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TERMo DE sEcuRlTlzAçÃo DE cRÉD[os rMoBrtÁRros DA 98ê sÉRrE DA 1r EMtssÃo DE cERTtFtcADos

DE RECEBíVEIS IMOBITÉRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora com sede na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.894 cj. 52, CEP 01451-000, inscrita no CNpJ/MF sob o
ns 09.304.427/0001-58 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.352.068, neste ato representada na forma de seu estatuto social

("Emissora" ou "Securitizadora"); e

VÓRTX DISTRIBUIDORÂ DE TíTULOS E VATORES MOBTUÁR|OS [TDA., instituição financeira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bri8adeiÍo Faria Lim a,2277, conjunto2O2, Cep 01452-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma dê seu contrato
social ("Asente Fiduciário"),

Adiante designadas em conjunto como "ea!!q§" e, individualmente como,,eAIg,,, firmam o presente

Termo, de acordo com o artigo 8e da Lei ne 9.514 de 20 de novembro de 1997, conforme elterada, a

lnstrução cvM ne 414, de30 de dezembro de 2004, conforme alterada, a lnstrução cvM ne 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada, demais disposiçôes legais aplicáveis, bem como em consonância com
o estatuto social da Emissora, para formalizar a securitização dos Créditos lmobiliários representados pelas

CCI e a correspondente emissão dos CRI pela Emissora, de acordo com as cláusulas e condições abaixo.

CIáUSUIA 1T - DAS DEFINIçÕES, PRAZO E AUTORIZAçÃO

1.1. Para os fins deste Termo de sêguritizâção, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo
daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente.

L.2. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não definidas neste
Termo de Securitização, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da Operação (abaixo
definido); e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as referências contidas
neste Termo de securitização a quaisquer outros contratos ou documentos significam uma referência a tais
contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer
forma, modificados.

irassol""Acões ca a totalidade das ações de titularidade da Cedente, de emissão

da SPE 12, representativas de 50% (cinquenta por cento) do seu capital
social.

Signifi

"Acões Guarulhos" e das ações de titularidade da Cedente e

Guilherme, de emissão da SpE 21, representativas de 100% (cem
cento) do seu capital social.

eSi8nifica a totalidad
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Acões Mário Ferraz" Significa a totalidade das ações de titularidade da Cedente, de emissão

da SPE 4, representativas de 50% (cinquenta por cento) do seu capital

social.

"Asente Fiduciá rio" ou

"lnstituicão Custodiante"

DISTRIBUIDORA DE TÍTUTOS E VATORES MOBIIIÁRIOsA VóRTX

LTDA., acima qualificada.

Girassol"

iária de Acões"Alienacão Fid A alienação fiduciária de ações de emissão da SPE 12, bem como a

cessão fiduciária dos direitos relacionados a essas Ações, outorgadas

pela Cedente em favor da Emissora.

Guarulhos

"Alienacão Fiduciária de Acões A alienação fiduciária de quotas de emissão da SPE 21, bem como a

cessão fiduciária dos direitos relacionados a essas Quotas, outorgadas

pela Cedente em favor da Emissora.

Mário Ferraz"

"Alienacão Fiduciária de Acões A alienação fiduciária de ações de emissão da SPE 4, bem como a

cessão Íiduciária dos direitos relacionados a essas Ações, outorgadas

pela Cedente em favor da Emissora.

"Alienacão Fiduc iária de lmóveis

Girassol"

A alienação fiduciária de 50% (cinquenta por cento) das unidades

autônomas, que estiverem disponíveis no momento de constituição da

garantia, do empreendimento denominado Edifício Upcon Girassol

localizado na Rua Girassol,52, incorporação imobiliária registrada sob

R.7 da matrícula 95.569 do 10e Cartório de Registro de lmóveis de São

Paulo, de titularidade da SPE 12. A alienação Íiduciária será constituída

em até 12 (doze) meses contados e partir da Data de Emissão,

momento no qual será apurada a quantidade das unidades em estoque

e determinâdas aquelas que comporão esta garantia.

"Alienacão Fiduciária de lmóveis

GRU "

ienação fiduciária de LO096 (cem por cento) das unidades

autônomas, que estiverem disponíveis no momento da constituição da
garantia, do Empreendimento GRU, de titularidade da SpE 21, sendo
que referida alienação será constituída em até 30 (trinta) dias contados

da data da obtenção do "habite-sê", momento no qual será apurado o
número das unidades em estoque para constituição da Barantia.

Aal

"Alienacão Fiduciária

Mário Ferraz"

del duciária do apartamento duplex ne 171 ou do
apartamento duplex ne 172 integrante do Edifício Residencial M.
Ferraz localizado na Rua Dr. Mário Ferraz,33g, objeto das matrículaí
193.351 e 193.352 do 4e Cartório de Registro de tmóveis de São paulJ
respectivamente, ambos de titularidade da SpE 4. Referida alienaç{o
será constituída em até 12 (doze) meses contados a partir da Data dL
Emissão

A alienação fi
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"Alienacões Fiduciárias" Em conjunto, as Alienações Fiduciárias de lmóveis e as Alienaçôes

tiduciárias de Ações.

"Alienacões Fiduciárias de Acões" Em coniunto, a Alienação Fiduciária de Ações Girassol, a Alienação

Fiduciária de Ações Guarulhos e a Alienação Fiduciária de Ações Mário

FeÍÍaz.

"Alienacões Fiduciárias de

lmóveis"

Em conjunto, a Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol, a Alienação

Fiduciária de lmóveis GRU e a Alienação Fiduciária de tmóvel Mário

terrcz.

"Amortizacão de Principal" A amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme

descrita na Cláusula 5.3 do presente Termo de Securitização.

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

12 deste Termo de Securitização.

" Aval" O Aval GRU e o Aval ltacema

"AyalGEU" Garantia fidejussória prestada pelos Avalistas no âmbito da Escritura

de Emissão de Debêntures GRU, na qualidade de coobrigados, na

condição de responsáveis de forma solidária, como principais

pagadores perante o Debenturista ou seu cessionário, pelo

cumprimento integral das Obrigações Garantidas GRU, sem a

existência de qualquer benefício de ordem e benefício de divisão.

"Ayaftcers" Garantla fidejussória prestada pelos Avalistas no âmbito da Escritura

de Emissão de Debêntures ltacema, na qualidade de coobrigados, na

condição de responsáveis de forma solidária, como principais

pagadores perante o Debenturista ou seu cessionário, pelo

cumprimento integral das Obrigações Garantidas ltacema, sem a

existência de qualquer benefício de ordem e benefício de divisão.

"Avalistas" io Freitas Romano, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens com Andrea Bouvier Romano, engenheiro civil,
portador do Documento de tdentidade RG ne 25.045.313-7 SSp/Sp,

inscrito no CPF/MF sob o ns 282.219.69g-26, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Rua professor

Alexandre Correia, 481, apto. L2, c1p 05657_230 (,,Fabio,,); (ii) cilberto
Bernardo Benevides, brasileiro, casado sob o regimê de separaç
total de bens, engenheiro civil, portador do Documento de ldentida
RG ne 4.808.197 SSp/Sp, inscrito no CpF/MF sob o ne 756.749.718_
residente e domiciliado na Cidade de Sâo paulo, Estado de São paulo,
na Rua Arandu, 222, bloco D, apto 261, cEp 04562_030

(i) Fab

("Gilberto"); e
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(iii) Guilherme Autusto Soares Benevides, brasileiro, casado sob o

regime de separação total de bens, empresário, portador do

Documento de ldentidade RG ne 32.502.475-3 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o ne 168.235.028-27 , rcsidente e domiciliado na Cidâde de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flóride, 1901, apto 331, CEp

04578-000 ("Guilherme").

"BACEN" Banco Central do Brasil

" Banco Liquidante" O ltaú Unibanco S.4., instltuição financeira com sede na Cidade de São

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

t0O, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-770, inscrita no CNPJ/MF sob o

np 60.701.190/0001-04, responsável pelas liquidações financeiras dos

cRt.

"Boletins de Subscricão" Cada boletim de subscrição, por meio do qual os investidores

subscreverão os CRl.

"Brasil" República Federativa do Brasil

"83" A 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETtp, UTVM, instituição

devidamente autorizada pelo BACEN e pela CVM, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio pÍado, 48,7e

andar, Centro, CEP 0101G901, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

09.346.601/0001-2s.

'ccr' A Cédula de Créditos lmobiliários integral emitida pela Emissora sob a

forma escritural, sem Barantia real imobiliária, nos termos da Escritura

de Emissão de CCl, representativa da totalidade dos Créditos

lmobiliários.

"Cedente" ou "Debenturista

lnicial"

A Upcon lncorporadora S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São paulo, na Avenida das Nações Unidas,

12.399, Edifício Landmark Nações Unidas, Conjuntos 2tB e 228,
Brooklin Novo, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

08.168.65710007-74.

HOTEI GRU"

de Recebíveis"Cessão Fiduciária ria dos direitos creditórios, principais e acessórios,

detidos ou a serem detidos pela SpE 21, decorrentes de contratos de
compra e venda ou qualquer que seja a forma contratual adotad
incluindo promessa de compra e venda, compra e venda com pa

adjeto de alienação fiduciária, entre outras, Íirmados ou a sere
firmados com os adquirentes das unidades autônomas do Hotel GRU

A cessão fiduciá
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"Cessão Fiduciária de Re

Itacema"

cebíveis A cessão fiduciária dos direitos creditórios, principais e acessórios,

detidos pela SPE 18, decorrentes de contratos de compra e venda ou

qualquer quê seja a forma contratual adotada, incluindo promessa de

compra e venda, compra e venda com pacto adjeto de alienação

fiduciária, entre outras, firmados com os adquirentes das unidades

autônomas do ltacema.

"Cessões Fiduciárias de

Recebíveis"

A Cessão Fiduciária de Recebíveis Hotel GRU e a Cessão Fiduciária de

Recebíveis ltacema.

CMN Conselho Monetário Nacional

"Códieo Civil " Lei ne 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada

cesso Civil"P tei na 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada

"Condicões Precedentes" Condições estabelecidas na Cláusula 3.2 do Contrato de Cessão.

sPE 18'

"Conta de Livrê Movimentacão Conta corrente ne 8L51G3, Agência 2000, no ltaú Unibanco S.A

(ne 341), de titularidade da SPE 18.

de Livre Movimen

sPE 21"

Conta corrente ne 81590-8, ABência 2000, no ltaú Unibanco S.A.

(ne 341), de titularidade da SPE 21.

"Conta do Patrim ônio Seoarado" Conta corrente ne 13.638-7, Agência 7307, no ttaú Unibanco S.A.

(ne 341), de titularidade da Emissora.

"Contrato de Alienacão Fiduciária

de Acões G uarulhos"

O lnstrumento Potticulor de Controto de Alienoção Fiduciorio de Ações,

celebrado nesta data entre a Emissora, a Cedente, e interveniente-

anuentes lá identificados, por meio do qual foi formalizada a Alienação

Fiduciária de Ações Guarulhos.

"Contrato de Alienacão Fiduciária

de Acôes Girassol"

O lnstrumento Porticulor de Controto de Alienoçõo Fiduciório de Ações,

celebrado nesta data entre e Emissora, a Cedente, e interveniente-
anuentes lá identificados, por meio do qual foi formalizada a Alienação
Fiduciária de Ações Girassol.

"Contrato de Alienacão Fiduciária

de Acões Guarulhos"

O lnstrumento Porticulor de Contruto de Alie

celebrado nesta data entre a Emissora,

interveniente-anuentes lá identificados,

formalizada a Alienação Fiduciária de Ações

noção Fiduciório de Ações,

a Cedente, Guilherme e
por meio do qual foi

Guarulhos

Contrato de Alienacão Fiduciária O lnstrumento Porticulot de Contrato de Alienoção Fiduciário de Açõe
celebrado nesta data entre a Emissora, a Cedente, e intervenie

s.
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anuentes lá identificados, por meio do qual foi formalizada a Alienação

Fiduciária de Ações Mário FeÍraz.

de lmóveis Girassol"

"Contrato de Al ienacão Fiduciária O lnstrumento Potticulor de Controto de Alienoção Fiduciário de

lmóveis, a ser celebrado entre a Emissora, a SPE 12, e interveniente-

anuentes lá identificados, por meio do qual será formalizada a

Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol.

de lmóveis Guarulhos"

"Contrato de Alie nacão Fiduciária O lnstrumento Porticulor de Controto de Alienoção Fiduciário de

lmóveis, a ser celebrado entre a Emissora, a SPE 21, e interveniente-

anuentes lá identificados, por meio do qual será formalizada a

Alienação Fiduciária de lmóveis GRU.

de lmóvel Mário Ferraz"

"Contrato de Al ienacão Fiduciária O lnstrumento Potticulor de Controto de Alienoção Fiduciário de

lmóvel, a ser celebrado entre a Emissora, a SPE 4, e interveniente-

anuentes lá identificados, por meio do qual será formalizada a

Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Ferraz.

"Contrato de Cessão" O lnstrumento Porticulot de Cessão de Créditos, Tronsferêncío de

Debêntures e Outros Ávenças, celebrado nesta data entre a Cedente, a

Emissora, as Devedoras e as Garantidoras, por meio do qual a Cedente

cedeu à Emissora a titularidade, os direitos e as obriEações das

Debêntures.

"Contrato de Cessão Fi

íveis Hotel GRU"R

duciária de O lnstrumento Porticulor de Cessdo Fiduciário de Direitos Creditórios

em Gorontio, celebrado nesta data entre a Emissora, a SpE 21 e
interveniente-anuentes lá identificados, por meio do qual foi
Íormalizada a Cessão Fiduciária de Recebíveis Hotel GRU.

ntrato de Cessão Fidu

Recebíveis ltecema"

ciária de"Co O lnstrumento Porticulot de Cessão Fiduciario de Direitos Creditórios

em Gorontio, celebrado nesta data entre a Emissora, a SpE 1g e
interveniente-anuêntes lá identificados, por meio do qual foi
formalizada a Cessão Fiduciária de Recebíveis ltacema.

"contrato de Distribuicão o controto de Distribuição Público com EsÍoÍços Restritos, sob o
Regime de Melhores EsJorços, de CertiÍicodos de Recebíveis

lmobiliórios do 98s Série do 7s Emissão de Certificodos de Recebíveis

lmobiliórios do Hobitosec Securitizodoro S.Á., celebrado nesta data
entre o Coordenador Líder e a Emissora, por meio do qual a Emissora
contratou o Coordenador Líder para realizar a distribuição dos CRl, sob
regimê de melhores esforços de colocação.

i-
a)
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"Coobrisacão" A coobrigação assumida pela Cedente, nos termos do artigo 296 do

Código Civil, respondendo solidariemente pela solvência da totalidade

dos valores devidos por força das Debêntures, assumindo a qualidade

de coobrigada e responsabilizando-se pelo respectivo pagamento, sem

prejuízo e independentemente da execução das Garanties.

"coo rdenador Líder" CM CAPITAT MARKETS DISTRIBUIDORÂ DE

MOBltlÁRIOS LTDA., instituição financeira integrante do sistema de

distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade e estado de São

Paulo, na Rua Gomes de carvalho, 1.195,4e andar, Vila Olímpia, CEP

04547-000.

ros E vAroREs

"Créditos lmobiliários" Os Créditos lmobiliários GRU e os Créditos lmobiliários ltacema.

"Créditos lmobiliários GRU" São os créditos decorrentes das Debêntures GRU, que compreendem

a obrigação de pagamento pela SPE 21 do Valor Nominal Unitário, da

Remuneração (conforme definidos na Escritura de Emissão de

Oebêntures GRU), bem como todos e quaisquer outros direitos

creditórios devidos pela SPE 21 por força das Debêntures GRU, e a

totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

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

demais encargos contratuais e legais previstos nos termos da Escritura

de Emissão de Debêntures GRU.

"Créditos lmobiliários ltacema": São os créditos decorrentes dâs Debêntures ltacema, que

compreendem a obrigação de pagamento pêla SpE 18 do Valor

Nominal Unitário, da Remuneração (conforme definidos na Escritura

de Emissão de Debêntures ltacema), bem como todos e quaisquer

outros direitos creditórios devidos pela SpE 18 por força das

Debêntures ltacema, e a totalidade dos respectivos acessórios, tais

como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações,

despesas, custas, honorários, e demais encargos contratuais e legais

previstos nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures ltacema.

"cRr' ados de recebíveis imobiliários da g8s série da 1a

emissão da Emissora que terão como lastro os Créditos lmobiliários
representados integralmente pela CCl, nos termos da Lei ne 9.514, da
lnstrução CVM ne 414 e da lnstrução CVM ne 476.

Significam os cêrtific

C'/
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"CRl em Circulacão" Para fins de constituição de quórum, a totalidade em circulação no

mercado, excluídos aqueles que a Emissora detiver em tesouraria, ou

que sejam de propriedade de seus controladores, ou de qualquer de

suas controladas ou coligadas, bem como dos respectivos diretores ou

conselheiros e respectivos cônjuges, ou detidos por qualquer pessoa

que esteja em conflito de interesse, para fins de determinação de

quóruns de Assembleia de Titulares de CRl.

"CVM Comissão de Valores Mobiliários

"Data de Emissão dos CRl" 20 de dezembro de 2017

A Data de Pagamento das Debêntures GRU e a Data de Pagamento das

Debêntures ltacema.

Datas e momentos dispostos na Escritura de Emissão de Debêntures

GRU, em seu Anexo l, para pagamento parcelado pela SPE 21 da dívida

em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor do

principal das Debêntures GRU, acrescido dos juros remuneratórios

devidos nos termos das Debêntures GRU.

bêntures ltacema"

ta de Pa mento das Datas e momentos dispostos na Escritura de Emissão de Debêntures

Itacema, em seu Anexo l, para pagamento parcelado pela SPE 18 da

dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor

do principal das Debêntures ltacema, acrescido dos juros

remuneratórios devidos nos termos das Debêntures ltacema.

Data de Pasamento" Datas em que os Juros Remuneratórios e a Amortização de principal se

tornam devidas aos Titulares de CRl, conforme Cláusula 3.1.

liza o

dos CRl"

a de Primeir A data da primeira integralização dos CRl, feita pelos investidores.

Debêntures

nto dase Vencime"Data 20 dê dezembro de 2022

"Data de Vencimen to dos CRl" 20 de dezembro de 2022

"Debêntures" ntures GRU e as Debêntures ltacema.As Debê

Debêntures GRU"

com garantia fidejussória adicional,
RS 22.303.478,70 (vinte e dois milhões,

no valor total d

trezentos e três mil
quatrocentos e setenta e oito reeis e setenta centavos

As 22.000 (vinte e duas mil) debêntures da espécie com garantia rea

), emitidas

e

<-
C- ,/

"Data de Pâgamento das

Debêntures"

"Data de Pagamento das

Debêntures GRU"
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privadamente pela SPE 21, mediante a celebração da Escritura de

Emissão das Debêntures GRU.

"Debêntures llacema" As 2.000 (duas mil) debêntures da espécie com garantia real, com

garantia fidejussória adicional, no valor total de Rs 2.027.588,97 (dois

milhões, vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e oito rêais e noventa

e sete centavos), emitidas privadamente pela SPE 18, mediante a

celebração da Escritura de Emissão das Debêntures ltacêma.

"Devedoras" ASPE18eaSPE21

"Dia Útil" Qualquer dia que não seia sábado, domingo ou dia declarado como

feriado nacional.

"Documentos da Ooeracão (i) a Escritura de Emissão de Debêntures GRU; (ii) a Escritura de

Emissão de Debêntures ltacema; (lii) a Escritura de Emissão de CCt; (iv)

o Contrato de Cessão; (v) o Contrato de Distribuição; (vi) este Termo

de Securitização; (vii) os Boletim de Subscrição; (viii) o Contrato de

Alienação Fiduciária de Ações Girassol; (ix) o Contrato de Alienação

Fiduciária de Ações Mário Ferraz; (x) o Contrato de Cessão Fiduciária

de Recebíveis Hotêl GRU; (xi) o Contrato de Cessão Fiduciária de

Recebíveis ltacema; (xii) quando celebrado, o Contrato de Alienação

Fiduciária de lmóveis Girassol; e (xiii) quando celebrado, o Contrato de

Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Ferraz.

"Emissão" A presente emissão de CRl, a qual constitui a 98! série da 1ê emissão

de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissora.

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

"Emoreendi mento GRU" O empreendimento Condomínio Upcon Hotel Guarulhos ll, que estará

localizado no Município e Comarca de Guarulhos, estado de São paulo,

com entrada pela Rua Pedro de Toledo, bairroJardim São Geraldo, com
incorporação imobiliária registrada na matrícula 133.008 do 2e

Registro de lmóveis de Guarulhos/Sp, sob R.4 de 19/03/2015.

acema"" Emore endimento enominado Edifício Residencial Upcon ltacema
que estará localizado na Rua ltacema,65, incorporação imobiliária
registrada sob R.04 da matrícula 187.346 do 4e Cartório de Registro de
lmóveis de São Paulo.

O empreendimento d

ntos""Emoreendimê
, nos quais os recursos líquidos obtidos através

das Debêntures serão destinado.

O Hotel GRU e ltacema

(/

J
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"Escritura de Emissão de CCl" O lnstrumento Pafticulor de Emissão de Cédulo de Crédito lmobiliario,

sem Gorontio Reol lmobiliória, sob o Formo Escriturol e Outros

Avenços, celebrado êntre a Emissora e a lnstituição Custodiante, por

meio do qual a CCI foi emitida pela Emissora para representar a

totalidade dos Créditos lmobiliários.

ritura de Emlssão de

Debêntures GRU

" Esc O lnstrumento Pafticulor de EsÜitura de Emissõo Privada de

Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em Ações, da Espécie

QuirogroÍorio, com Gorontio Fidejussório Adicionol, em Série Único, do

Primeiro Emissõo do Upcon lncorporodoro 5.Á., celebrado entre a SPE

21, a Debenturista lnicial e os Avalistas, por meio do qual as

Debêntures foram emitidas pela Emissora.

O lnstrumento PoÍticulor de Escrituro de Emissõo Privado de

Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em Ações, do Espécie com

Gorontio Reol, com Gorontio Fidejussório Adicionol, em Série único, do

Segundo Emissão do Upcon SPE 78 Empreendimentos tmobiliários 5.A.,

celebrado entre a SPE 18, a Debenturista lnicial e os Avalistas, por meio

do qual as Debêntures ltacema foram emitidas pela SPE 18.

" Esc riturador" A ltaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenidâ Brigadeiro Faria

tima, 3.500,3e andar, parte, CEP 01538-132, inscrita no CNpJ/MF sob

o ne 61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração dos CRt.

Patrimônio Seoarado"

"Eventos de Liquidacão do Qualquer um dos eventos previstos na Cláusula Dez deste Termo de

Securitização, os quais enseiarão a assunção imediata da

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, em

benefício dos Titulares de CRl.

Antecioado"

ventos de Ven tm Os eventos previstos na Cláusula 9.1 das Escrituras de Emissão de

Debêntures.

"Fundo de Obra" o fundo para o desenvolvimento do Empreendimento GRU, que será

constituído nos termos do Contreto de Cessão

É

Reserva""Fundo d para pagamento, em valor que deverá
corresponder ao Valor Mínimo do Fundo de Reserva, constituído pela

Emissora nâ Conta do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula ga.

É o fundo de reserva

"G3Iê-E!I!§" o Fiduciária de Ações Girassol; (iii) a Alienação
Fiduciária de Ações Guarulhos; (iv) a Alienação Fiduciária de Ações
Mário Ferraz; (v) a Cessão Fiduciária de Recebíveis Hotel cRU; (vi) a

Cessão Fiduciária de Recebíveis ltacema; (vii) quando constituída

(i) o Aval; (ii) a Alienaçã

,a

\

rL

"Escritura de Emissão de

Debêntures ltacema"
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Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol;

Alienação Fiduciária de lmóveis GRU; e (ix) quando constituída,

Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Ferraz; e do Fundo de Reserva

viii) quando constituída,

"Garantidoras" ASPE4eaSPEL2

"Governo Federal" Governo Federal do Brasil

"lnstruÇão CVM ne 476" lnstrução da CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

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

alterada.

"lnstrucão CVM ne 539" lnstrução da CVM np 539, de 13 de novembro de 2013, conforme

elterada.

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

alterada.

"!!qrylEc!" Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado

pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

"lnvestidores Qualifi cados" 5ão aqueles definidos no artigo 9e-B da lnstrução CVM ns 539: (i)

pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros

em valor superior a RS 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que,

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor

qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B; (ii)

as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de

qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM

como requisitos para o registro de agentes autônomos dê

investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de

valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e (iv) clubes

de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais

cotistas, que se.iam investidores qualificados.

"lnvestidorês Profissionais" São aqueles definidos no artigo 9e-A da lnstrução CVM ne 539: (i)
instituições Íinanceiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades

de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência

complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam

investimentos financeiros em valor superior a Rg 10.000.000,00 (dez

milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua

condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo
com o Anexo 9-A; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de

(

C-
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investimento, desde que tenhâm a carteira gerida poí admlnistrador

de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes

autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e

consultores de valores mobiliários autorizados pêla CVM, em relação a

seus recursos próprios; e (viii) investidores não residentes.

"l nvestimentos Permitidos" Títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros de renda

fixa do ltaú Unibanco S.A.

Remuneratórios" Os juros incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado,

conforme descritos na Cláusula 3.1 do presente Termo de

Securitização.

Lei das Sociedades por Acões" Lei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme âlterada

"Lei ne 10.931" tei ne 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada

,,1ê ine 9.514" Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada.

,'Medida Provisória ne 2.158-35" Medida Provisória ne 2.158-35, de 24 de agosto de 2001

"Obriqacões Garantidas " Todas as obrigações, principais, acessórias, presentes ou íuturas da SpE

18, da SPE 2L e/ou da Cedente êm conexão com as Debêntures e com

o Contrato de Cessão, no seu vencimento original ou antecipado,

inclusive (i) o valor do prlncipal das Debêntures, bem como todo e
qualquer montante devido a título de juros remuneratórios, multas,

encargos ordinários, encargos de mora e/ou indenizações relativas aos

créditos imobiliários devidos pela SPE 1.8, pela SPE 21 e/ou pela

Cedente em virtude das Debêntures e do Contrato de Cessão; (ii)todos

os acessórios ao principal, inclusive qualquer custo ou despesa, judicial

ou extrajudicial, incorrido pela Emissora em decorrência das

Debêntures, da Emissão e dos Documentos da Operação e/ou, quando

houver, honorários advocatícios, verbas indenizatórias devidas pela

pela SPE 18, pela SPE 21 e/ou pela Cedente no âmbito de qualquer
processo judicial, administrativo ou arbitral relativo às Debêntures, à

Emissão e aos Documentos da Operação; e (iii) todas as despesas

relativas à Emissão e aos Documentos da Operação cujo pagamento

seja de responsabilidade da SpE 18, da SpE 2L e/ou da Cedente.

"Oferta Restrita" realizada com esforços restritos de
distribuição, nos termos da lnstrução CVM ne 476.

A distribuição pública, que será

€.

§)
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"patrimônio Sgarado" Patrimônio constituído após a instituição do Rêgimê Fiduciário,

composto (i) pêlos Créditos lmobiliários; (ii) pela CCI; (iii) pela

Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol, quando constituída; (iv) pela

Alienação Fiduciária de lmóveis GRU, quando constituída; (v) pela

Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Ferraz, quando constituída; (vi)

pela Alienação Fiduciária de Ações Girassol; (vii) pela Alienação

Fiduciária de Ações Guarulhos; (viii) pela Alienação Fiduciária de Ações

Mário Ferraz; (ix) pela Cessão Fiduciária de Recebíveis Hotel GRU; (x)

pela Cessão Fiduciária de Recebíveis ltacema; (xi) pelo Fundo de

Reserva; (xii) pela Coobrigação; e (xiii) pela Conta do Patrimônio

Separado; o qual não se confunde com o patrimônio comum da

Emissora e se destina exclusivamente à liquidação a que está afetado,

bem como ao pagamento das ObriBações Garantidas, dos respectivos

custos de administração e obrigações fiscais.

"Período de Capitalizacão" Para o primeiro período de capitalização, é o intervalo de tempo que

se inicia na primeira Data de Primeira lntegralização dos CRl, inclusive,

e termine na primeira Data de Pagamento das dos CRl, exclusive, e para

os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia

em uma Data de PaBamento dos CRl, inclusive, e terminâ na Data de

Pagamento dos CRI subsequente, exclusive. Cada Período de

Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a

Data de Vencimento dos CRl.

"Preco de lntegralizacão" O Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido dos Juros

Remuneratórios, conforme o caso, calculado nos termos da Cláusula

5.2 do presente Termo de Securitização, calculado de forma

cumulativa pro ruta temporis, desde a primeira da Data de

lntegralizacao do CRl, até a data da efetiva integralização.

"Reeime Fiduciário" Na forma do artigo 9e da Lei ne 9.514, a Emissora institui regime

fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, a CCt, as Garantias, o Fundo

de Reserva, a Conta do Patrimônio Separado que lastreiam a emissão,

se8regando-os do patrimônio da Emissora, até o pagamento integral,
para constituição do Patrimônio Separado.

"SPE 4" UPCON SPE 4 EMPREENDTMENTOS tMOBtUÁRtOS S.A., sociedade por

ações, com sêde na Cidade de 5ão paulo, Estado de São paulo, na

Avenida das Nações Unidas, 12.399,2e andar, conjuntos 2lS e 2ZB
Brooklin Paulista, CEp 0.4579-OOO, inscrita no CNpJ/MF sob
ne13.884. 115/0001-38.

"c t-1:\ /
\/



"sPE 72" UPCON SPE 12 EMPREENDIMENTOS IMOBITIÁRIOs S.A., SOCiEdAdE

por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida das Nações Unidas, \2.399,2e andar, conjuntos 2lB e ?28,

Brooklin Paulistâ, CEP 04578-000, inscrita no CNpJ/MF sob o
ne15.752. 189/0001-46.

"sPE 18" UPCON SPE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBI

por ações, com sede na Cidade de São Paulô, Estado de São Paulo, na

Avenida das Nações Unidas, f2399,2e andar, conjuntos ZLB e 228,

Brooklin Paulista, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF" sob o ne

L7 .747.99710007-32.

RIOS S.4., sociedade

"SPE 2L" UPCON SPE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILÉRIOS S.A., SOCiEdAdE

por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida das Nações Unidas, L2.399,2e andar, coniuntos 218 e 228,

Brooklin Paulista, CEP 04578-000, inscrita no CNPJ/MF" sob o ne

17 .707 .764|OOO7-L4.

"Termo de Securitizacão" ou

"Termo"

O presente Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 98e

série da 1! Emissão de CRI da Emissora.

"Titulares de CRl" São os dêtentores de CRI que deverão ser lnvestidores Profissionais,

conforme definido no artigo 2e de lnstrução CVM ne 476/09, conforme

em vigor, ou ainda futuros lnvestidores Qualificados que venham

adquirir o CRI no mercado secundário.

"Valor de Cessão" O valor de RS 24.000.000,00 (vinte e quatÍo milhões de reais), a ser

pego nos termos do Contrato de Cessão.

"Valor Mínimo do Fundo de

Reserva

O montantê correspondente (i) a partir da Data de Emissão, a 2 (duas)

parcelas de Juros Remuneratórios e Parcêlas de Amortização; e (ii) a
partir do 13e (décimo terceiro) mês, contado a partir da Data de

Emissão, a 3 (três) parcelas de Juros Remuneratórios e parcelas de

Amortização.

"Val lUnitário" Os CRI terão valor nominal unitário de R51.000,00 (mil reais), na Data

de Emissão do CRl.

"Valor Totâl da Emissão" .000,00 (vinte e quatro milhões de reais) na Data dê EmissãoRs 24.000
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1.3. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente

indicado de modo diverso. Ne hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação

para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

7.4. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o que autoriza o

parágrafo terceiro do anigo 22 do Estatuto Social da Emissora, mediante deliberação tomada em

Assembleia Geral Ordinária e Extraordlnária, também realizada em 30 de abril de 2015, cuja ata Íoi
devidamênte registrada perante a JUCESP em data de 17 de agosto de 2015, sob o número 362.7441L5-4.

cláusula 23 - DO OBJETO E DOS CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS

2.L. Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a

totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, aos CRI objeto desta Emissão, conforme as

características descritas na 0 abaixo.

2.2. A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, foram vinculados à presente

emissão de CRI os Créditos lmobiliários, representedos pela CCl, de sua titularidade com valor nominal de

RS 24.337.067,67 (vinteequatro milhões e trezentos e trinta e um mil e sessenta e sete reais e sessenta e

sete centavos), na Dâta de Emissão.

2.3. As características dos Créditos lmobiliários, vinculados a este Termo de Securitização estão

perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo l, que faz parte integrante deste.

2.4. Os pagamentos recebidos pela Emissore em virtude dos Créditos lmobiliários representados pelas

CCI serão computados e integrarão o lastro dos CRI até sua integral liquidação. Todos e quaisquer recursos

relativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários representados pelas CCI estão expressamente

vlnculados aos CRI por força do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em conformidade com o
presente Termo de Securitlzação, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou

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

lmobiliários representados pêlas CCI:

(i) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da

Emissora em nenhuma hipótese;

(ii) permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora até o pagamento intêgral da
totalidade dos cRt;

(iii) destinam-se exclusivamente ao paBamento dos cRl e dos custos da administração nos
termos deste Termo de securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à

Emissão, incluindo mas sem se limitar a (a) emorumentos da 83 relativos tanto às ccr
quanto aos CRI; (b) remuneração da Emissora pela estruturação da Oferta Restrita; (c)
remuneração a ser paga à lnstituição Custodiante; (d) rêmuneração devida ao Agente
Fiduciário; (e) despesas relativas ao registro de ativos no sistema eletrônico da 83, e

II\§..-í
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atualização da clâssificação de risco dos CRI; e (f) averbações/registros em cartórios de

registro de imóveis e títulos e documentos, quando for o caso;

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

(v) não podem ser utilizados na prestação de garantlas e não podem ser excutidos por

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

(vi) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados

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

da celebração do Contrato de Cessão, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos

lmobiliários representados pelas CCI serão pagos diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante

transferência eletrônica disponível (TED) ou por outra forma permitida ou não vedada pelas normas então

vigentes.

2.6. Pela aquisição dos Créditos lmobiliários, a Emissora pagará o Valor da Cessão às Devedoras, na data

de integralização dos CRl, na forma do Contrato de Cessão.

2.6.1. Tendo em vista que, nesta data, as Debêntures não foram ainda integralizadas pela

Cedente, o Valor de Cessão será pago pela Emissora diretamente em favor das Devedoras,

observados os termos do Contrato de Cessão, sendo esse pagamento considerado com

integralização das Debêntures.

2.6.2. Em razão do Valor de Cessão a ser pago pela Emissora às Devedoras ser considerado como

integralização das Debêntures, o pagamento será acrescido da Remuneração das Debêntures

(conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures) desde a data de integralização até o

efetivo paBamento de cada parcela do Valor de Cessão, de acordo com o fluxo de amortização

definido nas Debêntures ou com as amortizações extraordinárias.

2.6.3. As CCI representativas dos Créditos lmobiliários foram emitidas sob a forma escritural e se

encontra custodiada pela lnstituição custodiente, tendo sido as ccl devidamente registradas na 83,

na forma prevista nos parágrafos 3' e 4'do ertigo 18 dâ Lei n.e 10.931.

2.6.4. As CCI não serão objeto de atualização ou correção por qualquer índice

CIAUSUIA 3ê - DA IDENTIFICAçÃO DOS CRI E DA FORMA DE DISTRIBUIçÃO

3.1. Os CRI da presente Emissão, cuio lastro se constitui pelos Créditos lmobiliários representados pelas
CCl, possuem as seguintes características:

a) Emissão:1ê;

t-

b) Série:98a;
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c) Quantidade de CRI: 24.000 (vinte e quatro mil) CRl. Caso não seja colocada a totalidade dos CRI no

curso da Oferta e desde que seja colocado o Montante Mínimo, a quantidade de CRI objeto da

Emissão poderá ser reduzida, mediante o cancelamento dos CRI não colocados, a critério exclusivo

da Emissora, devendo ser objeto de aditamento a este Termo sem necessidade de aprovação pelos

titulares de CRI;

d) torma: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada

por extrato emitido pela 83 enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83. Para todos os

fins de direito, a titularidade dos CRI será comprovada através de extrato emitido pela 83.

Adicionalmente será admitido extrato expedido pelo Escriturador com base nâs informações

prestadas pela 83, enquanto os CRI não estiverem eletronicamente custodiados na 83;

e) Valor Total dos CRI RS 24.000.000,00 (vinte ê quatro milhões de reais);

0 Valor Nominal Unitário: RS 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos CRI;

g) Atualizecão Monetária: O Valor Nominal Unitário será atualizado mensalmente, de acordo com a

variação acumulada do IPCA/IBGE;

h) Remuneracão: A taxa efetiva de iuros remuneratórios será de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos

por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, calculados de forma exponencial

e cumulativa, pro rata temporis, a partir da Data de Primeira lntegralização sobre o Valor Nominal

Unitário atualizado monetariamente;

i) Periodicidade de Paeamento da Remuneracão: O pagamento da Remuneração será realizado

mensalmente;

i) Periodicidade de Pasamento da Amortizacão: A amortização do Valor Nominal Unitário

devidamente atualizado será realizada mensalmente a partir da Data de Emissão, exceto nos meses

de julho de 2018, agosto de 2018, outubro de 2018, novembro de 2Ot8 e dezembro de 2018, nos

quais haverá incorporação parcial dos Juros Remuneratórios, conforme previsto no Anexo ll,

k) Data do Primei ro Pagâ mento da Remuneracão : 20 de janeiro de 2018;

l) Data do Primeiro Pasamento da Amortizacão: 20 de janeiro de 201g;

m) Reeime Fiduciário: Será instituído ReBime Fiduciário sobre os Créditos tmobiliários, a CCl, as

Garantias, o Fundo de Reserva, a conta do petrimônio separado, nos termos da o deste Termo;

n) ma de e Custódi EI nica: 83

o) oata dê Emissão: 20 de dezembro de 2017;

L

§
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p) Local de Emissão: São paulo - Sp;
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q) Data de Vencimento Final: 20 de dezembro de 2022 , observada a possibilidade de resgate

antêcipado previsto neste Termo;

r) Prazo de Vencimento: O prazo total de 1.826 dias corridos dos CRI (período compreendido entre

20 de dezembro de 2017 e 20 de dezembrc de 20221;

s) Taxa de Amortizacão: conforme os percentuais informados ne coluna "Taxa de Amortização" das

tabelas constantes do Anexo ll ao presente Termo;

t) Garantia flutuante: Não;

u) Garantias das Debêntures e do Contrato dê Cessão: As garantias descritas na 0 deste Termo de

Securitização, quais sejam, (i) o Aval; (ii) a Alienação fiduciária de Ações Girassol; (iii) a Atienação

Fiduciária de Ações Guarulhos; (iv) a Alienação Fiduciária dê Ações Mário Ferraz; (v) a Cessão

Fiduciária de Recebíveis Hotel GRU; (vi) a Cessão Fiduciária de Recebíveis ttacema; (vii) quando

constituída, a Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol; (viii) quando constituída, a Alienação

Fiduciária de lmóveis GRU; e (ix) quando constituída, Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Fefiaz;

v) Garantias: Coobrigação; Fundo de Reserva, Regime Fiduciário e consequente constituição do

Patrimônio Separado;

w) CoobriPacão da Emissora: Não;

x) Subordinacão: Não;

v) assiflca o de Risco: os CRI serão objeto de classificação de risco; e

zl Fatores de Risco: Conforme 0 deste Termo de Securitização

Resistro oarâ Distri uicão e Nesociacão:

3.2. os cRl serão registrados para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA -
Módulo de DistÍibulção de Ativos ("tv!QA"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo a distribuição
liquidada financeiramente por meio da 83; e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETtp 21,
administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações dos CRI liquidadas financeiremente e os CRI

custodiadas eletronicamente na 83.

Forma de Distribu icão dos CRI:

3.3. A Emissão é realizada em conformidade com a lnstrução CVM n9 476 e com as demais disposições_n
legais e regulamentares aplicáveis, razão pela qual está automaticamente dispensada de registro dd/
distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da referida instrução 

1

3.3.1. os cRl são destinados a rnvestidores profrssionais, observado o disposto nesta o e desde
que atendam às características de investidor profissional, nos termos do artigo 99-A da rnstrução
CVM no 539, de 13 de novembro de 2013.

f-
{
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3.3.2. No âmbito da Oferta Restrita, os CRI somente poderão ser subscritos por lnvestidores

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

subscritos por, no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais.

3.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos lnvestidores Profissionais, devendo

estes fornecer, por escrito, declaração no boletim de subscrição, atestando que estão ciêntes que:

(a) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM; (b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de

negociação previstas na lnstrução CVM n.e476, e observado o item0 abaixo. Ademais, os

lnvestidores Profissionais deverão fornecer, por escrito, declaração, atestando sua condição de

investidor profissional, nos termos definidos neste Termo.

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

regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de ceda data de

subscrição ou aquisição dos CRI pelo respectivo Titular de CRI e apenas entre lnvestidores

Qualificados.

3.3.5. O prazo de colocação dos CRI será de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da

data do início da distribuição informada à 83 pelo Coordenador Líder, observado o disposto no

artigo 8e, parágrafo 2e, da lnstrução CVM ne 476, podendo ser prorrogado por igual período, nos

termos da lnstrução CVM np 476/09 ("Prazo de Colocação").

3.3.6. Caso, ao final do Prazo de Colocação, observada a faculdade de sua prorrogação, não

tenham sido subscritos e integralizados todos os CRl, a distribuição pública dos CRI será cancelada.

Nesta hipótese, os CRI que iá tiverem subscritos e integrelizados no âmbito da Oferta serão

resBatados pela Emissora

3.3.7. O valor da Emissão não poderá ser aumentado em nenhuma hipótese

o de Recursos:a

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

exclusivamente para o pagamento à Cedente do Valor da Cessão.

3.4.1. os recursos recebidos pelas Devedoras em razão do Valor da cessão serão utllizados

inte8ralmente pelas Devedoras para desenvolvimento dos Empreendimentos, sendo certo que (i)
os recursos para o desenvolvimento do Empreendimento ltacema serão, uma vez cumpridas as

condiçôes precedentes do contrato de cessão, imediatamente disponibilizados para a SpE 1g; e (ii)

os recursos para o desenvolvimento do Empreendimento GRU serão deverão ser mensalmente
liberados para a sPE 21, para a conta de Livre Movimento spE 21, de acordo com cronograma físico,
financeiro do Empreendimento GRU. /

I
3.4.1.1. Para os fins do item 3.4.1 (ii) acima, mensalmente, até o 5e (quinto) dia útil de ca[a
mês, a sPE 21 obriga-se a entregar à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, rêratório de
medição da obra demonstrando a evorução da obra do Empreendimento GRU, tomando-se

,§ Ç-
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como base o cronograma físicGfinanceiro da ob ra de construção o mpreen mento GRU,

na forma do Anexo ll do Contrato de Cessão ("CronoBrama Físico-Financeiro" e "Relatório

de Obra" respectivamente).

3.4.1.2.Parc fins do item 3.4.1. acima, as medições e o acompanhamento dos percentuais

de construção do Empreendimento GRU serão realizados, às expensas da Cedente, pela

Dexter Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o ne 67.566.7fl/OOOI-07 ou outra
empresa devidamente aceita, por escrito, pela Emissora.

3.4.1.3.A Emissora e/ou o Agente Fiduciário poderão solicitar informaçôes e/ou
documentos adicionais ao Relatório de Obra, para verificeção do montante a ser liberado.

3.4.1.4. No prazo de até 2 (dois) dias úteis do recebimento dos Relatório de Obra, desde

que não tenha ocorrido nenhum Evento de Vencimento Antecipado, nos termos das

Escrituras de Emissão de Debêntures, a Emissora deverá liberar o montante
correspondente à evolução da obra indicado no Relatório de Obra apresentedo pela SpE

21.

3.4.1.5.Uma vez concluída a construção do Empreendimento GRU, com a obtenção do
Termo de Verificação de Obra e Hâbite-se (respectivamente) expedido pela prefeitura

Municipal de Guarulhos/SP, a totalidade dos recursos depositados na Conta do patrimônio

Separado a título de Fundo de Obra será liberada para a SpE 21, no prazo de até 5 (cinco)

dias contados da formalização da entrega para a Cessionária.

Declaracões:

3.5. Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução cvM n9 414, seguem como
Anexo lll, Anexo lv, Anexov e Anexo Vl ao presente Termo de sêcuritização, declaração emitida pelo
Coordenador Líder, pela Securitizadora, pela lnstituicao Custodiante e pelo Agente Fiduciário,
respectivamente.

CIAUSUIA 49 - DA SUBSCRIçÃO E INTEGRATIZAçÃO DOS CRI

4.!. Os CRI serão subscritos e integÍalizados na forma do item 4.1.1abaixo, não sendo admitido ágio ou
deságio no momento da sua subscrição e integralização.

4.1.1. A integralização dos cRl será realizada em moeda corrente nacional, à vista, em uma única
data a ser informada pela Emissora no Boletim de subscrição, pelo valor Nominal unitário. caso
ocorram integralizações após a Data da primeira lntegralização dos cRl, o valor Nominal unitário
deverá ser acrescido da remuneração incidente desde a Data de primeira lntegralização dos CRI at/
as respectivas datas de integralização dos CRt. {

I4'l'2. A integralizâção dos cRl será realizada por intermédio dos procedimentos estâbelecidÀs
pela 83.

(-(
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4.2. O desembolso será feito diretamente na Conta do Patrimônio Separado e estará condicionado ao

cumprimento das Condições Precedentes.

4.3. Cumpridas as Condições Precedentes, a Emissora reteÍá, diretamente na Conta do Patrimônio

Separado (i) RS 1.195.780,93 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e noventa

e tÍês centavos), equivalente a 2 (duas) parcelas de Juros Remuneratórios e Parcelas de Amortização para

compor o Fundo de Reserva; e (ii) RS 19.274.982,34 (dezenove milhões, duzentos e setenta e quatro mil,

novecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) para compor o Fundo de Obra.

clausula 5r- cÁLCUTO DA ATUAUZAçÃo urOrurrÁRte Dos cRt, REMUNERAçÃo DoS cRt,

AMORTTZAçÃO DE pRtNCtpAL DOS CRt E pARCEtâ BRUTA DOS CRt

5.1. Correcão Monetária: O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente pela

variação anual do IPCÁ/lBGE, com base na seguinte fórmula ("Valor Nominal Atualizado"):

VNa=VNbxC

Onde,

VNa = Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) cesas

decimais, sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação

de juros, atualização ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais, calculado/informado

com 8 (oito) ceses decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBG E calculado com I (oito) casas decimais, sem a rredondamento,

apurado da seguinte forma:

'= fl(Nlx-,
Nlx

dcp
dct

Onde

N/L= v3;ot 6o número-índice do IPCA/IBGE, relativo ao segundo mês imediatamente anterior ao mês da
próxima Data de Aniversário;

1V11-r= y3;67 6o número-índice do tpCA/tBGE divulgado no mês anterior ao mês ,,k,,;

dcp: número de dias corridos entrê a primeira oata de rntegralização, ou a última Data de eagamento df
CRl, inclusive, e a data de cálculo, êxclusive, sendo,,dcp,,um número inteiro. 

1dct: número de dias corridos entre a úrtima Data de pagamento dos cRr, incrusive, e a próxima Data de
Pagamento dos CRl, exclusive, sendo,,dct,, um número inteiro.

n
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(i)

cRr

Considera-se Data de Aniversário todo dia 20 de cada mês, conforme às Datas dê pagamento dos

(ii) O termo "número-índice" refere-se ao número-índice do |PCA/|BGE, apurado e divulgado pelo

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística com as casas decimais divulgadas.

5.1.1. Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA,/IBGE em até 15 (quinze) dias da data

esperada para a sua divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção por imposição legal ou

determinação judicial, o IPCA/IBGE seja extinto, sem a indicação de um substituto legal, o Agente

Fiduciário deverá, no prazo máximo de 2 (dois) Dias úteis contados do término do prazo de 15

(quinze) dias acima previsto, convocar Assembleia de Titulares de CRl, para que definam sobre o

novo parâmetro de atualização monetária das Debêntures e dos CRI a ser aplicado. Até

comunicação, pelo Agente Fiduciário, sobre a deliberação do novo parâmetro de reajuste

monetário, os valores que sejam corrigidos pelo IPCÁ/IBGE, em conformidade com a Escritura de

Emissão e este Termo de Securitização, deverão ser corrigidos, provisoriamente, de acordo com a

média da variação acumulada dos 3 (três) últimos índices publicados, sendo certo que eventuais

diferenças, quer positivas, quer negatives, não serão compensadas.

5.2. Remuneracão: A remunêra ção ("Remuneracão") compreenderá juros remuneratórios incidentes

sobre seu Valor Nominal Unitário Atualizado a partir da primeira Oata de Primeira lntegralização dos CRl, e
pagos ao final de cada Período de Capitalização, calculados de forma exponencial e cumulativa pro roto
temporis poÍ dias corridos decorridos e a seguinte fórmula:

VNa x (Fator de Juros - t)
Onde:

J = Valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arrêdondamento;

VNa: Valor Nominal Unitário atualizado em conformidade com o item S.1. acima.

Fator de Juros = Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da
seguinte forma:

I

dcp
dct30

360
Fator de furo5 =

L

100+1

(
Ç-

Onde:
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i= Taxa de juros informada com 4 (quatro) câsas decimais na base exponencial 360 dias,

correspondente a 9,5000 (nove inteiros e cinco décimos);

dcp: número de Dias corridos entre a primeira Data de lntegralização, ou a última Data de

Pa8amento dos CRl, inclusive, e a data de cálculo, exclusive, sendo " dcp" um número inteiro.

dct: número de Dias corridos entre a última Data de Pagamento dos CRl, inclusive, e a próxima

Data de Pagamento dos CRl, exclusive, sendo "dct " um número inteiro.

5.3. Amortizacão: O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 60 (sessenta) parcelas

mensais (cada uma, uma 'eeIç§!de_A!!9Ê84&"), sendo a primeira data de pagamento da parcela de

Amortização em 20 de janeiro de 2018.

5.3.1. O cálculo da parcela de amortização mensal do Valor Nominal Unitário Atualizado será

realizado de acordo com a seguinte fórmula:

AMí - VNa x

Onde:

AMi = Valor Unitário da i-ésima parcela de amortizaçãq calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNa = conforme definido acima;

Ta = i-ésima taxa de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais.

Prorroqacão de Prazos.

5.4. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação
pecuniária relativa aos cRl (inclusive, referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária da

Emissora no âmbito deste Têrmo de Securitização), sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos, até o primeiro Dia Útil imediatamente subsequente, caso a respectiva data de pegamento não seja
Dia Úfit.

5.5. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares dos CRl, em virtude
do atraso do pagamento do crédito rmobiriário, incidirão sobre o valor devido e não pago, a partir do
vencimento até a data de seu efetivo pagamento, atualização monetária, multa de 2% (dois por cento),
além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, carcurados, pro rata temporis, com base em um mês
de 30 (trinta) dias.

/T Ai\Í_l
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CIAUSUIA 6!. DAS OBRIGAçÕES E DECI.ARAçôES DA EMISSORA

6.1. A Emissora obri8a-se a informar ao Agente Fiduciário todos os fatos relevantes acerca da Emissão,

bem como aqueles relativos à própria Emissora por meio de comunicação por escrito em até 2 (doiz) Dias

Úteis da ocorrência de tais fatos.

6.2. A Emissora obriga-se a colocar à disposição dos Titulares dos CRI e encaminhar ao Agente Fiduciário

um relatório mensal, até o 20e (vigésimo) dia do mês subsequente, ratiÍicando a vinculação dos Créditos

lmobiliários, representados pelas CCl, aos CRl.

6.2.7. O referido relatório mensal deverá incluir:

(a) data de emissão dos CRI;

(b) data de vencimento final dos CRI;

(c) saldo devedor dos CRI;

(d) critério de reajuste dos CRI;

(e) data de vencimento final dos CRI;

(f) valor pago aos titulares dos CRI no mês;

(C) valor recebido da Devedora;

(h) rol das garantias prestadas à Emissão

6.2.2. Os referidos relatórios de gestão serão preparados e encaminhados pela Emissora ao

Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 6.2. supra.

6.2.3. A Emissora declara que verificou a legalidade e ausência de vícios da emissão dos CRl, além

da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente Termo

de Securtização.

6.3. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze)
Dias Úteis contados do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos
lmobiliários, desde que estas estelam disponíveis ou sejam d ispon ibilizadas à Emissora por parte do
Cedente e/ou da Devedora, conforme o caso.

6.3.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente
Fiduciário, em 5 (cinco) Dias úteis contados da data da solicitação fundamentada deste, a todas J
informaçôes e documentos necessários ao desempenho de suas funções rerativas aos cRr; fi
encaminhar ao Agente Fiduciário, na mesma data de suas pubricações, os atos e decisões {
Emissora destinados aos Titurares dos cRr que venham a ser pubricados; e (iii) informar ao Agente
Fiduciário a ocorrência de quaisqueÍ Eventos de tiquidação do patrimônio separado, deverá ser
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comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em

que a Emissora tenhâ ciência de sua ocorrência.

6.4. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros e atos

societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM ne 583, que venham a ser

solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até

30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para d ispon ibilização na CVM do relatório anual do Agente

Fiduciário. O referido organo8rama do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores,

controladas, controle comum, coligadas, e inteBrante de bloco de controle, no encerramento de cada

exercício social.

6.5. A Emissora neste ato declara que

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de

sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as aprovações necessárias à celebração deste

Termo e dos demais Documentos da Operação em que seja parte, para a emissão dos CRI

e ao cumprimento de suas obrigações, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutários necessários referentes à Emissora para esse fim;

(c) os repÍesentantes legais que assinam este Termo e os demais Oocumentos da Operação

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

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

outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) é le8ítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pelas CCt e das Gerantias

prestadas nos termos do Contrato de Cessão;

(e) foram contratados escritórios especializados para avaliar as GaÍantias e que os Créditos

lmobiliários representados pelas CCl, em conformidadê com opinião legal da operação,

encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrlções dê

natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de
qualquer fato que impeça ou restrinja o direito de celebrar este Termo e os demais
Documentos da Operação em que seja parte;

(f) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar a

existência do crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas condições descritas no contrato
de Cessão;

I
não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações iudiciai/
pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra si em qualquer tribunat, qu[
afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários representados pelas CCI e/ou as
Garantlas, ou, ainda que indiretamente, o presente Termo;

t,

(e)

(
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(h) não há qualquer vínculo entre a Emissora e o Agente Fiduciá rio que impeçâ o Agente

Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(i) que não oferece, na presente Emissão, garantias ou direito de regresso contra seu

patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da

Securitizadora quanto às obrigações das Devedoras e/ou do Cedente;

(,) este Termo e os demais Documentos da Operação em que seja parte constituem uma

obri8ação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos

e condiçóes.

Clausula 7r- DAS GARANTIAS

7.L. Os Créditos lmobiliários, representados integralmente pelas CCl, contarão com as seguintes

garantias, previstas nos respectivos lnstrumentos de Garantia:

(a)Aval prestado nas Escrituras de Emissão de Debêntures;

(b)Alienação Fiduciária de lmóvel Girassol, prestada nos termos do Contrato de Cessão;

(c) Alienação Fiduciária de Ações Guarulhos, prestada nos termos do Contrato de Cessão;

(d)Alienação Fiduciária de Ações Mário Ferraz, prestada nos termos do Contrato de Cessão;

(e) Cessão Fiduciária de Recebíveis Hotel GRU, prestada na Escritura de Emissão de Debêntures

GRU;

(f) a Cessão Fiduciária de Recebíveis ltacema, prestada na Escritura de Emissão de Debêntures

Itacema;

(g) quando constituídas, a Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol, a Alienação Fiduciária de

lmóveis GRU e a Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Ferraz, prestada nos termos do
Contrato de Cessão;

(h)Coobrigação da Cedente; e

(i) Regime Fiduciário, com consequente constituição do petrimônio Separado.

7.2. Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, diretamente sobre os CRl, que
gozarão indiretamente das Garantias descritas no item 7.1 acima. Os cRl não contarão com garantia
flutuante da Emissora, razão pela qual quarquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que nãoy'
componha o Patrimônio separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações assumidas no ámbito d/
presente Termo de Securitização. 

I

7'3' As Garantias são prestadas em cumprimento de todas as obrigações Garantidas, nos termos dos
respectivos Documentos da Operação.

{,.
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Documentos da Opêração, sendo certo que, exceto pela Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol, pela

Alienação Fiduciária de lmóveis GRU e pela Alienação Fiduciária de lmóvel Mário Ferraz, tais Garantias terão

sido devidamente constituídas êm benefício do Patrimônio Separado até a Data da Primeirâ lntêgrâlizaçâo,

nos termos dos respectivos instrumentos.

7.5. Flca certo e aiustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das Garantias, podendo o

Agente Fiduciário, em benefício dos Titulares de CRl, executar todas e quaisquer gaÍanties outorgadas à

Emissora no âmbito dos Documentos da Operação, simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com

isso preiudique qualquer direito ou possibilidade de exercê-lo no futuro, até a quitação integÍal das

Obrigações Garantidas, inclusive no que diz respeito à possibilidade de a Fiança ser excutida prévia ou

posteriormentê à excussão das demais Garantias, independentemente de concordância de qualquêr

Garantidora ou Avalista. A excussão de uma das Garantias não ensejará, em hipótese alguma, perda da

opção de se excutir as demais.

7.6. As Garantias foram outorgadas em caráter irrevogável e irretratável pelas Garantidoras, vigendo

até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, nos termos dos Documentos da Operação.

Clausula 8ê - DO FUNDO DE RESERVA E DO tlMlTE DE GARANTIA

8.1. Adicionalmente às Garantias, para fazer frente aos pagamentos das despesas extraordinárias

previstas neste Termo, as Partes concordam que a Emissora constituirá, na Conta do Patrimônio Separado

a partir do valor de desembolso, o Fundo de Reserva, em montante que deverá corresponder ao Valor

Mínimo do Fundo de Reserva.

8.2. Durante todo o tempo de vigência dos CRl, o Fundo de Reserva deverá corresponder ao Valor
Mínimo do Fundo de Reserva. Sempre que a Emissora veriÍicar que o Fundo de Reserva não formou o Valor
Mínimo do Fundo de Reserva, as Devedoras e a Cedente estarão obrigadas a recompor o Fundo de Reserva

no prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar do recebimento de notificação enviada pela Emissora nesse sentido,

sendo certo que a Emissora poderá utilizar parte ou a integralidade da eventual liberação mensal dos

recursos depositados na conta do Patrimônio separado para recomposição do Fundo de Reserva.

8.2.1. os recursos do Fundo de Reserva serão utilizados para (i) eventuais necessidades de
recursos para pagamento dos CRI; e (ii) pagamento de despesas do patrimônio Separado.

8.2.2. Após a averbação da construção, instituição e especificação do EmpÍeendimento GRU junto
ao Registro de lmóveis competente, e mediante a redução do saldo devedor em valorr
correspondente a 30% (trinta por cento) do varor Total da Emissão, o valor Mínimo do runao d1
Reserva corresponderá a 2 (duas) parceras de Juros Remuneratórios, estando a terceir{a
automaticamente dispensada, sem a necessidade de realização de assembleia dos Titulares de CRl.

t-J
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8.3 nvestimentos Permitid : Os recursos do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do
Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que serão aplicados pela Emissora, na

qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, nos lnvestimentos Permitidos. A Emissora

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

demandas, danos, tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre
outros, qualquer responsabilidade por demoras (não resultante de transgressão deliberada) no

investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros cessantes

inerentes a essas demoras.

8.4. Todos os valores restantes no Fundo de Reserva após a liquidação integral dos CRI e pagamento

integral das Obrigações Garantidas deverão ser revertidos à Cedente, mediante transferência para conta

corrente a ser indicada pela Cedente, ressalvado à Emissora os benefícios fiscais destes rendimentos.

8.5. Limite de Garantia: Tendo em vista a multi plicidade de garantias prestadas no âmbito do Contrato
de Cessão e das Escrituras de Emissão de Debêntures, mensalmente, em até 05 (cinco) Dias úteis após o
pagamento das obrigações dos CRI no rêspectivo mês ("pe!e_delyei[igê§ê.e,'), a Emissora fará o cálculo da

razão de garantia ("Razão de Garantia"), da seguinte forma:

0001536984
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. (vcP +0,66xvt)
Razáo de Garantia

Vna

Onde:

VCP = Valor presente das parcelas dos Recebíveis ltacema e dos Recebíveis Hotel GRU,

compreendidas entre o mês imêdiatamente posterior ao mês da Data de Verlficação e o mês de
vencimento dos CRl.

A taxa de desconto utilizada para cálculo de VCP será de 0,8734% ao mês

Vl = Valor das unidades autônomas cedidas em garantia, conforme as Alienações Fiduciárias de

lmóveis, apurado pela soma dos valores de liquidação forçade ("Valor c/ liouidez,,) apontados por
laudo da Dexter Engenharia l-tda.

Vna = Valor Nominal Unitário atualizado, ou saldo do Valor Nominal Unitário atualizado.

8.5.1. Recomoosicão do Limite de Garantia. caso, em qualquer Data de verificação, a Razão de
Garantia resulte em valor abaixo de 130% (cento e trinta por cento) ( "Razão Mínima de G a ra ntia "
as Devedoras, a cessionária e as Garantidoras obrigam-se a indicar novas garantias reais para
recompor a Razão da Garantia, dentro de 30 (trinta) dias corridos da verificação do não-
cumprimento da Razão Mínima de Garantia ("geÍ9I§9-dg-G!Iê!!!3"), sendo que tais e arantias rcai//
deverão ser pÍeviamente aprovadas pela Emissora, conforme item g.S.1.1. abaixo. t

\
8.5.1.1. No caso da cedente indicar novo imóver a ser arienado fiduciariamente que não
seia integrante dos empreendimentos Edifíclo Residencial M. Ferraz, Edifício upcon
Girassol ou do Empreendimento GRU: (a) o novo imóvel deverá ser aprovedo pela Emissore

\
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em até 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação indicando o novo imóvel

acompanhada da documentação pertinente que permita a realização de auditoria legal pela

Emissora, sendo certo que a aprovação final da Emissora contará não apenas com

confirmação da auditoria legal, mas, também com a aprovação dos Titulares de CRt,

reunidos em assembleia geral; e (b) deverá ser elaborado um novo contrato de aliênação

fiduciária objetivando o novo imóvel, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da

aprovação da Emissora. Na hipótese do novo imóvel apresentado pela Cedente ser

integrante do empreendimento Edifício Residencial M. Ferraz, Edifício Upcon Girassol ou

do Empreendimento GRU os procedimentos indicados na letra "a" serão dispensados,

devendo a Cedente apenas comprovar a manutenção de sua titularidade para que seia

possível a celebração de novo contrato, conforme itêm "b".

8.5.2. Razão Máxima de Garantia. Se, em qualquer Data de Verificação, a Razão de Garantia

resulte em valor acima de 140% (cento e quarenta por cento) ("Razão Máxima de Garantia" ), será

facultado às Devedoras solicitaÍ a liberação de garantias até o limite de tal percentual, na forma da

Cláusula 8.5.2.1 abaixo.

8.5.2.1. Para a liberação dos gravames incidentes sobre os imóveis objetos das Alienações

Fiduciárias de lmóveis, desde que observada a Razão Mínima de Garantia, a Cedente, a

Devedora e/ou a Garantidora deverá enviar à Emissora requerimento solicitando a

liberação da alienação fiduciária sobre o respectivo imóvel. A Emissora deverá ânuir com a

liberação da respectiva alienação fiduciárias de imóvel, desde que observada a Razão

Mínima de Garantia, por meio do envio de carta de anuência devidamente assinada para a

Devedora, Cedente e/ou Garantidora, conforme o caso, no prazo de até 5 (cinco) dias

corridos contados do recebimento do respectivo requerlmento.

CIAUSUIA 9C - DO REGIME FIDUCIÁRIO E DA ADMINISTRAçÃO DO PATRIMôNIO SEPARADO

9.1. Na forma do artigo 90 da Lei ne 9.514, a Emissora institui Regime Fiduciário sobre os Créditos

lmobiliários, a ccl, as Garantias, o Fundo de Reserva, a conta do patrimônio seperado, a conta vinculada

Hotel GRU e, a Conta Vlnculada ltacema, constituindo referidos Créditos lmobiliários representados pelas

CCI lastro para a emissão dos CRl.

9.2. o Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo na lnstituição custodiante de Ccl, será
registrado conforme previsto no artigo 23, § único, da Lei ns 10.931/04.

9.3. Os Créditos lmobiliários, a CCl, as Garantias, o Fundo de Reserva e a Conta do patrimônio Separado
permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pagamento
integral dos CRI

9.3.1. o Petrimônio separado, único e indivisíver, será composto (i) peros créditos rmob
(ii) pela ccl; (iii) pela Alienação Fiduciária de tmóveis Giressol, quando constituída; (i
Alienação Fiduciária de rmóveis GRU, quando constituída; (v) pera Alienação Fiduciária de
Mário Ferraz, quando constituída; (vi) pera Arienação Fiduciária de Ações Girassor; (v

n:l
lmóvel

ii) pela

\\
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Alienação Fiduciária de Ações Guarulhos; (viii) pela Alienação Fiduciária de Ações Mário Ferraz; (ix)

pela Cessão Fiduciária de Recebíveis Hotel GRU; (x) pela Cessão Fiduciária de Recêbíveis ttacema;

(xi) pelo Fundo de Reserva; (xii) pela Coobrigação; e (xiii) pela Conta do Patrimônio Separado e será

destinado especificamente ao pagamento dos CRl, pelo pagamento das despesas de administração

do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme previsto neste Termo e das

demais obrigações rêlativas ao respectivo Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei

n.e 9.514.

9.4. Na forma do artigo 11 da tei n.e 9.514, os Créditos lmobiliários, a CCl, as Garantias, o Fundo de

Reserva e a Conta do Patrimônio Separado estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução pelos

credores da Emissora e/ou Devedora, 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

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

ne 2.158-35/2001.

9.5. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências

necessárias à manutenção de sua re8ularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento no âmbito dos CRI

e demais encargos acessórios dos CRl, bem como mantendo registro contábil independente do restante de

seu patrimônio e elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade

com o artiBo 12 da Lei ne 9.514.

9.5.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo ttt da tnstrução CVM ne 414, a Emissora

declara que:

a) a custódia de via original da Escritura de Emissão será realizada pela tnstituição

Custodiante;

b) a guarda e a conservação das vias originais dos documentos que comprovâm a origem do
Crédito lmobiliário, bêm como dos demais Documentos da Operação, serão de

responsabilidade da lnstituição Custodiante;

c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos créditos lmobiliários são atividades da Emissora,

da seguinte forma:

c.1) à Emissora: (i) o controle da evolução dos Créditos lmobiliários; (ii) a apuração e
informação às Devedoras dos valores devidos; (iii) o controle e a guarda dos recursos que
transitarão pela conta do patrimônio separado; e (iv) a emissão, quando cumpridas as
condições estabelecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias;

c.2l à Devedora: (i) a adoção das providências necessárias à efetivação do crédito,
Conta Vinculada do patrimônio Separado, do valor des parcelas de responsabilidade
Devedora; e (ii) a prestação de informeções relacionadas à inexecução dessa tarefa, ass
que solicitadas pela Emissora.

i:{
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9.6. A Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuÍiciência do Patrimônio Separado em caso

de descumprimento de disposição leBal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou,

ainda, por desvio da finalidade do mesmo, reconhecidos por sentençâ condenatória transitada em julgado.

9.7. Taxa de Administracão: A Securitizadora fará jus ao recebimento mensal da Taxa de Administração,

no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizada

anualmênte pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua

utilização, pelo índice que vier â substituí-lo, cdlculddas pro roto díe, se necessário.

9.8. Todos os tributos e/ou contribuiçôes que incidam sobre os pagamentos da remuneração da

Emissora descrita no item 9.7 acima, serão suportados pela Devedora, com recursos que não sejam do

Patrimônio Separado, inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pelas Devedoras sobre

tais pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora receba o valor devido livre que quaisquer

tributos incidentes na fonte (gross-upl.

9.8.1. A Taxa de Administração deverá ser paga a partir do 1e (primeiro) Dia útil subsequente à

integralização dos CRI e, a partir de então, mensalmente na Data de Verificação, até o resgate total

dos CRl.

9.8.2. Em caso de atraso no pagamento da Taxa de Administração, incidiÍão sobre o valor do

débito correção monetária pelo IGP-M, multa de 2% (dois por cento), bem como juros moratórios

de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata temporis.

9.9. Ordêm dê Priorid ade de Pasamentos: Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos

lmobiliários, representados pelas CCl, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias,

liquidação antecipada ou realização das Garantias deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem
de prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis

após o cumprimento do item anterior:

(a) Despesas do Patrimônio Separado, caso o mesmo não seja arcado diretamente pelas

Devedoras e/ou Cedente, ou por quem esta indicar, sem exclusão da responsabilidade das

Devedoras e da Cedente pelo pagamento, com recursos que não sejam do patrimônio

Separado, incluindo a Taxa dê Administração da Emissora, caso este não tenha sido paga pelas

Devedoras e/ou pela Cedente;

(bl Remuneração dos CRI;

(c) Amortização de Principal dos CRt; e

(d) Recomposição do Fundo de Reserva, se necessário

9'10. Os recursos disponíveis na conta do Patrimônio separado oriundos dos pagamentos dos Crédito
lmobiliários, representados pelas CCl, serão aplicedos nos lnvestimentos permitidos, observada a ordê
de Prioridade de Pagamentos estabelecida no item 9.9 acima. os pagamentos referentes aos valores a que

§
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fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medida em que existam recursos no

Patrimônio Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

Clausula 10! - DO AGENTE FIDUCIÁRlO

10.1. A Emissora nomeia e constitui a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como

ABente Fiduciário da Emissão que, neste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e do prêsente

Termo de Securitização, representar perante a Emissora, os interesses da comunhão dos Titulares de CRl.

10.2. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo de

Securitização devendo permanecer no exercício de suas funções até a quitação integral ou até sua efetiva

substituição.

10.3. Atuando como Íepresentante da comunhão dos Titulares de CRl, o Agente Fiduciário, declara:

(i) aceitar a função para a qual foi nomeado, assumindo inteBralmente os deveres e

atribulçôes previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;

(ii) aceitar integralmente o presente Têrmo de Securitização, em todas as suas cláusulas e

condições;

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

obrigações aqui previstat tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários

necessários para tanto;

(iv) que a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormênte assumida peto Agente

Fiduciário;

(v) ter verificado a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente Termo de

Securltização, além da veracidade, consistência, corrêção e suficiência das informações

prestadas peta Emissora no presente Termo de Securitização;

(vi) que os Créditos lmobiliários do Patrimônio Separado estão vinculados única e

exclusivamente aos CRI;

(vli) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 69

da lnstrução CVM ne 583;

(viii) sob as penas da lei, não ter qualquer impedlmento legal para o exercício da função que lhe 7

é atribuída, conforme o § 3e do artigo 66 da Lei das Sociedades por Ações; 
/

não possuir qualquer relação com a Emissora, com o Cedente ou com as Oereaor.s qr" f,
impeça de exercer suas funções de forma diligente;

"(
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(x) que assegurará, nos termos do § 1e do artigo 6e da lnstrução CVM ne 583, tratamento

equitativo a todos os titulaÍes de certiÍicados de recebíveis imobiliários de eventuais

emissões realizadas peta Emissora, sociedade coligada, controlada, controladora ou

integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de agente

fiduciário;

(xi) ter verificado a regularidade da constituição das garantias, exceto pela constituição das

Alienações Fiduciárias de lmóveis, observando a manutenção de sua suficiência e

exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas no Termo de Securitização; e

(xii) que atua em outras emissões de títulos e valores mobiliários da Emissora, conforme

descritas e caracterizadas no Anexo Vll deste Termo de Securitização.

10.4. lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, sem prejuízo de outros deveres que sejam previstos

em lei específica ou neste Termo de Securitização:

(xiii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRl, empregando no exercício

da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na

administração dos próprlos bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração

do Patrimônio separado;

(xiv) acompanhar e monitorar as Garantias;

(xv) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora ou nas demais hipóteses previstas neste

Termo de Securitização, a administração do patrimônio Separado, observado o disposto

neste Termo;

(xvi) promover, nas hipóteses previstas neste Termo de Securitização, a liquidação do
Patrimônio Separado;

(xvii) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de inaptidão e/ou impedimento;

(xviii) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência, informação, inclusive
aquelas enviadas por meio magnético, e documentos em geral relacionados ao exercício de
suas funções;

(xix) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas neste
Termo de securitização, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas
ou defeitos de que tenha conhecimento;

manter atualizada a relação de Titulares de CRI e seus endereços mediante, inclu
gestões junto à Emissora;

(xx)

\
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(xxi) manter os Titulares de CRI informados acerca de toda e qualquer informação que possa vir
a ser de seu interesse, inclusive, sem limitação, com relação a ocorrência de um evento de

liquidação do Patrimônio Separado;

(xxii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitização,

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

(xxiii) adotar as medidas judiciais ou extÍaiudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

Titulares de CRl, bem como à realização dos Créditos lmobiliários e Garantias afetados ao

Patrimônio Seperado, caso a Emissora não o faça;

(xxiv) solicitar, quando julgar necessárlo para o fiel desempenho de suas funções, certidôes

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

Procuradoria da Fazenda Pública ou outros órgãos pertinentes, onde se localiza a sede do

estabelecimento principal da Emissora, da Cedente e/ou da Devedora, conforme o caso;

(xxv) emitir parecêr sobre a suficiência das informações constantes das propostas de

modifi cações nas condições;

(xxvi) notificar os investidores, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado a partir da

sua ciência de eventual inadimplemento, pela Emissora, pela Cedente ou pelas Devedoras

de quaisquer obrigações atinentes aos Documentos da Operação que não tenham sido

sanadas no prazo de cura eventualmente previsto nos respectivos instrumentos, indicando

o local em que fornecerá aos interessados maiores informações. Comunicação de igual teor
deve ser enviada: (a) à CVM; (b) à 83; e (c) ao Banco Central do Brasil, quando se tratar de

instituição por ele autorizada a funcionar;

(xxvii) acompanhar e fiscalizar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora, justificando

as razões de tal medida;

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

calcular diariamente o valor unitário, disponibilizando-o aos Titulares de CRl, à Emissora e

aos participantes do mercado, através de sua central de etendimento e/ou de seu website;

verificar com o Banco Liquidante, nas datas em que devam ser liquidados, o integral e

pontual pagamento dos valores devidos ao Titulares de CRl, conforme estipulado no
presente Termo de Securitização;

fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após a comprovação de
quitação em circulação à época e extinção do Regime Fiduclário, /
elaborar relatório destinado aos Titulares de cRl, nos termos do artigo 6g, § 1e, o aa Lei a{s
Sociedades por Ações e do artigo 15 da rnstrução cVM ne 5g3, o quar deverá conter, ao
menos, as informações do Anexo 15 da lnstrução CVM ns 5g3;

('
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(xxxii) comunicar aos Titulares de CRI qualqueÍ inadimplemento, pela Emissora, pelo Cedente

e/ou 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

descumpridas pela Emissora, pelo Cedente e/ou pela Devedora, indicando as

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

assunto, observado o prazo previsto no art. 16, ll, da lnstrução CVM ne 583;

(xxxiii) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Titulares de

CRl, no relatório anual de quê trata o art. 15 da lnstrução CVM ne 583, sobre inconsistências

ou omissões de que tenha conhecimento;

(xxxiv) convocar, quando necessário, a Assembleia dos Titulares de CRl, incluindo, sem limitação,

na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, para deliberar sobre a forma

de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como a nomeação do

liquidante, caso aplicável; e

(xxxv) comparecer à Assêmbleia dos Titulares de CRI a fim de prestar as informaçôes que lhe

forem solicitadas.

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

lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, (a) parcelas trimestrais de RS 4.OOO,OO (quatro mil reais),

sendo a primeira parcela devida no 59 (quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura do presente Termo

de Securitização e as demais, nas mesmas datas dos trimestres subsequentes.

10.5.1. A remuneração mencionada no item 10.5 acima não inclui as despesas que sejam

consideradas necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, tais como,

exempliÍicativamente, publicações em geral (edital de convocação de assembleia geral dos Titulares

dos cRl, ata da assembleia geral dos Titulares dos cRl, anúncio comunicando que 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, 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 e acompanhamento das
Garantias, necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo
Patrimônio separado, observando-se que a Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre
tais despesas, previamente e por escrito. No caso de inedimplemento no pagamento dos CRr ou
Reestruturação ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas, serão devidas ao
Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de Rg 500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de
trebalho dedicado à (a) execução das Garantias, (b) comparecimento em reuniões formais com /
Emissora ou conferências telefônicas com a Emissora e/ou com os Titulares aos cRl; É
(c) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas l0 (dez) aias apds
comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora. Não havendo

\§
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questionamento ao relatório de horas apresentado dentro do referido prazo, presumir-se-á acêito,

constituindo-se direito exigível, líquido e certo.

10.5.2. No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, serão devidas ao Agente

Fiduciário, adicionalmente, o valor de RS 400,00 (quatrocentos reais) por hora-homem de trabalho

dedicado a tais alterações.

10.5.3. Caso a Cedente atrasem o pagamento de quaisquer das remunerações previstas no

item 10.5.1 e 10.5.2 acima estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do

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

atraso sujeito ao reajuste pelo mesmo índice de reajuste do CRl, adotando-se, ainda, os mesmos

cÍitérios de substituição desse índice, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo
pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

10.5.4. As parcelas reÍeridas aclma serão atualizadas pelo IGP-M ou na sua falta, pelo mesmo índice

que vier a substituí-lo, a partir da data base acima até as datas de pagamento de cade parcela,

calculadas pro rata die se necessárlo.

10.5.5. As parcelas referidas acima serão devidas mesmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente

Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas, remuneração esta quê

será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

10.5.6. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestação

desses serviços, tais como ISS (impostos sobre serviços de qualquer natureza), CSSL (Contribuição

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

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), e quaisquer outros tributos que venham

a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, excetuando-se o lmposto de Renda, nas alíf

vigentes na data de cada pagamento.

10.5.7. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em
que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos lnvestidorês deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos lnvestidores e,
posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pelo patrimônio separado. Tais despesas a

serêm adiantadas pelos lnvestidores correspondem a depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações
propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos lnvestidores. os
honorários de sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportados pelos lnvestidores,

bem como a remuneração do Agente FiduciáÍio na hipótese da Emissora permanecer em
inadimplência com relação ao pagamento deste por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo

o Agente Fiduciário solicitar garantia dos lnvestidores para cobertura do risco de sucumbência. /I
10.5.8. No caso de inadimplemento da Cedente, todas as despesas em que o Aeente Fiduciárif
venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos cRl deverão ser previamentà

aprovadas e adiantadas pelos Titulares dos cRl. Tais dêspesas incluem os gastos com honorários

advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas judiciárias de ações
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propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da inadimplência e excussão

das Garantias, enquanto representante dos Titulares dos CRl. As eventuais despesas, depósitos e

custas iudiciais decorrentes da sucumbência em açôes judiciais serão igualmente suportadas pelos

Titulares dos CRl, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na

hipótese de a Securitizadora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas

parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas, anualmente, pelo lGp-M, a partir da

data de assinatura deste Termo, ou, na sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, nos

termos do contrato de prestação de serviços firmado entre o ABente Fiduciário e a Cedente.

10.5.9. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante depósito na conta

corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do depósito como
prova dê quitação do pagamento.

10.6. O Agente Fiduciário deve ser substituído na hipótese de impedimento, renúncia, intervenção ou

liquidação extreiudicial, no prazo de 30 (trinta) dies, mediante deliberação da Assembleia de Titulares de

cRt.

LO.7. O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

a) pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

b) pelo voto da maioria dos presentes dos Titulares dos CRI;

c) por deliberação em assembleia geral, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no
artiBo 13 da Lei ne 9.514; ou

d) nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas na cláusula 10.4., acima

10 8. A assembleia destinada à escolha de novo Agente Fiduciário, tanto para o disposto no item 10.6
como para o disposto no item 10.7, deve ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo

também ser convocada por Titulares dos CRI que representem 1o% (dez por cento), no mínimo, dos títulos
em circulação da respectiva emissão ou série.

10.8.1. se a convocação da assembleia referente ao disposto no item lo.6 não ocorrer até 15
(quinze) dias antes do final do prazo, caberá a Emissorá efetuar a imediata convocação.

10.9. O Agente Fiduciário substituto assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades
constantes da legislação aplicável e deste Termo.

10.10.

Termo

A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento deste

10.11.. os Titulares dos cRr poderão nomear substituto provisório nos casos de vacância por meio de
da maioria absoluta destes

§
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10.12. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade paÍa os

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

ao devido cumprimento das obrigações assumidas nêste instrumento, somente serão válidos quando

previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia de Titulares de CRl.

CIáUSUIA 113 - OA TIqUIDAçÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Serão considerados eventos de liquidação do Patrimônio Separado dos CRl, mediante deliberação

da Assembleia Geral dos Titulares de CRl, as seguintes hipóteses ("Evento s detiouidacão do Patrimônio

Seoarado")

a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extraiudicial a

qualquer credor ou classe de credores, indêpendentemente de ter sido requerida ou obtida

homologação.iudicial do referido plano;

b) requerimento, pela Emissora, de recu peração jud icia l, independentemente de deferimento

do processemento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;
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c) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido

ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

d) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

e) inadimplemento ou mora, pela Emissora, 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 10 (dez) dias

corridos, contados da notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente

Fiduciário; ou

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas

neste Termo, dêsde que a Emissora tenha recebido as prestações devidas pelas Devedoras

ou que haja saldo na Conta do Patrimônio Separado suficiente para pagamento dessas

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 formal e comprovadamente realizada pelo Agente
Fiduciário.

17.2. A ocorrência de qualquer dos eventos âcima descritos, bem com de qualquer Evento de
vencimento Antecipado, deverá ser prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em j.

f)

(um) Dia Útil. o descumprimento desse dever pera Emissora não impedirá o Agente Fiduciário ou
Titulares dos cRl de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e pretensões nelas previstos ou ne
Termo e nos demais documentos da Emissão ou da Oferta.

11 3' Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de liquidação do Patrimônio separado, o Agente Fiduciário
assumirá transitoriamente e imediatamente a administÍação do Patrimônio separado, devendo convocar,
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em até 30 (trinta) dias corridos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para deliberar sobre a liquidação ou

não do Patrimônio Separado ou pela continuidade de sua gestão por outra securitizadora.

Cláusula 12r - DA ASSEMBTEIA DE TITUIARES DE CRI

12.1. Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares de CRl, a fim
de deliberarem sobre matéÍia de interesse da comunhão dos TitulaÍes de CRl.

L2.2. A Assembleia de Titulares de CRI poderá ser convocada:

(i) Agente Fiduciário;

(ii) pele Emissora, ou

(iii) por Titulares de CRI que representem, no mínimo, LOoÁ ldez por cento) dos CRt em Circulação

72.3. Observado o disposto no item 12.2 acima, deverá ser convocada Assembleia de Titulares de CRI

mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal no qual a Emissora divulga suas informações, toda vez

que a Emissora, na qualidade de titular dos Créditos lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos
estabelecidos nas ccl ou em quaisquer outros Documentos da operação, para que os Titulares de cRl

deliberem sobre como a Emissora deverá exercer sêu dirêito frente à Cedente e Garantidoras.

12.3.1. A Assembleia de Titulares de cRl mencionada neste item 12.3 deverá ser realizada com no

mínimo 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da data em que se encerra o prazo para a Emissora

manifestar-se, desde que respeitado o prazo de 10 (dez) dias a contar da data da última das 3 (três)

publicâções do edital relativo à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data

da última das 3 (três) publicações do edital relativo à segunda convocação.

12.3.2. Somente após rêceber do Agente Fiduciário a orientação definida pelos Titulares dos CRt, a

Emissora deverá exercer seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for orientado, exceto
desse de outra forma prevista nos Documentos da operação. caso os Titulares de cRl não

compareçam à Assembleia de Tituleres de cRl, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação,
a Emissora deverá permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, exceto se de
outra forma prevista nos Documentos da operação, sendo que o sllêncio não será interpÍetado
como negligência em relação aos direitos dos Titulares de cRl, não podendo ser imputada à

Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação.

12.3.3. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquerjuízo sobre a orientação
dêfinida pelos Titulares de CRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim
Instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e,
efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titurares de cRr por era manifestado/
independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titurares de cRr ou à Emrssora. I

tL2.4. Aplicar-se-á à Assembreia de Titurares de cRr, no que couber, o disposto na Lei ne 11.076, tei
ne 9'514, bem como o disposto na Lei das sociedades por Ações, a respeito das assembleias de ecionistas,
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salvo no que se refere aos representantes dos Titulares de CRl, que poderão ser quaisquer procuradores,

Titulares dos CRI ou não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de

mandato válido e eficaz.

12.5. A Assêmblêia de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de

Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em segunda

convocação, com qualquer número.

12.6. Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assêmbleias de Titulares de CRl, sendo

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

12.6.1. Os quóruns de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI deverão levar em conta a

totalidade dos CRI em Circulação presentes.

L2.7

cRr.

Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de Titulares de

12.8. O Agente Fiduciário deverá compareceÍ à Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos Titulares de

CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora, o Agente Fiduciário e/ou os Titulares

de CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, a Cedente), para participar das Assembleias de

Titulares de CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da

ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, 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.

12.9. A presidência da Assembleia de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a tenha convocado,

Íespectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; ou (iii) ao titular do CRI eleito pelos

Titulares de CRI presentes.

12.10. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo e/ou nos Documentos da Operação, todas as

deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 5O%

(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação que sejam detidos pelos presentes em tal Assembleia

de Titulares de CRl.

12.11. Exceto se de outra forma estabelecido neste e/ou nos Documentos da Operação, as propostas de

alterações e de renúncias feitas pela Emissora em relação (i) às datas de pagamento da Remuneração dos
CRI e às Datas de Pagamento da Amortização de Principal; (ii) à forma de cálculo da evolução financeira dos
cRl, a Remuneração dos cRl, a Amortização de principal e o valor Nominal unitário; (iii) ao prazo de
vencimento dos cRl; (iv) aos Eventos de Liquidação do patrimônio separado; (v) aos eventos de Resgate
Antecipado obrigatório; (vi) aos créditos lmobiliários, representados pelas CCt, que possa impactar os/
direitos dos Titulares de CRI; (vii) às Garantias que possam comprometer sua suficiência, exequibilidad/
validade ou liquidez, êxceto no caso da definição da ordem e da forma da excussão das Garantias; e/J
(viii) aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembteias de Titulares de CRt, deverão se}
aprovadas seja em primeira convocação da Assembleia de Titulares de cRl ou em qualquer convocação
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subsequente, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) dos CRI

presentesl à referida Assembleia Geral de Titulares de CRl.

12.12. lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada

reBularmente instalada a Assembleia de Titulares de CRI a que comparecerem todos os Titulares de CRl,

sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

12.13. Dispênsa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulares de

CRI nos casos previstos no item 12.12 acima 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, inclusive decorrente de

exigências cartorárias devidamêntê comprovadas, (iii) quando verificedo erro de digitação que não cause

impacto negativo aos CRl, ou ainda; (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais

como alteração na razão social, endereço e telefone; desde que tais alteraçõês (a) não representem

prejuízo aos Titulares de CRI ou afetem o fluxo dos Créditos lmobiliários e (b) não gerem novos custos ou

despesas aos Titulares de CRl.

12.14. Este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão ser alterados,

independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos titulares de CRl, sempre que

tal alteração decorra exclusivamente da necessidade de atendimento de exigências da cVM, ou em

consequência de normas legais reBulamentares, ou em razão de erros materiais que não afetem os direitos
dos Titulares de CRl, devendo ser, nêsses casos, providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

12 15. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembleias de Titulares de CRI

serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de lnformaçôes Periódicas e Eventuais - lpE,

sendo que sua publicação em jornais de grande circulação não será necessária, exceto se a assembleia

deliberar em sentido diverso.

Clásusla 133 - DAS DESPESAS DA EMTSSÃO

13.1. As Devedoras e a Cedente deverão arcar com os custos fixos relacionados à Emissão, os quais serão
pagos diretemente pelas Devedoras e/ou pela cedente à securitizadora, quais sejem (i) despesas com
registros perante a 83, e do Termo e demais documentos e contratos relacionados à Emissão dos
respectivos CRI perante os registros competentes; (ii) despesas relacionadas à custódia das respectivas CCI;
(iii) honorários e despesas do Agente Fiduciário, os assessores legais, Escriturador, previstos no presente
Termo; (iv) remuneração e despesas incorridas pelos demais prestadores de serviços vinculados à Emissão;
(v) eventuais incidências tributárias sobre os respectivos Créditos lmobiliários, as respectivas CCI e
respectivas Garantias dos cRl; (vi) demais custos relacionados à Emissão, incluindo-se, mas não limitado a,
aqueles possam ser decorrentes de exigências da cvM ou outros; (vii) despesas com o registro da
documentação societária da securitizadora, desde que relacionadas à Emissão; (viii) despesas com a
publicação da documentação societária da securitizadora, desde que relacionadas à Emissâo, (ix)
remuneração pela estruturação da oferta Restrita no valor de RS 15o.ooq00 (cento e cinquenta mil reais)
a ser pa8o à Emissora até o 1 (um) dia útir após a emissão do cRr; (x) taxa pela administração do cRr no
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\

0"



período em que estiverem ativos, no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos m il reais) por mês, sen o

a primeira parcela devida em 1 (um) dia útil após a emissão do CRI; (xi) despesas com eventuâis aditamentos
aos Documentos da Operação equivalente a RS 500,00 (quinhentos reais) por hora de trabalho dos

profissionais da Securitizadora, dedicada a tais atividades, corrigidos a partir da data da emissão do CRI pelo

IGP-M.

13.1.1. A remuneração definida no item 13.1 continuará sendo devida, mesmo após o vencimento

dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de inadimplência não sanada,

remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação da

Emissora.

13.1.2. Caso a Cedente atrase o pagamento de qualquer rêmuneração prevista neste item 13.1,

estarão sujeitas a multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em

atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre

o valor em atraso, calculados pro rata die e correção monetária pelo IGP-M.

impostos que incidem sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de

Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o tucro Líquido), pls (Contribuição ao

Programa de lntegração Social), COFTNS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social),

IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a

remuneração da Emissora, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

L3.2. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) as despesas com a Bestão, cobrança, contabilização (registro contábil independente),

auditoria, realização e administração do Patrimônio Separado, outras despesas

indispensáveis à administração dos Créditos tmobiliários, exclusivamente na hipótese de

liquidação do Patrimônio Seperado, inclusive as referentes à sua transferência na hipótese

de o Agente Fiduciário assumir a sua administração;

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, Agente Fiduciário, auditores, fiscais e

empÍesas especializadas em cobrança relacionados com procedimentos legais incorridas
para resguardar os interesses dos Titulares de CRl, bem como as despesas com
procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, depósito judicial, arbitragem e
sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRl, do Agente
Fiduciário e/ou e da securitizadora e realização dos créditos lmobiliários 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 prejuízo{
ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares dos cRt. oJ
securitizadora dos cRr, bem como a remuneração e as despesas reemborsáveis do ngentel
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Fiduciário na hipótese de a Securitizadora permanecer em inad por um período

superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia

dos Titulares dos CRI para cobêrtura do risco da sucumbência;

c) eventualtaxa de âdministração a outros participantes da estruturação;

d) os tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRI aos Titulares de CRl, bem

como os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados e/ou

maiorados 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 lmobiliários e as Garantias;

e) 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 Emissora e/ou do Agente Fiduciário;

f) as despesas de registro nos competentes cartórios, inclusive cartórios de registro de

imóveis, cartórios de títulos e documêntos e juntas comerciais, bem como de eventuais

aditamentos deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação;

g) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transiteda em julgado, resultantes, direta ou

indiretamente, da Emissão, excêto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas forem

resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte do Agente Fiduciário e/ou da

Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e aBentes, conforme vier a

ser determinado em decisão judicial condenatória final proferida pelo juízo competente;

h) as despesas previstas na Cláusula 10.5 acima, refêrente 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;

i) as despesas incorridas pela securitizadora com o depósito, uso, registro e custódia da ccl,
representativa dos Créditos lmobiliários;

j) despesas com a eventual contratação de em prcsa de roting; e

k) demais despesas previstas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo de
responsabilidade do Patrimônio Separado.

13.3. Considerando-se que a responsabilidade da Securitizadora limita-se ao patrimônio S"p.r.ao, no/
termos da Lei ne 9.514, caso o patrimônio separado seja insuficiente para arcar.o. .. derp".al
mencionadas na Cláusula 13.2 âcima, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção

(L

dos CRI titulados por cada um deles.
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13.4. Para fazer frente aos pagamentos das despesas previstas na Cláusula 13.2, acima, a Securitizadora

deverá constituir, um Fundo de Reserva, com recursos deduzidos do valor de desembolso do financiamento

imobiliário, na Conta do Patrimônio Separado, conforme cláusula 8 acima.

13.5

CRI:

Observado o disposto nes Cláusulas 13.3 e 13.4 acima, são de responsabilidade dos Titulares dos

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRl, não compreendidas na

descrição acima;

b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e prerrogativas; e

c) tributos diretos e indiretos sobre investimento em CRl, incluindo, mas não se limitando, àqueles

mencionados na Cláusula Décima Quarta, âbaixo.

13.5.1. No caso dê destituição da Securitizadora nos termos previstos nestê Termo, os recursos

necessários para cobrir as despesas com medidas .iudiciais ou extrajudiciais necessárias à

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão ser previamente aprovadas

em Assembleia Geral e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da

respectiva aprovação.

13.5.2. Em razão do disposto na alínea "b" do Cláusula 13.5 acima, as despesas a serem adiantadas

pelos Titulares dos CRI à Securitizadora, na defesa dos interesses dos titulares do CRl, incluem (a)

as despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros

especialistas; (b) as custas jud iciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas incorridas

em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando salvaguardar,

cobrar e/ou executar os créditos oriundos da CCI; (c) as despesas com viagens e estadias Incorridas

pelos administradores da Securitizadora e/ou pelos prestadores de sêrviços eventualmente por ela

contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extraiudiciais necessárias à

salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos da CCI; (d) 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
solicitar garantia prévia dos Titulares dos cRl para cobertura do risco da sucumbência; e (e) a

remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário.

13.6. Se, após o pagamento da totalidade dos cRt e dos custos do patrimônio separado, sobejarem
créditos lmobiliários seja na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser
restituídos pela Emissora à Cedente, sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos
(incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) restituídos à Cedente, ressalvados à Emissora os

tr

benefícios fi scais oriundos destes rendimentos.
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CIáUSUIA 148 .DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APTICÁVEL

74.7. Tratamentotributár oâplicável aos investidores Serão de responsabilidâde dos Titulares dos CRI

todos os tributos diretos e indirêtos mencionados abaixo, rêssaltando-se que os lnvestidoresnão devem

considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins de avaliar o tratamento tributário de seu

investimento em CRl, 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 CRl.lmoosto de Renda - lR. Como regra geral, o

tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a CRI é o mesmo aplicado aos títulos de

renda fixa, surêitando-se, portanto, à incidência do lRRt, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas

reBressivas, que variam de 15% (quinze por cento) a 22,5% (vinte e dois e meio por cento, de acordo com

o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis, sendo: (a) até 180 dias: alíquota d e 22,5% (vinte

e dois e meio por cento); (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (c) de 361 a 720 dias:

alíquota de 17,5% (dezessete e meio por cento) e; (d) acima dê 720 dias: alÍquota de 15% (quinze por cento).

Este prazo de aplicação é contado da data em que o lnvestidor efetuou o investimento, até a data do resgate

(artigo 1' da Lei ne 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei n.a 8.981, de 20 de janeiro de

199s).

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 financeiÍa,

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretore de títulos, valores

mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou investidor estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, inclusive em países com

tributação favorecida.

com base na legislação em vigor, será considerado país ou jurisdição com tributação favorecida: (i)

aquele que não tribute a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 2el (vinte por cento),

atualmente reduzido para 17% (dezessete por cento) para os países que esteram alinhados com os

padrões internacionais de transparência fiscal conforme definido pela lnstrução Normativa ne

1.530/2014; e (ii) aquele cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição

societária de pessoas jurÍdicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de

rendimentos atribuídos a não residentes.

A lnstrução Normativa ne 1.037/2010 traz a lista das jurisdições consideradas paraísos fiscais para

as autorldades, lista esta que é interpretativa e pode ser mudada a qualquer momento

o IRRF, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-finânceiras tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, á considerado ântecipação do imposto de renda devido, gerando o
direito à compensação do montante devido no encerramento de cada período de apuraçãql
(artigo 76, I da lei n.e8.981, de 20 de janeiro de 199s). o rendimento também deverá s{
computado na base de cálculo do tRpJ e da CSLL. 4
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As alíquotas do IRPJ correspon dem a L\o/o (quinze por cento) e adicional de tO% (dez por cento),

sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$ 24O.OOO,OO

(duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras,

corresponde a 9% (nove por cento). Em alguns casos o montante de IRRF eventualmente não

utilizado na declaração formará saldo negetivo de imposto de renda passível de restituição ou

compensação com tributos de períodos subsequentes administrados pela Receita Federaldo Brasil

(artigos 2e, §4e, lll s 6e, §le, ll, da Lei ne 9.430, de 27 de dezembro de 1996)

As carteiras dos fundos de investimento estão isentas do imposto de renda (artigo 28, §10, da tei
ne 9.532, de 10 de dezembro de 1997) e, para os fundos de investimênto imobiliário, nos termos

do artigo 16-A, §1e, da Lei ne 8.668, de 28 de junho de 1993, a isenção não abrange as aplicações

financeiras, que estão sujeitas a imposto de renda na fonte, compensável com o imposto devido

pelo investidor no momento das distribuições feitas pelo fundo. Na hipótese de aplicação financeira

em CRI realizada por instituições financeiras, sociedades de seguro, entidades de previdência

complementar abertas, entidades de previdência privada fechadas, sociedades de capitalização,

sociedades corretores de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedades distribuidoras de títulos
e valores moblliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e

do pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos

auferidos (artigo 77, l, da tei ne 8.981/95, na redação da t-ei ne 9.065/95 e artiBo Se da Lei ns 11.053,

de 29 de dezembro de 2004.

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% e adicional de 7eÁ e pela CSLL, à alíquota de 20% entre 1e de setembro de

2015 e 31 de dezembro de 2018, e à alíquota de t5% a partir de 1Q de janeiro de 2019, com base

na Lei ne 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015 (lei de conversão da Medida provisória ne.

675, publicada em 22 de maio de 2015.

Para as pessoas físicas, desde 1' de janeiro de 2005, os rêndimentos gerados por aplicação em CRI

estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3",

inciso ll, da Lei ne 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou

seja, o imposto não é compensável (artigo 76, ll, da Lei ne 9.981, 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.e 8.981, de 20 de jeneiro de 1995, com a redação
dada pela Lei n.e 9.065, de 20 de junho de 1995).

Em relâção aos lnvestidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, co mo rcgra;/
geral, o mesmo tratamento tributário cabível em relação aos lnvestidores residentes /
domiciliados no País (artigo 78 da tei ne g.981/95). por sua vez, há um regime especiat ae triuutaçâ[
aplicávelaos lnvestidores Estrangeiro, conforme Regulamentação do conselho Monetário Nacionjl
- cMN ne 2.689. Nessa hipótese, os rendimentos auferidos peros investidores estrangeiros estão

§
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suieitos à incidência do imposto de renda à alíquota máxima de t5% (quinze por cento) (artigo 81

da Lei ne 8.981/95, artigo 11 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, artigo 16 da Medida

Provisória ne 2.189-49,23 de agosto de 2001).

Com relação aos lnvestidores estrangeiros CMN ne 2.689, estes ficam isentos do imposto de renda

sobre os ganhos de capital auferidos: (i) em operações realizadas em bolsas de valores, de

mercadorias, de futuros e assemelhadas, com exceção dos resultados positivos auferidos nas

operações conjugadas que permitam e obtenção de rendimentos predeterminados, e (ii) nas

operações com ouro, ativo financeiro, fora de bolsa (artigo 81, §§ 1e e 2e, "b", da tei ne 8.981/95).

Outros rendimentos auferldos pelos lnvestidores estrangeiros, não definido como Banho de capital

(à exceção de dividendos, atualmente isentos no Brasil), sujeitam-se à incidência do imposto de

renda à alíquota de (i) 10% (dez por cento), em relação a aplicações nos fundos de investimento em

ações, opêrações de "swap" e operações realizadas em mercados de liquidação futura, fora de

bolsa; e (ii) 15% (quinze por cento), nos demais casos, inclusive aplicações/operações financeiras

de renda fixa, realizadas no mercado de balcão ou em bolsa (artigo 81. da Lei ne 8.98j./95 e artigo
11 da Lei ne 9.249195).

É prevista, ainda, alíquota zero de imposto de renda a esses lnvestidores estrangeiros 2.689 sobre

rendimentos proporcionados por CRl, a depender de alBuns requisitos, todos cumulativos, a saber:

(i) remuneração por taxa de juros prefixada, vinculada à índice de preço ou à Taxa Referencial - TR,

vedada pactuação total ou parcial de taxa de juros pós-fixada; e (ii) prazo médio ponderado superior

a 4 (quatro) anos (fórmula a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional); (iii) vedação à

recompra dos CRI pelo emissor (i.e., pela companhia securitizadora) ou parte a ele relacionada e o

cedente ou originador (p.ex., instituiçâo financeira) nos 2 (dois) primeiros anos após a emissão

(salvo conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional); (iv) vedação à liquidação

antecipada dos CRI por meio de resgate ou pré-pagamento (salvo conforme regulamentação do
Conselho Monetário Nacional); (v) inexistência de compromisso de revenda assumido pelo

comprador; (vi) se existente o pagamento periódico de rendimentos, realização no prazo de, no

mínimo, 180 (cento e oitenta) dias; (vii) comprovação de que os CRI esteiam reBistrados em sistema

de registro, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas respectivas

áreas de competência (viii) procedimento simplificado que demonstre o compromisso de alocar os

recursos captados no pagamento futuro ou no reembolso de gastos, despesas ou dívidas
relacionados a projetos de investimento, inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e
inovação (em forma a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional); e (ix) o proieto de
investimento deve ser capaz de demonstrar que os gastos, despesas ou dívidas passíveis de
reembolso ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de
encerramento da oferta pública (artigo 1' e § 1e-8, da lei n' 12.431 de 24 de junho de 2011)

A mesma alíquota zero se estende também às cotas de fundos de investimento exclusivos parqy'

investidores não residentes que possuam no mínimo gs% (oitenta e cinco por cento) oo vator f
patrimônio líquido do fundo aplicado em cRt e outros tÍtulos previstos no artigo rs da tei Jp
l2.43ll2olL. o percentual poderá ser de 67% (sessenta e sete por cento) nos dois primeiros anos
a partir da oferta públicâ inicial das cotas constitutivas do patrimônio inicial do fundo.

§
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O regime privileBiado indicado acima não se aplica aos lnvestimentos estrangeiros 2689 oriundos

de país ou iurisdição com tributação favorecida (conforme descrito acima), hipótese em que os

lnvêstidores externos sujeitar-se-ão às mesmas regras de tributação previstas para lnvestidores

residentes ou domiciliados no Brasil (artigo 29, §1e, da Medida Provisória 2.158-35, 24 de agosto

de 2001, artigo 16, §2e, da Medida Provisória na 2.189-49/07, artigo 24 da Lei ne 9.430/96 e artigo

8e da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, artigo le, Lei ne 12.431, de 24 de junho de 2011 e artigo

17, Lei ne L2.U4, de 19 de julho de 2013). Haverá também incidência do tRpF à atíquota de 0,005%

(cinco milésimos por cento), como antecipação, no caso de operações realizadas em bolsas de

valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas, no Brasil (artigo 78 da Lei ns 8.98U95 c/c

artigo 2e, "caput" e §1e, da tei ne 11.033/04 e artigo 85, I e tt, da tnstrução Normativa ne

1s8s/201s).

É responsável pela retenção do IRRF a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos

ou a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o pagamento ou

crédito dos rendimentos ao beneficiário final (artigo 6e do Decreto-Lei ne 2.394, de 21 de dezembro

de 7987, e artigo 65, §8e, da Lei ne 8.981/95). As normas editadas pela 83 contêm regras

procedimentais relativas à retenção e recolhimento do IRRF em se tratando de operações com CRI

registrados para negociação no Sistema Nacional de Ativos (SNA), administrado e operacionalizado

pelâ 83.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento ou crédito dos rendimentos ao(s)

lnvestidores, ou da alienação do papel (artigo 65, §7e, da Lei ne 8.981/95), e o recolhimento do tRRF

deve ser realizado (i) na data da ocorrência do fato gerador, nos casos de rendimentos atribuídos a

residentes ou domiciliados no exterior e de pagamentos a beneficiários não identificados; (ii) até o

terceiro Dia Útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, nos casos de

aplicações financeiras (artigo 70, l, "b" , t, da Lei ne 11.196, de 21 de novembro de 2005).

No caso de CRI relacionados à captação de recursos destinados à implementação de projetos de

investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa,

desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo poder

Executlvo federal, os rendimentos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou

domiciliadas no País suieitam-se à incidência do imposto sobre a renda, exclusivamente na fonte,
às seguintes alíquotas: (i) 0% (zero por cento), quando auferidos por pessoa física; e (ii) 15% (quinze

por cento), quando auferidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, pessoa jurídica isenta ou optante pelo Regime Especial unificado de Arrecadação de

Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno porte (simples

Nacional) (artigo 2e, da tei ne 12.431, de 24 de junho de 2011 e artigo 17, Lei ns L2.844, de Lg de
julho de 2013). Nos termos do §7s, do anigo 2e, da Lei ne 12.431, de 24 de junho de 2011, os
rendimentos produzidos pelo cRr suieitam-se à alíquota reduzida acima, ,esro qr" o r"lo/
captado não seja alocado no projeto de investimento relacionado, sem prejuízo das murtt
aplicáveis ao emissor e ao cedente dos créditos originários (artigo 49, §9e, da lnstrução wormatir{a
ne 158s/2015)
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IOF/Câmbio. Regra geral, as operações dê 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 operaçôes

de câmbio relacionadas aos investimentos em CRl, estão sujêitas à incidência do IOFlCâmbio à

alíquota de O'% (zero por cento) no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto n.e

6.306, de 14 de dezembro de 2OO7, e alteraçôes posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do

IOF/Câmbio pode ser majorada até o 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.

toF ítulos . IOF/Títulos. As operações com CRI estão suieitas à alíquota zero do tOF/títulos,

conforme Decreto n.e 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer

caso, a alíquota do |OF/fítulos 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.

ribui o ao Pro rama d ln al- PIS e ara o Financiam uridade Social - COFIN

As contribuições para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas

jurídicas, assim entendido, o total das receitas na sistemática nãocumulativa, por estas auferidas,

independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

O total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em

conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ressalvadas

algumas exceções, como as receitas não-operacionais, decorrentes da venda de ativo não

circulante, classificados nos grupos de investimento, imobilizado ou intangível (artigos 2e e 3e da

Lei ne 9.718, de 27 de novembro de 1998, e artigo 1e da Lei ne 10.637, de 30 de dezembro de 2002,

conforme alterada, e da Lei n" 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada).

os rendimentos em cRl auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras, suieitas a tributação pelo

Pls e coFlNs na sistemática não-cumulativa, por força do Decreto ne g4z6l2ols, estão suieitas à

aplicação das alíquotas de 0,65% para pls e 4% para coFlNS, sobre receitas financeiras (como o
seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos em cRl). se a pessoa jurídica for optante
pela sistemática cumulativa, também não haverá a incldência do pls e da coFlNS sobre os

rendimentos em cRl, pois, nêssa sistemática, a base de cálculo é a receita bruta, e não a totalidade
das receitas euferidas (o que exclui a receita financeira). sobre os rendimentos auferidos por
lnvestidores pessoas físicas, não há incidência dos referidos tributos. 

//
Já as instituições do sistema financeiro sujeitam-se ao pls e coFlNs sob regime próprio, à alíqu/ta
total de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) sobre a receita brLta
subtraída dos custos de captação (Lei 9.701, de 17 de novembro de 199g, artigo 1e da Medida
Provisória ne 2.158-35/01 e artiBo 18 da let ne 10.684, de 30 de maio de 2OO3).
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A atual redação do artigo 18 da Medida Provisória ne 2.158-35/01 determina que o pagamento das

contribuições para o PIS e COFINS sejam efetuadas até o 20e (vigésimo) dia do mês subsequente ao

mês de ocorrência dos fatos geradores, pelas pessoas jurídicas referidas no §1e do artigo 22 da Lei

n" 8.212/799L (bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas

econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito

imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de

arrendamento mercantil, cooperatives de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização,

agentes autônomos de se8uros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e

fechadas); e até o 25e (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores, pelas demais pessoas ju rídicas, sendo certo que, se o dia do vencimento não for dia útil,

considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia útil que o anteceder.

Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituiçôes financeiras, sociedades de

seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada

fechadas, sociedades de capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e

câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento

mercantil, à exceção dos fundos de investimento, os rendimentos poderão ser tributados pela

COFINS, à alíquota de 4% (quatro por cento); e pelo PlS, à alíquota de 0,65oÁ (sessenta e cinco

centésimos por cento).

Cláusula 15 - FATORES DE RISCO

15.1. O investimento nos CRI envolve uma série de riscos que devem ser observados pelo potencial

adquirente dos CRl. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentações

específicas, entre outros, que sê relacionam à Emissora, à Cedente e às Garantidoras, às Garantias, aos

lmóveis e aos próprios CRl. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão

escritas neste Termo de Securiti2ação antes de tomar uma decisão de investimento. Exemplificamos abaixo,

de forma não exaustiva, alguns dos riscos envolvidos na aquisição dos CRI:

Fatores de Risco relativos à Emissora:

Risco da n o realizacão da cartêi de ativos A Emissora é uma companhie emissore de títulos
representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de créditos
lmobiliários através da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são

administrados separadamente. O Patrimônio Sêparado tem como principal fonte de recursos os Créditos
lmobiliários representados pelas CCl. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores
pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decoÍrentes
do presente CRl. Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a

custódia e administração dos Créditos lmobiliários representados pelas CCt e dos demais direitos I
acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia de Titulares de CRl, os titulares de úl
poderão deliberar sobre as novas normas de administração do patrimônio separado o, oo,a, o{,.
liquidação deste, que podêrá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora perante os

["

Titulares de CRl.
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Falência, recuoeracão iudicial ou ertra iudicial da Emissora . Ao longo do prazo de duração do presente CRl,

a Emissora poderá 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 os Créditos

lmobiliários representados pelas CCl, as CCl, as Garantias, o Fundo de Reserva e a Conta do Patrimônio

Separado, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
poderão afetar tais Créditos lmobiliários representados pelas CCl, as CCl, as Garantias e os recursos

oriundos do Fundo de Despesas e da Conta do Patrimônio Separado principalmente em razão da falta de
jurisprudência em nosso país sobre a plêna eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá impactar
negativamente no retorno de investimento espêrado pelo lnvestidor.

Orisinacão de Novos NeRócios ou Reducão da De manda por Certificados de Receb íveis lmobiliários. A

Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da dêmanda de

investidores pela aquisição dos certificados de recebíveis imobiliários de sua emissão. No que se refere aos

riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela

aquisição de certificados de recebíveis imobiliários. Por exemplo, alterações na legislação tributária que

resulte na redução dos incentivos fiscais para os investidores poderão reduzir a demanda dos investidores
pela aquisição de certificados de recebíveis imobiliários. Caso a Emissora não consiga identificar proietos

de securitização imobiliária atrativos para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de certificados de

recebíveis imobiliários venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada, afetando assim, as suas

emissões de certificados de recebíveis imobiliários, inclusive o presente CRl.

Manutencão do Reeist ro de ComDanhia Aberta A atuação da Emissora como Securitizadora de emissões

de certificados de recebíveis imobiliários depende da manutenção de seu registro de companhia aberta
junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM

em relação às companhias abertes, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando
assim, as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários, inclusive o presente CRl.

Crescimento da Emissora e de seu CaDital O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas

futuras exigências operacionais e manutênção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir
a precisar de fonte de Íinanciamento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital
no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o
desempenho da Emissora, afetando assim, es suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários,
inclusive o presente CRl.

A lmoortância de uma Eouioe Qualificada. A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a

sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevente sobre as
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora 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 seu
produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair nov
talentos poderia afeter a capacidade da Emissora de geração de resultado, afetando assim, as suas em
dê certificados de recebíveis imobiliários, inclusive o presente CRl.
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Não existe urisorudência firmada ace rc da securitizacão. Toda a arquitetura do modelo financeiro,e

econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações estipuladas através de

contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da

falta de tradição e.iurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação

financeira, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos lnvestidores, inclusive decorrentes

do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as disposições contidas nos Documentos da

Operação.

Verificacão da caoacidad da Cedente e, conforme o caso, das Garant idoras de honrar suas obrisacões. A

Securitizadora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade da Cedente

de honrar com as suas obrigações assumidas nos Documentos da Operação. A existência de outras

obrigações assumidas pela Cedente poderá comprometer sua capacidade de cumprir com o fluxo de

pagamentos dos Créditos lmobiliários.

Direitos dos Credo res da Emissora . A presente Emissão tem como lastro os Créditos lmobiliários

representados pelas CCl, os quais constituem Patrimônio Separado, junto com as CCl, as Garantlas, o Fundo

de Reserva e a Conta do Patrimônio Separado. A Lei ne 9.514 e a Lei ne 10.931 possibilitam que os Créditos

lmobiliários representados pelas CCI sejam segregados dos demais ativos e passivos da Emlssora. No

entanto, como se trata de uma legislação recente, ainda não há jurisprudência firmada com relação ao

tratamento dispensado aos demais credores da Emissora no que se refere a créditos trabalhistes, fiscais e
previdenciários, em face do que dispõe o artigo 76 da Medida Provisória ne 2.158-35/2001, podendo assim,

afetar as suas emissões de certificados de recebíveis imobiliários, inclusive o presente CRl.

PaÊamento Condicionado e Descontinuidade As Íontes de recursos da Emissora para fins de pagamento

aos lnvestidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pegementos dos Créditos lmobiliários
representados pelas CCI; e (ii) da excussão das Garantias e liquidação dos recursos oriundos do Fundo de

Reserva e da Conta do Patrimônio Separado. Os recebimentos oriundos des alíneas acima podem ocorrer
posteriormente às datas previstas para pagamento das obrigações do presente cRl, podendo causar

descontinuidade do fluxo de caixa esperado do presente CRl.

Ri 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 (iii) risco de falta de liquidez. A ocorrência de qualquer das situações descritas pode afetar negativamente
os CRl, causando prejuízos aos seus titulares.

Ri ributário: 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 Emissora ou pelos lnvestidores, inclusive relacionados a fatos passad

podem impactar adversamente a Íentabilidade finel dos lnvestidores nos CRl. Neste sentido, sem prejuÍ
da generalidade do risco ora apontado, eventual retorno da Contribuição provisória sobre Movimentaç o
Financeira - CPMF (que vigorou até le de janeiro de 2008) ou a criação de qualquer outro tributo incide
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira poderá
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impactar negativamente cada uma das movimentações financeiras abrangidas pelo fluxo da estÍutura de

securitização e impactar neBativamente os valores de amortização, remuneração ou resgate dos CRl.

Baixa Liquidez 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 dê que

existirá, no futuro, um mercado para negociação do presente CRI 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. Adicionalmente, os CRI da

presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários,

entre lnvestidores Qualificados, depois de decorridos 90 (noventa) meses da data dê subscrlção ou

aquisição dos CRI pelo respectivo Titular de CRl.

Risco de Ressate AnteciDado: O presente CRI estará sujeito, na forma definida neste Termo de

Securitização, a eventos de ResBate Antecipado. A ocorrência destes eventos poderá resultar em

diminuição do horizonte de investimentos dos Titulares de CRI dificuldades de Íeinvestimento por parte

dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI ou até mesmo em impossibilidade

de reinvestimento.

Quórum d deliberacão em Asse mbleia Geral de titulares dos CRt : As deliberações a serem tomadas em
Assembleias gerais de tituleres dos CRI são aprovadas, em alguns casos por maioria e, em certos casos,

exiBem quórum mínimo ou qualificado. o titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acataÍ
decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no
caso de dissidência do titular do CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia
Gera l.

Risco em Funcão de Disoensa de Resistro: A Emissão, distribuída nos termos da lnstrução CVM ne 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.

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 financeiro, econômico e jurídico
considera um conjunto de riBores 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 iurisprudência 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 lnvestidores em razão do
dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual.

Risco de não qam ento dos Créditos lmobiliários: Caso os recursos devidos em razão dos Créditos
lmobiliários não sejam pagos em conformidade com os Documentos da operação, o patrimônio separad/
poderá não ter recursos suficientes para pagamento dos varores devidos aos Titurares de cRr. (
Risco das Garantias: As Alienações Fiduciárias e as cessões Fiduciárias não terão sido aperfeiçoadas alé
integrallzação dos cRl, nos termos e condições dos referidos contratos. sendo assim, existe o risco de
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impossibilidade na completa constituição das Garantias, especialmente, mas sem se limitar, atrasos nos
re8istros dado a burocracia e exigências cartorárias. Não há como assegurar que, na eventualidadê da
execução das Garantias, o produto decorrente de tal execução será suficiente parâ o pagamento integrâl
dos valores devidos aos Titulares dos CRl, sendo que, nessa hipótese, os Titulares dos CRI poderão ser
preiudicados. Notadamente no que se refere (i) à Alienação Fiduciária de lmóveis Girassol, objetivará 50%
(cinquenta por cento) das unidades apuradas em estoque e será constituída em até 12 (doze) meses

contados a partir da Data de Emissão, ocorrendo, então, a substituição da Alienação Fiduciária de Ações
Girassol pela âlienação fiduciária destas unidades; (ii) à Alienação Fiduciária de tmóveis GRU, será

constituída em até 30 (trinta) dias após a averbação da construção do Empreendimento GRU, com a

consequente instituição e especificação do condomínio e abertura de matrículas próprias para as unidades
dele integrantes para que, então, se.ia apurado o número de unidades em estoque que serão alienadas
fiduciariamente, ocorrendo a substituição da Alienação Fiduciária de Quotas pela alienação fiduciária
destas unidades; e (iii) à Alienação Fiduclária de lmóvel Mário Ferraz, será constituída em até 12 (doze)

meses, contados a partir da Data de Emissão, ocorrendo a substituição da Alienação Fiduciária de Ações
Mário Ferraz pela alienação fiduciária desta unidade, conforme disposto no Contrato de Cessão. Em relação
às Cessões Fiduciárias de Recebíveis, os recebíveis oriundos dos respestivos instrumentos de venda e
compra serão depositados diretamente na Conta do Patrimônio Separado; quanto a esses recebíveis, é
importante salientar que os Empreendimentos, nos quais se localizam os imóveis objeto dos instrumentos
de venda e compra, estão submetidos ao regime de patrimônio de afetação, o que requer que os recursos
obtidos por meio das Debêntures sejam corretamente alocados e destinados pelas Devedoras à execução
dos citados emprêendimentos, sendo que, na hipótese de descumprimento desta obrigação por parte da
Devedora, a garantia poderá ser questionada, hipótese em que os Titurares dos cRr poderão ser
prejudicados.

Risco de lns ficiência e Garantias : Não há como assegurar que, na eventualidade da execução das
d

Garantias, o produto decorrente de tal execução será suficiente para o pagamento integral dos valores
devidos aos Titulares dos cRr, sendo que, nessa hipótese, os titurares dos cRr poderão ser prejudicados.

Ri laci ao o Lim d itori A auditoria realizada no âmbito da presente oferta teve
escopo limitado a certos aspêctos legais, não abrangendo todos os aspectos relacionados à cedente e
Garantidoras' A não realização de um procedimento completo de auditoria, em especial a não verificação
da regularidade dos rmóveis em reração à regisração ambientar e verificaçâo de antecessores, pode gerar
impactos adversos para o investidor e comprometer a reguraridade das Arienações Fiduciárias.

Possibilidade de liberacão e/ou substituicão de qarantias: os contratos de Alienação Fiduciária preveem
uma possibilidade de liberação de garantias ou mesmo de suas substituições, inclusive por outras garantias
de outras naturezas, o que pode resultar ne diminuição do valor total dos imóveis objeto das Alienações
Fiduciárias de rmóveis. Referida riberação ou substituição, bem como as consequentes arterações noscontratos de Alienação Fiduciária de lmóveis necessárias para refletir tal liberação ou substituição, poderão,1
ocorrer independente de quarquer manifestação favoráver dos Titurares de cRr nos termos d o, oorr rn|rl
da operação ou de quarquer arteração nos demais Documentos da operação (incruindo, ,.r;;;'f
limitando, às Cessões Fiduciárias). -- '"- t'

§

C



rLirAoo
SOR NO

0001536984
5'RTD OA CAPITAL

Risco da Formalizacã o do Lastro dos CRI : A emissão das Debêntures deverá atender aos critérios legais e

regulamentares estabelecidos para sua reBular emissão e formalização. Neste sentido, para a correta

formalizâção e transferência das Debêntures à Emissora, a Escriturâ de Emissão das Debêntures e o
Contrato de Cessão deverão ser registrados na competente junta comercial e no cartório de registro de

títulos e documentos da sede das Partes, respectivamente, sendo que, caso não sejam registrados, poderá

haver a contestação por terceiros de suas regulares constituições, causando prejuízos aos Titulares de CRl.

Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercâdos de atuação da Cedente e dos

Locatários, 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 CRl, alteração na

política econômica, decisões judiciais etc.

Cláusula 16 - DA PUBIICIDADE

L6.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRI (excetuados os atos e fatos relevantes

da administração ordinária da Securitizadora), bem como as convocações para as Assembleias de Titulares
de CRl, deverão ser veiculados somente na forma de avisos no jornal no qual a Emissora divulga suas

informações, obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares, sendo que todas as despesas com as

referidas publicações serão arcadas diretamente ou indiretamente pela Cedente com recursos que não
sejam do Petrimônio Separado, exceto no caso de inadimplemento da referida despesa pela Cedente.

76.2' A convocação para as Assembleias de Titulares de CRI mencionada no item 16.1 acima poderá ser
feita, alternativamente, mediante correspondência escrita enviada comprovadamente, por meio eletrônico
ou postagem, a cada Titular de cRl, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer meio de comunicação
cuja comprovação de recebimento seja possível, e desde que o fim pretendido seja atingido, tais como
envio de correspondência com aviso de recebimento, e correio eletrônico (e_mail).

16.3. As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário
serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sisteme de envio de
informações periódicas e eventuais da CVM.

Cláusula 17 - DO REGTSTRO DO TERMO

77.7. o rermo será entregue para rnstituição custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23
da tei n-o 10.931, para registÍo, nos termos da declaração constante do Anexo Vl ao presente Termo.

-\N
C'1
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18.1. Todas e qualsquer notificações, solicitações, autorizações e pedidos nos termos deste Termo

deverão ser feitos por escrito (ou por fax ou por mensagem eletrônica - e-mail) e serão considerados válidos

(a) conforme comprovados atrâvés de recibo assinado pelo destinatário, da entrega da notificação judicial

ou extrajudicial ou, no caso de envio por fac-símile ou entrega de correspondência, através do relatório de

transmissão ou comprovante de entrega; ou (b) quando realizadas por mensagem eletrônica (e-mail),

desde que o remetente receba confirmação do recebimento do e-mail pelo destinatário. As Partes se

obrigam a informar à parte contrária sobre qualquer alteração abaixo até 5 (cinco) Dias Úteis. Deverão ser

endereçados da seguinte forma:

Se para a Emissora:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.894 q.52
CEP 01451-902, São Paulo - SP

At.: Sr. Rodrigo Faria Estrada / Controladoria e BackofÍice

Telefone: 55 11 3062-6902

Correio eletrônico: roestrada@habitasec.com.br / monitoramento@ habitasec.com.br

Se Dara o Apente Fiduciário e lnstituicã o Custodiante

vóRTx DlsrRtBUrDoRA DE TÍTULos E vAtoREs MoBtLtÁRtos trDA.
Av. Brigadeiro Faria Lima, ne 2277, conjunto 202

Jardim Paulistano - São Paulo- SP

cEP 01452-000

At.: Flavio Scarpelli/Eugênia Queiroga

Telefone: Ll3030-7177

Correio eletrônico: agentefiduciario@vortxbr.com

cláusula 19 - DAS DtSpOStçÕES 6ERAts

19.1. 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 cRl em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da
Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncie aos
mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novaçâo ou modificação de quaisquer
outrâs obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante a
qualquer outro inadimplemento ou atraso.

19.2 o prêsente Termo de securitização é firmado em caráter irrevogáver e irretratáver, obriBando a

*1

partes por si e seus sucessores.

*«
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19.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados com

o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, medlante aprovação dos Titulares dos CRl,

atuando por seus representantes legais ou procuradores devidamente autorizados.

L9.4. As Partes reconhecem, desde já, que o presente Termo de Securitização constitui título executivo

extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, inclusive para os fins e efeitos dos artigos

815 e seguintes do Código de Processo Civil.

19.5. Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em

qualquer âspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui

contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

19.6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRI pelos prejuízos que lhes causar por culpa

ou dolo no exercício de suas funções.

Cláusula 20 - DA LEGtstAçÃo APUcÁvEL E DO FORo

20.1. Lesislacão: Os termos e condições deste Termo de Securitização devem ser interpretados de acordo

com a legislação vigente na República Federativa do Brasil.

20.2. Egtg: As Partes elegem o foro da cidede de São Paulo, Estado dê São paulo, como competente para

dirimir toda e qualqueÍ disputa decorrente do presente Termo de Securitização, renunciando a qualquer

outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Cessão em 3 (três) vias de
igual teor, forma e validade, na prêsença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 20 de dezembro de

(§\
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(Pógino de Assinoturo do Termo de Securitizoçõo de Crédítos lmobilíáÍios do 98s 5e e do 7s Emissõo de

Cenificodos de Recebíveis lmobiliáÍios do Hobítdsec Securitizodoro S.A- celebÍado em 20 de dezembro de

2077 )

HABITASEC SECURITIZADORA S,A.

1

.1,2 .-"-=. . ,/,<,/s
/2'/,.Lr-.- y' (/í_Z<i

2

Nome

Cargo:

*SOS RIBEIRO DO \ruI.E NETO

RG.14.85632t2
cPt.a082m 41 &07

Nome:

Ca r8o:
Rodrigo Faría Estrada

cPF O45.294.O47 -87
cl 09.835.866_GR.l
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(Página de Assindturo do Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliários do g8e Sé e do 7e Emissõo de

CertiÍicodos de Recebíveis lmobiliários do Hobitosec Securitizodora S.A. celebrodo em 20 de deembro de

20L7 )

vÓRTx DISTRIBUIDoRA DE TÍÍUtos E vALoREs MoBILIÁRI

2I

Nome: Marina de OliveiÍa e PaÃella

CPF: 290.319 598-63

Ca rBo:

Testemunhas:

Nome:

CouFla Boígoílv€

Nome:

Cargo:

Nome:

RG:

Flávio ScarPelli Souza

cPF .293.224 so8-27

Mara Cristina Lima
RG:23.í99.9i7-3

CPF:148.236.208-28

21

RG

CPFlMF:

RG:í9'896'765'2
cPF:'15,.7í6'178á7

z
CPFlMF:

5'Oficirl d. RegirtÍo d. Tilulos e Do.um.rlos e

Civil de PG&!o. JuÍídicr d. C.pihl - CNPJ: 18.404.7s3l0001-28

PÍü|, dr Silvs Perciri Zrcctrotr - Oficitl Tilultr
R.$ 3.929,82 Protocolado e prenotado sob o n. 1.546.U8 em
R$ 1.116,89 2U06l2018 e regisúado, hoje, em microfilme

p$ 764,46 sob o n. l'536.984, em Úfulos e documentos.

R$ 206,83 são Paulo, 21 de junho de 2018

Emol.

Estàdo

Ipesp
R. Gvll
T. JusUçá

M, Públlco

Iss

RS 269,71

R$ 188,64

R$ 82,36

Tobl R$ 6.5s8,71

dê Olivsira - Oouglas Loureílço R F

&



MtcR(,FILíÚADO
SOR N"

ANEXO r - DESCRTçÃO DA CCt

0001556984
50 RTD DA CAPI TAL

CÉDUTA DE cRÉDITo IMoBItÉRIo LOCAL E DATA DE EMISSÃO:
São Paulo, SP, 20 de dezembro de 2017

sÉRrE UNICA NUMERO uPc 12-01 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSORA

RAZÃO SOCIAL: HAEITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF: 09.304.427 /OOO7-58

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Feria 1ima,2.894 cj.52
CEP 01451-000 CIDADE São Paulo UF SP

2. INSTITUIçÃO CUSTODtAT,TTE

RAzÃo socIAL: vóRIx oISTRIBUIDoRA DE TíTUTos E vALoREs MoEIuÁRIos ITDA.

CNPJ/MF: 22.610.500/0001.88

ENOEREçO: Avenida Brigadeiro Faria Lima,2277, coniunto 202

CEP 01452-000 CIDADE São Paulo UF SP

s. vAroR Dos cRÉDtTos tMoBiuÁRtos : RS 24.33 1.067,67 (vinte e quatro milhões e trezentos e trinta e um mil
e sessentâ e sete reais e sessenta e sete centavos )

,-)
\

3. DEVEDORA9

RAáo socIAT: UPcoN sPE 18 EMPREENDIMENTos IMoEITIÁRlos 5.A.

CNPJ/MF: 17. 147.991/0001-32

ENDEREçO: Avenida das Nações Unides, 12.399, Edifício Landmerk Na ções Unidas, Conjuntos 218 e 228
CEP 04578-000 CIDADE São Paulo UF SP

RAZÃO socIAL: UPcoN sPE 21 EMPREENDIMENTos IMoBItIÁRIos s.A.

cNP t / MF : L7.7 07.7 64 / O0O7-14

ENDEREçO: Avenida das Nações Unidas, 12.399, Edifício Lândmark Nações Unidas, Conjuntos 218 e 228
CEP 04578-000 CIDADE São Paulo UF SP

4. TÍTUTO

Escritura de Emissão das Debêntures, para aplicação no desenvolvimento dos êmpreendimentos descritos na
Cláusula Quartâ das Escrituras de Emissão de Debêntures , descritos no item 6 abaixo

6. tDENTtFICÂçÃO DOS EMpREENDTMEÍ{TOS

Nome do êmpreendimento "Condominio Upcon Hotel Guarulhos ,,

Endereço Rua Pedro de Toledo,977
CEP 07140-000 CIDADE Guarulhos UF SP

Cânório dê Retistro de lmóveis 2e Cartório de Registro de tmóveis de Guarulhos, Estado de São paulo

Mâtrícula 133.008

Unidedes
co no od m o seÍa mco to 7or rretopo oc 2m 00p ud en sa U id da se

uta omon as oh ertel sfa e 1 mu a nu d da e a tôu omn â a de age ga gem
tides dnâ ea cx us ma ne te à au ard ed e tcu os

reendlmento
Participeção da Dêvedorâ no

10O% (incorporadora e proprietária)

62
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Ípo de investimento (construção,
aquisiÉo etc.)

Construção de empreendimento hoteleiro

Nome do empreendimento "Edifício Residencial Upcon ltacema"

Endereço Rua ltacema, 65

CEP 04530-050 CIDADE São Paulo UF SP

CartóÍio de Redstro de lmóveis 4e Cartório de Registro de lmóveis de São Paulo, Estado de São Paulo

Matrícula t87.346

Unldades
O condomínio será composto por 1 torre com 43 (quarenta e três) unidades
autônomas.

Participeção da Devedore
Empreendimento

no
10O% (incorporadora e proprietária)

Tlpo de investimênto (coníÍuÉo,
aquisição êtc.l

Construção de êmpreendimento residencial

T.CONDrçõES DE EMTSSÃO

7,7, PRAZO TOTAL 60 (sessentâ) meses, contados e artir da Datâ de Emissão

7,2. VALOR DE PRINCIPAL
RS 24.331.067,67 (vinte e quatro milhões e trezentos e trinta e
um mil e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos

7.3. ATUALIZAçÂOMONETÁRIA
Mensal, de âcoÍdo com â variação mensal do lpCA,/lBGE, ou
outro índice que venha a substituí-lo, nos termos das Escrituras
de Emissão de Debêntures.

7.4, JUROSREMUNERATÓRIOS
Juros remuneratórios calculados à taxa de juros eÍetiva de
9,5000% (nove inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, na
forma das Escrituras de Emissão de Debêntures.

7.5. DATA DE VENCIMENTO FINAT 20 de dezembro de 2022

7.6. PAGAMENTO ANTECIPADO

As Debêntures, representadas pela CCt, poderão ser pârcial ou
integralmente amortizadas antes do vencimento final da CCl,
conforme deÍinido na Cláusule 8.1das Escrituras de Emissão de
Debêntures.

7.7. ENCÁRGOSMORATÓRIOS:

Multa moratória de 2% (dois por cento),.iuros de morâ de 1%
(um poí cento) ao mês, ou fração, elém da etualização
monetária reÍerida ecima, com cálculo pro roto die, se
necessário.

7.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE

AMORÍIZAÇÃO E JUROS:

Mensal, nos termos da Escritura dê Emissâo de Oebêntures.

7.9. PRIMEIRO PAGAMENTO DE JUROS
20 de janeiro de 2018

PAGAMENTO OE

AMORTIZA O E JUROS

7.70, PRIMEIRO
20 de janeiro de 2018

7.11. GARANTIAS o conta com garantia rêal imobiliária. Conforme
estipulado (1) na Escriturâ de Emissão de Debêntures ltacema,
os Créditos lmobiliários ttacema contâm com (A) Aval; e (B)
cessão fiduciária dos direitos creditórios, principais e
acessórios, detidos pela SpE 18, decorrentes de contratos de
compra e venda ou qualquer que seja a forma contratual
adotâda, incluindo promessa de compra e venda, compra e
venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, entre outras,
firmados com os adquirentes das unidades autônomas do
Empreendimento ttacema (,,Recebíveis ltacema,,); e (2) n
Escritura de Emissão de Debêntures GRU, os Crédito
lmobiliários GRU contam com (A) Aval; e (B) cessão fiduciári

A CCI nã

a

acessórios, detidos ouncipais edos direitos creditórios

{-
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serem detidos pelâ SPE 21, decorrentes de contÍatos de
compra e venda ou qualquer que seja a forma contratual
adotada, incluindo promessa de compra e venda, compra e
venda com pacto âdjeto de alienação fiduciária, entre outras,
firmados ou a serem firmados com os adquirentes das unida de§

/ento GRU ("Recebíveis GRU")âutônomas do Empreendim

\
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Tabela de Amortizacão
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Período Data
% de Amortização

(rAil

0 20/ L2/2017

7 20lOt/2OL8 0,3848

2 20/0212078 0,3892

3 20/O312078 o,3418

4 20/0412078 o,4025

5 20105/2078 0,5035

6 20/06/2OL8 0,1916

7 2O/O712078 -0,2683

8 20/O8/2078 -0,2696

9 20l09/2078 0,0698

10 20h0/20t8 -0,1809

11 20l77l2OL8 -0,0282

72 2017212078 -0,3063

13 20lOtl2079 7,747 6

L4 20/02l2OL9 7,7922

15 20/0312079 1,8194

16 20/O4/2079 1,8869

77 20losl20L9 1,9378

18 20l06/2079 L,9706

19 20l07/2079 2,0463

20 20/08/2019 2,1050

27 20/0912079 2,7447

22 20l L0l2019 2,2307

23 20/7712019 2,2989

24 20/ r212079 2,2707

25 20107/2020 2,44L6

26 20/o2/2020 2,5277

20/03/2020 2,5815

28 20/O4/2O2O 2,6958

29 20/Os/2020 2,7975

30 20/06/2O2O 2,8662

31 20/07 /2020 3,0072

32 20/08/2020 3,t776
33 20/09/2020 3,2725

34 20/70/2020 3,3752
35 20/17/2020 3,5196

36 20/7212020 3,M79
37 20/otl2027 3,8341

t-
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39 2010312027 4,1800

40 20lMl2027 4,4342

47 20/Os/2O2r 4,6752

42 20/06/2021 4,8992

43 20lll l2O2L 5,2354

44 20l08/2027 5,5666

45 20109/2027 s,889s

46 20h0/2027 6,3s87

41 20lttl202t 6,8420

48 20/t2/2021 6,9813

49 20/07/2022 I,0727

50 20/0212022 8,?76?

51 20/0312022 9,6163

52 20/04/2022 10,8064

53 20lOsl2022 72,2071

54 20/0612022 13,9007

55 20/01/2022 16,3954

56 20/08/2022 19,7595

51 20l09/2022 24,6278

58 20ltO/2022 33,16s1

59 20177/2022 49,9993

60 2017212022 100,0000

MtC R()FILMADc)
S.rR N"

38 20l02l2027 4,O772
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ANEXO lll

Declaracão da Companhia Securitizadora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora com sede na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.894 cj. 52, CEP 01451-000,, inscrita no CNpJ/MF sob o

ne 09.304.427 /OO01-58, nêste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora,'), para fins de

atender o que prevê o item 15 do anexo lll da lnstrução CVM n.e 414, na qualidade de Emissora da oferta

pública dos certificados de recebíveis imobiliários ("eBl") da 98a Série da 1e Emissão ("Emissão") da Habitasec

Securitizadora S.A., DECLARA, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto com a CM Capital

Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de coordenador líder, com Vórtx

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na quâlidade 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 informaçôes prestadas no

Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 98a Série da 1e Emissão de Certificados de Recebíveis

lmobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. celebrado nesta data.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017

?z*;záa
HABITASEC SECURITIZA

I9RCoS RISE|RO 00 rlAlL! NEIo
RG. {4.058.32$2

cPF.308200.418{7

Rodrigo Faria Estrada
cPF O45.294.047_87
o 09.835.866_GRJ

MTCROÊr
sôRLMAOO

No
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ANEXO IV

Declaracã o do Coordenador Líder

CM CAPITAI MARKETS DISTRIBUIDORA DE TíIUtOS E vAtORES MOBltlÁRtOS LTDA., instituiçâo financeira

integrante do sistema de distrlbuição de valores mobiliários, com sede na cidade e estado de São Paulo, na

Rua Gomes de Carvalho, 1.195,4e andar, Vila Olímpia, CEP 04547-000, neste ato representada na forma de

seu Estatuto Social, para fins de atênder o que prevê o item 15 do anexo lll da lnstrução CVM ne 414, na

qualidade de coordenador líder da oferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários ("CRl") da 98a

Série da 1" Emissão ("Emissão") da Habitasec Securitizadora S.A. ("Emissora"), declara, para todos os fins e

efeitos, que verificou, em coniunto com a Emissora, e com Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Ltda., 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 pâra assegurar a veracidade, consistência,

correção e suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da

Emissão.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017.

CM CAPITAT MARKETS DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VATORES MOBITIÁRIOS TTDA.

MICROFILít,IAOO
SOB r9o

0001556984
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ANEXO V

Declaracão do Agente Fiduciário

vóRTx DISTRIBUIDoRA DE Thutos E vAtOREs MoBluÁRtos [TDA., instituição financeira, com sede na

CidadedeSãoPaulo,EstadodêSãoPaulo,naAv.BrigadeiroFariaLima,ne22TT,conjunto2O2,CepOl452-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato

social ("Agente Fiduciário"), para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo lll da lnstrução CVM ne 414,

na qualidade de Agente Fiduciário no âmbito da oferta pública dos certificados de recebíveis imobiliários

("CRl") da 98a Série da 1a Emissão ("Emissão") da Habitesec Securitizadora S.A. ("Emissora,,), declara, para

todos os fins e efeitos, (i) que verificou, em conjunto com a Emissora, com a CM capital Markets Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 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, correçâo e suficiência das informações prestadas no Termo de

Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão; e (ii) a inexistência de situação de conflito de interesses

que impeça o Agente Fiduciário de exercer sua função.

São Paulo, 20 dê dezembro de 2017

RTX DI DORA DE T ros E vA TTDA.
Marina de Ol;ve nella Flávio Scarpelli Souza
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ANEXO VI

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBIUÁR|O5 LTDA., instituição financeira, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima , ne 2277 , coniunto ZO2, Cep Ot45Z-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato

social, na qualidade de lnstituição Custodiante ("lnstituicão Custodiante" ), nomeada nos termos do

"lnstrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliário, sem Garantia Real lmobiliária, sob a

Forma Escritural e Outras Avenças", da série única, Número UPC 12-01, firmado em 20 de dezembro de 2017

com a HABTTASEC SECURITIZADORA S.4., companhia securitizadora com sede na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.894 ci. 52, CEP 01451-000,, inscrita no CNpJ/MF sob o

ne 09.3O4.427/OOO1-58 ("Escritura de Emissão de CCl"), DECIARA, que em 20 de dezembro de 2017 procedeu

(i) nos termos do §4e do artigo 18 da Lel 10.931, a custódia da Escriture dê Emissão de ccl, e (ii) nos termos

parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931, o registro do Termo de Securitização de Créditos tmobiliários da

98e Série da 1' Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec SecuÍitizadora S.4., detado de

20 de dezembro de 2017, e sobre as quais a Securitizadora instituiu o REGIME FIDUCtÁRlO, conforme Cláusula

9e do Termo de Securitizeção.

São Paulo, 20 de dezembro de 2017.
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Marina de Oliveira e Paõella
CPF: 290.319.598-63
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Outras emissões dê títulos e valores mobiliários Emissora com particiDacão do Asentê Fiduciário

Nos termos da instrução CVM Ne 583 de 20 de dezembro de 2015, em seu Artigo 6e, Parágrâfo 2e, o Agente Fiduciário

identificou que pÍesta serviços de âgente fiduciário nas seguintes emissões:

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 68i Série da 1r Emissão

Emissora Habitasec Securitizedora S.A

Valor Total da Emissão Rs 22.400.000,00

Taxa de Juros IPCA,/IBGE + 10,50% aa

Quantidade 22.400

Data de Emissão 17 de agosto de 2016

Dâta de Vencimento 1.7 de agosto de 2020

Garantias

Aval; Cessão Fiduciaria ;Alienaçao Fiduciariâ de tmóveis;

Fundo de Liquidez; Fundo de Obras; Regime Fiduciario;

Patrimonio Separado

Resgate Antecipado Nos termos da Cláusula 7.1.2 do Termo de Securitizâção

Amortização Nos termos da Cláusula 7.1 do Termo de Securitização

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 70e SeÍie dâ 1ê Emissão

Emissora Habitâsec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão Rs 200.00o.000,00

Taxa de Juros

CDI + 100%

2,40%

Quântidade 200.000

Data de Emissão 21 de novembro de 2016

Data de Vencimento 25 de novembro de 2019

Garantias Alienação Fiduciâria de euotas
Resgate Antecipado N/A

Amortização Nos termos da Clausulê 5.3 do TS

Enquadrâmento Adimplente

Certificâdos de Recebiveis tmobiliários da 71i Série da 1ê Emissao
Emissora Habitasec Securitizedora S.A

ValorTotalda Emissão Rs 31.250.000,00

Taxâ de Juros IPCA/IBGE + 8,29% a.a

Quantidade 31.250

{-
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Data de Emissão 7 de novembro de 2016

Data de Vencimento 03 de novembro de 2031

Garantias

Cessão Fiduciarie de Direitos Creditorios;

AF de fração ideal;

AF cotas

Resgate Antecipado N/A

Amortização Nos termos da Clausula 5.1 do Termo de Securitização

Enquadremento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 72! Serie da 1r Emisseo

Emissora Habitasec Securitizâdore S.A

VâlorTotalda Emissão Rs 31.2s0.000,00

Taxa de Juros IPCA/IBGE + 8,29% â.a

Quantidade 31.250

Date de Emissão 7 de novembro de 2016

Data de Vencimento 03 de novembro de 2031

Gerantias

Cessão Fiduciârie dê Direitos Creditorios;

AF de fração ideal;

AF cotas

Resgate Antecipado

Amortizeção Nos termos da Clausula 5.1 do Termo de Securitize çao
Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebiveis tmobiliários da 74e Série da 1e Emissão

Emissora Habitasec Securitizedora S.A

Valor Total da Emissão Rs 6s.000.000,00

Taxa de Juros L13% Ot

Quantidade 65.000

Datâ de Emissão 8 de mâio de 2017

Datê de Vencimênto 25 de maio de 2020

GaÍantias

AF Quotas

CF Recebiveis

CF direitos

C*
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Resgate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Amortização Nos teÍmos da Clausula 6.1 do TS

Enquâdramento Adimplente

Certificâdos de Recebiveis lmobiliários da 75r Série da 1Ê Emissão

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão
Rs 13.1s0.000,00

Taxa de Juros IPCA/IBGE+10,50% aa

Quantidade 13.150

Data de Emissão 30 de Novembro de 2016

Data de Vencimento 30 de Novembro de 2020

Gerantias

Alienação Fiduciaria de Quotas; Alienação Fiduciária de

lmóvel, Promesse de Alienação Fiduciaria de tmóvel e a

Promessa de Cessão Fiduciâria de Recebíveus lmobiliarios

Resgate Antecipado

Amortização Nos termos da Clausula 5 do Ts

Enquadramento Adimplente

CeÍtificados de Recebiveis lmobiliários da 76, Série da 1ê Emissão

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da Emissão Rs 2s.000.000,00

Taxa de Juros

cDt + 100%

6% ae

Quântidade 25.000

Data de Emissão 15 de dezembro de 2016

Data de Vencimento 22 de junho de 2020

Garantias

Não há garantias constituídas no CRt. Não obstante, foram

constituídas em favor da Emissora para garantir as

obrigações assumides pela DevedoÍa na Cédula de Crédito

Bancário, as seguintes gârantias: (1) a Alieneção Fiduciária

de Ações; (2) a Alienação

Fiduciária de Cotas; (3) a Cessão Fiduciárie; (4) a Alienação

Fiduciária de Bens tmóveis; ê (5)

o Avel.

te Antecipado N/A

Amortização

Enquedramento Adimplente

Certificedos de Recebiveis lmobiliários da 83r Seri e da 1ê Emissão
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Emissora Hâbitasec Securitizâdora S.A

Valor Total da Emissão Rs 6.200.000,00

Taxa de Juros IPCA/IBGE + 72Yo a.a

Quantidade 6.200

Oata de Emissão 07 de julho de 2017

Datâ de Vencimento 15 de julho de 2024

Garentias

Alieneção Fiduciária de Ações, â Alienação Fiduciárie de

Ações - SPE SJC e o Contrato de Cessão Fiduciáriâ de Conta

Centralizadora;

Res8ate Antecipado Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Amortizâção Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários dâ 84e Série da 1e Emissão

Emissora Habitasec Securiti2adora S.A

Valor Total de Emissão Rs 100.000.000,00

Tâxa de Juros 100% CDI + 1,8% a.a

Quantidade 100

Data de Emissão 16 de maio de 2017

Data de Vencimento 17 de maio de 2021

Gerântias AF de imoveis

Resgate Antecipado Nos termos dê Clausula 5.1 do TS

Amortizâção Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Enquadramento Adimplente

Certificâdos de Recebiveis lmobiliários da 86r Série da 1! Emissão

Emissora Hebitasec Securitizadora S.A

ValorTotalda Emissão Rs 60.000.000,00

Texa de Juros IGP-M + 1.2% a.a

Quantidade 60.000

Dâta de Emissão 9 de agosto de 2017

Oata de Vencimento 20 de agosto de 2022

Garantias

Coobrigação, a Fiança, a Alienação Fiduciária de Ações e â

Cessão Fiduciária

Resgete Antecipado Nos termos da Clausula 10.1 do TS

Amortização Nos termos da Clausula 10.1 do TS

Enquâdramento Adimplente

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 89r Série da 1a Emissão

Emissora Habitasec Securitizadora S.A

(."
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ValorTotal dâ Emissão Rs 6.200.000,00

Taxa de Juros IPCAIIRGÊ + 72% a.a

quantidade 6.200

Data de Emissão 07 de julho de 2017

Data de Vencimento 15 de.iulho de 2024

Garantias

são: Alienação Fiduciáriâ de Ações, a Alienação Fiduciária

de Ações - SPE SJC e o Contrato de Cessão Fiduciária de

Conta Centralizadorâ;

Resgate Antecipâdo Nos termos da Clausula 6.1 do TS

Amortização Nos termos da Cleusula 6.1 do TS

Enquâdramento Adimplente

dos de Recebiveis lmobiliários da 95? série de 1e EmissãoCertifice

Habitâsec Securitizadora S.AEmissora

Rs 7.4s8.000,00ValorTotalda Emissão

9oÁ a.aÍaxa de Juros

7.458Quantidede
28 de setembro de 2017Data de Emissão

09 de julho de 2021Data de Vencimento

NãO háGarantias

Nos termos da Clausula 6.1 do TsResgâte Antecipado

Nos termos da Clausulâ 6.1 do TSAmorti2ação

AdimplenteEnquadramento

Certificados de Recebiveis lmobiliários da 96r Série da 1e Emissão

Habitâsec Securiti2adora S.AEmissora

Rs 120.00o.000,00ValorTotalda Emissão

100% cotTaxa de luros

120.000Quantidade

01de novembro de 2017;Datâ de Emissão

23 de novembro dê 2020Data de Vencimento

NãO háGarantias

Nos termos da Clausula 6.1 do TsResgate Antecipado

Nos termos da Clâusula 6.1 do TSAmortização

AdimplenteEnquadramento
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