 

dos CRI, a referida Assembleia Geral não será mais realizada, e a Taxa DI divulgada passará 

novamente a ser utilizada para o cálculo da Remuneração. 

5.1.1.4. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Devedora e a Securitizadora, a 

Devedora optará, a seu exclusivo critério, por uma das alternativas a seguir estabelecidas, obrigando-se 

a Devedora a comunicar por escrito à Securitizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados a partir da 

data da realização da respectiva Assembleia Geral de Titulares dos CRI, qual a alternativa escolhida 
dentre as abaixo indicadas: 
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(i) 
	

a Devedora deverá resgatar antecipadamente e, consequentemente, cancelar 

antecipadamente a totalidade das Debêntures, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no 

prazo de 90 (noventa) dias contados da decisão da Securitizadora, pelo seu Valor Nominal 

Unitário não amortizado nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, acrescido da 

Remuneração devida até a data do efetivo resgate e consequente cancelamento, calculada 

pra rata teniporis, a partir da Primeira Data de Integralização ou da última Data de 

Pagamento da Remuneração, conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da 

Remuneração aplicável às Debêntures a serem resgatadas e, consequentemente, canceladas, 

para cada dia do período de ausência da Taxa DI será utilizada a última Taxa DI divulgada; ou 

(U) 	o prazo de amortização das Debêntures e a periodicidade do pagamento da Remuneração 

continuarão sendo aqueles estabelecidos nesta Cláusula 5.1, observado que, até a 

amortização integral dás Debêntures será utilizada a última Taxa DI divulgada. 

5.1.1.5. Os CRI serão amortizados, conforme a fórmula abaixo: 

Onde: 

AMI = Me x Tai 

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

arredondamento; 

VNe = Valor Nominal Unitário dos CRI no primeiro Período de Capitalização, ou saldo do Valor Nominal 

Unitário nos demais Períodos de Capitalização, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; e 

Tai = Taxa da iLésima  parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme 

percentuais informados na coluna "Taxa de Amortização - Tai" da tabela do Anexo II ao presente 

Termo. 
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Cálculo da Parcela: 

Pi = AMI +J 

Pi = Valor da i-ésima parcela; 

ANti = Conforme definido anteriormente; e 

3 = Valor da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo), 

calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento. 

5.1.2. 	O pagamento da Remuneração será realizado: (i) nas datas de pagamento conforme 

previstas no campo datas de aniversário no Anexo II ao presente Termo; (li) na Data de Pagamento do 

Vencimento Antecipado, se houver; ou, ainda, (iii) na Data do Resgate Antecipado Facultativo, Data da 

Amortização Antecipada Facultativa ou Data do Resgate Antecipado Compulsório, se for o caso. 

5.1.3. 	Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo, mínimo, de 1 (um) Dia Útil entre o 

recebimento (i) dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI, pela Securitizadora, e 

(ii) o pagamento das obrigações da Securitizadora referentes aos CRI, sem que haja qualquer 

acréscimo aos valores a serem pagos. Portanto, os Titularés dos CRI serão pagos após a prorrogação 

de eventos conforme datas estipuladas no Anexo II. 

CLÁUSULA SEXTA - RESGATE ANTECIPADO DÕS CRI 

6.1. 	RecomDra Compulsória 

6.1.1. 	Os Créditos Imobiliários deverão ser objeto de recompra compulsória pela Cedente em caso 

de ocorrência de Resgate Antecipado Compulsório ou qualquer um dos eventos de Vencimento 

Antecipado previstos na Cláusula Quarta da Escritura de Emissão de Debêntures e em caso de não 

cumprimento do Contrato de Cessão, pela Cedente e/ou pela Devedora ("Eventos de Recomora 

Compulsória" e a "Recompra Compulsória", respectivamente), mediante notificação por escrito 

endereçada à Cedente, em até 15 (quinze) dias contados da ocorrência do Evento de Recompra 

Compulsória, conferindo-se à Cedente o prazo de 15 (quinze) para purgação da mora, quando 

aplicável. 

6.1.1.1. Na ocorrência da Recompra Compulsória, a Cedente deverá adquirir automática e 

compulsoriamente, de forma definitiva, irrevogável e irretratável, os Créditos Imobiliários pagando à 

Securitizadora, o valor equivalénte ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da 

Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Primeira Integralização ou da última Data 

de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, exclusive, 

acrescido de eventuais despesas devidamente comprovadas do Patrimônio Separado e encargos 
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moratórios aplicáveis nos termos dos Documentos da Operação, na data do efetivo pagamento da 

Recompra Compulsória ("Valor de Recompra Compulsória") e a Securitizadora, por sua vez, deverá 

transferir 6s Créditos Imobiliários à Cedente, no estado em que se encontrarem. 

6.1.1.2. Na hipótese de Recompra Compulsória, a Cedente pagará o Valor de Recompra Compulsória 

no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis a contar do recebimento de notificação realizada pela 

Securitizadora ("Prazo de Recomora Comoulsória"), sob pena de incidência de Encargos Morat&ios. 

6.2. 	Multa Indenizatória 

6.2.1. 	A Cedente responderá pela legitimidade, existência, validade, eficácia e exigibilidade dos 

Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI durante todo o prazo de duração da 

Escritura de Emissão de Debêntures, nos termos do Contrato de Cessão, de modo que caso ocorra 

qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatória, listados na Cláusula Quarta do Contrato de Cessão, 

mediante notificação por escrito endereçada à Cedente, em até 15 (quinze) dias contados da ocorrência 

do Evento de Multa Indenizatória, conferindo-se à Cedente o prazo de 15 (quinze) para purgação da 

mora, quando aplicável, a Cedente pagará à Securitizadora a Multa Indenizatória equivalente ao saldo 

devedor dos CRI, acrescido da Remuneração, calculada pro rata tempor/s, desde a Data da Primeira 

Integralização e subscrição dos CRI, inclusive, até a data do seu efetivo pagamento, de eventuais 

despesas do Patrimônio Separado devidamente comprovadas e eventuais encargos moratórios 

aplicáveis nos termos dos Documentos da Operação na data do efetivo pagamento da Multa 

Indenizatória. 

6.2.1.1. Após o efetivo pagamento do Valor de Multa Indenizatória, os direitos relativos aos Créditos 

Imobiliários serão transferidos à Cedente, que se sub-rogará nos direitos da Securitizadora e passará a 

ser a única e excltiiva titular de todo e qualquer valor que venha a ser cobrado da Devedora em 

relação a tais Créditos Imobiliários, conforme o caso, eventualmente existentes. 

6.2.1.2. A Multa Indenizatória será paga no prazo de até 30 (trinta) Dias Úteis a contar do 

recebimento, pela Cedente, de notificação por escrito a ser enviada pela Cessionária, sob pena de 

incidência de Encargos Moratórios. 

6.3. 	Resgate Antecipado Facultativo 

6.3.1. 	Após o 120  (décimo segundo) mês contado a partir da Data de Emissão (exclusive), ou seja, a 

partir de 07 de julho de 2018, a Devedora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar 

resgate antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas 

antecipadamente ("Resgate Antecipado Facultativo"). O Resgate Antecipado Facultativo será feito por 

meio do pagamento do saldo devedor da Emissão devido na data do efetivo pagamento do Resgate 

Antecipado Facultativo, não sendo devido, pelo Resgate Antecipado Facultativo, nenhum prêmio ou 
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qualquer outro acréscimo ao valor objeto do Resgate Antecipado Facultativo ("Valor do Resoate 

Antecioado Facultativo"). 

6.3.1.1. As Debêntures resgatadas pela Devedora serão obrigatoriamente canceladas pela Devedora. 

6.3.1.2. O Resgate Antecipado Facultativo deverá ser precedido de notificação por escrito à 

Securitizadora, com antecedência mínima de 30 (trinta) Dias Úteis da data prevista para a realização do 

Resgate Antecipado Facultativo ("Notificacão do Resgate Antecioado Facultativo" e "Data do ResGate 

Antecioado Facultativo", respectivamente). 

6.3.1.3. Ainda, caso a Devedora deseje realizar o Resgate Antecipado Facultativo antes de 07 de julho 

de 2018, será devido pela Devedora à Securitizadora um prêmio em valor equivalente à 2,00% a.a. 

(dois por cento ao ano) sobre o valor de resgate ("Prêmio de Resoate AnteciDado Facultativo"), 

calculado da maneira prevista na Escritura de Emissão de Debêntures. 

6.4. 	Amortização Antecipada Facultativa 

6.4.1. 	Após o 120  (décimo segundo) mês contado a partir da Data de Emissão (exclusive), ou seja, a 

partir de 07 de julho de 2018, a Devedora poderá, a seu exclusivo critério, realizar a amortização 

antecipada parcial facultativa limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das 

Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures ("Amortizacão Antecioada 

Facultativa"). O valor a ser pago a título de Amortização Antecipada Facultativa será equivalente à 

parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizado, no valor mínimo de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais), acrescido da Remuneração até a data da Amortização 

Antecipada Facultativa ("Valor da Amortização Antecioada Facultativa"). 

6.4.1.1. A Amortização Antecipada Facultativa deverá ser precedida de notificação por escrito à 

SecuFitizadora, com antecedência mínima de 30 (trinta) Dias Úteis da data prevista para a realização da 

Amortização Antecipada Facultativa, contendo (i) a data para a Amortização Antecipada Facultativa; 

(ii) o montante do valor nominal a ser amortizado; e (iii) as demais informações consideradas 

relevantes pela Devedora para conhecimento dos debenturistas ("Notificacão da Amortizacão 

AnteciDada Facultativa" e "Data da Amortizacão Anteci)ada Facultativa", respectivamente). 

6.4.1.2. Ainda, caso a Devedora deseje realizar a Amortização Antecipada Facultativa antes de 07 de 

julho de 2018, será devido pela Devedora à Securitizadora um prêmio em valor equivalente à 2,00% 

a.a. (dois por cento ao ano) sobre o valor da amortização antecipada ("Prêmio de Amortização 

Antecipada Facultativa"), calculado da maneira prevista na Escritura de Emissão de Debêntures. 
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6.5. 	Resciate Antecipado Compulsório 

6.5.1. 	A Securitizadora poderá, a partir do 240  (vigésimo quarto) mês (inclusive) contado da Data de 

Emissão e em datas pré-fixadas, a cada 6 (seis) meses, no 240  (vigésimo quarto), 300 (trigésimo), 360  

(trigésimo sexto) ou 420  (quadragésimo segundo) mês contado da Data de Emissão, requerer à 

Devedora que realize o resgate antecipado total das Debêntures ("Resuate Antecipado Compulsório"), 

ficando a Devedora obrigada a realizar o pagamento total do saldo devedor da Emissão devido na data 

do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Compulsório ("Valor do Resgate Antecioado Compulsório" 

e "Data do Resuate Antecipado Compulsório", respectivamente). 

6.5.1.1. As Debêntures serão obrigatoriamente canceladas pela Devedora após o Resgate Antecipado 

Compulsório. 

6.5.1.2. O Resgate Antecipado Compulsório deverá ser precedido de notificação por escrito à 

Devedora, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos, para a realização do pagamento do 

Valor do Resgate Antecipado Compulsório ("Notificação do Resgate Antecipado Comoulsório"). 

6.6. 	A Securitizadora deverá promover o resgate antecipado dos CRI vinculados ao presente 

Termo, quando da (i) efetivação da Recompra Compulsória em decorrência de qualquer dos Eventos de 

Recompra Compulsória, (ii) efetivação da Multa Indenizatória em decorrência de qualquer dos Eventos 

de Multa Indenizatória, (iii) exercício do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, (iv) exercício 

da Amortização Antecipada Facultativa, total ou parcial, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou 

(v) exercício do Resgate Antecipado Compulsório total do Valor Nominal Unitário das Debêntures 

("Remate Antecipado dos CRI"). 

6.7. 	O Resgate Antecipado dos CRI será efetuado sob a ciência do Agente Fiduciário e notificação 

prévia da CETIP, com antecedência de 3 (três) Dias Úteis da declaração do Resgate Antecipado dos 

CRI, e alcançará, indistintamente, todos os CRI, sendo os recursos recebidos pela Securitizadora 

repassados aos Titulares de CRI em até 3 (três) Dias Úteis contados do seu efetivo recebimento pela 

Securitizadora. 

6.8. 	Os CRI serão obrigatoriamente resgatados antecipadamente pelo: 

(i) Valor de Recompra Compulsória, na ocorrência dos Eventos de Recompra Compulsória, nos 

termos da Cláusula Quarta do Contrato de Cessão, ou 

(ii) Valor de Multa Indenizatória, na ocorrência dos Eventos de Multa Indenizatória, nos termos da 

Cláusula Quarta do Contrato de Cessão, ou 

(iii) Valor do Resgate Antecipado Facultativo, no termos da Cláusula Quarta da Escritura de 

Emissão de Debêntures, ou 
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(iv) Valor da Amortização Antecipada Facultativa, no termos da Cláusula Quarta da Escritura de 

Emissão de Debêntures, ou 

(v) Valor do Resgate Antecipado Compulsório, no termos da Cláusula Quarta da Escritura de 

Emissão de Debêntures. 

6.8.1. 	Na ocorrência de quaisquer Eventos de Recompra Compulsória, conforme previsto na Cláusula 

Quarta do Contrato de Cessão, a Securitizadora comunicará o Agente Fiduciário (por meio do correio 

eletrônico, nos termos da Cláusula Décima Oitava abaixo) e convocará, em até 2 (dois) Dias Úteis da 

data em que tomar ciência da ocorrência do referido evento, uma Assembleia de Titulares de CRI, que 

deverá ser realizada no prazo máxino de 20 (vinte) dias a contar da data da primeira das 3 (três) 

publicações do respectivo edital ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da primeira das 3 (três) 

publicações do edital relativo à segunda convocação, para que seja deliberada por Titulares de CRI, que 

representem pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI, pela não declaração do Resgate 

Antecipado dos CRI, em qualquer convocação, caso contrário independentemente do motivo (falta de 

quórum de instalação ou falta de quórum de aprovação), os CRI deverão ser automaticamente 

resgatados antecipadamente pelo Valor de Recompra Compulsória. 

6.9. 	Excussão das Garantias: Caso seja declarado o Resgate Antecipado dos CRI sem o pagamento 

dos valores devidos pela Devedora ou pela Cedente, conforme o caso, ou não ocorra nos prazos 

previstos na Escritura de Emissão de Debêntures ou no Contrato de Cessão, sem a integral quitação 

das Obrigações Garantidas, conforme o caso, a Securitizadora deverá tomar as medidas deliberadas 

pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRI, que poderão incluir, mas não se 

limitarão, à excussão das Garantias. 

6.9.1. 	A excussão das Garantias poderá ser realizada no todo ou em parte, em procedimento único 

ou em procedimentos simultâneos ou sucessivos, conforme procedimentos e ordem de excussão 

definida por titulares de CRI representando, em primeira convocação ou em qualquer convocação 

subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, nos termos da Cláusula 

Décima Segunda deste Termo. Caso esse quórum não seja alcançado ou a Assembleia de Titulares de 

CRI não seja realizada por qualquer motivo dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da declaração 

do Resgate Antecipado dos CRI, será interpretada como manifestação favorável à realização da 

excussão das Garantias no todo, em procedimento único. 

6.10. 	Em caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários e, observados os prazos de cura 

previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e sem prejuízo dos encargos moratórios, os CRI 

continuarão existindo e permanecerão íntegros pelo prazo necessário à eventual excussão das 

Garantias e pagamento integral de todos os valores devidos aos Titulares de CRI, sendo o valâr não 

pago automaticamente incorporado ao saldo devedor dos CRI. Se o prazo acima mencionado for 
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superior a 24 (vinte e quatro) meses após a data do referido inadimplemento, restará configurado um 

evento de liquidação do Patrimônio Separado ("Evento de Liauidacão do Patrimônio Separado"). 

6.10.1. Quaisquer valores eventualmente recebidos pela Securitizadora em virtude do pagamento dos 

Créditos Imobiliários ou da excussão das Ga(antias deverão ser utilizados no pagamento integral das 

Obrigações Garantidas, respeitando a ordem de prioridade de pagamentos prevista na Cláusula 9.7 

abaixo, e o prazo previsto na Cláusula 5.1.3 acima, com relação ao intervalo, mínimo, de 2 (dois) Dias 

Úteis entre o recebimento (i) dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI, pela 

Securitizadora, e (ii) o pagamento das obrigações da Securitizadora referentes aos CRI, sem que haja 

qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. 

clÁusuLA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DA SECURITIZADORA 

7.1. 	A Securitizadora obriga-se a informar ao Agente Fiduciário todos os fatos relevantes acerca da 

Emissão, bem como aqueles relativos à própria Securitizadora por meio de comunicação por escrito em 

até 1 (um) Dia Útil contado da data em que a Securitizadora tenha ciência de sua ocorrência. 

7.2. 	A Securitizadora obriga-se a encaminhar ao Agente Fiduciário um relatório mensal até o 200  

(vigésimo) dia contado do início de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários, 

representados pela CCI, aos CRI. 

7.2.1. 	O referido relatório mensal deverá incluir: 

a) Data de emissão dos CRI; 

b) Data de vencimento final dos CRI; 

C) 	Saldã devedor dos CRI na Data de Pagamento dos CRI do referido mês já considerando o seu 

pagamento; 

d) Valor pago aos Titulares de CRI em cada Data de Pagamento dos CRI do referido mês; 

e) Valor recebido da Devedora, no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures ou do Contrato 

de Cessão, ou decorrentes das Garantias, conforme o caso, na última Data de Verificação; e 

1) 	Valor nominal total dos Créditos Imobiliários, na última Data de Verificação. 

7.3. 	Os referidos relatórios de gestão serão preparados e encaminhados pela Securitizadora ao 

Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 7.2.1 acima. 

7.4. 	A Securitizadora, se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações prestadas, a 

qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares de CRI, ressaltando que analisou diligentemente, 

em conformidade com o relatório de auditoria jurídica e opinião legal da operação, os documentos 

relacionados com os CRI, para verificação de sua legalidade, veracidade, ausência de vícios, 

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos Titulares de CRI. 
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7.5. 	A Securitizadora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados 

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução CVM n° 

583, 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 do relatório anual do Agente Fiduciário. O referido organograma do grupo 

societário da Securitizadora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, 

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

7.6. 	A Securitizadora compromete-se a notificar, em até 1 (um) Dia Útil, o Agente Fiduciário caso 

quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inveridicas, incompletas ou 

incorretas. 

7.7. 	A ocorrência de quaisquer Eventos de Recompra Compulsória, Eventos de Multa Indenizatória, 

Resgate Antecipado Facultativd, Amortização Antecipada Facultativa ou Resgate Antecipado 

Compulsório deverá ser comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Securitizadora, em até 1 (um) Dia Útil 

contado da data em que a Securitizadora tenha ciência de sua ciência. 

7.8. 	A Securitizadora neste ato declara que: 

(i) É uma companhia devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade 

por ações com registro de companhia aberta de acordo com às leis brasileiras; 

(ii) Está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias referentes à 

celebração deste Termo e dos demais Documentos da Operação de que seja parte, à emissão 

dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos demais 

Documentos da Operação de que seja parte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 

estatutários necessários para tanto; 

(iil) 	Os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da Operação de 

que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para âssumir, em seu nome, as 

obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente 

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

(iv) É legítima e única titular dos Créditos Imobiliários, das Garantias, observada a condição 

suspensiva com relação à Alienação Fiduciária do Imóvel, e da Conta do Patrimônio Separado; 

(v) Foi contratado escritório especializado para avaliar as Garantias e que os Créditos Imobiliários, 

que, em conformidade com o relatório de auditoria jurídica e opinião legal da operação, à 

exceção do Ônus constante no Imóvel (conforme definido abaixo), encontram-se livres e 

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

arbitral, não sendo do conhecimento da Securitizadora a existência de qualquer fato que 
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impeça ou restrinja o direito da Securitizadora de celebrar este Termo e os demais 

Documentos da Operação de que seja parte; 

(vi) 	Conforme declarado pela Devedora no Contrato de Cessão, os Créditos Imobiliários 

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 este Termo; 

(vil) 	Conforme constante do Contrato de Cessão, a Cedente é responsável pela existência dos 

Créditos Imobiliários, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato de Cessão; 

(viii) Observado o disposto no item (v) acima, não tem conhecimento da existência de 

procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais, além dqueles 

apontados na auditoria, de qualquer natureza, contra a Devedora em qualquer tribunal, que 

afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários, as Garantias e a Conta do Patrimônio 

Separado ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; 

(ix) Não há qualquer ligação entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente 

Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e 

(x) Este Termo e os demais Documentos da Operação de que seja parte constituem uma 

obrigação legal, válida e vinculativa da Securitizadora, exequível de acordo com os seus 

termos e condições. 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS 

8.1. 	Foram e serão constituídas as seguintes garantias para os Créditos Imobiliários, nos termos 

dos Documentos da Operação: 

(i) A Alienação Fiduciária de Imóvel, sob condição suspensiva; 

(ii) A Alienação Fiduciária de Quotas; e 

(iii) A Cessão Fiduciária SCP. 

8.2. 	Alienação Fiduciária de Imóvel: Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, em 

garantia das Obrigações Garantidas, a Vitacon 40, na qualidade de possuidora direta, nesta data, 

constitui, em favor da Securitizadora, a Alienação Fiduciária de Imóvel, sob condição suspensiva, tendo 

em vista que o Imóvel encontra-se alienado fiduciariamente para a própria Securitizadora, nos termos 

do R.2, de 05 de maio de 2016, em favor da Securitizadora ("Ônus"). 
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8.2.1. 	Após o devido cancelamento do Ônus, a Devedora deverá providenciar a constituição da nova 

Alienação Fiduciária do Imóvel, em favor da Securitizadora, sob pena de Vencimento Antecipado, nos 

termos da Cláusula 4.18.2 da Escritura de Emissão de Debêntures, nos termos previstos no Contrato de 

Alienação Fiduciária de Imóvel. 

8.2.2. 	Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, o registro do cancelamento do 

Ônus e da Alienação Fiduciária de Imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente ocorrerá 

dentro de 30 (trinta) dias corridos contados da quitação da obrigação constante da Cédula de Crédito 

Bancário n° CG 0052516, em 18 de dezembro de 2017, sob pena de Vencimento Antecipado das 

Obrigações Garantidas. 

8.3. 	Alienacão Fiduciária de Quotas: Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, 

em garantia das Obrigações Garantidas, os sócios das SPEs, na qualidade de titulares da totalidade das 

Quotas de emissão das SPEs, nesta data, constituem, em favor da Securitizadora, a Alienação Fiduciária 

de Quotas. 

8.3.1. 	O Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas permanecerá válido em todos os seus termos e 

em vigor até a devida comprovação à Securitizadora e ao Agente Fiduciário: (i) da efetiva constituição 

da Alienação Fiduciária de Imóvel, mediante o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis 

competente; (ii) da comprovação de que o empreendimento idealizado no imóvel situado na Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra e Rua Moacir Piza, descrito e caracterizado na 

Matrícula n° 96.525 do 130  Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP ("Fmoreendimento  Bela 

Cintra") encontra-se devidamente operacional, contando com todas as licenças, habite-se, alvarás e 

demais autorizações necessárias à sua regular atividade; e (iii) com um percentual de ocupação não 

inferior a 50% (cinquenta por cento), a ser demonstrado pelas Fiduciantes à Securitizadora mediante 

cópia dos contratos de locação ou documentos comprovando a ocupação do Imóvel. 

8.3.2. 	A Alienação Fiduciária de Quotas constituída se resolverá quando da comprovação da quitação 

integràl das Obrigações Garantidas ou do registro da Alienação Fiduciária de Imóvel, o que ocorrer 

primeiro, mediante termo de quitação fornecido pela Securitizadora simultaneamente com esses 

eventos. 

8.4. 	Cessão Fiduciária SCP: Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária SCP, em garantia das 

Obrigações Garantidas, a Devedora outorgou à Securitizadora os Direitos SCP decorrentes da SCP 

firmada entre a Devedora e a Cedro Branco. 

8.4.1 Até o final do pagamento de todas as Obrigações Garantidas foi estabelecido (i) que os valores 

correspondentes aos pagamentos dos Direitos SCP deverão ser depositados diretamente na Conta 

Patrimônio Separado, de titularidade da Fiduciária; e sem prejuízo, (U) caso as fiduciantes dos Direitos 

SCP recebam em pagamento unidades autônomas do Empreendimento SCP, as fiduciantes dos Direitos 

SCP se obrigaram a outorgar referidas unidades em alienação fiduciária à Securitizadora, em garantia 
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das Obrigações Garantidas, sob pena de ser caracterizado como um Evento de Recompra Compulsória 

dos Créditos Imobiliários ("Alienação Fiduciária de Unidades"), observados os termos e condições do 

Contrato de Cessão Fiduciária ScP: 

CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO SEPARADO 

9.1. 	Na forma do artigo 90  da Lei n° 9.514, a Securitizadora institui Regime Fiduciário sobre os 

Créditos Imobiliários, a CCI, as Garantias e a Conta do Patrimônio Separado, constituindo referidos 

Créditos Imobiliários lastro para a emissão dos CRI. 

9.2. 	Os Créditos Imobiliários, a CCI, as Garantias e a Conta do Patrimônio Separado sob Regime 

Fidúciário permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Securitizadora até o 

vencimento e pagamento integral dos CRI. 

9.2.1. 	O Patrimônio Separado, único e indivisível, será composto pelos Créditos Imobiliários, pela 

CCI, pelas Garantias e pela Conta do Patrimônio Separado e será destinado especificamente ao 

pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas ao respectivo Regime Fiduciário, nos termos do 

artigo 11 da Lei n° 9.514. 

9.2.2. 	O Regime Fiduciário será registrado na Instituição Custodiante da CCI, mencionando o 

Patrimônio Separado a que os CRI estão afetados, conforme previsto no Parágrafo Único do artigo 23 

da Lei n° 10.931. 

9.3. 	Na forma do artigo lida Lei n° 9.514, os Créditos Imobiliários, a CCI, as Garantias e a Conta 

do Patrimônio Separado estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução pelos credores da 

Securitizadora, não se prestando à constituição de garantias ou de execução por quaisquer dos 

credores, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI, 

ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n0  

2.158-35/2001. A ocorrência da presente hipótese não isenta a Securitizadora de responsabilidade 

perante aos Titulares de CRI no limite total do Patrimônio Separado. 

9.3.1. 	Se, após o pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem 

Créditos Imobiliários, seja na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser 

restituídos pela Securitizadora à Devedora, sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de 

tributos deverão ser depositados (incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) pela Securitizadora 
em conta de livre movimentação da Devedora.. 

9.4. 	A Securitizadora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as 

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento 

das Amortizações Programadas dos CRI e demais encargos acessórios dos CRI. 
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9.4.1. 	Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instrução CVM n° 414: 

a) A custódia de 1 (uma) via original da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela 

Instituição Custodiante, cabendo à Securitizadora a guarda e conservação de 1 (uma) via 

original de cada um dos Documentos da Operação; 

b) A Devedora e a Securitizadora, conforme o caso, deverão guardar toda a documentação que 

esteja em sua posse ou sob seu controle em decorrência da constituição e formalização das 

Garantias; 

C) 	A Devedora será a responsável pela custódia e guarda de todos e quaisquer documentos que 

comprovem a utilização dos recursos decorrentes do pagamento do Valor da Cessão no 

desenvolvimento dos Empreendimentos; 

d) A arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades que serão 

realizadas pela Securitizadora; e 

e) A Securitizadora será responsável pela emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas 

e mediante ciência do Agente Fiduciário, do termo deliberação das Garantias. 

9.4.2. 	Guarda de Documentos: As Partes estabelecem que, a partir da celebração do Contrato de 

Cessão, a Securitizadora será responsável pela guarda de uma via original da Escritura de Emissão de 

Debêntures e dos demais Documentos da Operação. 

9.5. 	A Securitizadora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio 

Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou 

adminitração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo. 

9.6. 	Taxa de Administracão: A Securitizadora fará jus ao recebimento mensal da Taxa de 

Administração, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), líquidos de todos e quaisquer tributos, 

atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na 

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lb, calculadas pra rata die, se 
necessário. 

9.6.1. 	A Taxa de Administração será custeada pelos recursos do Patrimônio Separado, na hipótese 

de inadimplência da Devedora, e será paga mensalmente, no 10  (primeiro) Dia Útil a contar da data de 

subscrição e integralização dos CRI, e as demais na mesma data dos meses subsequentes até o resgate 

total dos CRI. A Taxa de Administração será acrescida do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

- 155, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição ao Programa de Integração 

Social - P15, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de quaisquer 
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outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração, nas alíquotas vigentes na data de cada 

pagamento, inclusive pelo Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. 

9.6.2. 	A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dás CRI,caso a 

Securitizadora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRI, remuneração esta que será devida 

proporcionalmente aos meses de atuação da Securitizadora. Caso a Cedente não pague 

tempestivamente e os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o pagamento da 

Taxa de Administração, e um Evento de Liquidação do Patrimônio Séparado estiver em curso, os 

Titulares de CRI arcarão com a Taxa de Administração, ressalvado seu direito de, num segundo 

momento, se reembolsarem com a Cedente após a realização do Patrimônio Separado. O montante 

acima descrito na Clausula 9.6 acima terá um acréscimo de 70% (setenta por cento), no caso de 

Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, ou Resgate Antecipado dos CRI, inclusive no caso de 

excussão das Garantias. 

9.7. 	Ordem de Prioridade de Paeamentos: Os valores recebidos em razão do pagamento dos 

Créditos Imobiliários, deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de 

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

cumprimento do item anterior, inclusive em caso dos pagamentos e/ou recebimentos dos recursos 

decorrentes da excussão das Garantias: 

a) Pagamento das despesas do Patrimônio Separado, caso o mesmo não seja arcado 

diretamente pela Devedora; 

b) Encargos moratórios eventualmente devidos; 

C) 	Pagamento da Remuneração dos CRI; 

c.1) Juros capitalizados em meses anteriores e não pagos; 

c.2) Juros vincendos no respectivo mês de pagamento; e 

d) 	Pagamento da Amortização de Principal dos CRI, conforme tabela vigente. 

9.8. 	Os recursos disponíveis na Conta do Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos 

Créditos Imobiliários, representados pela CCI, quando retidos na Conta do Patrimônio Separado, serão 

aplicados nos Investimentos Permitidos, observada a Ordem de Prioridade de Pagamentos estabelecida 

na Cláusula 9.7 acima. 

9.9. 	Quaisquer transferências da Securitizadora à Cedente, à Devedora e/ou aos Titulares de CRI 

serão realizados, líquido de tributos, ressalvada à Securitizadora os benefícios fiscais destes 

rendimentos. 

9.10. 	Os Titulares de CRI têm ciência que, no caso de decretação do vencimento antecipado dos 

CRI, obrigar-se-ão a: (i) se submeter às decisões exaradas em Assembleia de Titulares de CRI; (ii) 

possuir todos os requisitos necessários para assumir eventuais obrigações inerentes aos CRI emitidos e 

bens, garantias inerentes ao Patrimônio Separado; e (iii) indenizar, defender, eximir, manter indene de 
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responsabilidade a Securitizadora, em relação a todos e quaisquer prejuízos, indenizações, 

responsabilidades, danos, desembolsos, adiantamentos, tributos ou despesas (inclusive honorários e 

despesas de advogados internos ou externos), decisões judiciais e/ou extrajudiciais, demandas judiciais 

e/ou extrajudiciais (inclusive fiscais, previdenciárias e trabalhistas) incorridos e/ou requeridos à 

Securitizadora, direta ou indiretamente, independentes de sua natureza, em razão da liquidação do 

Patrimônio Separado. 

9.11. 	Transferência: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Securitizadora com relação às 

obrigações assumidas na presente Emissão; (ü) qualquer uma das hipóteses previstas na Cláusula 9.12 

abaixo, o Agente Fiduciário deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio 

Separado, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a Assembleia Geral 

dos Titulares de CRI venha a deliberar sobre tal liquidação. 

9.12. 	Eventos: A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a assunção da 

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo ou não conforme Cláusula 

9.11 acima: 

a) Pedido de recuperação judicial, extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, 

independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; 

b) Pedido de falência formulado por terceiros em face da Securitizadora e não devidamente 

elidido através do depósito previsto no Parágrafo único do artigo 98 da Lei n0  11.101, de 9 de 

fevereiro de 2005, pela Securitizadora, conforme o caso, no prazo legal; 

C) 	Decretação de falência da Securitizadora ou apresentação de pedido de autofalência pela 

Securitizadora; 

d) Inadimplemento ou mora, pela Securitizadora, de qualquer das obrigações não pecuniárias 

previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado 

poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 8 (oito) Dias 

Úteis, contados da notificação realizada pelo Agente Fiduciário; ou 

e) Inadimplemento ou mora, pela Securitizadora, de qualquer das obrigações pecuniárias 

previstas neste Termo, desde que a Securitizadora tenha recebido os recursos necessários 

para o cumprimento das obrigações pecuniárias, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do 

Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais 

de 5 (cinco) Dias Úteis, contados da notificação realizada pelo Agente Fiduciário. 

9.12.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos devêrá ser prontamente comunicada, 

ao Agente Fiduciário, pela Securitizadora, em até 1 (um) Dia Útil da data em que tomar ciência da 

ocorrência do referido evento. 

9.12.2. Ajustam as Partes, desde logo, que (i) não estão inseridos no conceito de insolvência da 

Securitizadora de que trata a Cláusula anterior o inadimplemento e/ou mora da Securitizadora em 

decorrência de inadimplemento e/ou mora da Devedora ou da Cedente (caso aplicável); e (li) a 
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liquidação do Patrimônio Separado não implica e/ou configura qualquer evento de Resgate Antecipado 

dos CRI. 

9.12.3. Na ocorrência de quaisquer dos eventos de que trata a Cláusula 9.12 acima, o Agente 

Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias úteis da data em que tomar ciência da ocorrência do 

referido evento, Assembleia Geral de Titulares de CRI para deliberar sobre a liquidação ou não do 

Patrimônio Separado. Tal assembleia deverá ser realizada no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da 

data de publicação do edital relativo à primeira convocação. 

9.13. 	Deliberacão Relativa ao Patrimônio Seøãrado: Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada 

na Cláusula 9.12.3 acima, os Titulares de CRI deliberarão (a) pela liquidação do Patrimônio Separado, 

hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidação; ou (b) pela 

não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada o retorno da 

administração do Patrimônio Separado pela Securitizadora ou a nomeação de outra companhia 

securitizadora de créditos imobiliários, fixando-se as condições e termos para sua administração, bem 

como a remuneração da nova companhia securitizadora de créditos imobiliários. 

9.13.1. A deliberação pela fik declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser tomada, 

em primeira convocação ou qualquer convocação subsequente, pelos Titulares de CRI que 

representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI, observados os quóruns de 

instalação previstos no artigo 14, §20  da Lei n° 9.514. 

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

Imobiliários, da CCI, das Garantias e dos eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado 

integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser 

nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de representante dos Titulares de CRI, para fins de 

extinção de toda e qualquer obrigação da Securitizadora decorrente dos CRI. Nesse caso, caberá ao 

Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), 

conforme deliberação dos Titulares de CRI: (a) administrar os Créditos Imobiliários, a CCI, as Garantias 

e os eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado que integram o Patrimônio Separado, (b) 

esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos 

Imobiliários, da CCI, das Garantias e dos eventuais recursos da Conta do Patrimônio Separado que lhe 

foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na proporção de CRI 

detidos, e (d) transferir os Créditos Imobiliários, a CCI, as Garantias e os eventuais recursos da Conta 

do Patrimônio Separado eventualmente não realizados aos Titulares de CRI, na proporção de CRI 

detidos. 

9.13.3. Caso seja declarado o Resgate Antecipado dos CRI e o pagamento dos valores devidos pela 

Devedora ou pela Cedente não ocorra nos prazos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures ou 

no Contrato de Cessão, conforme o caso, os bens, direitos e garantias pertencentes ao Patrimônio 

Separado, resultado da satisfação dos procedimentos e execução/excussão dos direitos e garantias, 
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inclusive imediatamente após a eventual adjudicação dos imóveis pela Securitizadora após segundo 

leilão, a exclusivo critéri5da Securitizadora, serão entregues, em favor dos Titulares de CRI, observado 

que, para fins de liquidação do patrimônio separado, a cada CRI será dada a parcela dos bens e direitos 

integrantes dos patrimônio separado dos CRI, na proporção em que cada CRI representa em relação à 

totalidade do saldo devedor dos CRI, operando-se, no momento da referida dação, a quitação dos CRI 

e liquidação do regime fiduciário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - AGENTE FIDUCIÁRIO 

10.1. 	A Securitizadora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a nomeação, 

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

termos da lei e deste Termo. 

10.2. Atuando como representante da comunhão dos Titulares de CRI, o Agente Fiduciário, declara 

que: 

a) Aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições 

previstas na legislação específica e neste Termo; 

b) Aceita integralmente este Termo, todas suas Cláusulas e condições; 

C) 	Está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações aqui 

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

tanto; 

d) A celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem 

qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário; 

e) Ter verificado a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade, 

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela Securitizadora no 

presente Termo; 

fl 	Não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei das 

Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida; 

g) Não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 60 da 

Instrução CVM n° 583; 

h) Não tem qualquer ligação com a Securitizadora que o impeça de exercer suas funções. 
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10.3. 	O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo 

devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento dos CRI, já considerando 

a sua eventual extensão automática nos termos deste Termo ou até sua efetiva substituição. 

	

10.4. 	Incumba ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente: 

I. Exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares de CRI; 

II. Proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando no exercido da função o 

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

seus próprios bens; 

III. Renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer 

outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia de Titulares de 

CRI, prevista no artigo 70  da Instrução CVM no 583, para deliberar sobre sua substituição; 

IV. Conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções; 

V. Verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às 

Garantias e a consistência das demais informações contidas nos Documentos da Operação, 

diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha 

conhecimento; 

VI. Diligenciar junto à Devedora para que este Termo, e seus aditamentos, sejam registrados na 

Instituição Custodiante, adotando, no caso da omissão da Securitizadora, as medidas 

eventualmente previstas em lei; 

VII. Acompanhar a prestação das informações periódicas pela Devedora e alertar os Titulares de 

CRI, no relatório anual de que trata o artigo 15 da Instrução CVM n° 583, sobre 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento; 

VIII. Acompanhar a atuação da Securitizadora na administração do Patrimônio Separado por hieio 

das informações divulgadas pela Securitizadora sobre o assunto; 

IX. Opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das 

condições dos CRI; 

X. Verificar a regularidade da constituição das Garantias, bem como o valor dos bens dados em 

garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das 

disposições estabelecidas nos Documentos da Operação; 
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XI. Examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a 

respeito do assunto de forma justificada; 

XII. Intimar, conforme o caso, a Devedora, a Cedente e/ou os garantidores a reforçar a garantia 

dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação; 

XIII. Solicitar, quando julgar necessário 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 dorriicílio ou ,a sede da Devedora, da Cedente e/ou dos garantidores, 

conforme o caso; 

XIV. Solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Securitizadora ou do Patrimônio 

Separado; 

XV. Convocar, quando necessário, a Assembleia de Titulares de CRI, na forma do artigo 10 da 

Instrução CVM n° 583; 

XVI. Comparecer à Assembleia de Titulares de CRI a fim de prestar as informações que lhe forem 

solicitadas; 

XVII. Manter atualizada a relação dos Titulares de CRI e de seus endereços; 

XVIII. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes nos Documentos da Operação, 

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

XIX. Comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Devedora, de obrigações 

financeiras assumidas nos Documentos da Operação, incluindo as obrigações relativas a 

Garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e 

que estabelecem condições que não devem ser descunipridas pela Devedora, indicando as 

consequências para os Titulares de CRI e as providências que pretende tomar a respeito do 

assunto, em até 7 (sete) dias úteis contados da sua ciência. 

10.5. O Agente Fiduciário receberá como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições 

que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em periodicidade 

semestral, sendo a primeira devida no 50  (quinto) Dia Útil a contar da data de subscrição e 

integralização dos CRI, e as demais a serem pagas nas mesmas datas dos semestres subsequentes até 

o resgate total dos CRI, enquanto o Agente Fiduciário estiver exercendo atividades inerentes a sua 

função em relação à Emissão. A primeira parcela será devida ainda que a operação não seja 

integralizada, a título de estruturação e implantação. Ao valor das parcelas deverá ser acrescido as 

alíquotas dos seguintes impostos: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, da Contribuição 
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Social sobre õ Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição ao Programa de Integração Social - P15, da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de quaisquer otitros tributos que 

venham a incidir sobre a remuneração, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento, inclusive 

pelo IRRF. 

10.5.1. Caso a Securitizadora atrase o pagamento de quaisquer valores devidos ao Agente Fiduciário, 

os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) flátsobre 

o valor do débito em atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao 

mês, incidentes sobre o valor em atraso, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização 

monetária pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, 

calculado pra rata die. 

10.5.2. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente 

Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRI deverão ser, sempre que 

possível para valores até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e sempre para valores acima R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares de CRI e, posteriormente, desde que 

previamente aprovadas e devidamente comprovadas, ressarcidas pela Devedora. Tais despesas incluem 

os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas 

judiciárias de ações propostas pelo ou contra o Agente Fiduciário, enquanto representante dos Titulares 

de CRI, com os procedimentos de excussão das Garantias, os quais não precisam de prévia aprovação 

dos Titulares de CRI. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência 

em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares de CRI, bem como a remuneração e as 

despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Securitizadora permanecer em 

inadimplência com relação ao pagamento deste por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o 

Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura do risco de sucumbência. 

10.6. 	A remuneração definida na Cláusula 10.5 acima, não inclui as despesas incorridas durante ou 

após a prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente 

Fiduciário, tais como, por exemplo, publicações em geral (exemplos: edital de convocação de 

Assembleia de Titulares de CRI, ata da Assembleia de Titulares de CRI, anúncio comunicando quê o 

relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição, etc.), notificações, extração de certidões, 

despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes, despesas cartorárias, 

fotocópias, digitalizações, envio de documentos, contratação de especialistas tais como auditoria e/ou 

fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e despesas 

cartorárias relacionadas aos termos de quitação quando for o caso e acompanhamento das Garantias, 

despesas com conference cail ou contatos telefônicos, as quais serão cobertas pela Securitizadora, às 

expensas da Devedora, desde que, previamente aprovadas e devidamente comprovadas pela Devedora, 

sempre que possível para valores até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e sempre para valores acima R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), mediante os respectivos recibos de pagamento. 
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10.6.1. O Agente Fiduciário fica desde já ciente e concorda com o risco de não ter tais despesas 

reembolsadas caso não tenham sido previamente aprovadas e realizadas em discordância com (i) 

critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero, e (li) a 

função fiduciária que lhe é inerente. 

	

10.7. 	O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento , renúncia, 

intervenção ou liquidação extrajudicial, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI, para que seja eleito o novo 

Agente Fiduciário. 

10.7.1. A Assembleia Geral dos titulares de CRI destinada à escolha do novo agente fiduciário deve 

ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído ou por titulares dos CRI que representem 10% 

(dez por cento), no mínimo, dos CRI em Circulação. 

10.7.2. Se a convocação da Assembleia Geral dos titulares de CRI não ocorrer até 15 (quinze) dias 

antes do final do prazo referido na cláusula 10.7 acima, caberá a Emissora efetuar a imediata 

convocação. 

10.7.3. Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da Assembleia Geral dos titulares 

de CRI para escolha do novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório. 

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

Úteis, contados do registro do aditamento a este Termo na Instituição Custodiante. 

	

10.8. 	O Agente Fiduciário poderá também ser destituído nos termos abaixo: 

a) Com quórum qualificado de aprovação equivalente ao voto de 2/3 (dois terços) dos CRI, em 

qualquer convocação; ou 

b) Com quórum simples de aprovação equivalente a deliberação de 50% (cinquenta por cento) 

mais um dos CRI detidos pelos Titulares de CRI presentes na referida assembleia, na hipótese 

de descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo, desde que 

notificado previamente acerca do descumprimento. 

10.9. O Agente Fiduciário substituto assumirá integralmente os deveres, atribuições e 

responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo. 

10.10. O Agente Fiduciário e a Securitizadora não emitirão qualquer tipo de opinião ou farão 

qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência de 

definição pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a agir em conformidade com as 

instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, a Securitizadora, o Agente 
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Fiduciário não possuem qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos 

decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRI a elas transmitidas conforme 

definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a Securitizadora, independentemente de 

eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos Titulares de CRI. 

10.11. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá; que os 

documentos originais ou cópias autenticadas ou simples, inclusive PDF5, de documentos encaminhados 

pela Securitizadora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será 

ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da 

Securitizadora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Securitizadora elaborá-los, 

nos termos da législação aplicável. 

10.12. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para 

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

relacionados aosdevido  cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão 

válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de 

Titulares de CRI. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI 

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

a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI. Aplicar-se-á à 

assembleia geral de titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n° 9:514, bem como o disposto 

na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

11.2. A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada: 

a) pelo Agente Fiduciário; 

b) pela CVM; 

C) 	pela Securitizadora; ou 

dj 	por titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em 

Circulação, excluídos, para os fins deste quórum, os CRI que não possuírem o direito de voto. 

11.3. 	Observado o disposto na Cláusula O acima deverá ser convocada Assembleia de Titulares de 

CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal previsto na Cláusula 15.1 abaixo, toda vez que 

esta tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos nos Documentos da Operação, para que os 

Titulares de CRI deliberem sobre como a Securitizadora deverá exercer seus direitos. 

11.3.1. A Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Cláusula 11.3 acima deverá ser realizada em 

data anterior àquela em que se encerra o prazo para a Securitizadora manifestar-se, desde que 

respeitado o prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da primeira das 3 (três) publicáções do edital 
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relativo à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da primeira das 3 (três) 

publicações do edital relativo à segunda convocação. 

11.3.2. Somente após a orientação dos Titulares de CRI, a Securitizadora deverá exercer seu direito e 

deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto nos termos das Cláusulas 6.8.1 e 9.13.1 acima 

e de outra forma prevista nos Documentos da Operação. Caso os Titulares de CRI não compareçam à 

Assembleia de Titulares de CRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Securitizadora 

deverá permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, exceto nos termos das Cláusulas 

6.9.1 e 9.13.1 acima e de outra forma prevista nos Documentos da Operação, sendo certo que o seu 

silêncio não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares de CRI, não 

podendo ser imputada à Securitizadora qualquer responsabilização decorrente de ausência de 

manifestação. 

11.3.3. A Securitizadora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a 

orientação definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme 

assim instruída. Neste sentido, a Securitizadora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado 

e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares de CRI por ela manifetado, 

independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares de CRI ou à Securitizadora. 

	

11.4. 	Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n° 9.514, bem 

como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

	

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

Titulares de CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 

Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número. 

	

11.6. 	Cada CRI corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo admitida a 

constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não. 

11.6.1. Os quóruns de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI deverão levar em conta a 

totalidade dos CRI. 

	

11.7. 	Será facultada a presença dos representantes legais da Securitizadora nas Assembleias de 

Titulares de CRI em Circulação. 

	

11.8. 	O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos 

Titulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Securitizadora, o Agente 

Fiduciário e/ou os Titulares de CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, a Devedora ou a 

Cedente), para participar das Assembleias de Titulares de CRI, sempre que a presença de qualquer 

dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, a 
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Devedora, a Cedente e/ou suas partes relacionadas não poderão participar do processo de deliberação 

e apuração dos votos dos Titulares de CRI a respeito da respectiva matéria em discussão. 

11.9. A presidência da Assembleia de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a tenha 

convocado, respectiva mente: 

(i) ao Agente Fiduciário; 

(ii) ao Diretor da Securitizadora; ou 

(iii) ao Titular do CRI eleito pelos Titulares de CRI presentes. 

11.10. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo (especialmente, sem se limitar, as 

Cláusulas 6.8.1, 9.13.1 acima e 10.8 e 11.11) e/ou nos Documentos da Operação, todas as 

deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 

50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação. 

11.11. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo (especialmente, sem se limitar, as 

Cláusulas 6.8.1, 10.8 e 9.13.1 acima) e/ou nos Documentos da Operação, as propostas de alterações e 

de renúncias feitas pela Securitizadora em relação (i) na alteração da remuneração ou amortização dos 

CRI, ou de suas datas de pagamento, (ii) na alteração da data de vencimento dos CRI, (li!) na 

alteração ou quaisquer outras deliberações relativas aos eventos de Vencimento Antecipado das 

Obrigações Garantidas, (iv) em alterações em qualquer quórum de deliberação das Assembleias Gerais 

previsto neste Termo, nos termos desta Cláusula Décima Segunda, dependerão de aprovação de 100% 

(cem por cento) dos votos favoráveis dos Titulares dos CRI, em qualquer convocação. 

11.12. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada 

regularmente instalída a Assembleia de Titulares de CRI a que comparecerem todos os Titulares de 

CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste 

Termo. 

11.13. Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulares 

de CRI deste Termo e sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (i) de modificações já 

permitidas expressamente nos Documentos da Operação (ii) da necessidade de atendimento a 

exigências de adequação a normas legais ou regulamentares ou exigências da CVM, ANSIMA, 

BM&Fãovespa e/ou demais reguladores, inclusive decorrente de exigências cartorárias devidamente 

comprovadas, (iii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou 

aritmético, ou ainda, (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como 

alteração na razão social, endereço e telefone; desde que tais alterações (iva) não representem 

prejuízo aos Titulares de CRI ou afetem o fluxo dos Créditos Imobiliários, e (iv.b) não gerem novos 

custos ou despesas aos Titulares de CRI. 
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11.14. Considerar-se-á válida a instalação da referida assembleia em que estejam presentes 100% 

(cem por cento) dos Titulares dos CRI nos termos da legislação em vigor. 

11.15. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleias, no âmbito de sua 

competência legal, observados os quóruns ora estabelecidos, serão existentes, válidas e eficazes 

perante a Securitizadora e obrigarão a todos os Titulares dos CRI, independentemente de terem 

comparecido à Assembleia ou do voto proferido nas respectivas Assembleias. 

11.16. Encaminhamento de Documentos oara a CVM: As atas lavradas das Assembleias de Titulares 

de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de Informações Periódicas e 

Eventuais - EmpresasNet, não sendo necessário a sua publicação em jornais de grande circulação, 

desde que a deliberação em assembleia seja divergente a esta disposição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESPESAS DA EMISSÃO 

12.1. 	As despesas devidamente comprovadas abaixo listadas, dentre outras necessárias à Oferta 

Pública Restrita, serão arcadas exclusivamente pela Devedora ou por quem esta indicar, sem exclusão 

da responsabilidade da Devedora pelo pagamento, ou pagas pela Securitizadora, às expensas da 

Devedora, as quais poderão ser deduzidas do Valor da Cessão pela Securitizadora ("Despesas"): 

(i) 	Todos os emolumentos da CETIP relativos tanto à CCI quanto aos CRI; 

(li) 	Emolumentos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

relativos ao registro dos CRI, após a sua emissão; 

(iii) Remuneração da Securitizadora pela estruturação da Emissão dos CRI a ser paga à 

Securitizadora até 1 (um) Dia Útil a contar da Data de Emissão dos CRI; 

(iv) Remuneração do Coordenador Líder pela coordenação e distribuição da Oferta Restrita a ser 

paga ao Coordenador Líder até 1 (um) Dia Útil a conta da data de integralização dos CRI; 

(v) Taxa de administração mensal, prevista na Cláusula 9.6 acima, devida a Securitizadora, 

atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, ou na falta deste, calculadas 

pra rata de, se necessário, a ser paga no 10 (primeiro) Dia Útil a contar da data de subscrição 

e integralização dos CRI, e as demais na data de pagamento dos meses subsequentes até o 

resgate total dos CRI, inclusive a remuneração (flat e recorrente) da nova instituição que 

realizará a administração dos CRI e, consequentemente, do Patrimônio Separado, nomeada 

pelos Titulares de CRI, no caso de substituição da Securitizadora por qualquer motivo; 

(vi) Remuneração da Instituição Custodiante (a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelas funções de 

implantação e registro da CCI, que deverá ser pago até o 50  (quinto) Dia Útil após data de 
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assinatura da Escritura de Emissão de CCI e, (b) R$ 3.000,00 (três mil reais) pelas funções de 

custodiante, sendo que a ia (primeira) parcela deverá ser paga até 50  (quinto) Dia Útil após 

data de assinatura da Escritura de Emissão de CCI, e as demais no mesmo dia dos anos 

subsequentes, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, ou na falta 

deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, 

calculadas pra rata die, se necessário, bem como todos os emolumentos da CETIP relativos 

tanto à CCI quanto aos CRI decorrente da prestação dos serviços; 

(vil) 	Remuneração do Agente Fiduciário, durante o período de vigência dos CRI e mesmo após o 

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja em atuação, em paftelas 

semestrais, sendo a primeira parcela devida em 5 (cinco) Dias Úteis a contar dá data de 

assinatura deste Termo e as demais a serem pagas na mesma data de pagamento dos 

semestres subsequentes, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, ou 

na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-

lo, calculadas pra rata die, se necessário, inclusive a remuneração (flat e recorrente) da nova 

instituição que realizará a gestão fiduciária dos CRI, nomeada pelos Titulares de CRI, no caso 

de substituição do Agente Fiduciário por quãlquer motivo, bem como todos os emolumentos 

da CETIP relativos tanto à CCI quanto aos CRI e as demais despesas mencionadas na Cláusula 

Décima acima, decorrente da prestação dos serviços; 

(viii) Todas as despesas razoavelmente incorridas e, previamente aprovadas pela Devedora, 

sempre que possível para valores até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e sempre para valores 

acima R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e devidamente comprovadas pela Securitizadora e/ou 

pelo Agente Fiduciário, inclusive despesas vinculadas aos eventuais aditamentos aos 

Documentos da Operação, ou que sejam necessárias para proteger os direitos e interesses 

dos titulares e CRI ou para realização dos seus créditos, a serem pagas no prazo de até 5 

(cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pela Securitizadora e/ou pelo Agente 

Fiduciário nesse sentido, conforme previsto neste Termo; 

(ix) Averbações, prenotações e registros em cartórios de registro de imóveis e títulos e 

documentos e junta comercial, quando for o caso, bem com as despesas relativas a alterações 

dos Documentos da Operação equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por horã de 

trabalho dos profissionais da Securitizadora e os custos relacionados à Assembleia Geral de 

titulares de CRI, conforme previsto neste Termo; 

(x) Em virtude da instituição do regime fiduciário e da gestão e administração do Patrimônio 

Separado, as despesas previamente aprovadas pela Devedora e devidamente comprovadas 

pela Securitizadora de contratação de auditor independente, contador, ou seja, profissionais 

para realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço auditado, os quais serão 

realizados na periodicidade exigida pela legislação em vigor e serão reembolsas à 

Securitizadora, e quaisquer prestadores de serviços contratados para a Oferta Pública Restrita, 
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mediante apresentação dos comprovantes de pagamento ou notas fiscais; 

(XI) 	Os honorários, despesas e custos previamente aprovados pelS Devédóra e devidamente 

comprovados pela Securitizadora de terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais 

relacionados com procedimentos legais incorridos para resguardar os interesses dos Titulares 

de CRI, na defesa de eventuais processos administrativos, arbitrais e/ou judiciais propostos 

contra o Patrimônio Separado ou, ainda, realização do Patrimônio Separado; 

(xii) As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações 

judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos Titulares de CRI e a 

realização dos créditos do Patrimônio Separado; 

(xiii) Remuneração de todas as verbas devidas à instituição financeira onde se encontra aberta a 

conta corrente integrante do Patrimônio Separado; 

(xiv) Despesas com registros e movimentação perante instituições autorizadas à prestação de 

serviços de liquidação e custódia, escrituração, câmaras de compensação e liquidação, juntas 

comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos, conforme o caso, da 

documentação societária relacionada aos CRI, ao Termo e aos demais Documentos da 

Operação, bem como de seus eventuais aditamentos; 

(xv) Despesas com a publicação de atos societários da Securitizadora e necessárias à realização de 

assembleias gerais dos Titulares dos CRI, na forma da regulamentação aplicável; 

(xvi) Honorários e despesas previamente aprovadas pela Devedora e devidamente comprovadas 

pela Securitizadora incorridas na contratação de serviços para procedimentos extraordinários 

especificamente previstos nos Documentos da Operação e que sejam atribuídos à 

Securitizadora; 

(xvii) Quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados por lei à 

Securitizadora e/ou ao Patrimônio Separado e que possam afetar adversamente o 

cumprimento, pela Securitizadora, de suas obrigações assumidas neste Termo; e 

(xviii) Quaisquer outros honorários, custos e despesas previamente aprovadas pela Devedora e 

devidamente comprovadas pela Securitizadora previstos neste Termo. 

12.2. 	As Despesas que, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures e conforme Cláusula 

12.1 acima, sejam pagas pela Securitizadora, serão reembolsadas pela Devedora à Securitizadora no 

prazo de 5 (cinco) dias, mediante a apresentação, pela Securitizadora, de comunicação indicando as 

Despesas incorridas, acompanhada dos recibos/notas fiscais correspondentes. 

12.2.1. No caso de inadimplemento no pagamento ou reembolso, conforme o caso, de qualquer das 

43 



Despesas descritas na Cláusula 12.1 acima, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, 

independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados pra rata tenipor/s desde a data de 

inadimlemento até a data do efetivo pagamento; (ii) multa moratória de 2% (dois por cento); e (iii) 

atualização monetária pelo IGP-M/FGV, calculada pra rata temporis desde a data de inadimplemento 

até a data do efetivo pagamento. 

12.2.2. Todos os valores referidos na cláusula 12.1 acima serão acrescidos dos impostos que incidem 

sobre a prestação desses serviços, tais como 155 (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), 

CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), P15 (Contribuição ao Programa de Integração Social), 

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na 

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

alíquotas vigentes na data de cada pagamento. 

12.3. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio 

Separado: 

(i) As despesas com a gestão, cobrança, contabilização (registro contábil independente), 

auditoria, realização e administração do Patrimônio Separado, outras despesas indispensáveis 

à administração dos Créditos Imobiliários, exclusivamente na hipótese de liquidação do 

Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência na hipótese de o Agente 

Fiduciário assumir a sua administração; 

(ii) As despesas com terceiros especialistas, advogados, Agente Fiduciário, auditores, fiscais e 

empresas especializadas em cobrança relacionados com procedimentos legais, incorridas após 

a emissão dosCRI para resguardar os interesses dos Titulares de CRI, bem como as despesas 

com procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, depósito judicial, arbitragem e 

sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares de CRI, do Agente 

Fiduciário e/ou e da Securitizadora e realização dos Créditos Imobiliários e das Garantias 

integrantes do Patrimônio Separado. Tais despesas incluem também os gastos com honorários 

advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário 

e/ou pela Securitizadora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Securitizadora 

intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos 

financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares de CRI, ou Securitizadora dos 

CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese 

de a Securitizadora permanecer em inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias 

corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia dos Titulares de CRI para 

cobertura do risco da sucumbência; 

(iii) Eventual taxa de administração a outros participantes da estruturação que venha a ser 

contratado mediante prévia aprovação em Assembleia de Titulares de CRI; 
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(iv) Os tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRI aos Titulares de CRI, bem 

como os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados 

e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, 

questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um 

incremento da tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e as 

Garantias; 

(v) As despesas com publicações necessárias nos termos dos Documentos da Operação, exceto as 

despesas com publicações decorrentes dos atos e fatos relevantes especificamente 

relacionados à administração da Securitizadora, inclusive informações periódicas ordinárias da 

Emissão, da Securitizadora e/ou do Agente Fiduciário; 

(vi) As despesas de registro nos competentes cartórios, inclusive Cartórios de Registro de Imóveis, 

Cartórios de Títulos e Documentos e Juntas Comerciais, bem como de eventuais aditamentos 

deste Termo e dos demais Documentos da Operação; 

(vil) 	As perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios 

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou 

indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem 

resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte do Agente Fiduciário e/ou da 

Securitizadora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier 

a ser determinado em decisão judicial condenatória final proferida pelo juízo competente; 

(viii) As despesas previstas na Cláusula Décima acima, referente à remuneração do Agente 

Fiduciário, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o Agente Fiduciário venha 

a incorrer no decorrer da emissão relacionada aos termos de quitação e acompanhamento das 

Garantias; 

(ix) As despesas incorridas pela Securitizadora com o depósito, uso, registro e custódia da CCI, 

representativa dos Créditos Imobiliários; 

(x) As despesas com a eventual contratação de empresa de rating, caso a referida contratação 

venha a ser solicitada pelos Titulares de CRI ou por qualquer nova regulamentação; e 

(xi) Demais despesas previstas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo de 

responsabilidade do Patrimônio Separado. 

12.4. Insuficiência do Patrimônio Seøarado: Considerando-se que a responsabilidade da 

Securitizadora limita-se ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n° 9.514, caso o Patrimônio 

Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.3 acima, tais 
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despesas, desde que, sempre que possível, previamente aprovadas, serão suportadas pelos Titulares de 

CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles, sendo certo que todos os valores 

eventualmente arcados pelos Titulares de CRI no âmbito da Emissão det'erão ser acrescidos ao valor 

executado em uma eventual excussão das Garantias. 

12.5. 	ResDonsabilidade dos Titulares de CRI: Observado o disposto acima, são de responsabilidade 

dos Titulares de CRI: 

(i) Eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na 

descrição da Cláusula 12.4; 

(ii) Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos 

Titulares de CRI, caso não haja recurso no Patrimônio Separado; e 

(iii) Tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas não se 

limitando, àqueles mencionados na Cláusula Décima Quarta abaixo. 

12.5.1. -No caso de destituição da Securitizadora nas condições previstas neste Termo, os recursos 

necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda 

dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI deverão ser previamente aprovadas pelos Titulares de 

CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos pelos Titulares de CRI, na data da 

respectiva aprovação. 

12.5.2. Em razão do quanto disposto na alínea (ii) da Cláusula 12.4 acima, as despesas a serem 

adiaiitadas pelos Titulares de CRI à Securitizadora ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na defesa 

dos interesses dos Titulares de CRI, incluem, exemplificativamente: (i) as despesas com contratação de 

serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (li) as custas judiciais, 

emolumentos e demais taxas, honorários e despesas incorridas em decorrência dos procedimentos 

judiciais ou extrajudiciais a serem propostos, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar os 

créditos oriundos da CCI; (iii) as despesas com viagens e estadias incorridas pelos administradores da 

Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de serviços eventualmente 

contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais necessárias à 

salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos das Debêntures; (iv) eventuais 

indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de eventuais condenações (incluindo 

verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pela Securitizadora, podendo a Securitizadora 

e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, solicitar garantia prévia dos Titulares de CRI para cobertura 

do risco da sucumbência; ou (v) a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos 

termos deste Termo, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Securitizadora 

permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior -a 30 (trinta) 
dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL 

46 



13.1. 	Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para 

fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus próprios 

assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros 

tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em operações 

com CRI. 

13.1.1. Imposto de Renda - IR 

Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 

13.1.1.1. Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras 

estão sujeitos à incidência do IRRF, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, de 

acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 (cento e oitenta) 

dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (b) de 181 (cento e oitenta e 

um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (c) de 361 (trezentos e 

sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5% (dezessete inteiro e cinco décimos 

por cento); e (d) acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15% (quinze por cento). Este 

prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o investimento, até a 

data do resgate. 

13.1.1.2. 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 valores mobiliários, sociedade de arrendamento 

mercantil ou investidor estrangeiro. 

13.1.1.3. O IRRF, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base 

no lucro reãl, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do IR devido, gerando o direito a ser 

deduzido do IRPJ apurado em cada período de apuração. O rendimento também deverá ser computado 

na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e 

adicional de 10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder 

o equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para 

pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9% (nove por cento). 

13.1.1.4. Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas de acordo 

com a sistemática não-cumulativa da COFINS e da P15, estão sujeitos, às alíquotas de 4% (quatro por 

cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, para os fatos geradores 

ocorridos a partir de 10  de julho de 2015, com base no Decreto n°8.426, de 10  de abril de 2015. 

13.1.1.5. Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de 

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência 
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complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF. 

13.1.1.6. Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em 

CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento serão tributados pelo 

IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); pela CSLL, à alíquota 

de 20% (vinte por cento) entre 10 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e à alíquota de 

15% (quinze por cento) a partir de 10  de janeiro de 2019, com base na Lei n° 13.169, publicada em 7 

de outubro de 2015 (lei de conversão da Medida Provisória n° 675, publicada em 22 de maio de 2015). 

As carteiras de fundos de investimentos estão isentas de IR. Ademais, no caso das instituições 

financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à 

Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% 

(quatro por cento), respectivamente. 

13.1.1.7. Para as pessoas físicas, desde 10  de janeiro de 2005, a remuneração produzida por aplicação 

em CRI está isenta de IR (na font& e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 30,  inciso II, 

da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004. 

13.1.1.8. Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na 

fonte, ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, II, da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua 

condição à fonte pagadora (artigo 71 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada 

pela Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

13.1.1.9. Com relação aos Titulares de CRI residentes, domiciliados ou com sede no exterior que 

investirem em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução do CMN n0  4.373, de 29 

de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% 

(quinze por cento). Exceção é feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição 

considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou 

que a tributam  à alíquota inferior a 20% (vinte por cento). 

13.1.2. Imposto sobre Operações Financeiras - IOF 

13.1.2.1. Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados 

nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário 

Nacional, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas 

aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota de 0% (zero por cento) 

no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e 

alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até o 
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percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, 

relativamente a operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração. 

13.1.2.2. IOF/Títulos. As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Titulos, conforme 

Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota 

do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 

1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a operações ocorridas após 

este eventual aumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FATORES DE RISCO 

14.1. 	O investimento nos CRI envolve uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial 

adquirente dos CRI. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentações 

específicas, entre outros, que se relacionam à Securitizadora, à Cedente, à Devedora, às Garantias e 

aos próprios CRI. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão 

escritas neste Termo antes de tomar uma decisão de investimento. 

A) 	Fatores de Risco relativos à Securitizadora: 

Ai) 	Risco da Não Realizacão da Carteira de Ativos. A Securitizadora é uma companhia 

Securitizadora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a 

aquisição e securitização de créditos imobiliários através da emissão de certificados de 

recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio 

Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos Imobiliários. Desta forma, 

qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Securitizadora poderá afetar 

negativáhente a capacidade da Securitizadora de honrar as obrigações decorrentes do 

presente CRI. Na hipótese de a Securitizadora ser declarada insolvente com relação às 

obrigações da presente Emissão, o Agente Fiduciário deverá assumir a administração dos 

Créditos Imobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. 

Em Assembleia de Titulares de CRI, os Titulares de CRI poderão deliberar sobre as novas 

normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá 

ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Securitizadora perante os Titulares de 

CRI. 

A.2) 	Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Securitizadora. Ao longo do prazo de 

duração dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, a Securitizadora póderá estar sujeita a 

eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido 

constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre cada um dos créditos 

imobiliários ou do agronegócio, eventuais contingências da Securitizadora, em especial as 

fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais créditos, principalmente em razão da 

falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio. 
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A.3) Oriqinacão de Novos Negócios ou Reducão da Demanda por Certificados de Recebíveis 

Imobiliários. A Securitizadora depende de originação de novos negócios de securitização 

imobiliária e do agronegócio, bem como da demanda de investidores pela aquisição dos 

Certificados de Recebíveis de sua emissão. No que se refere aos riscos relacionados aos 

investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos ihvestidõres pela aquisição de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Por 

exemplo, alterações na Legislação Tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais 

para os investidores poderá reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de Certificados 

de Recebíveis Imobiliários. Caso a Securitizadora não consiga identificar projetos de 

securitização atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários venha a ser reduzida, a Securitizadora poderá ser afetada. 

A.4) Manutencão do Recistro de Companhia Aberta. A Securitizadora possui registro de companhia 

aberta desde 25 de novembro de 2010, tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no primeiro trimestre de 2013. A sua atuação 

como securitizadora de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio depende da manutenção de seu registro de companhia aberta 

junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Securitizadora não atenda aos 

requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou 

mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. 

A.5) Crescimento da Securitizadora e de seu Capital. O capital atual dá Securitizadora poderá não 

ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento 

esperado, de forma que a Securitizadora pode vir a precisar de fonte de financiamento 

externo. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em que a 

Securitizadora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o 

desempenho da Securitizadora. 

A.6) A Importância de uma EQuipe Qualificada. A perda de membros da equipe operacional da 

Securitizadora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito 

adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da 

Securitizadora. O ganho da Securitizadora provém basicamente da securitização de recebíveis, 

que necessita de uma equipe especializada, para originação, estruturação, distribuição e 

gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos. 

Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair 

novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de resultado. 

A.?) 	Não Existe Jurisprudência Firmada Acerca da Securitização. Toda a arquitetura do modelo 

financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações 
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estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, 

em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais 

brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá 

haver 'perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e 

recursos necessários para fazer valer as disposições contidas nos Documentos da Operação. 

A.8) 	Direitos dos Credores da Securitizadora: A presente Emissão tem como lastro os Créditos 

Imobiliários, os quais constituem Patrimônio Separado, junto com a CCI, as Garantias e a 

Conta do Patrimônio Separado. A Lei n° 9.514 e a Lei n° 10.931 possibilitam que os Créditos 

Imobiliários sejam segregados dos demais ativos e passivos da Securitizadora. No entanto, 

como se trata de uma legislação recente, ainda não há jurisprudência firmada com relação ao 

tratamento dispensado aos demais credores da Securitizadora no que se refere a créditos 

trabalhistas, fiscais e previdenciá rios, em face do que dispõe o artigo 76 da- Medida Provisória 

n° 2.15835/2001, podendo assim, afetar as suas emissões de certificados de recebíveis 

imobiliários, inclusive o presente CRI. 

Paqamento Condicionado e Descontinuidade: Os CRI são lastreados pela CCI, a qual 

representa a totalidade dos Créditos Imobiliários e foi cedida à Securitizadora por meio da 

celebração do Contrato de Cessão e será vinculada aos CRI por meio do estabelecimento de 

Regime Fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da Securitizadora. As fontes de recursos 

da Securitizadora para fins de pagamento aos Investidores decorrem direta ou indiretamente: 

(i) dos pagamentos dos Créditos Imobiliários; e (ii) da liquidação das Garantias e dos 

recursos oriundos da Conta do Patrimônio Separado. Assim, o recebimento integral e 

tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos conforme o presente Termo 

depende do cumprimento total, pela Devedora, de suas obrigações assumidas na Escritura de 

Emissão de Debêntures e do cumprimento total e/ou pela Cedente, de suas respectivas 

obrigações assumidas no Contrato de Cessão. O recebimento de tais pagamentos podem 

ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de remuneração e amortizações 

dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo esperado dos CRI. Após o recebimento dos 

referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a 

cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários e das Garantias, caso o valor 

recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Securitizadora não disporá de quaisquer 

outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores dos 

CRI. 

C) 	Ausência de CoobriQação da Securitizadora: O Patrimônio Separado constituído em favor dos 

Titulares de CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Securitizadora. 

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes devidos 

conforme este Termo depende do recebimento das quantias devidas em função dos Créditos 

Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência 

de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora e/ou da Cedente, assim 
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como aqueles descritas nesta Cláusula Décima Quinta, poderão afetar negativamente o 

Patrimônio Separado e, consequentemente, os paõamentos  devidas aos Titulares de CRI. 

D) Riscas Financeiros: Há 3 (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 (li!) risco de falta de liquidez. A ocorrência 

de qualquer das situações descritas pode afetar negativamente os CRI, causando prejuízos 

aos seus titulares. 

E) Riscos de Inadimølemento: Os pagamentos dos CRI poderão ser afetados pelo atraso ou 

ausência de pagamento da Devedora no pagamento dos Créditos Imobiliários. O 

inadimplemento da Devedora, no que se refere a essa obrigação, afetará o recebimento dos 

Créditos Imobiliários, que são o lastro para o pagamento das amortizações dos CRI. 

F) Risco Tributário: A criação ou majoração de tributos, nova interpretação ou; ainda, alteração 

de interpretação hoje preponderante no mercado, que venha a causar a necessidade de 

recolhimento de valores adicionais de tributos pela Securitizadora ou pelos Investidores, 

inclusive relacionados a fatos passados, podem impactar adversamente a rentabilidade final 

dos Investidores nos CRI. Neste sentido, sem prejuízo da generalidade do risco ora apontado, 

eventual retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF (que 

vigorou até 10  de janeiro de 2008 à alíquota de 0,38%) ou a criação de qualquer outro tributo 

incidente sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 

financeira poderá impactar negativamente cada uma das movimentações financeiras 

abrangidas pelo fluxo da estrutura de securitização e impactar negativamenté os valores de 

amortização, remuneração ou resgate dos CRI. 

G) Baixa Liciuidez no Mercado Secundário: Atualmente, o mercado secundário de certificados de 

recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez ou nenhuma liquidez e não há 

nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação do presente Gb 
que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam 

pelo desinvestimento. Dessa forma, os Titulares de CRI poderão encontrar dificuldades para 

negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento no 

presente CRI por todo o prazo da Emissão. 

II) 	Risco de Resciate Antecioado dos CRI: Os CRI estarão sujeitos, na forma definida neste 

Termo, a eventos de Resgate Antecipado dos CRI. A ocorrência destes eventos poderá 

resultar em diriinuição do horizonte de investimentos dos Titulares de CRI e dificuldades de 

reinvestimento por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos 

CRI ou até mesmo em impossibilidade de reinvestimento. 
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1) 	Risco do Paciamento das Despesas da Emissão e da Oferta: A Devedora é responsável pelo 

pagamento de diversas despesas, conforme previsto na Cláusula 8.1 do Contrato de Cessão. 

Assim, no caso de inadimplemento p&a Devedora, as Despesas serão arcadas pelo Patrimônio 

Separado e contarão com prioridade de pagamento em relação aos CRI. 

J) Ouórum de Deliberacão nas Assembleias de Titulares de CRI: As deliberações a serem 

tomadas em Assembleias de Titulares de CRI serão aprovadas por 50% (cinquenta por cento) 

mais um dos CRI presentes na respectiva Assembleia Geral, e, nos casos especificados na 

Cláusula 12.11 e outras deste Termo, dependerão de aprovação por quórum qualificado. 

O Termo não prevê mecanismos de venda compulsória ou outros direitos relativos ao titular 

de CRI dissidente que não concorde com as deliberações aprovadas segundo os quóruns 

previstos no Termo. Diante desse cenário, o titular de pequena quantidade de CRI pode ser 

obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que tenha votado em sentido contrário. 

K) Risco em Funcão da Dispensa de Reqistrõ: A Emissão, distribuída nos termos da Instrução 

CVM n° 476, está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as 

informações prestadas no âmbito dos Documentos da Operação não foram objeto de análise 

pela referida autarquia. 

L) Risco de Estrutura: A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta forma 

e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo finanèeiro, 

econômico e jurídico considera um conjunto de rigores 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 certificados de recebíveis imobiliários, em 

situações de stress poderá haver perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de 

tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. 

M) Risco de Comoensacão: Embora esteja previsto na Escritura de Emissão de Debêntures e no 

Contrato de Cessão a proibição da compensação com quaisquer créditos detidos contra a 

Cedente ou a Devedora, eventuais sucessores ou cessionários, conforme o caso, tais 

compensações podem vir a ocorrer, o que afetaria o pagamento dos Créditos Imobiliários para 

o Patrimônio Separado e, consequentemente, o pagamento do presente CRI. 

N) Risco Relativo à Guarda dos Documentos Comorobatórios Dela Devedora ou Dela Cedente: 

Conforme previsto nos documentos de constituição das Garantias, os documentos 

comprobatórios das Garantias ficarão sob a guarda da Devedora ou da Cedente, conforme o 

caso, bem como os documentos de comprovação de poderes dos respectivos signatários, de 

forma que caso seja necessária a excussão de qualquer uma das Garantias, a Devedora e/ou 

a Cedente poderá(ão) se negar a apresentar os referidos documentos comprobatórios 
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necessários para a execução, ou tardar na sua entrega, acarretando assim em demora ou até 

mesmo em impossibilidade de excussão de tal Garantia, afetando o pagamento de eventuais 

saldos do presente CRI. 

O) Verificacão da Capacidade da Devedora e da Cedente de Honrar suas Obrigações. A 

Securitizadora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade 

da Devedora e da Cedente de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente 

Emissão realizada com base em uma operação estruturada, a existência de outras obrigações 

assumidas pela Devedora e/ou pela Cedente poderá comprometer a capacidade da Devedora 

e/ou da Cedente de cumprir com o fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários, bem como 

a capacidade da Devedora e/ou da Cedente de cumprir as demais obrigações previstas na 

Escritura de Emissão de Debêntures, no Contrato de Cessão e nos demais Documentos da 

Operação. 

P) Risco de Funciibilidade: Caso os recursos decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures 

não sejam depositados diretamente na Conta do Patrimônio Separado, a Cedente estará 

obrigada a transferir quaisquer recursos recebidos em outras contas para Conta do Patrimônio 

Separado, sendo que qualquer falha ou atraso por parte da Cedente em efetuar essa 

transferência poderá prejudicar o pagamento dos Créditos Imobiliários para o Patrimônio 

Separado e, consequentemente, o pagamento dos CRI. 
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Q) Processos e Continaências Envolvendo a Cedente, a Devedora e Ouestões Envolvendo as 

Garantias: Não há como assegurar que, na data de celebração do Termo, a Cedente e a 

Devedora, não estejam envolvidos em processos judiciais ou administrativos. Caso a Cedente 

e a Devedora sejam autuados, processados, ou sejam alvo de procedimento judicial ou 

administrativo similar por parte das autoridades competentes, ou, ainda, caso as atuais 

autuações ou processos, judiciais ou administrativos relacionados à a Cedente, à Devedora,a 

Emissão, o pagamento dos Créditos Imobiliários e, consequentemente, o pagamento dos 

valores devidos aos Titulares de CRI, bem como ao valor e liquidez das Garantias poderão ser 

negativamente afetados. Além disso, podem haver outros passivos ou débitos com potencial 

risco de impactar negativamente a Emissão, o valor e liquidez das Garantias, o pagamento 

dos Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI e, consequentemente, o 

pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI. 

Adicionalmente, o processo de auditoria jurídica realizado pode não ser suficiente para 

verificar a eventual existência de fraude à execução ou fraude a credores na outorga das 

Garantias no âmbito da Emissão. 

R) Risco Relacionado ao Escopo Limitado da Auditoria: A auditoria realizada no âmbito da 

presente oferta teve escopo limitado a certos aspectos legais, não abrangendo todos os 

aspectos relacionados à Cedente e à Devedora. A não realização de um procedimento 

completo de auditoria, pode gerar impactos adversos para o investidor e comprometer a 

regularidade das Garantias. 

5) 	Restricão à negociacão: Os CRI são objéto de esforços restritos de distribuição, nos termos da 

Instrução CVM n° 476/09, ficando sua negociação no mercado secundário sujeita ao período 

de vedação previsto no artigo 13 da citada instrução. Além disso, a Oferta será concluída com 

a colocação da totalidade dos CRI ou a exclusivo critério da Securitizadora, havendo 

consequente risco de a Oferta não ser concretizada e os valores integralizadõs terem que ser 

devolvidos aos Investidores. 

T) 	Risco de não Constituição da Alienacão Fiduciária de Imóvel: A Alienação Fiduciária de Imóvel 

ainda não se encontra totalmente constituída, até a data de assinatura deste Termo, tendo 

em vista que seu instrumento, apesar de devidamente celebrado, possui seus efeitos 

suspensos por conta da existência do ônus, e não foi averbado perante as entidades 

competentes nos termos ali previstos, razão pela qual existe o risco de atrasos ou, 

eventualmente, de impossibilidade na completa constituição da Alienação Fiduciária de 

Imóvel, principalmente em decorrência da burocracia e exigências cartoriais e da 

impossibilidade de desoneração do Ônus. 
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U) Risco de Insuficiência da Alienacão Fiduciária de Imóvel: Possíveis variações no mercado 

imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado do Imóvel objeto da 

Alienação Fiduciária de Imóvel, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da 

Emissão. As variações de preço no mercado imobiliário estão vinculadas predominante, mas 

não exclusivamente, à relação entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem 

como à respectiva depreciação, obsolescência e adequação para outras atividades diferentes 

daquelas exercidas pelos respectivos proprietários. Adicionalmente, a Alienação Fiduciária de 

Imóvel pode não ser suficiente para suportar as Obrigações Garantidas, caso em excussão da 

garantia, no 20  (segundo) leilão do Imóvel o maior lance oferecido não for igual ou superior 

ao valor da dívida, pois a dívida poderá ser considerada extinta e o credor exonerado da 

obrigação de que trata o § 50 do artigo 27 da Lei n° 9.514, a exclusivo critério da 

Securitizadora. 

V) Risco de Insuficiência de Recursos cara Paciamento dos CRI em Razão da Inexistência dos 

Créditos Imobiliários: Nos termos do Contrato de Cessão, a Cedente responde pela existência 

ou exigibilidade dos Créditos Imobiliários, obrigando-se a pagar o Valor de Multa Indenizatória 

caso os Créditos Imobiliários deixem de existir. Caso o Valor de Multa Indenizatória devida 

pela Cedente não seja pago ou seja inferior ao saldo devedor dos CRI atualizado, os CRI 

podem vir a não ser pagos integralmente. 

W) Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da 

Cedente e da Devedora, que são afetados principalmente pelas condições políticas e 

econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos 

advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, 

mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais 

etc. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICIDADE 

	

15.1. 	Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI, bem como as convocações para 

as respectivas Assembleias Gerais, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que a 

Securitizadora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com as referidas 

publicações, serão arcadas pelo Patrimônio Separado. 

	

15.2. 	As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Securitizadora e/ou do Agente 

Fiduciário serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema 

de envio de informações periódicas e eventuais da CVM. 

	

15.3. 	Ainda, a Securitizadora utiliza as seguintes páginas eletrônicas para publicação dos fatos e 

atos descritos no item anterior: www.habitasec.com.br  e www.cvm.gov.br  (página eletrônica da 
Comissão de Valores Imobiliários). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO DO TERMO 

	

16.1. 	O Termo será entregue para Instituição Custodiante, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 

23 da Lei n° 10.931, para registro, nos termos da declaração constante do Anexo VI ao presente 

Termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

	

17.1. 	Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo. Dessa 

forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio 

que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI em razão de qualquer inadimplemento das 

obrigações da Securitizadora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado 

como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou 

modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Securitizadora e/ou pelo Agente Fiduciário 

ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

	

17.2. 	O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e 

seus sucessores. 

17.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados 

com o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, atuando por seus representantes legais 

ou procuradores devidamente autorizados. 

	

17.4. 	Titulo Executivo Extraludicial: As Partes reconhecem, desde já, que o presente Termo 

constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e efeitos dos nos termos do artigo 784, 

incisos 1 e III, do Código de Processo Civil. 

	

17.5. 	Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em 

qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições 

aqui contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título. 

	

17.6. 	O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRI pelos prejuízos que lhes causar por 

culpa ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado da qual não 

caibam mais recursos. 

	

17.7. 	Ausência de Vícios: A Securitizadora e o Agente Fiduciário declaram, sob as penas da lei, que 

verificaram a legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização, além da 

veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo. 

57 



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - NOTIFICAÇÕES 

18.1. 	As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes conforme S disposições deste 

Termo deverão ser encaminhadas para os endereços constantes abaixo, ou para outros que as partes 

venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo. 

Se para a Securitizadora: 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 50  andar, conjunto 52, Jardim Paulistano 

CEP: 01.451-000, São Paulo-SP 

At.: Sr. Marcos Ribeiro do Valle Neto 

Telefone: (11) 3062-1737 

E-mail: mrvallehabitasec.com.br  e monitoramentotfihabitasec.com.br   

Se para o Agente Fiduciário: 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca 

CEP: 22.640-102, Rio de Janeiro-RJ 

At.: Sras. Nathalia Machado Loureiro, Marcelle Motta Santoro e Sr. Marco Aurélio Ferreira 

Telefone: (21) 3385-4565 

E-mail: operacionaloentaqonotrustee.com.br   

18.1.1. As comunicações referentes a este Termo serão consideradas entregues (i) quando recebidas 

sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo correio ou ainda por telegrama enviado 

aos endereços acima; e (ii) por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, 

desde que seu recebimento seja confirmado!  através de indicativo (recibo emitido pela máquina 

utilizada pelo remetente). Os originais serão encaminhados para os endereços acima em até 2 (dois) 

Dias Úteis após o envio da mensagem. 

18.1.2. As comunicações enviadas nas formas previstas neste Termo serão consideradas plenamente 

eficazes se entregues a empregado, preposto ou representante das Partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LEI E FORO 

	

19.1. 	Legislação Aplicável: Este Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. 

	

19.2. 	Foro: Fica eleito o foro de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as disputas oriundas 

ou relacionadas com este Termo. 
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Relnaklo Oliveira SIvelil, 
RG: 32.586.782-3 

CPF: 309.592.858-06 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Testemunhas: 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Mara Crist a Lima 
RG; 23.199.917-3 

CPF: 148.236.208-28 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes firmam o presente Termo, em 2 (duas) vias, de 

igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

São Paulo - SP, 07 de julho de 2017. 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

/ 
/ 

Nome: MARCOS RIBEIRO DO \flLE NETO 
RG. 44.858.325-2 

Nohie: R t 

Cargo: çn3ç2T.41e-o7 Cargo: CPF: 299.11 	-38-32 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

No e: 	
Juha Amor,,» 
Procuradora  Cargo: 	

CPF: 115.557.y 

Página de Assinaturas do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 87 0  Série da ja Emissão 

de Certificados de Recebíveis Imobiliários da !tabitasec Securitizadora S.A. celebrado em 07 de fumo 

de 2017. 
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ANEXO 1  

DESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

Cédula de Crédito Imobiliário Local e Data de Emissão: São Paulo, O/de julho de 2017 

Série 	Única 	Número VITO1 	Tipo de CCI 	Integral 

1. Credor 

Razão social: HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

CNP]/MF: 09.304.427/0001-58 

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 50  andar, conjunto 52, CEP 01.451-000, Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo. 

2. Instituição Custodiante 

Razão social: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

Endereço: Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, 

CEP 22.640-102, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

3. Devedora 

Razão social: VITACON PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNP)/MF: 11.144.772/0001-13 

Endereço- Rua Gomes de Carvalho, n° 1.108, 180  andar, Vila Olímpia, CEP 04.547-004, Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo. 

4. Título 

 

"Instrumento Particular de Escritura da 20  Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 

Ações, da Espécie Quimgrafárhi, em Série Única, para Colocação Pflvada, da Vitacon Paftic4oações 

S.A." 

S. 	Valor dos Créditos Imobiliários 

5.1. R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), em 07 de julho de 2017 

5.2. Percentual dos créditos representado pela CCI 
	

100% (cem por cento) 

6. 	Condições de Emissão 

6.1. Prazo 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias 

corridos contados a partir da Data de Emissão da 

CCI. 

6.2. Valor Total da CCI R.$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 
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na Data de Emissão. 

6.3. Periodicidade de Pagamento Conforme datas previstas no Anexo II deste 

instrumento. 

6.4. Forma de Reajuste Não aplicável. 

6.5. Remuneração A remuneração das Debêntures será equivalente à 

taxa de 	100% (cem 	por cento) da variação 

acumulada das taxas médias diárias dos DI - 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra 

grupo, expressas na forma percentual ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 

CETIP, no informativo diário disponível em sua 

página 	na 	internet 	(httD://www.cetio.com.br), 

acrescida exponencialmente de spread de 5,00% 

(cinco por cent6) ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis. 

6.6. Data 	do 	Primeiro 	Pagamento 

Remuneração 

da 07 de agosto de 2017. 

6.7. Data do Pagamento de amortização Parcela única em 07 de julho de 2021. 

6.8. Data de Vencimento Final 07 de julho de 2021. 

6.9. Encargos Moratórios Os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

multa por atraso 2% (dais por cento) sobre o 

valor total do pagamento em atraso, sem prejuízo 

da Remuneração previsto no item 6.5 acima, tudo 

pra rata temparis. 

7. Garantias 

7.1. Reais Não há. 

7.2. Fidejussória Não há. 

8. Imóvel 

8.1. Descrição 	do 

Créditos Imobiliários 

imóvel objeto dos (i) VN Cardoso de Meio em desenvolvimento sobre 

o imóvel objeto da Matrícula n° 192.521 do 40  Oficial 
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do Registro de Imóveis de São Paulo-SP; (ii) Vita 

Cora em desenvolvimento sobre á imóvel objeto da 

Matricula n° 134.543 do 100  Oficial do Registro de 

Imóveis de São Paulo-SP; (li!) VN Álvaro 

Rodrigues em desenvolvimento sobre o imóvel 

objeto da Matrícula n° 235.081 do 150  Oficial do 

Registro de Imóveis de São Paulo-SP; (iv) Vita Bom 

Retiro em desenvolvimento sobre o imóvel objeto da 

Matrícula n° 243.683 do 150  Oficial de Registros de 

Imóveis de São Paulo-SP; (v) VN Comes de 

Carvalho em desenvolvimento sobre o imóvel objeto 

da Matrícula n° 183.793 do 40  Oficial do Registro de 

Imóveis de São Paulo-SP; e (vi) VN Alvorada em 

desenvolvimento sobre o imóvel objeto da Matrícula 

n° 189.008 do 40  Oficial do Registro de Imóveis de 

São Paulo-SP. 
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ANEXO II  

FLUXO DE PAGAMENTO DOS CRI 

- DMa de 

Vencimento dos - 
CRI 

Data de 

Pagamento aos 
- 

Titulares dos CRI 

Preço 

Unitário 

(P.U.) 

Saldo Devedor Global 
• 

da Emissão dos CRI 

Taxa de Amortização 

em Função do Saldo 
- 	- 

Devedor 

Pagamento, 

de Juros 

07/07/2017 R$1.000,00 R$50.000.000,00 

07/08/2017 08/08/2017 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/09/2017 11/09/2017 R$1.000,00 R$50.000000,00 0,00% Sim 

09/10/2017 10/10/2017 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/11/2017 08/11/2017 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/12/2017 08/12/2017 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/01/2018 09/01/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/02/2018 08/02/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/03/2018 08/03/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

09/04/2018 10/04/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/05/2018 08/05/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/06/2018 08/06/2018 R$1000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

09/07/2018 10/07/2018 R$1000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/08/2018 08/08/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

10/09/2018 11/09/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/10/2018 09/10/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/11/2018 08/11/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/12/2018 10/12/2018 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/01/2019 08/01/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/02/2019 08/02/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/03/2019 08/03/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/04/2019 09/04/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/05/2019 08/05/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/06/2019 10/06/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/07/2019 09/07/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/08/2019 08/08/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

09/09/2019 10/09/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/10/2019 08/10/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/11/2019 08/11/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

09/12/2019 10/12/2019 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/01/2020 08/01/2020 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/02/2020 10/02/2020 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

09/03/2020 10/03/2020 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 
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Data de 

Vencimento dos 

CRI 

Data de 

Pagamento aos 

Titulares dos CRI 

Preço 

Unitário 

(P.U.) 

Saldo Devedor Global 

da emissão dos CRI 

Taxa de Amortização 

em Função do Saldo 

Devedor 

Pagamento 

de Juros 

07/04/2020 08/04/2020 R$1000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/05/2020 08/05/2020 R$1.000,00 R$50.000000,00 0,00% Sim 

08/06/2020 09/06/2020 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/07/2020 08/07/2020 R$1.000,00 R$50000.000,00 0,00% Sim 

07/08/2020 10/08/2020 R$1000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/09/2020 09/09/2020 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/10/2020 08/10/2020 R$1.000,00 R$50.000000,00 0,00% Sim 

09/11/2020 10/11/2020 R$1.000,00 R$50000.000,00 0,00% Sim 

07/12/2020 08/12/2020 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/01/2021 08/01/2021 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/02/2021 09/02/2021 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

08/03/2021 09/03/2021 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/04/2021 08/04/2021 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/05/2021 10/05/2021 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/06/2021 08/06/2021 R$1.000,00 R$50.000.000,00 0,00% Sim 

07/07/2021 07/07/2021 R$0,00 R$0,00 100,00% Sim 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição com 

sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, no 152, 10  andar, CEP 04.552-020, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 15.489.568/0001-95, neste ato representada na forma de seu estatuto 

social, para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instrução CVM no 414, na qualidade 

de coordenador líder da oferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários ("EI") da 87a Série 
da la  Emissão ("Emissão") da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede 

na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 50  andar, conjunto 52, 

CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.304.427/0001-58, com seus atos constitutivos 

arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068 (Securitizadora), declara, para todos os fins e 

efeitos que, verificou, em conjunto com a Securitizadora, e com a PENTÁGONO S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, no 4.200, Bloco 8, Ala B, 

Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-

38 ("Agente Fiduciário"), naqualidade de agente fiduciário, e com os assessores legais contratados 

para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para 

assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela 

Securitizadora no "Termo de Securitizaçio de Créditos Imobiliários da 87a Série da ia Emissão de 

Certificados de Recebíveis Imobiliárias da Habitasec Securitizadora LA. "celebrado nesta data. 

São Paulo, 07 de julho de 2017. 

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA SECURITIZADORA 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São 

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 50  andar, conjunto 52, CEP 01.451-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 09.304.427/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na JIJCESP sob o NIRE 

35.300.352.068 ("Securitizadora"), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da 

Instrução CVM n° 414, na qualidade de Securitizadora da oferta pública dos certificados de recebíveis 

imobiliários ("CRI) da 87a Série da ia  Emissão ("Emissão"), declara, para todos os fins e efeitos que, 

verificou, em conjunto com a INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, 

n° 152, 10  andar, CEP 04.552-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.489.568/0001-95 ("Coordenador 

Líder"), na qualidade de coordenador líder, e com a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOSE VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, 

Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38 ("Aqente 

Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário e com os assessores legais contratados para a Emissão, 

a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a 

veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no "Temia de Secur/tização 

de Créditos Imobiliárias da 87a Série da ia  Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliárias da 

Habitasecsecjiritfzadora S.A. "celebrado nesta data. 

São Paulo, 07 de julho de 2017. 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

Nome: 	 Nome: 

Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

PENTÁGONO S.Ã. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição 

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 

no 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente 

Fiduciário"), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instrução CVM n° 414, na 

qualidade de Agente Fiduciário no âmbito da oferta pública dos Certificados de Recebíveis Imobiliários 

("CRI") da 87a Série da la  Emissão ("Emissão") da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade 

por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 50  

andar, conjunto 52, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.304.427/0001-58, com seus atos 

constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068 ("Securitizadora"), declara, pãra todos 

os fins e efeitos que verificou, em conjunto com a Securitizadora, com a INTRADER 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição com sede na Cidade 

e Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, n° 152, 10  andar, CEP 04.552-020, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 15.489.568/0001-95 ("Coordenador Líder"), na qualidade de coordenador líder e com os 

assessores legais contratados para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de 

ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das 

informações prestadas pela Securitizadora no "Termo de Securitizaçëo de Créditos Imobiliárias da 878 

Série da l a Emissio de Certificados de Recebíveis Imobiliárias da Habitasec Securitizadora S.A. 

celebrado nesta data; 

São Paulo, 07 de julho de 2017. 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUSTÓDIA 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição 

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 

no 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Instituicão  

Custodiante"),  nomeada nos termos do "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Créditos 

Imobiliários sem Garantia Real ou Fidejussória, sob a Forma Escritural e Outras Avenças'; da Série 

Única, Número VITO1 ("j"), firmado em 07 de julho de 2017, com a HABITASEC 

SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.894, 50  andar, conjunto 52, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 09.304.427/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 

35.300.352.068 ("Securitizadora") ("Escritura de Emissão de CCI"),  DECLARA, para os fins do 

parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931, que lhe foi entregue para (i) custódia uma via da 

Escritura de Emissão de CCI e (ii) que, conforme disposto no "Termo de Securitização de Créditos 

Imobiliários da 87a Série da ia Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec 

Securitizadora S.A." ("ÇL"  e "Termo", respectivamente), celebrado entre a Securitizadora e a 

Instituição Custodiante, na qualidade de Agente Fiduciário, a CCI encontra-se devidamente vinculada 

aos CRI, sendo que estes foram lastreados pela CCI por meio do Termo, tendo sido instituído, 

conforme disposto no Termo, o REGIME FIDUCIÁRIO pela Securitizadora, no Termo, sobre a CCI e os 

Créditos Imobiliários que ela representa, nos termos da Lei n° 9.514. Regime fiduciário este ora 

registrado nesta Instituição Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura de Emissão de CCI, por 

meio da qual a CCI foi emitida, encontra-se custodiada nesta Instituição Custodiante, nos termos do 

artigo 18, parágrafo 40, da Lei n° 10.931, e o Termo de Securitização, registrado, na forma do 

parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931. 

São Paulo, 07 de julho de 2017. 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Nome: 

Cargo: 
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