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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

la. Emissão - 33a e 34a Séries

Pelo presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da ia Emissão,
33a e 34a Séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários, de um lado, na
qualidade de Emissora,

HABITASEC SECURITIZADORA S.A, sociedade com escritório na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nO 2.947, piso
superior, Pinheiros, CEP 05401-350, inscrita no CNPJ/MF sob nO
09.304.427/0001-58, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 35.300.352.068, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada
"Securitizadora" ou "Emissora" ou "Cessionária";

e, de outro lado, na qualidade de Agente Fiduciário e Instituição Custodiante,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nO4.200, Bloco 04, Sala
514, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 17.343.682/0001-38, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designado "Agente
Fiduciário" e "Instituição Custodiante", conforme o caso.

Doravante, Securitizadora e Agente Fiduciário serão denominados, individual e
indistintamente, como "Parte" e, conjuntamente, apenas como "Partes".

CONSIDERANDO QUE:

a) A Expansion II Participações Ltda., sociedade empresária limitada,
inscrita no CNPJ sob o nO12.807.901/0001-79, com sede social na
Avenida Santos Dumont, 2122, sala 2009, Bairro Aldeota, Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará ("Expansion II") celebrou Contratos
Particulares de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária
para Entrega Futura ("Promessas de Compra e Venda Green Club I") e
Instrumentos Particulares de Contratos de Compra e Venda de Imóvel,
Integrante do Loteamento Green Club Residence- Pindoretama, com
Pagamento Parcelado do Preço, Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em
Garantia e Outras Avenças ("Contratos de Compra e Venda Green Club I"

- 3 de 76 -



e, quando em conjunto com as Promessas de Compra e Venda, apenas,
"Contratos de Comercialização Green Club I"), por meio dos quais
comercializou unidades imobiliárias autônomas do empreendimento
imobiliário denominado "Green Club I", realizado na forma de
loteamento, regulado pela Lei nO6.766, de 19 de dezembro de 1979
("Lei nO6.766179"), com memorial descritivo e demais documentos
exigidos pelo artigo 18 da referida Lei registrado no R-10 da matrícula
nO219 do 20 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pindoretama,
Estado do Ceará ("Empreendimento Green Club I");

b) A Expansion lI! Participações Ltda., sociedade empresária limitada,
inscrita no CNPJ sob o nO12.821.549/0001-26, com sede social na Av.
Santos Dumont, nO. 2.122 / sala 2010, Bairro Aldeota, Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, ("Expansion II!") celebrou Contratos
Particulares de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária
para Entrega Futura ("Promessas de Compra e Venda Green Club I!", e,
quando em conjunto com Promessas de Compra e Venda Green Club I,
as "Promessas de Compra e Venda") e Instrumentos Particulares de
Contratos de Compra e Venda de Imóvel, Integrante do Loteamento
Green C/ub Residence - São José de Ribamar, com Pagamento Parcelado
do Preço, Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras
Avenças ("Contratos de Compra e Venda Green Club I!" e, quando em
conjunto com os Contratos de Compra e Venda Green Club I, apenas,
"Contratos de Compra e Venda"), por meio dos quais comercializou
unidades imobiliárias autônomas do empreendimento imobiliário
denominado "Green Club I!", realizado na forma de loteamento, regulado
pela Lei nO6.766/79, com memorial descritivo e demais documentos
exigidos pelo artigo 18 da referida Lei registrado no R-07 da matrícula
nO41.459 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José de
Ribamar, Estado do Maranhão ("Empreendimento Green Club I!");

c) com o intuito de financiar a construção dos Empreendimentos (assim
entendidos o Empreendimento Green Club I e o Empreendimento Green
Club I! quando mencionados em conjunto), Expansion I! e Expansion I!I
tomaram empréstimos com Domus Companhia Hipotecária
("Domus"), nos termos dos Instrumentos Particulares de Contrato de
Financiamento Imobiliário para Construção e Desenvolvimento de
Empreendimento Imobiliário e Outras Avenças ("Contratos de
Financiamento"), celebrados em 16 de agosto de 2013, os quais foram
garantidos por cessão fiduciária constituída sobre parte dos direitos
creditórios oriundos das Promessas de Compra e Venda ("Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios");
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d) na qualidade de titulares de créditos imobiliários decorrentes (i) dos
Contratos de Financiamento e (ii) da comercialização das unidades
autônomas ("Lotes") integrantes dos Empreendimentos, incluindo
principal, acessórios, garantias, privilégios, prerrogativas, direitos e
ações, incluindo eventuais indenizações em razão de rescisão contratual,
conforme descrito no Anexo I, exceto as parcelas de eventual crédito
concedido pela Expansion II e pela Expansion III para os Adquirentes
relativo aos custos de impostos de transmissão (ITBI) e taxas cartorárias
de registro dos Contratos de Compra e Venda ("Parcelas Não Cedidas"),
Domus, Expansion II e Expansion III emitiram 353 (trezentas e
cinqüenta e três) Cédulas de Crédito Imobiliários ("CCls" e,
individualmente, "CCI"), conforme as respectivas Escrituras de Emissão
de CCls abaixo definidas, mediante as quais Domus, Expansion II e
Expansion III vincularam os Créditos Imobiliários às CCls, nos temos da
Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004 ("Lei nO10.931/04");

e) os Créditos Imobiliários serão pagos em parcelas mensais e
consecutivas, na forma descrita no Anexo III desse Termo, que considera
o fluxo de pagamento conforme previsto nesta data e sujeito a
alterações em virtude de amortizações antecipadas por parte dos
Adquirentes; e

f) em 16 de agosto de 2013, as referidas CCls foram cedidas à
Securitizadora, mediante a celebração de Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários, Sem Coobrigação e Outras
Avenças e Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos
Imobiliários, Com Coobrigação e Outras Avenças ("Contratos de
Cessão"), e formam o lastro necessário à emissão dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários ("CRls") ora formalizada pela Securitizadora;

RESOLVEM as Partes formalizar o presente Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários, doravante denominado simplesmente "Termo", o qual
será regido de acordo com os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
INSTRUMENTOS

DAS DEFINIÇÕES, ESTRUTURAS E

1.1. Os termos e os instrumentos abaixo listados, incluindo aqueles
constantes na cláusula 3.1, terão, no singular ou no plural, os significados que
Ihes são aqui atribuídos quando iniciados com maiúscula no corpo deste
instrumento e descrevem os termos e demais condições da presente emissão:
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(a) "Administradora de Créditos": Habix Gestão de Negócios e
Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nO12.656.124/0001-09,
que será responsável pela administração dos Créditos
Imobiliários lastro dos CRIs, e das garantias vinculadas ao lastro
dos CRIs, durante a vigência desses ativos, nos termos do
Contrato de Administração de Créditos;

(b) "Adquirentes": compradores dos Lotes e devedores dos Contratos
de Comercialização, podendo ser pessoas naturais e/ou
jurídicas;

(c) "Agência de Rating": LF Rating;

(d) "Agente Fiduciário": PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS EVALORESMOBILIÁRIOS, qualificado no preâmbulo;

(e) "Anexos", quando em conjunto "Anexo I", "Anexo II", "Anexo III"
e "Anexo IV": respectivamente, (i) Lista de CCIs - Descrição dos
Créditos Imobiliários, (ii) Declaração da Instituição Custodiante
para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei nO10.931/04,
(iii) Fluxo financeiro de amortização dos CRIs; (iv) Declarações
da Securitizadora, do Agente Fiduciário e do Coordenador Líder
da Oferta, referentes à verificação da legalidade e ausência de
vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações prestadas;

(f) "Boletins de Subscrição": Os boletins de subscrição por meio dos
quais os investidores subscreverão os CRIs e formalizarão sua
adesão aos termos e condições deste Termo;

(9) "CCIs": a CCI - Contrato de Financiamento, as CCIs - Contratos
de Promessas de Compra e Venda e as CCIs - Contratos de
Compra e Venda, emitidas nos termos da Lei 10.931/04, assim
consideradas em conjunto;

(h) "CCIs - Contratos de Financiamento": CCI - Contrato de
Financiamento Expansion II e CCI - Contrato de Financiamento
Expansion III, quando consideradas em conjunto;

(i) "CCI - Contrato de Financiamento Expansion II": 1 (uma) Cédula
de Crédito Imobiliário, emitida pela Domus com garantia real, I

sob a forma escritural, indicada e relacionada no Anexo I do ,/\\"
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presente Termo, por meio do Instrumento Particular de Emissão
de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma Escritural,
com Garantia Real, de acordo com as normas previstas na Lei
10.931/04, em 16 de agosto de 2013 e registradas junto à
CETIP, representativas da totalidade dos créditos imobiliários
originados no Contrato de Financiamento - Expansion lI;

(j) "CCI - Contrato de Financiamento Expansion IlI": 1 (uma)
Cédula de Crédito Imobiliário, emitida pela Domus com garantia
real, sob a forma escritural, indicada e relacionada no Anexo I do
presente Termo, por meio do Instrumento Particular de Emissão
de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma Escritural,
com Garantia Real, de acordo com as normas previstas na Lei
10.931/04, em 16 de agosto de 2013 e registradas junto à
CETIP, representativas da totalidade dos créditos imobiliários
originados no Contrato de Financiamento - Expansion lII;

(k) "CCIs - Contratos de Promessa de Compra e Venda": CCIs
Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion II e CCIs
Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion lII, assim
consideradas em conjunto;

(I) "CCIs - Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion
lI": Cédulas de Crédito Imobiliário, emitidas pela Expansion II
sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural, indicadas e
relacionadas no Anexo I do presente Termo, por meio do
Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
Integral, Sob a Forma Escritural, Sem Garantia Real, de acordo
com as normas previstas na Lei 10.931/04, em 16 de agosto de
2013 e registradas junto à CETIP, representativas da totalidade
dos créditos imobiliários originados nos Contratos de Promessa
de Compra e Venda Expansion Il:

em) "CCIs - Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion
IlI": Cédulas de Crédito Imobiliário, emitidas pela Expansion III
sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural, indicadas e
relacionadas no Anexo I do presente Termo, por meio do
Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
Integral, Sob a Forma EscrituraI, Sem Garantia Real, de acordo
com as normas previstas na Lei 10.931/04, em 16 de agosto de
2013 e registradas junto à CETIP, representativas da totalidade
dos créditos imobiliários originados nos Contratos de Promessa
de Compra e Venda Expansion lII;
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(n) "CCls - Contratos de Compra e Venda": CCls - Contratos de
Compra e Venda Expansion II e CCls - Contratos de Compra e
Venda Expansion III, assim consideradas em conjunto;

(o) "CCls - Contratos de Compra e Venda Expansion II": Cédulas de
Crédito Imobiliário que venham a ser emitidas pela Expansion II
com garantia real imobiliária, sob a forma escritural, a serem
dadas como pagamento do Contrato de Financiamento -
Expansion II, as quais servirão para troca do lastro da CCI -
Contrato de Financiamento Expansion II, por meio do
Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
Integral, Sob a Forma EscrituraI, Com Garantia Real, de acordo
com as normas previstas na Lei 10.931/04, e que serão
registradas junto à CETIP, representativas dos créditos
imobiliários originados nos Contratos de Compra e Venda
Expansion II;

(p) "CCls - Contratos de Compra e Venda Expansion III": Cédulas de
Crédito Imobiliário que venham a ser emitidas pela Expansion III
com garantia real imobiliária, sob a forma escritural, a serem
dadas como pagamento do Contrato de Financiamento -
Expansion III, as quais servirão para troca do lastro da CCI -
Contrato de Financiamento Expansion III, por meio do
Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário
Integral, Sob a Forma EscrituraI, Com Garantia Real, de acordo
com as normas previstas na Lei 10.931/04, e que serão
registradas junto à CETIP, representativas dos créditos
imobiliários originados nos Contratos de Compra e Venda
Expansion III;

(q) "CAM/CCBC": o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá:

(r) "CETIP": CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS, instituição
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a
prestação de serviços de custódia escritural de ativos e
liquidação financeira, com sede no Município do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nO230,
11° andar, CEP20031-170;

(5) "Cedentes": Domus Companhia Hipotecária, Expansion II
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Participações Ltda. e Expansion III Participações Ltda.;

(t) "Cessionária": Habitasec Securitizadora S.A., qualificada no
preâmbulo;

(u) "Condições Precedentes": Condições previstas na cláusula 3.2
dos Contratos de Cessão de Créditos, que devem ser
previamente atendidas para que as Cedentes façam jus ao
pagamento do valor da cessão pela Emissora;

(v) "Conta Vinculada": Conta corrente integrante do Patrimônio
Separado, de titularidade da Securitizadora, de nO 96.617-9,
agência nO0262, banco Itaú Unibanco S/A;

(w) "Conta de Livre Movimentação Expansion II": Conta corrente, de
titularidade da Expansion II, de nO 32596936, agência nO 127,
banco Citibank S/A;

(x) "Conta de Livre Movimentação Expansion III": Conta corrente, de
titularidade da Expansion III, de nO 32596944 , agência nO 127,
banco Citibank S/A;

(y) "Contrato de Administração de Créditos": Contrato de Prestação
de Serviços de Administração de Carteira de Créditos, celebrado
em 16 de agosto de 2013, entre a Securitizadora, a
Administradora de Créditos e Expansion II e Expansion III, as
duas últimas na qualidade de intervenientes;

(z) "Contratos de Cessão de CCI": Contrato de Cessão de CCI -
Contrato de Financiamento Expansion II, Contrato de Cessão de
CCI - Contrato de Financiamento Expansion III, Contrato de
Cessão de CCI - Contratos de Promessa de Compra e Venda
Expansion II e Contrato de Cessão de CCI - Contratos de
Promessa de Compra e Venda Expansion III, assim considerados
em conjunto.

(aa) "Contrato de Cessão de CCI - Contrato de Financiamento
Expansion II": Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Créditos Imobiliários, Sem Coobrigação, e Outras Avenças
celebrado entre a Domus e a Securitizadora, em 16 de agosto de
2013, mediante o qual foram cedidos os créditos imobiliários
originados no Contrato de Financiamento Expansion II,
representados pela CCI - Contrato de Financiamento Expansion
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lI;

(bb) "Contrato de Cessão de CCI - Contrato de Financiamento
Expansion lII": Instrumento Particular de Contrato de Cessão de
Créditos Imobiliários, Sem Coobrigação, e Outras Avenças
celebrado entre a Domus e a Securitizadora, em 16 de agosto de
2013, mediante o qual foram cedidos os créditos imobiliários
originados no Contrato de Financiamento Expansion IlI,
representados pela CCI - Contrato de Financiamento Expansion
IlI;

(cc) "Contratos de Cessão de CCI - Contratos de Promessa de
Compra e Venda Expansion lI": Instrumento Particular de
Contrato de Cessãode Créditos Imobiliários, Com Coobrigação, e
Outras Avenças celebrado entre a Expansion II e a
Securitizadora, em 16 de agosto de 2013, mediante os quais
foram cedidos os créditos imobiliários originados nos Contratos
de Promessa de Compra e Venda Expansion lI, representados
pelas CCls - Contratos de Promessa de Compra e Venda
Expansion lI;

(dd) "Contratos de Cessão de CCI - Contratos de Promessa de
Compra e Venda Expansion IlI": Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários, Com Coobrigação, e
Outras Avenças celebrado entre a Expansion III e a
Securitizadora, em 16 de agosto de 2013, mediante os quais
foram cedidos os créditos imobiliários originados nos Contratos
de Promessa de Compra e Venda Expansion III, representados
pelas CCls - Contratos de Promessa de Compra e Venda
Expansion lII;

(ee) "Contratos de Comercialização": os Contratos de Compra e Venda
e os Contratos de Promessas de Compra e Venda, quando
denominados conjuntamente nesse Termo;

(ff) "Contratos de Compra e Venda": os Contratos de Compra e
Venda Expansion II e os Contratos de Compra e Venda
Expansion lII, por meio dos quais os Lotes foram alienados;

(99) "Contratos de Compra e Venda Expansion II": os Instrumentos
Particulares de Contratos de Compra e Venda de Imóvel,
Integrante do Loteamento Green Club - Pindoretama, com
Pagamento Parcelado do Preço, Pacto Adjeto de Alienação
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Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrados por
Expansion II com os respectivos Adquirentes, por meio dos quais
os Lotes do Empreendimento Green Club I foram alienados;

(hh) "Contratos de Compra e Venda Expansion III": os Instrumentos
Particulares de Contratos de Compra e Venda de Imóvel,
Integrante do Loteamento Green Club - São José de Ribamar,
com Pagamento Parcelado do Preço, Pacto Adjeto de Alienação
Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrados por
Expansion III com os respectivos Adquirentes, por meio dos
quais os Lotes do Empreendimento Green Club II foram
alienados;

(i i) "Contratos de Promessa de Compra e Venda": os Contratos de
Promessa de Compra e Venda Expansion II e os Contratos de
Promessa de Compra e Venda Expansion IlI, por meio dos quais
os Lotes foram alienados para entrega futura;

(jj) "Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion lI"; os
Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda de
Unidade Imobiliária para Entrega Futura, celebrados por
Expansion II com os respectivos Adquirentes, por meio dos quais
os Adquirentes se comprometeram a comprar os Lotes do
Empreendimento Green Club I;

(kk) "Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion IlI": os
Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda de
Unidade Imobiliária para Entrega Futura, celebrados por
Expansion III com os respectivos Adquirentes, por meio dos
quais os Adquirentes se comprometeram a comprar os Lotes do
Empreendimento Green Club II;

(11) "Contrato de Distribuição": Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços
Restritos, sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, Sem Garantia Real, da
33a Série da ia Emissão da Securitizadora, celebrado em 16 de
agosto de 2013 entre a Emissora e o Coordenador Líder, por
meio do qual a Emissora contratou o Coordenador Líder para
realizar a distribuição pública dos CRls nos termos das Instruções
CVM nO 414/04 e 476/09;
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Expansion lI! nos termos do Contrato de Cessão de CCI -
Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion I! e
Contrato de Cessão de CCI - Contratos de Promessa de Compra
e Venda Expansion II!, pela qual a Expansion I! e I!I são
obrigadas pela existência, validade e adimplência dos créditos
objeto das referidas cessões, nos termos do artigo 295 do Código
Civil Brasileiro, até que, cumulativamente, (i) o TVO seja obtido
pelos Empreendimentos e (ii) Contratos de Promessa de Compra
e Venda correspondentes a 80% (oitenta por cento) do Valor de
Emissão dos CRI, devidamente atualizados e considerando os
pagamentos de principal realizados, sejam convertidos em
Contratos de Compra e Venda. Durante a vlqêncla da
Coobrigação, a Expansion I! e Expansion I!I obrigam-se a, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento de notificação,
substituir os Contratos de Promessas de Compra e Venda por
outros Contratos de Promessa de Compra e Venda, em caso de
resilição unilateral, distrato, rescrsao ou resolução e
inadimplemento por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;

(nn) "Coordenador Líder": Gradual Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nO
50, 50, 60 e 70 andares, inscrita no CNPJ sob o nO
33.918.160/0001-73 ;

(00) "Créditos Imobiliários": Os direitos creditórios decorrentes da
celebração (i) do Contrato de Contrato de Financiamento
Expansion I! e do Contrato de Financiamento Expansion I!I,
incluindo principal, acessórios, garantias, privilégios,
prerrogativas, direitos e ações, bem como, mas não se limitando
a, eventuais indenizações, consubstanciados nas CCI - Contratos
de Financiamento e (ii) dos Contratos de Comercialização,
incluindo principal, acessórios, garantias, privilégios,
prerrogativas, direitos e ações, bem como, mas não se limitando,
eventuais indenizações por rescisão contratual, desapropriação
dos Imóveis, seguros e taxa de administração de créditos,
consubstanciados nas CCIs - Promessas de Compra e Venda e
CCIs - Contratos de Compra e Venda, relacionadas no Anexo I do
presente Termo, exceto as Parcelas Não Cedidas;

(pp) "CRls": CRIs Sênior e CRIs Subordinados, assim considerados em
conjunto;
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(qq) "CRIs Sênior": Certificados de Recebíveis Imobiliários integrantes
da 33a Emissão, ia Série de CRIs da Securitizadora, os quais
têm preferência no pagamento em relação aos CRIs Subordinado
e vinculados a este Termo, de emissão exclusiva das companhias
securitizadoras, considerados como valor mobiliário pela
Resolução CMN nO2.517/98;

(rr) "CRIs Subordinado": Certificados de Recebíveis Imobiliários
integrantes da 34a Emissão, ia Série de CRIs da Securitizadora,
os quais são subordinados ao pagamento dos CRIs Sênior e às
despesas do Patrimônio Separado. Os CRIs Subordinado serão
subscritos por Expansion II e Expansion III, como forma de
pagamento de parte do preço de cessão dos créditos
representados pela CCI - Contratos de Promessa de Compra e
Venda à Securitizadora;

(ss) "Custodiante": PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORESMOBILIÁRIOS, qualificada no preâmbulo;

(tt) "CVM": Comissão de Valores Mobiliários;

(uu) "Data de Aniversário": considera-se data de aniversário o dia 10
de cada mês, sendo a primeira Data de Aniversário o dia 10 de
setembro de 2013;

(vv) "Data de Emissão": a data de emissão dos CRIs objeto da
presente Emissão, correspondente, para todos os efeitos legais, a
16 de agosto de 2013;

(ww) "Dia Útil": é aquele onde há expediente bancário em qualquer
uma das cidades de Fortaleza, do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

(xx) "Documentos da Emissão": Os Contratos de Cessão de CCI; as
Escrituras de Emissão de CCIs; o presente Termo; os Contratos
de Comercialização; os Contratos de Financiamento, os Boletins
de Subscrição; o Contrato de Distribuição, o Contrato de Medição
de Obras e o Contrato de Administração de Créditos, quando
mencionados em conjunto;

(yy) "Emissão": as presentes 33a e 34a Séries, da ia Emissão de CRIs
da Emissora, que será realizada nos termos da Instrução CVM
nO414/04 e da Instrução CVM nO476/09, sendo a 33a Série
correspondente aos CRIs Sênior e a 34a Série correspondente
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aos CRIs Subordinado;

(zz) "Empreendimento Green Club I": empreendimento imobiliário
denominado "Green Club I", realizado pela Expansion II na forma
de loteamento, regulado pela Lei nO6.766/79, com memorial
descritivo e demais documentos exigidos pelo artigo 18 da
referida Lei, registrado no R-10 da matrícula nO219 do 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Pindoretama, Estado do
Ceará;

(aaa)"Empreendimento Green Club II": empreendimento imobiliário
denominado "Green Club II", realizado pela Expansion III na
forma de loteamento, regulado pela Lei nO6.766/79, com
memorial descritivo e demais documentos exigidos pelo artigo 18
da referida Lei, registrado no R-07 da matrícula nO41.459 do
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José de
Ribamar, Estado do Maranhão;

(bbb) "Escrituras de Emissão de CCI": Escrituras de Emissão de CCI -
Contrato de Financiamento, Escrituras de Emissão de CCIs -
Contratos de Promessa de Compra e Venda e Escrituras de
Emissão de CCIs - Contratos de Compra e Venda, assim
consideradas em conjunto;

(ccc) "Escrituras de Emissão de CCIs - Contratos de Compra e Venda":
Escrituras de Emissão de CCIs - Contratos de Compra e Venda
Expansion II e Escrituras de Emissão de CCIs - Contratos de
Compra e Venda Expansion III;

(ddd) "Escrituras de Emissão de CCIs - Contrato Compra e Venda
Expansion II": Instrumento Particular de Emissão de Cédula de
Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma Escritural, Com Garantia
Real, a ser celebrada no momento de Troca do Lastro da CCI -
Contrato de Mútuo Expansion II;

(eee)"Escrituras de Emissão de CCIs - Contrato Compra e Venda
Expansion III": Instrumento Particular de Emissão de Cédula de
Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma Escritural, Com Garantia
Real, a ser celebrada no momento de Troca do Lastro da CCI -
Contrato de Mútuo Expansion III;

(fff) "Escritura de Emissão de CCI - Contratos de Financiamento":
significa a Escritura de Emissão de CCI - Contratos de
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Financiamento Expansion II e a Escritura de Emissão de CCI -
Contratos de Financiamento Expansion III, consideradas
conjuntamente;

(999) "Escritura de Emissão de CCI - Contratos de Financiamento
Expansion lI": significa o Instrumento Particular de Emissão de
Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma EscrituraI,
Com Garantia Real, celebrada em 16 de agosto de 2013, entre
Domus e Custodiante;

(hhh) "Escritura de Emissão de CCI - Contratos de Financiamento
Expansion IlI": significa o Instrumento Particular de Emissão de
Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma EscrituraI,
Com Garantia Real, celebrada em 16 de agosto de 2013, entre
Domus e Custodiante;

(iii) "Escritura de Emissão de CCIs - Contratos de Promessa de
Compra e Venda": significa a Escritura de Emissão de CCIs -
Contratos de Promessa de Compra e Venda Expansion II e a
Escritura de Emissão de CCIs - Contratos de Promessa de
Compra e Venda Expansion lII, consideradas conjuntamente;

(jjj) "Escritura de Emissão de CCIs - Contratos de Promessa de Compra
e Venda Expansion II": Instrumento Particular de Emissão de
Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma EscrituraI,
Sem Garantia Real, celebrada em 16 de agosto de 2013, entre
Expansion II e Custodiante;

(kkk)"Escrituras de Emissão de CCIs - Contratos de Promessa de
Compra e Venda Expansion III": Instrumento Particular de
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, Sob a Forma
Escritura I, Sem Garantia Real, celebrada em 16 de agosto de
2013, entre Expansion lI! e Custodiante;

(111) "Eventos de Vencimento Antecipado": Conforme definido na
Cláusula 23.1 deste Termo;

(mmm) "Fundo de Reserva": montante inicial de R$ 1.718.613,38 (um
milhão, setecentos e dezoito mil, seiscentos e treze reais e trinta
e oito centavos) correspondente à parte dos preços de cessão
devidos pela Emissora à Expansion II e à Expansion IlI, nos
termos dos Contratos de Cessão de Créditos - Expansion II e
Expansion lII, as quais serão mantidas na Conta Vinculada para
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composição do Fundo de Reserva. O Fundo de Reserva será
destinado ao pagamento das obrigações indicadas na cláusula
11.1 (a) a (c), na hipótese de insuficiência de recursos originados
do pagamento dos Créditos Imobiliários para o cumprimento das
referidas obrigações;

(nnn) "IGPM": Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;

(ooo)"Instrução CVM nO28/83": texto consolidado da Instrução CVM
nO28/83, de 23 de novembro de 1983, com as alterações
introduzidas pelas Instruções CVM nO123/90, 490/11 e 519/12;

(ppp) "Instrução CVM nO 400/03": texto consolidado da Instrução
CVM nO400/03, de 28 de dezembro de 2003, com as alterações
introduzidas pelas Instruções CVM nO429/06; 442/06; 472/08;
488/10; 507/11; 525/12 e 528/12;

(qqq) "Instrução CVM nO 409/04": texto consolidado da Instrução
CVM nO409/04, com as alterações introduzidas pelas Instruções
CVM nO 411/04; 413/04; 450/07; 456/07; 465/08; 512/11;
522/12 e 524/12;

(rrr) "Instrução CVM 414/04": texto consolidado da Instrução CVM nO
414, de 30 de dezembro de 2004, com as alterações introduzidas
pelas Instruções CVM nO443/06 e CVM nO446/06.

(555) "Instrução CVM 476/09": texto consolidado da Instrução CVM nO
476, de 16 de janeiro de 2009, com as alterações introduzidas
pelas Instruções CVM nO482/10, 488/10 e 500/11;

(ttt) "Juros Remuneratórios": a taxa de juros remuneratórios aplicável
aos CRIs, conforme discriminado nesse Termo;

(uuu) "Lei nO6.385/76": Lei nO6.385, de 07 de dezembro de 1976;

(vvv) "Lei n.o 6.404/76": Lei nO6.404, de 15 de dezembro de 1976;

(www) "Lei nO6.766/79": Lei nO6.766, de 19 de dezembro de 1979;

(xxx)"Lei nO9.307/1996": A Lei nO9.307, de 23 de setembro de
1996;

- 16 de 76 -

(yyy) "Lei nO10.931/04": Lei nO10.931, de 02 de agosto de 2004;



(zzz) "Lotes": unidades autônomas residenciais integrantes dos
Empreendimentos, objeto dos Contratos de Comercialização,
inerentes à presente Emissão, as quais se encontram descritas
nas Escrituras de Emissão de CCls;

(aaaa) "Mês k": o mês imediatamente anterior ao mês da última Data
de Aniversário ou Emissão, inclusive;

(bbbb) "Montante do Financiamento Imobiliário": montante de
R$ 12.611.753,21 (doze milhões, seiscentos e onze mil,
setecentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos)
referente aos valores dos mútuos concedidos pela Domus para
Expansion I! e Expansion I!I, nos termos dos Contratos de
Financiamento;

(cccc) "Oferta": a presente oferta pública dos CRls Sênior, realizada
com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476/09;

(dddd) "Parcelas Não Cedidas": as parcelas de eventual crédito
concedido pela Expansion I! e pela Expansion Ill para os
Adquirentes, relativo aos custos de impostos de transmissão
(ITBI) e taxas cartorárias de registro dos Contratos de Compra e
Venda, que não compõem o Patrimônio Separado.

(eeee)"Patrimônio Separado": patrimônio constituído pelos Créditos
Imobiliários, representados pelas CCls, após a instituição do
regime fiduciário. O Patrimônio Separado não se confunde com o
patrimônio comum da Emissora, e se destina exclusivamente à
liquidação dos CRls a que está afetado, bem como ao pagamento
dos respectivos custos de administração e de obrigações fiscais;

(ffff) "Período de Arrecadação": o período compreendido entre os dias
1° a 30 de cada mês;

(9999) "Regime Fiduciário": o regime fiduciário instituído nesse
Termo, na forma do artigo 90 e seguintes da Lei 9.514/97, sobre
os Créditos Imobiliários representados pelas CCls, que passam a
se sujeitar às seguintes condições: (i) constituem Patrimônio
Separado, que não se confunde com o da Securitizadora; (ii)
rnanter-se-ão apartados do patrimônio da Securitizadora até que
se complete o resgate de todos os títulos da série a que estejam
afetados; (iii) destinam-se exclusivamente à liquidação dos
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títulos a que estiverem afetados, bem como ao pagamento dos
respectivos custos de administração e de obrigações fiscais; (iv)
estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da
Securitizadora; (v) não são passíveis de constituição de garantias
ou de excussão por quaisquer dos credores da Securitizadora,
por mais privilegiados que sejam; (vi) só responderão pelas
obrigações inerentes aos títulos a eles afetados;

(hhhh) "Resolução CMN nO 2.517/98": Resolução nO2.517, de 29 de
junho de 1998, editada pelo Conselho Monetário Nacional;

(iiii) "Servicer": significa a HABITAFÁCIL PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nO
09.228.637/0001-04, com sede na Av. Nove de Julho, 4.939, cj.
31, bairro Jardim Europa, São Paulo - SP, CEP 01407-200,
responsável pelos serviços de administração, acompanhamento,
Back-up eletrônico e gestão dos CRI;

(jjjj) "Termo": o presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários; e

(kkkk) "TVO": Termo de Verificação de Obra, a ser expedido,
respectivamente, pela Prefeitura Municipal de Pindoretama - CE e
de São José do Ribamar - MA, após a conclusão das obras dos
Empreendimentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. A Emissora, realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a
vinculação dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCIs, aos CRIs da
33a e 34a Séries da ia Emissão, correspondentes aos CRIs Sênior e CRIs
Subordinado, respectivamente, conforme as características descritas na
cláusula terceira abaixo.

2.1.1. As características dos Créditos Imobiliários vinculados a este
Termo, tais como identificação dos Adquirentes, valor devido, Lote a
que estão vinculados, indicação e condições pertinentes ao respectivo
Cartório de Registro de Imóveis, encontram-se descritos e
individualizados no Anexo I deste Termo.

2.1.2. Os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo
encontram-se representados por CCIs, com e sem garantia real,
emitidas pelas Cedentes sob a forma escritural, na forma da Lei n"
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10.931/04.

2.1.3. A vinculação dos Créditos Imobiliários ao presente Termo e,
consequentemente, ao Patrimônio Separado, não será, de qualquer
forma, afetada ou prejudicada por ocasião da conversão das Promessas
de Compra e Venda nos respectivos Contratos de Compra e Venda,
ainda na hipótese de os Adquirentes optarem por realizar o pagamento
à vista dos créditos imobiliários oriundos dos Contratos de
Comercialização, com recursos próprios ou por meio de financiamento
imobiliário perante instituição financeira.

2.1.4. As Escrituras de Emissão de CCls encontram-se devidamente
depositadas junto à Instituição Custodiante, nos termos do §4° do
artigo 18 da Lei n? 10.931/04.

2.2. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo, será
registrado na Instituição Custodiante das CCls, nos termos do artigo 23,
parágrafo único, da Lei nO 10.931/04, através da declaração que constitui o
Anexo II a este Termo.

2.3. A Emissora declara que foram vinculados, ao presente Termo, Créditos
Imobiliários de sua titularidade, no valor nominal total de R$ 46.592.468,58
(quarenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) na data de emissão dos
CRls, que foram cedidos por meio dos Contratos de Cessão de CCls.

2.4. Pelas cessões dos Créditos Imobiliários, a Cessionária pagará às
Cedentes, uma vez atendidas as Condições Precedentes, o valor certo e
ajustado de R$ 35.639.773,55 (trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e
nove mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), a
ser pago na forma dos Contratos de Cessão de Créditos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CRIs SÊNIOR E SUBORDINADO

3.1. Com lastro nos Créditos Imobiliários, representados pelas CCls, serão
emitidos os CRls que possuem as seguintes características:

"Emissão": ia emissão.

"Séries": 33a e 34a séries.

"Valor Total da Emissão": R$ 34.372.267,51(trinta e quatro milhões,
trezentos e setenta e dois mil, duzentos e
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sessenta e sete reais e cinqüenta e um
centavos).

"Quantidade de CRIs 91 (noventa e um).
Sênior":

"Valor Nominal Unitário CRIs R$ 302.173,78 (trezentos e dois mil, cento e
Sênior": setenta e três reais e setenta e oito centavos).

"Quantidade de CRIs 22 (vinte e dois).
Subordinado":

"Valor Nominal Unitário CRIs R$ 312.475,16 (trezentos e doze mil,
Subordinado": quatrocentos e setenta e cinco reais e

dezesseis centavos).

"Valor Global da 33a Série - R$ 27.497.814,01 (vinte e sete milhões,
CRIs Sênior": quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos

e quatorze reais e um centavo).

"Percentual Global da 33a 80% (oitenta por cento) da Emissão.
Série - CRIs Sênior":

"Valor Global da 34a Série - R$ 6.874.453,50 (seis milhões, oitocentos e
CRIs Subordinado": setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta

e três reais e cinquenta centavos).

"Percentual Global da 34a 20% (vinte por cento) da Emissão.
Série - CRIs Subordinado":

"Local e Data de Emissão": Para todos os efeitos legais, São Paulo, 16 de
agosto de 2013 de 2013.

"Prazo de Amortização": 123 (cento e vinte e três) meses, a partir da
Data de Emissão.

"Índice de Atualização IGPM;
Monetária":

"Juros Remuneratórios": A taxa de juros aplicável aos CRIs será de
7,75%(sete inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano (taxa efetiva),
calculados conforme previsto na cláusula
quinta abaixo.

"Periodicidade de Pagamento Mensal.de
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Amortização, Atualização
Monetária e Juros
Remuneratórios":

"Regime Fiduciário": Sim.

"Datas de Vencimento": Os dias 10 de cada mês, a partir de 16 de
agosto de 2013.

"Vencimento Final": 10 de dezembro de 2023.

"Taxa de Amortização": Conforme a tabela de amortização contida no
Anexo III deste Termo, que representa o fluxo
de pagamento dos CRI estimado nesta data e
que poderá sofrer alterações em virtude de
Amortizações Extraordinárias conforme
previsto neste Termo.

"Sistema de Registro e CETIP.
Liquidação Financeira"

"Garantias": (i) Regime Fiduciário; (ii) Fundo de Reserva;
( iii) subordinação dos CRls Subordinados; e
(iv) cessão fiduciária dos créditos dos
Contratos de Promessa de Compra e Venda
que garantem as CCls - Contratos de
Financiamento.

"Distribuição dos CRls Distribuição pública com esforços restritos, na
Sênior": forma da Instrução CVM 476/09, nos termos

da cláusula quarta do presente Termo.

"Distribuição dos CRls Os CRls Subordinado serão subscritos por
Subordinado": Expansion II e Expansion III, privadamente.

3.2. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRls pela
Emissora, desde que se tenha verificado o adimplemento dos Créditos
Imobiliários, incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória de 2%
(dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização
monetária pelo mesmo índice dos CRls, conforme o disposto neste Termo,
desde a data da mora até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata
die.

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO E DO PREÇO DE SUBSCRIÇÃO
E INTEGRALIZAÇÃO
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4.1. Os CRIs serão depositados para negociação na CETIP. Os CRIs Sênior
serão distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder, instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM 476/09. Os CRIs Subordinado serão subscritos por
Expansion Ir e Expansion IIr, nos termos dos respectivos Boletins de
Subscrição, mediante processo de colocação privada, não regulada pela CVM.

4.2. A Oferta está automaticamente dispensada de registro de distribuição na
CVM, nos termos do artigo 60 da Instrução CVM nO476/09.

4.2.1. A Oferta é destinada apenas a investidores que atendam às
características de investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da
Instrução CVM nO 409/04, observando que: (i) todos os fundos de
investimento serão considerados investidores qualificados, mesmo que
se destinem a investidores não-qualificados; e (ii) as pessoas naturais
ou jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM
nO409/04 deverão subscrever ou adquirir, no âmbito da Oferta, valores
mobiliários no montante mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).

4.2.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nO 476/09, os
CRIs Sênior da presente Oferta serão ofertados a, no máximo, 50
(cinquenta) investidores e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 20
(vinte) investidores.

4.2.3. Os CRIs Subordinado serão subscritos por meio da celebração
dos Boletins de Subscrição, os quais indicarão a forma e prazo de
integralização, bem como conterão declaração expressa dos
investidores atestando que estão cientes de que:

(a) a Oferta não foi registrada na CVM; e

(b) os CRIs Sênior ofertados estão sujeitos às restrições de
negociação previstas na Instrução CVM nO476/09.

4.3. A Oferta será encerrada quando da subscrição e integralização da
totalidade dos CRIs Sênior pelos investidores, ou a exclusivo critério da
Emissora, o que ocorrer primeiro.

4.3.1. Em conformidade com o artigo 80 da Instrução CVM nO476/09, o
encerramento da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à
CVM, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do seu encerramento,
devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da
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pagina da CVM na rede mundial de computadores e conter as
informações indicadas no anexo I da Instrução CVM nO476/09.

4.3.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses
contados da data de seu início, o Coordenador Líder deverá realizar a
comunicação prevista no subitem acima, com os dados disponíveis à
época, complementando-o semestralmente até o seu encerramento.

4.4. Os CRIs Sênior da presente Emissão somente poderão ser negociados
nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de transcorridos
90 (noventa) dias da data de subscrição ou aquisição dos CRls Sênior pelos
investidores.

4.4.1. Os CRIs Sênior da presente Emissão somente poderão ser
negociados entre investidores qualificados, a menos que a Emissora
obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput
do artigo 21 da Lei nO 6.385/76 e da Instrução CVM nO 400/03 e
apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação
aplicável.

4.5. Observado o item acima, os CRIs Sênior poderão ser negociados nos
mercados de balcão organizado e não organizado, devendo a Emissora
cumprir o disposto no artigo 17 da Instrução CVM nO476/09.

4.6. A integralização dos CRIs Sênior será em moeda corrente nacional, à
vista, na data a ser informada pela Emissora nos Boletins de Subscrição, pelo
preço de integralização, conforme definido neste Termo.

4.7. A integralização dos CRIs Subordinado ocorrerá por compensação, sendo
as cotas dos CRIs Subordinados entregues à Expansion II e Expansion III em
pagamento de parte do preço pela cessão dos créditos imobiliários oriundos
dos Contratos de Promessa de Compra e Venda, representados pelas CCIs -
Contratos de Promessas de Compra e Venda, à Securitizadora. Não haverá,
portanto, nessa hipótese, transferência de recursos financeiros.

4.8. O preço de integralização de cada um dos CRIs será correspondente ao
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão acrescido de atualização
monetária e dos Juros Remuneratórios, conforme previsto na cláusula quinta
abaixo, calculados pro rata die, desde a Data de Emissão até a data de sua
efetiva integralização, e reduzido de eventuais amortizações que possam vir a
ocorrer durante esse período, sendo admitido ágio ou deságio em razão das
condições de mercado vigentes à época da integralização.
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4.9. A integralização dos CRIs Sênior será realizada observando-se os
procedimentos estabelecidos pela CETIP ou mediante crédito em conta
corrente de titularidade da Emissora.

CLÁUSULA QUINTA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR COM
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E
AMORTIZAÇÃO

5.1. O cálculo do saldo devedor unitário dos CRIs, com atualização monetária,
será realizado da seguinte forma:

VNa = VNe x C

onde:

VNa = valor nominal unitário atualizado calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNe = valor nominal unitário da emissão ou saldo do valor nominal
unitário após a amortização, pagamento ou incorporação de juros, se
houver, o que ocorrer por último. Valor calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

c = Fator da variação mensal do IGPM, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

t (... rVlT.C "-= --:t~'1

NIk= valor do número índice do IGP-MjFGV, referente a dois meses
anteriores ao mês relativo à Data de Pagamento. Exemplo: se a data de
pagamento for no mês de outubro, utilizar-se-é o IGP-MjFGV referente
ao mês de agosto, que geralmente é divulgado no final de agosto.

Nik-l= Valor do número índice do IGPM, divulgado no mês anterior ao
Mês k;
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dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior e data de cálculo, sendo "dcp" um
número inteiro;

dct = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou última data
de pagamento, conforme o caso, exclusive,conforme as datas indicadas
no Anexo III deste Termo, e a próxima data de pagamento, inclusive,
sendo "dct" um número inteiro. Exclusivamente para o primeiro
pagamento em 10/09/2013 será considerado dct igual a 31 .

5.1.1. O primeiro pagamento dos CRIs Sênior ocorrerá em 10 de
setembro de 2013.

5.1.2. O primeiro pagamento dos CRIs Subordinado ocorrerá em 10 de
setembro de 2013, havendo incorporação dos Juros Remuneratórios a
partir de tal data.

5.2. O cálculo dos Juros Remuneratórios deverá observar o seguinte:

J = VNa x (FatorJuros - 1)

onde:

J, = Valor unitário dos Juros Remuneratórios acumulados dos CRIs na
data de atualização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

VNa = valor nominal unitário atualizado calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

Fator Juros = Fator de Juros calculado com 9 (nove) casas decimais,
com arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir:

{
dCP}30 dcl

FatordeJuros = [ (i + 1)360 ]

onde:

i = taxa de Juros Remuneratórios dos CRIs, conforme definido no
item 3.1;
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dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão dos CRls ou a
data de pagamento de juros ou incorporação de juros imediatamente
anterior e a data de cálculo, sendo dcp um número inteiro;

dct = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou última data
de pagamento, conforme o caso, exclusive, e a próxima data de
pagamento, inclusive, sendo "dct" um número inteiro. Exclusivamente
para o primeiro pagamento em 10/09/2013 será considerado dct igual a
31.

5.3. No âmbito da presente Emissão, a amortização mensal dos CRIs será
calculada da seguinte forma:

AM i = VNa x TA

onde:

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de amortização. Valor em reais,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa =conforme definido acima;

TA = Taxa de Amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro)
casas decimais de acordo com a tabela de amortização vigente,
constante do Anexo IIl.

5.3.1. Caso o IGPM deixe de ser publicado, ou ocorra a impossibilidade
ou impedimento de sua utilização, a atualização monetária dos CRI
passará a ser realizada de acordo com a variação dos seguintes índices,
pela ordem: (i) IPCA/IBGE; e (ii) IGP-DI/FGV

5.3.2. Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias
da Emissora prevista neste Termo não houver divulgação do IGPM, ou
índice que vier a substltuí-lo nos termos do item 5.3.1 acima, será
aplicado o último índice divulgado, não sendo devidas quaisquer
compensações financeiras, multas ou penalidades, por parte da
Emissora, quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável.

5.3.3. A tabela de amortização, inicialmente, será a constante do Anexo
III deste Termo e poderá ser alterada pela Emissora para refletir
eventuais alterações no fluxo de amortização dos CRls.

5.3.4. Na ocorrência de alteração da tabela de amortização, a Emissora
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deverá disponibilizar à CETIP e ao Agente Fiduciário o novo fluxo de
pagamento dos CRIs, por meio físico ou eletrônico, na forma prevista
neste Termo.

5.3.5. Caso sejam necessárias alterações no fluxo de pagamento em
decorrência de amortizações extraordinárias ou resgates antecipados
dos CRIs, realizados de acordo com as condições aqui definidas, não
será necessária a realização de aditamento ao presente Termo, sendo
válida para todos os fins a substituição da tabela de amortização e
pagamento de juros disponibilizada e registrada na CETIP.

5.4. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
quaisquer obrigações referentes aos CRIs, até o 1o (primeiro) Dia Útil
subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem
nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

5.5. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRIs
devidas no mês em questão serão prorrogados pelo número de dias
necessários para assegurar que, entre o recebimento e disponibilização dos
recursos dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas
obrigações referentes aos CRIs, sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis.

5.5.1 A prorrogação prevista no item 5.5 acima se justifica em virtude
da necessidade de haver um intervalo de pelo menos 02 (dois) Dias
Úteis entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o
pagamento de suas obrigações referentes aos CRIs, por essa razão não
haverá qualquer remuneração dos valores recebidos pela Emissora
durante a prorrogação ora mencionada.

CLÁUSULA SEXTA - AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE
ANTECIPADO DOS CRIs

6.1. A Emissora poderá, sempre em qualquer data de pagamento dos CRI,
promover a amortização extraordinária (parcial) ou o resgate antecipado
(total) dos CRIs.

6.1.1. A Emissora deverá promover a amortização extraordinária
(parcial) ou o resgate antecipado (total) dos CRIs Sênior sempre que
houver amortização antecipada total ou parcial dos Créditos Imobiliários
no Período de Arrecadação imediatamente anterior.

6.2. A amortização extraordinária dos CRIs Sênior será efetuada
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proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitário, considerando a atualização
e as condições de remuneração previstas na cláusula quinta.

6.3. Na hipótese de amortização total ou parcial dos Créditos Imobiliários, por
parte dos Adquirentes e/ou de Expansion II e Expansion III, a Emissora,
observado o disposto na cláusula onze desse Termo, deverá utilizar os
recursos decorrentes desses eventos para amortização extraordinária ou
resgate antecipado dos CRIs Sênior e/ou dos CRI Subordinado, observada a
ordem de prioridade de pagamentos disposta na cláusula 11.1 desse Termo,
na mesma data de pagamento dos CRI em relação aos valores arrecadados no
Período de Arrecadação imediatamente anterior.

6.4. Em caso de amortização extraordinária dos CRIs, a Emissora elaborará e
disponibilizará ao Agente Fiduciário uma nova tabela de pagamentos dos CRIs
Sênior e/ou CRIs Subordinado, recalculando, se necessário, o número e os
percentuais de amortização das parcelas futuras, em conformidade com as
alterações que tiverem sido promovidas no cronograma de amortização dos
Créditos Imobiliários utilizados como lastro da Emissão. A tabela deverá ser
elaborada e enviada ao Agente Fiduciário em um prazo máximo de 5 (cinco)
Dias Úteis após o evento de amortização extraordinária dos CRIs Sênior e/ou
CRIs Subordinado, devendo a Emissora disponibilizá-Ia no sistema da CETIP.
O Agente Fiduciário deverá anuir à referida tabela no sistema da CETIP no
prazo de 1 (um) Dia Útil após o evento de amortização extraordinária dos
CRIs Sênior e/ou CRIs Subordinado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

7.1. A Emissora neste ato declara que:

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

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações
necessárias à celebração deste Termo, à emissão dos CRIs e ao
cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos
todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo têm poderes
estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações .
ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes(1\\/",,\
legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno' \ !
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vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários;

(e) não é de seu conhecimento a existência de qualquer fato que
impeça ou restrinja o direito de celebrar este Termo;

(f) não tem conhecimento da existência de procedimentos
administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de
qualquer natureza, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos
Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo;

(9) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário
que impeça o Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(h) este Termo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da
Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições; e

(i) os Créditos Imobiliários não serão em qualquer hipótese objeto
de negociação ou transferência.

7.2. A Emissora se obriga a informar todos os fatos relevantes acerca da
Emissão e da própria Emissora, mediante publicação a ser realizada em jornal
de grande circulação utilizado pela mesma para divulgação de suas
informações socletárias, assim como prontamente informar tais fatos
diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

7.3. A Emissora declara, quanto aos Créditos Imobiliários, sob as penas da lei,
que:

(a) se responsabiliza pela existência, exigibilidade, certeza,
conteúdo, exatidão, veracidade, legalidade, legitimidade, validade,
ausência de vícios e correta formalização dos Créditos Imobiliários, nos
exatos valores e nas condições enunciadas nos Contratos de Cessão de
Créditos e com base nas declarações prestadas pelas Cedentes no
referido instrumento, conforme disponibilizadas aos titulares dos CRIs e
ao Agente Fiduciário, declarando que os mesmos se encontram
perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância
descritos pela Emissora neste Termo;

(b) nos exatos valores e nas condições enunciadas nos Contratos de
Cessão de Créditos e com base nas declarações prestadas pelas
Cedentes no referido instrumento, os Créditos Imobiliários encontram-
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se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições
de natureza pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Emissora
a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da
Emissora de celebrar o presente Termo;

(c) nas exatas condições enunciadas nos Contratos de Cessão de
Créditos e exclusivamente com base nas declarações prestadas pelas
Cedentes no referido instrumento, não tem conhecimento da existência
de processos administrativos ou judiciais, pessoais ou reais, de
qualquer natureza, contra as Cedentes, em qualquer tribunal, que
afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que
indiretamente, o presente Termo;

(d) nas exatas condições enunciadas nos Contratos de Cessão de
Créditos e com base nas declarações prestadas pelas Cedentes no
referido instrumento, não tem conhecimento da existência de restrições
urbanísticas, ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança que
possam vir a afetar os Créditos Imobiliários;

(e) nas exatas condições enunciadas nos Contratos de Cessão de
Créditos e com base nas declarações prestadas pelas Cedentes no
referido instrumento, não tem conhecimento da existência de qualquer
pendência ou exigência de adequação suscitada por autoridade
governamental que possa vir a afetar os Créditos Imobiliários;

(f) nas exatas condições enunciadas nos Contratos de Cessão de
Créditos e com base nas declarações prestadas pelas Cedentes no
referido instrumento, não tem conhecimento da existência de débitos
em nome das Cedentes, que possam vir a afetar os Créditos
Imobiliários;

(9) os Contratos de Cessão de Créditos consistem em relação
contratual regularmente constituída, válida e eficaz, sendo
absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados no
presente Termo e seus anexos;

(h) a Emissora não oferece direito de regresso contra seu patrimônio
comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da
Emissora quanto às obrigações das Cedentes; e

(i) verificou e atestou a legalidade e ausência de vícios da presente
operação de securitização, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações prestadas neste Termo.
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7.4. A Emissora se obriga ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-lo à
disposição dos titulares dos CRIs e envlá-lo ao Agente Fiduciário até o último
Dia Útil de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos
CRIs.

7.4.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

(a) data de emissão dos CRIs;
(b) saldo devedor dos CRIs;
(c) data de vencimento final dos CRIs;
(d) valor pago aos titulares dos CRIs no mês;
(e) valor recebido de Créditos Imobiliários;
(f) saldo devedor dos Créditos Imobiliários; e
(9) status dos Créditos Imobiliários quanto à sua adimplência,
indicando, se for o caso, o período de mora desses até a data de
emissão do relatório mensal.

7.5. Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula 7.4 supra, a Emissora se
obriga a fornecer aos titulares dos CRIs, e/ou ao Agente Fiduciário, conforme
o caso, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da
solicitação respectiva, todas as informações relativas aos Créditos
Imobiliários.

7.6. A destituição ou renúncia: (i) do Agente Fiduciário, (ii) da Administradora
de Créditos; e (iii) de terceiros contratados com o fim específico e único de
resguardar os interesses dos titulares dos CRIs e zelar pela arrecadação dos
Créditos Imobiliários será realizada nos termos dos respectivos contratos de
prestação de serviços, ficando a nomeação do novo prestador condicionada à
aprovação prévia, seja em primeira convocação da assembleia ou em
qualquer convocação subsequente, por titulares de CRIs que representem a
maioria simples dos CRIs em circulação, exceto na hipótese de destituição ou
renúncia de prestadores de serviços contratados pela Emissora para a
realização de serviços internos, cotidianos e inerentes às atividades da
Emissora, desde que tais substituições não impliquem em alteração ou
majoração dos custos vinculados à Oferta.

7.7. A Emissora se obriga desde já a informar e enviar o organograma, todos
os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório
anual, conforme Instrução CVM nO28/83, 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
disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da
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Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle
comum, coligadas, e integrantes de bloco de controle, no encerramento de
cada exercício social.

7.8. A Emissora se compromete a notificar imediatamente os titulares dos
CRls e o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações prestadas no
presente Termo tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou
incorreta s.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS

8.1. Aos titulares dos CRls Sênior foram constituídas as seguintes garantias:

(a) Regime Fiduciário. A Emissora institui, nesse Termo, regime
fiduciário, com a constituição do Patrimônio Separado, destinado
exclusivamente à liquidação dos CRls a que estiverem afetados,
abrangendo os Créditos Imobiliários, seus acessórios, e recursos
depositados na Conta Vinculada, observada sua destinação, conforme o
disposto neste Termo;

(b) Fundo de Reserva. O Fundo de Reserva será correspondente à
parte dos preços de cessão devida pela Emissora à Expansion II e à
Expansion lII, nos termos dos Contratos de Cessão de Créditos -
Expansion II e Expansion IlI, as quais serão mantidas na Conta
Vinculada, destinando-se ao pagamento das obrigações indicadas na
cláusula 11.1 (a) a (c), na hipótese de insuficiência de recursos
originados do pagamento dos Créditos Imobiliários para o cumprimento
das referidas obrigações. O Fundo de Reserva deverá ser recomposto
para apresentar a todo momento o saldo mínimo equivalente a 50%
(cinquenta por cento) do saldo inicial constante do item "111" das
Definições, sendo certo que tal recornposrçao ocorrerá,
prioritariamente: (i) observada a ordem de pagamentos disposta na
cláusula 11.1 desse Termo; ou, caso não haja recursos suficientes na
Conta Vinculada (ii) com recursos próprios da Expansion II e lI!
proporcionalmente durante a vigência da Coobrigação no prazo de 30
(trinta) dias a contar do recebimento de notificação para a
recomposição.

(c) Coobrigação. Observado o disposto nos Contratos de Cessão de
CCls - Expansion I! e Expansion I!I e na cláusula 7.3 acima a
Expansion II e III são obrigadas pela existência, validade e adimplência
dos créditos objeto das referidas cessões, nos termos do artigo 295 do ~

\
\
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Código Civil Brasileiro, até que, cumulativamente, (i) o TVO seja obtido
pelos Empreendimentos e (ii) Contratos de Promessa de Compra e
Venda correspondentes a 80% (oitenta por cento) do Valor de Emissão
dos CRI, devidamente atualizados e considerando os pagamentos de
principal realizados, sejam convertidos em Contratos de Compra e
Venda. Durante a vigência da Coobrigação, a Expansion II e Expansion
III obrigam-se a, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento
de notificação, substituir os Contratos de Promessas de Compra e
Venda por outros Contratos de Promessa de Compra e Venda, em caso
de resilição unilateral, distrato, rescisão ou resolução e inadimplemento
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;

(d) Cessão Fiduciária dos Créditos dos Contratos de Promessa
de Compra e Venda que garantem as CCls - Contratos de
Financiamento. Os Contratos de Promessa de Compra e Venda
celebrados pela Expansion II e III possuem recebíveis que foram
respectivamente dados em garantia (cessão fiduciária) às obrigações da
Expansion II e Expansion III contraídas nos termos dos respectivos
Contratos de Financiamento.

(e) Subordinação dos CRls Subordinado. Os pagamentos devidos
ao titular dos CRls Subordinado estarão subordinados aos pagamentos
a que fazem jus os CRls Sênior, observado o disposto na cláusula 11 do
presente Termo.

8.2. Tendo em vista a ordem de prioridade de pagamentos disposta na
cláusula 11.1 desse Termo, o Regime Fiduciário configura garantia em favor
do titular dos CRls Sênior, mas é também eficaz em benefício dos titulares
dos CRls Subordinado em relação a terceiros.

8.3. Em caso de utilização, o Fundo de Reserva deverá ser recomposto até o
seu montante mínimo nas condições e prazos estabelecidos na cláusula 8.1
(b ).

8.4. Cumpridas as Condições Precedentes, o preço da cessão será liberado
para Expansion II e Expansion IlI, nos termos da cláusula 3.2 dos Contratos
de Cessão de CCI. O Fundo de Reserva será mantido na Conta Vinculada
conforme definido nos Contratos de Cessão de CCI até que: (i) sejam obtidos
os TVO dos Empreendimentos; e (ii) as CCls correspondentes a 80% (oitenta
por cento) do Valor de Emissão dos CRI, devidamente atualizados e
considerando os pagamentos de principal realizados, sejam convertidos em
Contratos de Compra e Venda. Verificada a ocorrência dos eventos descritos
nos itens (i) e (ii) supra o Fundo de Reserva será integralmente liberado para
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as Contas de Livre Movimentação da Expansion II e Expansion III, de forma
proporcional ao preço pago pelas cessões das CCls.

8.4.1. Se as Condições Precedentes não forem cumpridas no prazo de
60 (sessenta) dias a contar da Data de Emissão, o Fundo de Reserva
será destinado ao pagamento das obrigações indicadas na cláusula 11.1
(a) a (c), na hipótese de insuficiência de recursos originados do
pagamento dos Créditos Imobiliários para o cumprimento das referidas
obrigações.

8.5. Conforme consta do item 8.1 (c) acima, a Expansion II e Expansion lI!
estão obrigadas a substituir os Créditos Imobiliários nas hipóteses lá
previstas.

8.5.1. A substituição referida no caput desse item realizar-se-á, no
âmbito da CETIP, após o cancelamento da respectiva CCI, e a emissão
e cessão das novas CCls representativas dos novos créditos imobiliários
à Securitizadora.

8.5.2. Sem prejuízo do procedimento previsto nos Contratos de Cessão
de CCI, a substituição efetiva dos Créditos Imobiliários estará sujeita à
verificação, por parte da Administradora de Créditos, da conformidade
do novo crédito com as características presentes nos demais Créditos
Imobiliários que servem de lastro para a presente emissão de CRls, tais
como prazo, data de vencimento, fluxo de pagamento, o valor da
prestação total, nela incluídas as parcelas de amortização e juros, as
taxas, seguros e demais encargos contratuais de responsabilidade do
devedor, a forma de reajuste e o valor das multas previstas
contratualmente. As Parcelas Não Cedidas não serão consideradas para
fins da verificação ora mencionada.

8.5.3. Se, por qualquer motivo, não for realizada a substituição dos
Créditos Imobiliários, a Cedente deverá aportar recursos próprios para
quitação antecipada do saldo devedor do crédito imobiliário que deveria
ter sido substituído na data de pagamento da próxima prestação do
Crédito Imobiliário em questão.

8.6. A qualquer tempo, a Securitizadora poderá vincular, às CCls que servem
de lastro para a presente Emissão de CRls, as garantias reais relativas às
alienações fiduciárias em garantia que serão outorgadas pelos Adquirentes
nos Contratos de Compra e Venda, mediante aditamento da Escritura de
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Emissão de CCls. O custo deste aditamento será pago com recursos do
Patrimônio Separado.

CLÁUSULA NONA - VALORES DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA

9.1. Por meio dos Contratos de Financiamento, a Domus disponibilizou para
Expansion II e Expansion III o Montante do Financiamento Imobiliário, o qual
deverá ser aplicado nas obras para finalização dos Empreendimentos. O
Montante do Financiamento Imobiliário será transferido na data de
integralização dos CRI para a Conta Vinculada, de titularidade da Emissora, e
será transferido pela Emissora, para a Conta de Livre Movimentação
Expansion II e Conta de Livre Movimentação Expansion lII, somente após a
comprovação de utilização dos recursos correspondentes, pela Expansion II
em relação ao Empreendimento Green Club I, e pela Expansion III em relação
ao Empreendimento Green Club Il, através apresentação do relatório de
medição de obras para a Emissora realizado pela Engebanc para cada
Empreendimento.

9.2. Serão também pagos na Conta Vinculada, os valores devidos pelos
Adquirentes, quer tenham sido tais valores cedidos fiduciariamente em
garantia das obrigações da Expansion II e lII assumidas nos Contratos de
Financiamento, ou cedidos diretamente à Emissora através dos Contratos de
Cessão de CCI Promessas de Compra e Venda, através dos boletos emitidos e
encaminhados pela Administradora dos Créditos. Os referidos boletos
contemplarão (i) as parcelas mensais devidas pelos Adquirentes em razão das
obrigações assumidas nos termos dos Contratos de Comercialização e (ii) e as
Parcelas Não Cedidas. Caso a Emissora receba qualquer das Parcelas Não
Cedidas, após a apresentação de relatório da Administradora de Créditos
informando os valores devidos a Expansion II ou à Expansion lII, conforme o
caso, pagos durante o Período de Arrecadação em questão, a Emissora deverá
repassar, a soma dos valores respectivos para a Conta de Livre Movimentação
da Expansion II ou da Expansion III, conforme o caso, todo o dia 10 de cada
mês, correspondente aos valores recebidos durante o Período de Arrecadação
do mês anterior, discriminando o nome do Adquirente em questão e parcela a
que se refere.

9.3. Os rendimentos auferidos em decorrência da aplicação financeira de
quaisquer valores mantidos na Conta Vinculada terão a mesma destinação do
montante principal que lhe tenha dado origem.

CLÁUSULA DÉCIMA - TROCA DO LASTRO

10.1. Conforme previsto nos Contratos de Financiamento, Expansion II e
Expansion lII poderão liquidar, total ou parcialmente, os valores devidos sob
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aqueles Contratos de Financiamento por meio da dação em pagamento das
CCIs emitidas com lastro nos Contratos de Compra e Venda originadas a
partir da conversão dos Contratos de Promessa de Compra e Venda, cujos
direitos creditórios foram cedidos fiduciariamente originalmente à Domus em
garantia das obrigações da Expansion II e Expansion III, desde que (i) já
tenha sido concedido, ao respectivo Empreendimento, o TVO; e (ii) tais
Contratos de Compra e Venda estejam devidamente registrados no
competente Registro de Imóveis competente.

10.1.1. Efetivada a referida dação em pagamento, as CCls - Contratos de
Financiamento terão seu saldo devedor reduzido e, serão substituídas por CCI
- Contratos de Compra e Venda, como forma de pagamento das CCls -
Contrato de Financiamento, as quais também serão oportunamente cedidas à
Emissora, nos termos dos Contratos de Cessão de CCls - Contratos de
Compra e Venda. Os Contratos de Compra e Venda que lastrearão as
Escrituras de CCI - Compra e Venda objeto da dação em pagamento serão
originados única e exclusivamente das Promessas de Compra e Venda que
foram objeto da cessão fiduciária, após atendidos os requisitos
supramencionados.

10.2. As CCls - Contratos de Promessa de Compra e Venda também terão
seu lastro substituído na medida em que os Contratos de Promessa de
Compra e Venda forem convertidos em Contratos de Compra e Venda. Para
essas substituições, nenhum documento adicional será celebrado.

10.3. As substituições previstas nas cláusulas 10.1 e 10.2 acima estão
sujeitas à análise prévia da Administradora de Créditos, que deverá assegurar
que a substituição somente ocorrerá se os novos créditos imobiliários,
decorrentes dos Contratos de Compra e Venda, a servir de lastro para as CCls
apresentarem as mesmas condições previstas, conforme o caso, dos créditos
substituídos: (i) que tenham sido cedidos fiduciariamente em garantia dos
Contratos de Financiamento e (ii) nos Contratos de Cessão das CCls -
Contratos de Promessa de Compra e Venda, tais como prazo remanescente,
data de vencimento, fluxo de pagamento, o valor da prestação total, nela
incluídas as parcelas de amortização e juros, as taxas, seguros e demais
encargos contratuais de responsabilidade do devedor, a forma de reajuste e o
valor das multas previstas contratualmente, sem considerar as Parcelas Não
Cedidas.

10.3.1. Para análise prévia à substituição dos lastros, os Contratos de Compra
e Venda deverão ser disponibilizados à Administradora de Créditos até o 50
dia útil de cada mês.

10.3.2. Todo o dia 15 de cada mês ocorrerá a substituição do lastro das CCls
- Contrato de Promessa de Compra e Venda com a utilização dos Contratos
de Compra e Venda que observem as condições especificadas na cláusula
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10.3, confirmadas previamente pela Administradora de Créditos.

CLÁUSULA ONZE - ORDEM DE PAGAMENTOS

11.1. Os pagamentos mensais das obrigações do Patrimônio Separado
deverão obedecer à seguinte ordem de prioridade, de forma que cada item
somente será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do
item anterior. Os recursos disponíveis serão calculados, considerando todos os
pagamentos referentes aos Créditos Imobiliários acumulados durante cada
Período de Arrecadação para pagamento da parcela do mês seguinte:

(a) Despesas do Patrimônio Separado, conforme o disposto na
cláusula dezesseis abaixo, incorridas e não pagas até a data da
amortização;

(b) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos CRIs Sênior,
na seguinte ordem: (i) juros vencidos (capitalizados) e não pagos, e (ii)
juros vincendos no respectivo mês do pagamento;

(c) Amortização dos valores de principal dos CRIs Sênior e encargos
moratórios eventualmente incorridos;

(d) Amortização Extraordinária dos CRI Sênior, observada a
proporção de subordinação constante da cláusula 3.1;

(e) Recomposição do Fundo de Reserva até o montante mínimo
correspondente a 50% do valor inicial constante do item "111"das
Definições;

(f) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos CRIs
Subordinados, na seguinte ordem: (a) juros vencidos (capitalizados) e
não pagos, e (b) juros vincendos no respectivo mês do pagamento;

(9) Amortização dos valores de principal dos CRIs Subordinados e
encargos moratórios eventualmente incorridos; e

(h) Amortização Extraordinária dos CRI Subordinados, observada a
proporção de subordinação constante da cláusula 3.1;

11.2. Na hipótese de pagamento integral das obrigações do Patrimônio
Separado, os recursos correspondentes ao valor residual decorrentes dos
Créditos Imobiliários deverão ser totalmente destinados aos detentores de
CRIs Subordinado.

11.3. De forma a possibilitar a ordem de pagamentos prevista nos itens acima
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serão imputados aos CRIs Subordinado as importâncias referentes às
eventuais inadimplências dos Adquirentes com relação ao pagamento dos
Créditos Imobiliários.

CLÁUSULA DOZE - REGIME FIDUCIÁRIO E PATRIMÔNIO SEPARADO

12.1. Na forma do artigo 9° da Lei nO 9.514/97, a Emissora institui Regime
Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo,
constituindo referidos Créditos Imobiliários, representados pelas CCIs, o lastro
necessário para a emissão dos CRIs.

12.1.1. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste
Termo, será registrado na Custodiante das CCIs, nos termos do artigo
23, parágrafo único, da Lei nO10.931/04.

12.2. Os Créditos Imobiliários, sob regime fiduciário, vinculados ao presente
Termo permanecerão separados e segregados do patrimônio da Emissora até
que se complete a amortização final dos CRIs. O Montante do Financiamento
Imobiliário e o Fundo de Reserva se sujeitam ao Regime Fiduciário, sem
prejuízo das regras específicas aplicáveis a tais recursos, conforme o disposto
neste Termo.

12.3. Na forma do artigo 11 da Lei n.o 9.514/97, os Créditos Imobiliários, as
Garantias, o Montante do Financiamento Imobiliário e o Fundo de Reserva
estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não
se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos
credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão
pelas obrigações inerentes aos CRIs, ressalvando-se, no entanto, eventual
entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.o 2.158-
35/2001.

12.4. A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos, o Patrimônio
Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua
regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de
amortização do principal, juros e demais encargos acessórios.

12.5. A Emissora não será responsabilizada por eventual insuficiência do
Patrimônio Separado e somente responderá, com seu patrimônio, por
prejuizos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de
descumprimento de disposição legal ou regulamentar; por comprovada
negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do
mesmo, conforme previsto no artigo 12, parágrafo único da Lei nO9.514/97.
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12.5.1. Na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado,
o Agente Fiduciário deverá convocar assembleia dos titulares dos CRIs
para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do
Patrimônio Separado.

12.5.2. Na hipótese de que trata o subitem anterior, a assembleia dos
titulares dos CRIs estará legitimada a adotar qualquer medida
pertinente à administração ou liquidação do Patrimônio Separado,
inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra
companhia securitizadora de Créditos Imobiliários, a forma de
liquidação do patrimônio e a nomeação do liquidante.

12.6. Todos os recursos geridos pela Emissora com a emissão dos CRIs serão
depositados na Conta Vinculada.

12.6.1. Os recursos mantidos na Conta Vinculada, que integram o
Patrimônio Separado, serão aplicados em certificados de depósitos
bancários (CDBs) referenciados no Depósito Interbancário (Taxa DI) ou
quotas de fundos de investimentos referenciados no Depósito
Interbancário (Fundos DI), visando uma rentabilidade adequada, os
quais poderão ser resgatados parcialmente ou de uma única vez,
exclusivamente para liquidação dos CRIs, e para o pagamento das
despesas da operação.

12.6.2. O Agente Fiduciário, e/ou tampouco seus respectivos diretores,
empregados ou agentes, não terão qualquer responsabilidade com
relação a quaisquer prejuízos, reivindicações, demandas, danos,
tributos ou despesas, resultantes do investimento, reinvestimento ou
liquidação dos investimentos acima mencionados, inclusive, entre
outros, qualquer responsabilidade por quaisquer demoras no
investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos,
ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas demoras.

12.7. Com relação aos custos decorrentes da gestão e manutenção do
Patrimônio Separado, inclusive a administração, acompanhamento, back-up
eletrônico e cobrança dos Créditos Imobiliários no valor mensal de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), estes serão pagos diretamente a
Servicer, em conta corrente a ser indicada por esta.

12.8. Os valores referidos no item 12.7 acima serão acrescidos dos impostos
que incidem sobre a prestação desses serviços, tais como impostos sobre
serviços de qualquer natureza (ISS), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro
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Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), Cofins
(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e quaisquer outros
impostos que venham a incidir sobre a remuneração da Servicer, excetuando-
se o Imposto de Renda nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

CLÁUSULA TREZE - AGENTE FIDUCIÁRIO

13.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente
aceita a nomeação para desempenhar os deveres e atribuições que lhe
competem, sendo-lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste
Termo.

13.2. Atuando como representante da comunhão dos titulares dos CRIs, o
Agente Fiduciário declara:

(a) aceitar integralmente o presente Termo, todas as suas cláusulas e
condições;

(b) não se encontrar em qualquer das situações de conflito de
interesse previstas nos artigos 90, inciso II, e 10, da Instrução CVM
nO 28/83;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o
exercício da função que lhe é atribuída, conforme o § 3° do artigo
66, da Lei n,o 6.404/76;

(d) ter agido com diligência para verificar a legalidade e ausência de
vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações disponibilizadas pela Emissora no
Termo; e

13.3. Incumbe ao Agente Fiduciário, sem prejuízo das demais obrigações
previstas neste Termo, principalmente:

(a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos titulares dos
CRIs, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo emprega na administração dos próprios
bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração do
Patrimônio Separado;

(b) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração
temporária do Patrimônio separado;.~>
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(c) promover, na forma prevista na cláusula quatorze do presente
Termo, a liquidação do Patrimônio Separado;

(d) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;

(e) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e
demais papéis relacionados ao exercício de suas funções;

(f) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das
informações contidas neste Termo;

(9) manter atualizada a relação de titulares dos CRIs e seus
endereços mediante, inclusive, gestões junto à Emissora;

(h) notificar os titulares dos CRIs, a Emissora e as Cedentes, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da sua ciência, acerca de
eventual inadimplemento de obrigações atinentes à presente
securitização;

(i) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa
dos interesses dos titulares dos CRIs, bem como a realização dos
Créditos Imobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora
não o faça;

(j) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias
após a comprovação de quitação dos CRIs em circulação à época da
extinção do Regime Fiduciário;

(k) disponibilizar o Valor Nominal Unitário dos CRIs, calculado em
conjunto com a Emissora, aos titulares dos CRIs e aos participantes do
mercado, através de sua central de atendimento e/ou se seu website.

13.4. O Agente Fiduciário receberá pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, a
remuneração prevista abaixo.

13.4.1. Parcelas anuais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo que a
primeira deverá ser paga no 50 (quinto) Dia Útil após a data de
assinatura do Termo celebrado entre o Agente Fiduciário e a Emissora,
e as demais, na mesma data dos anos subsequentes até o resgate total
da presente emissão.
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13.4.2. A remuneração definida no subitem anterior será devida mesmo
após a data de vencimento dos CRIs, caso o Agente Fiduciário ainda
esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas.

13.4.3. As parcelas referidas acima serão atualizadas pelo Índice de
Atualização Monetária dos CRIs, a partir da data de assinatura do
presente Termo, até as datas de pagamento de cada parcela,
calculadas pro rata die se necessário.

13.4.4. Caso a Emissora se torne inadimplente na obrigação de pagar
as remunerações previstas nesta cláusula, estará sujeita a multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito
em atraso sujeito à atualização monetária pelo Índice de Atualização
Monetária dos CRIs, incidente desde a data da inadimplência até a data
do efetivo pagamento, calculado pro rata temporis.

13.4.5. As despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens
e estadias, despesas com contatos telefônicos e conference call,
necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou
após a prestação dos serviços, desde que em razão dessa prestação de
serviços, serão pagas pela Securitizadora, com recursos do Patrimônio
Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente por
esta.

13.4.6. As parcelas citadas na cláusula 13.4.1 acima serão acrescidas
dos seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social),
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e
quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração
do Agente Fiduciário, excetuando-se o IR (Imposto de Renda), nas
alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

13.4.7 Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as
administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para
resguardar os interesses dos titulares dos CRIs deverão ser
previamente aprovadas e adiantadas pelos titulares dos CRIs e,
posteriormente conforme previsto em Lei, ressarcidas pela Emissora,
com recursos do Patrimônio Separado. Tais despesas a serem
adiantadas pelos titulares dos CRIs incluem também os gastos com
honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas I~

judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, na condição de (\ '"

- 42 de 76-

~I
i



representante da comunhão dos titulares dos CRls. As eventuais
despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais serão igualmente suportadas pelos titulares dos CRls,
bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a
Emissora permanecer inadimplente com relação ao pagamento desta
por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário
solicitar garantia dos titulares dos CRls para cobertura do risco de
sucumbência.

13.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou
impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou
qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30
(trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia
dos titulares dos CRls, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.

13.5.1. A assembleia dos titulares dos CRls, referida no caput desta
cláusula, poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser
substituído, pela Securitizadora, por titulares de CRls que representem
no mínimo 10% (dez por cento) dos CRls emitidos, ou ainda pela CVM.

13.5.2. Se a convocação de assembleia dos titulares dos CRls não
ocorrer até 15 (quinze) dias antes do fim do prazo previsto no caput
desta cláusula, caberá à Securitizadora convocá-Ia.

13.6. O Agente Fiduciário poderá ser destituído pelo voto de titulares dos CRls
que representem 2/3 (dois terços) do valor total dos CRls em circulação, por
deliberação em assembleia dos titulares dos CRls, na hipótese de
descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei nO9.514/97 e nas
hipóteses de descumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo.

13.7. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os
deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e
deste Termo.

13.7.1. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente
deve ser objeto de aditamento ao presente Termo.

13.8. O Agente Fiduciário assume o exercício de suas funções a partir da data
de assinatura do presente Termo, devendo permanecer no exercício de tais
funções até a sua efetiva substituição ou liquidação total dos CRls.

13.9. O substituto do Agente Fiduciário receberá uma remuneração pelo \"
desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei, (~,
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que não poderá ser superior à remuneração do Agente Fiduciário conforme
estabelecida nesta cláusula.

CLÁUSULA QUATORZE - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

14.1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário
assumirá imediatamente a administração temporária do Patrimônio Separado.

14.1.1. Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração pelo
Agente Fiduciário do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá
convocar uma assembleia dos titulares dos CRIs.

14.2. A assembleia dos titulares dos CRIs referida no item anterior deverá
avaliar a viabilidade econômico-financeira do Patrimônio Separado e deliberar
sobre uma das seguintes opções referentes ao Patrimônio Separado:

(i) liquidação do Patrimônio Separado; ou

(ii) transferência do Patrimônio Separado para uma outra companhia
securitizadora de créditos imobiliários.

14.3. A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado
deverá ser tomada pelos titulares de CRIs que representem, no mínimo, 2/3
(dois terços) do valor total dos CRIs em circulação.

14.4. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante
transferência dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado ao
Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser aprovada
pelos titulares dos CRIs), na qualidade de representante dos titulares dos
CRIs, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora
decorrente dos CRIs.

CLÁUSULA QUINZE - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CRIs

15.1. Os titulares de CRIs poderão, a qualquer tempo, reunir-se em
assembleia, a fim de deliberar sobre matéria de seu interesse.

15.2. A assembleia poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora, por titulares de CRIs que representem, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor total dos CRIs em circulação ou, ainda, pela CVM.
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mediante edital publicado, com a antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal
de grande circulação utilizado pela Emissora para suas publicações societárias.

15.4. Para efeito do disposto nesta cláusula, admite-se que a segunda
convocação da assembleia dos titulares dos CRIs seja providenciada
conjuntamente com a primeira convocação, estabelecendo dia e hora para sua
realização em segunda convocação, a qual ocorrerá, no mínimo 8 (oito) dias,
após a primeira convocação.

15.5. A assembleia dos titulares dos CRIs Instalar-se-é, em primeira
convocação, com a presença de titulares dos CRIs que representem, pelo
menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRIs em circulação e, em segunda
convocação, com qualquer número de presentes, sendo válidas as
deliberações tomadas pela maioria dos titulares dos CRIs em circulação.

15.6. A presidência da assembleia caberá ao titular de CRIs eleito pelos
demais ou àquele que for designado pela CVM.

15.7. Cada CRI, seja em relação aos CRIs Sênior ou aos CRIs Subordinado,
conferirá a seu titular o direito a um voto nas assembleias, sendo que cada
voto será proporcional ao valor que cada CRI representa em relação à
totalidade da Emissão. Admite-se a constituição de mandatários, titulares de
CRIs ou não, com poderes específicos para a tomada das decisões objeto da
ordem do dia de cada assembleia.

15.8. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora em
assembleia, salvo quando seu comparecimento for solicitado para a prestação
de quaisquer esclarecimentos aos titulares de CRIs, quando então o
comparecimento da Emissora será obrigatório.

15.9. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleias dos
titulares dos CRIs e prestar as informações que lhe forem solicitadas.

15.10. A Emissora e/ou os titulares dos CRIs poderão convocar
representantes da Emissora, de Agência de Rating ou quaisquer terceiros para
participar das assembleia dos titulares dos CRIs, sempre que a presença de
qualquer dessas pessoas seja relevante para a deliberação da ordem do dia.

15.11. Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo ou na lei, as
deliberações, inclusive aquelas relacionadas à execução das garantias, serão
tomadas pela maioria absoluta dos titulares de CRIs em circulação, observado
o disposto no item 15.12 abaixo.
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15.12. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quoruns de instalação ou de
deliberação da assembleia dos titulares dos CRIs, serão excluídos os CRIs que
a Emissora eventualmente possua em tesouraria e os que sejam de
titularidade de entidades ligadas à Emissora, assim entendidas empresas que
sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou indiretamente, empresas
sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas
ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em
branco também deverão ser excluídos da base de cálculo do quorum de
deliberação da assembleia.

15.13. Os titulares dos CRIs reconhecem que as decisões tomadas em
assembleia são válidas e eficazes, conforme procedimentos descritos acima,
comprometendo-se, ainda, a cumprir fielmente a todas e quaisquer decisões
deliberadas pela assembleia.

15.14. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo,
será considerada regularmente instalada a assembleia geral dos titulares dos
CRI a que comparecem todos os titulares dos CRI, sem prejuízo das
disposições relacionadas com os quoruns de deliberação estabelecidos neste
Termo.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

16.1. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, reallzação,
administração, custódia e liquidação dos Créditos Imobiliários
e do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua
transferência para outra companhia securitizadora de créditos
imobiliários;

(b) as despesas com o Agente de Cobrança, com o Servicer,
com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais,
renovação anual de ratínq, instituição custodiante de ativos,
agente fiduciário, empresa de medição de obra, bem como as
despesas com procedimentos legais (incluindo sucumbência) e
registros perante os ofícios de registros de imóveis
competentes, incorridas para resguardar os interesses dos
titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários
integrantes do Patrimônio Separado;
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(c) os custos e despesas relativas à execução e à excussão de
garantias; retificação do registro da CCI e dos CRI na CETIP,
quando necessário;

(d) as despesas com publicações, transporte, alimentação,
viagens e estadias, despesas com contatos telefônicos e
conference call, necessárias ao exercício da função de agente
fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços, desde
que em razão dessa prestação de serviços;

(e) os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos
CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou que tenham
sua base de cálculo ou base de incidência alterada,
questionada ou reconhecida, de forma a representar, de
forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e
Direitos Creditórios; e

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e
honorários advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes,
direta ou indiretamente, da emissão dos CRI.

16.2. Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao
Patrimônio Separado, nos termos da Lei nO 9.514/97, caso o Patrimônio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas acima,
tais despesas serão suportadas pelos titulares dos CRIs, na proporção dos
CRIs titulados por cada um deles, observada a subordinação dos CRIs
Subordinado.

16.3. São de responsabilidade dos titulares dos CRIs:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos
CRIs não compreendidas na descrição do item 16.1 acima;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os
direitos e prerrogativas dos titulares dos CRI. Caso os custos
tenham sido desembolsados pela Emissora, Agente Fiduciário ou
terceiros, os mesmos devem ser reembolsados pelo Patrimônio
Separado; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em
CRIs, incluindo mas não se limitando àqueles mencionados na
cláusula dezessete.
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16.4. No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste
Termo, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais
ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos
titulares dos CRIs deverão ser previamente aprovadas pelos titulares dos
CRIs.

CLÁUSULA DEZESSETE - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

17.1. Serão de responsabilidade dos titulares de CRIs todos os tributos diretos
e indiretos mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não
devem considerar unicamente as informações contidas a seguir para fins de
avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus próprios consultores
quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titulares de CRI:

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos
relativos a certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos
títulos de renda fixa. A partir de 10 de janeiro de 2005, a tributação de
rendimentos destes títulos foi alterada, sendo estabelecidas alíquotas diversas
em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os rendimentos dos
certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas
de (i) 22,5% (vinte e dois e meio por cento) quando os investimentos forem
realizados com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por
cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 (cento e
oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete
e meio por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de
361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv)
15% (quinze por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo
superior a 721 (setecentos e vinte e um) dias.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor,
conforme sua qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive
isenta, fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de seguro, de
previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários
e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários,
excetuando-se o ganho de capital na alienação ou cessão, detidos por
investidores pessoas físicas a partir de 10 de janeiro 2005, fica isenta dO~.
imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anuaj) \ \./\

\
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independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de
capital estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores
pessoa física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de
capital.

Os investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas
terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja,
o imposto não é compensável. As entidades imunes estão dispensadas da
retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte
pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo
IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nO
9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 10,
estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em
aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo
legal está suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida
pela Confederação Nacional da Saúde.

O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido, arbitrado ou real é considerado antecipação, gerando o direito à
compensação com o IRPJ apurado em cada período de apuração.

A partir de 10 de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos
nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de
planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade
seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, bem
como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá
dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em
separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis
imobiliários realizada por instituições financeiras, fundos de investimento,
seguradoras, entidades de previdência complementar abertas (com recursos
não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos), sociedades de
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do
pagamento do imposto.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior,
aplica-se, como regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos
rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes no País. Por sua vez, há
um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos
auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país
de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n?
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2.689, de 26 de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos e ganhos
auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto
de renda, à alíquota de 15% (quinze por cento). Em relação aos
investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem
por alíquota inferior a 20% (vinte por cento), em qualquer situação há
incidência do imposto de renda à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

(ií) IOF:

Ainda, com relação aos investidores não-residentes, o Regulamento do IOF
determina que o ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos
mercados financeiro e de capitais, na forma regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional (Resolução CMN nO 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a
alíquota do IOF/Câmbio será, regra geral, de 6% (seis por cento), conforme
alteração estabelecida pelo Decreto nO 7.632/2011. Alertamos, contudo, por
se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas
poderão ser alteradas via Decreto do Poder Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência
do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição,
cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e
valores mobiliários. Regra geral, para as operações cujo resgate, cessão ou
repactuação ocorra após o período de 30 (trinta) dias contados da data de sua
aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para
negociação na Cetip, a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e
ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras titulares de
contas individualizadas deve ser efetuada através do próprio sistema.

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não
financeiras que não possuírem contas individualizadas do referido sistema
devem ser creditados em suas respectivas contas pela Emissora, cabendo às
instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção e o
recolhimento do IRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e
ganhos aos investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o
terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do referido
pagamento.

(iií) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social-COFINS r\ /\

',.. v \
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A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento
mensal das pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a
totalidade das receitas por estas auferidas, independentemente do tipo de
atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com
a Lei nO10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 10 de dezembro de 2002:
(i) a alíquota foi elevada para 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco décimos
por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com
créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas
brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteração da sistemática da tributação
da COFINS, pois de acordo com a Medida Provisória nO 135, convertida na Lei
nO 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 10 de fevereiro de 2004: (i) a
alíquota foi elevada para 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento); e (ii)
o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de
custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido constitui receita financeira. Para os investidores pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estão sujeitas à
tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto nO
5.442/2005.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a
remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários constitui receita financeira, porém, não estão sujeitas à
contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação do parágrafo lOdo artigo
30 da Lei nO 9.718/98 pela Lei nO 11.941/2009, revogado em decorrência da
anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como
atividade principal a exploração de operações financeiras, como, por exemplo,
as instituições financeiras e entidades assemelhadas, a remuneração conferida
a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários é
considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas,
estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela
COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não
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qualquer incidência dos referidos tributos.

o pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o 25°
(vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao de recebimento da referida
receita pelo Investidor em geral, ou até o 200 (vigésimo) dia do mês
subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas.

CLÁUSULA DEZOITO - PUBLICIDADE

18.1. Todas as publicações no âmbito da Emissão serão realizadas no jornal
de grande circulação já utilizado pela Emissora para suas publicações
societárias.

CLÁUSULA DEZENOVE - DISPOSIÇÕES GERAIS

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 dos CRIs em razão de qualquer inadimplemento
das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios,
ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com
tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer
outras obrigações assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a
qualquer outro inadimplemento ou atraso.

19.2. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando as partes por si e seus sucessores.

19.3. Todas as alterações do presente Termo, somente serão válidas se
realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos titulares dos
CRIs, observados os quoruns previstos neste Termo, e (ii) pela Emissora.

19.4. Caso qualquer das disposições deste Termo venha a ser julgada ilegal,
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas
por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a
disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo
efeito.

19.5. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de
veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração oot( ,
Emissora ou ainda em qualquer documento ou registro que considere \ L
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autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a
seu pedido, para se basear nas suas decisões. Não será ainda, sob qualquer
hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que permanecerão
sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da
legislação aplicável.

19.6. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de oprruao ou fará
qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja
de competência de definição pelos titulares dos CRIs, comprometendo-se tão
somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas pelos titulares dos CRIs. Neste sentido, o Agente Fiduciário não
possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos
jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos titulares dos
CRIs a ele transmitidas conforme definidas pelos titulares dos CRIs e
reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos
que venham a ser causados em decorrência disto aos titulares dos CRIs ou à
Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução
CVM nO 28/83, e dos artigos aplicáveis da Lei nO 6.404/76, estando este
isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade
adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

19.7. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário que criarem
responsabilidade para os titulares dos CRIs e/ou exonerarem terceiros de
obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido
cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão
válidos quando previamente assim deliberado pelos titulares dos CRIs
reunidos em assembleia geral.

CLÁUSULA VINTE - NOTIFICAÇÕES

20.1. Todas as comunicações entre as partes serão consideradas válidas a
partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que
as partes venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo.

Para a Emissora:
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Avenida Rebouças, nO 2947, piso superior, Pinheiros
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
CEP 05401-350
At. Rodrigo Estrada
E-mail: roestrada@habitasec.com.br
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Para o Agente Fiduciário:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Avenida das Américas, nO4.200, Bloco 04, Sala 514, Barra da Tijuca
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
CEP22640-102
At. Sra. Nathalia Machado Loureiro (Jurídico e Estruturação) / Sr. Marco
Aurélio Ferreira (Backoffice Financeiro)
E-mail: middle@pentagonotrustee.com.br /
backoffice@pentagonotrustee.com.br

20.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas com
"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, nos endereços mencionados neste Termo, por fax ou por e-
mail, as quais serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que
seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela
máquina utilizada pelo remetente), nos endereços acima. Os originais dos
documentos enviados por fax ou por e-mail deverão ser encaminhados para
os endereços acima em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da mensagem.
Cada Parte deverá comunicar à outra a mudança de seu endereço.

CLÁUSULA VINTE E UM - RISCOS

21.1. O investimento em certificados de recebíveis imobiliários envolve uma
série de riscos que deverão ser observados pelo potencial investidor. Esses
riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,
regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à Emissora, aos
Adquirentes e aos próprios CRIs objeto desta Emissão. O potencial investidor
deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste
Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros
profissionais que julgar necessário antes de tomar uma decisão de
investimento.

Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado
poderá afetar a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações
decorrentes dos CRIs

Os CRIs são lastreados nos Créditos Imobiliários, representados por CCIs,
vinculados aos CRIs por meio do Termo, no qual foi instituído o Regime
Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos Imobiliários_L
representam créditos detidos pela Emissora contra (i) Expansion II II\~
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Expansion III e (ii) os Adquirentes. O Patrimônio Separado constituído em
favor dos investidores não conta com qualquer garantia flutuante ou
coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos investidores dos montantes
devidos conforme o Termo depende do pagamento por Expansion II e
Expansion III e pelos Adquirentes - conforme o caso, em tempo hábil para o
pagamento dos valores decorrentes dos CRls. A ocorrência de eventos que
afetem a situação econômico-financeira de Expansion II e Expansion III e dos
Adquirentes poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio
Separado de honrar suas obrigações no que tange ao pagamento dos CRls
pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários por Expansion II e
Expansion III pelos Adquirentes, o valor a ser recebido pelos investidores
poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento
realizado.

Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade

Salvo pelo Fundo de Reserva, que não corresponde à totalidade das
obrigações relativas aos CRls, as fontes de recursos da Emissora para fins de
pagamento aos titulares dos CRls decorrem direta ou indiretamente dos
pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos
ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para
pagamento de juros e amortizações dos CRls, podendo causar
descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRls.

Após o recebimento dos referidos recursos, da utilização da totalidade do
Fundo de Reserva e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais
cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários,
caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRIs, a Emissora e as
Cedentes não disporão de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o
pagamento de eventuais saldos aos investidores.

Risco de Amortização Extraordinária

A ocorrência de eventos de pagamento voluntário antecipado pelos
Adquirentes e/ou da antecipação dos valores relativos aos Créditos
Imobiliários poderá acarretar a amortização extraordinária dos CRls Sênior.
Neste caso, os recursos decorrentes destes eventos serão imputados pela

f

Emissora na amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRIrl\
Sênior, hipótese em que os investidores receberão antecipadamente, total 00 i \'.../"\

I
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parcialmente! a amortização de seu investimento! podendo ter frustrada sua
expectativa de prazo e montante final de rendimentos auferidos. Neste caso!
os investidores deixarão de receber a rentabilidade que estes CRls Sênior
hipoteticamente poderiam lhe proporcionar caso não tivessem sido pré-pagos.

Adicionalmente! a efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em
dificuldades de reinvestimentos por parte dos investidores a mesma taxa
estabelecida como remuneração dos CRls Sênior.

Risco de crédito dos Adquirentes e de Expansion II e Expansion III

o risco de crédito desta operação encontra-se diluído entre diversos
Adquirentes dos Lotes dos Empreendimentos e também entre Expansion H e
Expansion IH. Não obstante, a capacidade de pagamento dos CRls está
relacionada à capacidade (i) dos Adquirentes de cumprir com suas obrigações
previstas nos respectivos Contratos de Comercialização e (ii) de Expansion H
e Expansion HI de cumprir as obrigações assumidas nos Contratos de Mútuo e
nos Contratos de Cessão de Créditos - Expansion H e Expansion H!.

o descumprlrnento, pelos Adquirentes e por Expansion H e Expansion IH! da
obrigação de pagar os valores devidos poderá implicar no descumprimento do
pagamento dos CRls. Neste caso! o valor a ser recebido pelos investidores
poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento
realizado.

Ausência de Coobrigação da Emissora

o Patrimônio Separado! constituído em favor dos titulares dos Ckls, não conta
com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim! o recebimento
integral e tempestivo pelos investidores dos montantes devidos depende do
adimplemento dos Créditos Imobiliários! em tempo hábil para o pagamento
dos valores devidos aos detentores dos CRls. Note-se que as Garantias
constituídas não correspondem à totalidade das obrigações decorrentes dos
CRls.

Risco de não comercialização dos imóveis em estoque integrantes dos
Empreendimentos

Uma vez que Expansion H e Expansion IH são coobriqadas, tendo a obrigação
de substituição dos Créditos Imobiliários em determinadas situações e por
determinado prazo! os CRls sofrem o risco de a Expansion H e Expansion III
não lograrem êxito na comercialização dos imóveis em estoque dos
Empreendimentos, por qualquer razão. Nesse caso, seria impossível, aind{\vi
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que temporariamente, Expansion I! e Expansion lI! cumprirem a obrigação de
substituição dos Créditos Imobiliários, na forma disposta nos Contratos de
Cessão de Créditos e no presente Termo.

Dessa forma, restando comprometido o fluxo de pagamentos dos Créditos
Imobiliários, em decorrência da impossibilidade de substituição de
determinados Créditos Imobiliários, o pagamento dos CRIs poderia ser
comprometido.

Não vinculação da Garantia Real

A futura vinculação da garantia real depende do cumprimento, pela
Securitizadora, da obrigação prevista na cláusula 8.7 deste Termo, bem como
dos registros, pelas Expansion I! e Expansion lI!, dos Contratos de Compra e
Venda e das respectivas alienações fiduciárias perante o ofício de registro de
imóveis competente. A não vinculação das garantias reais por qualquer
motivo e o inadimplemento de Adquirentes cujos imóveis contem com
garantia ainda não vinculada poderão afetar adversamente os Créditos
Imobiliários e, consequentemente, o pagamento aos titulares de CRIs.

Execução da Garantia de Alienação Fiduciária

Os Contratos de Compra e Venda, quando celebrados, devem prever que, em
caso de inadimplência dos Adquirentes, será executada a alienação fiduciária
nos termos da Lei nO 9.514/97. Esta execução, ainda que extrajudicial, não
tem prazo determinado, podendo variar, por exemplo, de acordo com a
dificuldade de intimação dos Adquirentes.

Existe, ainda, a possibilidade de ocorrerem questionamentos diversos por
parte dos Adquirentes, inclusive, mas não apenas, relacionados à legalidade
do procedimento de execução extrajudicial, o que pode impedir e/ou atrasar o
processo de excussão dos respectivos bens.

O atraso na excussão dos citados bens ou ainda a não alienação em leilão de
tais Imóveis a terceiros pode implicar em perda financeira aos titulares dos
CRIs, relativa não apenas à frustração da percepção da remuneração
contratada, mas também à incidência de custos adicionais, como custos com
advogados, procedimentos de publicação de editais, custos judiciais para
propositura e acompanhamento de ação, manutenção e revenda dos Imóveis,
dentre outros.
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Desvalorização do valor de mercado dos Lotes

o valor de mercado dos Lotes pode variar em função da alteração da
infraestrutura da vizinhança, de atos de autoridades governamentais ou de
fatores econômicos. Há fatores externos que podem impactar em uma
desvalorização, como, por exemplo, a instalação de favelas, de estação de
esgoto, obras da Prefeitura, lixões ou comércios que desvalorizem a
vizinhança, entre outros. Em caso de desvalorização dos Imóveis, o valor
recuperado com a eventual retomada dos Imóveis para pagamentos dos CRIs
poderá ser inferior a dívida, afetando adversamente a capacidade de
pagamento aos investidores.

Riscos Financeiros

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações
de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis
descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco
de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de
falta de liquidez.

Baixa Liquidez no Mercado Secundário

o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil
apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no
futuro, um mercado para negociação dos CRIs que permita sua alienação
pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo
desinvestimento. Os investidores que adquirirem os CRIs poderão encontrar
dificuldades para negociá-Ios no mercado secundário, devendo estar
preparados para manter o investimento nos CRIs até o Data de Vencimento
Final.

A Emissora é a titular das garantias de alienação fiduciária dos Lotes,
não sendo essas vinculadas diretamente aos CRIs

A CCIs representativas dos Créditos Imobiliários possuem ou possurrao,
conforme o momento de celebração dos Contratos de Compra e Venda,
garantia real imobiliária consistente na alienação fiduciária dos respectivos
Lotes.

No entanto, as garantias reais das CCIs não atribuem, diretamente, aos
titulares dos CRIs o direito de excuti-Ias, tendo em vista que a Securltlzadora.l-,
é a titular exclusiva dos Créditos Imobiliários. Sendo assim, a vinculação da~ \ \

, í '"
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referidas garantias ao pagamento dos CRIs se dá mediante a obrigação de
fazer disposta nesse Termo, referida na cláusula 8.6 acima.

Aos titulares dos CRIs não é atribuído o direito de retenção sobre os Lotes em
caso de qualquer inadimplemento das obrigações decorrentes dos CRIs por
parte da Emissora.

Risco da existência de Credores Privilegiados

A Medida Provisória nO 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor,
em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação ou a
separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não
produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária
ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que Ihes são
atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e
das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os
que tenham sido objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele
decorrentes, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser
alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e,
em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas
físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora,
tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.
Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores
dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos
Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos
Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI
após o pagamento daqueles credores.

Risco de Questionamentos Judiciais dos Contratos de Comercialização

Não obstante a legalidade e regularidade dos Contratos de Comercialização
celebrados no âmbito dos Empreendimentos, não pode ser afastada a
hipótese de que decisões judiciais futuras entendam por sua ilegalidade.

Risco de Rescisão das Promessas de Compra e Venda e Indenização
de Benfeitorias

rt-;
! \

Diferentemente dos Contratos de Compra e Venda, as Promessas de Compra \ V'\
I
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e Venda podem ser resolvidas pelas partes, nos termos das disposições da Lei
10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e das Promessas de Compra e Venda.
Nessa hipótese, os Adquirentes têm direito a receber a totalidade dos valores
pagos até o momento da resolução do contrato, caso esses superem 1/3 do
preço total do imóvel comercializado.

Ademais, diferentemente das normas aplicáveis à excussão da alienação
fiduciária de imóveis em garantia, conforme Lei nO9.514/97, a rescisão de
promessas de compra e venda que tenham como objeto imóveis integrantes
de loteamentos, realizados nos termos da Lei nO6.766/79, geram o dever de
indenizar as benfeitorias necessárias ou úteis realizadas em conformidade
com o respectivo contrato, sendo nulas as disposições em contrário.

Em qualquer caso de resilição unilateral, distrato, rescisão ou resolução das
Promessas de Compra e Venda, por um determinado prazo e observadas
determinadas condições previstas neste Termo, Expansion II e Expansion III
se obrigaram a substituir os respectivos Créditos Imobiliários por novos
direitos creditórios originados da comercialização de outros Lotes integrantes
dos Empreendimentos, nos termos dos Contratos de Cessão de Créditos -
Expansion II e Expansion lI! e do presente Termo. Contudo, como indicado
acima, há o risco de (i) não terem sido comercializados tais Lotes e, portanto,
inexistirem novos créditos imobiliários a serem vinculados aos CRls; ou (ii)
tais novos direitos creditórios não serem suficientes para substituir a
totalidade de Créditos Imobiliários enquadrados na hipótese ora disposta.

Risco em Função da Dispensa de Registro

A oferta dos CRls, a ser realizada nos termos da Instrução CVM nO476/09,
está automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as
informações prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Líder não foram
objeto de análise pela referida autarquia federal.

Manutenção do Registro de Companhia Aberta

A atuação da Emissora como securitizadora de créditos 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 exigidos pela CVM em relação à companhia aberta, sua autorização
poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões
de CRI.

Risco de Estrutura
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A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada"; desta
forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do
modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de fatores e
obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou
privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da
pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de
estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do
dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual
estabelecido.

Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos investidores
por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que
tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no
mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI
pode ser afetada desfavoravelmente.

Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar
adversamente os resultados operacionais da Emissora

o Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que
afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes.
Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a
cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a
determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas
medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que
poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os
preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de que a Emissora
será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as
obrigações assumidas junto aos investidores por meio dos CRI se ocorrerem
alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

22.1. Os CRIs objeto desta Emissão serão objeto de análise de classificação
de risco pela Agência de Rating.

22.2. O relatório completo, tão logo pronto, será disponibilizado ao Agente
Fiduciário na mesma data de sua divulgação e estará disponível nos sites 9-~i\
Emissora e da Agência de Rating. ' \' .

'\
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22.3. A Emissora disponibilizará ao Agente Fiduciário, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contado da data de seu recebimento, qualquer relatório
emitido por agência de classificação de risco a respeito desta Emissão.

22.4. O relatório de classificação de risco será atualizado anualmente no curso
desta Emissão, enquanto existirem CRls, sendo que os custos advindos da
referida atualização serão arcados pelo Patrimônio Separado.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - VENCIMENTO ANTECIPADO

23.1. A ocorrência de qualquer evento abaixo descrito será considerado
evento de vencimento antecipado dos CRI ("Eventos de Vencimento
Antecipado") :

(i) em caso de decretação de falência, distribuição de pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial, convocação ou instalação de
comitê ou assembleia de credores com vistas à negociação de
plano de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores ou insolvência da Emissora, da Expansion I! ou da
Expansion I!I;

(ii) ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos
333 e 1.425 do Código Civil;

(iii) a Emissora, a Expansion I! ou a Expansion lI! deixem de cumprir,
no seu vencimento, qualquer obrigação, pecuniária ou não
pecuniária, principal ou acessória, assumida nos Documentos da
Emissão, e não sane tal descumprimento no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento de notificação nesse sentido;

(iv) haja pedido de qualquer plano de liquidação/recuperação judicial
ou extrajudicial em face da Emissora, da Expansion I! ou da
Expansion lI!, independentemente de ter sido requerida ou
obtida homologação judicial do referido plano; ou se a Expansion
I! ou a Expansion I!I ingressar em juízo com requerimento de
liquidação/recuperação judicial, independentemente de
deferimento do processamento da liquidação/recuperação judicial
ou de sua concessão pelo juiz competente; ou, ainda se a
Expansion II ou a Expansion !II formular pedido de autofalência;

(v) ocorrência de vencimento antecipado de qualquer outro contrato,
cédula ou instrumento firmado pela Expansion I! ou pela
Expansion I!I com a Domus ou com qualquer sociedade
relacionada, coligada, controlada ou controladora, de forma
direta ou indireta, pela Domus;
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(vi) os Documentos da Emissão sejam objeto de questionamento
judicial pela Emissora, Expansion II ou Expansion llI, ou ainda,
por qualquer terceiro;

(vii) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência
ou promessa de transferência a terceiros, pela Expansion II ou
pela Expansion III das obrigações assumidas nos Documentos da
Emissão;

(viii) seja verificada a falsidade ou incompletude de qualquer
declaração ou informação da Emissora, da Expansion II ou da
Expansion lIl, nos termos dos Documentos da Emissão;

(ix) haja protesto legítimo de títulos, contra a Emissora, Expansion II
ou contra a Expansion III em montante individual ou acumulado
superior a R$1.000.000,OO (um milhão de reais) por cujo
pagamento a Expansion II ou Expansion III seja responsável na
condição de devedora ou garantidora, salvo se no prazo de 30
(trinta) dias a contar do referido protesto: (a) seja validamente
comprovado que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de
terceiros; (b) o protesto for cancelado; (c) forem prestadas
garantias suficientes para cobrir o débito em juízo; ou, ainda; (d)
houver sustação do protesto;

(x) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios não seja devidamente
efetivada ou formalizada pela Expansion II ou pela Expansion llI,
nos termos e condições estabelecidas nos respectivos
instrumentos; ou se a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
não for devidamente substituída ou reforçada, nos termos
estabelecidos nos respectivos instrumentos se, por qualquer
motivo, se tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas nos
Contratos de Financiamento;

(xi) seja movida, contra a Emissora, Expansion II ou Expansion llI,
qualquer ação ou execução, ou, ainda, qualquer outra medida,
mesmo administrativa, que afete a sua solvência, ou qualquer da
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;

(xii) a Expansion II ou Expansion III deixe de pagar, nos seus
vencimentos, tributos de qualquer natureza, lançados sobre os
Empreendimentos, e não sane tal inadimplemento em até 120
(cento e vinte) dias a contar desse inadimplemento, sendo certo
que estão excluídos do alcance desta alínea os tributos não pagos
em razão de eventuais discussões administrativas ou judiciais,
desde que o juízo administrativo ou judicial esteja devidamente
garantido;

(xiii) haja alteração substancial do projeto dos Empreendimentos;
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(xiv) não sejam exibidos à Emissora, no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados da data de solicitação nesse sentido, os respectivos
comprovantes de pagamento de quaisquer tributos federais,
estaduais ou municipais, contribuições sociais ou parafiscais
incidentes, ou que venham a incidir, sobre os Empreendimentos,
bem como sobre as acessões, melhorias e benfeitorias que a ele
forem acrescidas;

(xv) seja proferida qualquer decisão administrativa ou judicial e esta
não seja revertida em até 60 (sessenta) dias, por qualquer razão,
que reconheça violação de leis de zoneamento, o
descumprimento de diretrizes do planejamento urbano, ou
decisões similares, ainda que não transitadas em julgado e
passiveis de interposição de recurso em relação aos
Empreendimentos;

(xvi) vencimento antecipado ou inadimplemento, pela Emissora,
Expansion II ou pela Expansion III, de quaisquer contratos,
instrumentos ou obrigações a que estejam sujeitos, no mercado
local ou internacional, em valor, individual ou agregado, superior
a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seu montante
equivalente em outras moedas;

(xvii) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial
transitada em julgado contra a Emissora, Expansion II ou
Expansion III em valor individual ou agregado superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seu montante
equivalente em outras moedas, na data estipulada para
pagamento, ressalvada a hipótese em que o juízo da execução
esteja devidamente garantido;

(xviii) se não forem mantidos em dia os pagamentos de todos os
impostos, taxas, despesas ou quaisquer outros tributos que
incidam, direta ou indiretamente, sobre os imóveis onde estão
situados os Empreendimentos;

(xix) se os imóveis onde estão situados os Empreendimentos não
forem mantidos em perfeito estado de conservação e segurança
necessários ao desenvolvimento dos Empreendimentos ou se
forem realizadas nos mesmos imóveis, sem o prévio e expresso
consentimento da Emissora obras de demolição, alteração ou
acréscimo de área construída;

(xx) se forem desapropriados, no todo ou em parte, os imóveis onde
estão situados os Empreendimentos ou embargada a obra dos
Empreendimentos por mais de 90 (noventa) dias;

(xxi) se for depositado nos imóveis onde estão situados os
Empreendimentos material ou substância que possa colocar em
perigo sua segurança, provocar sinistro ou oferecer risco ao met\:>
ambiente ou provocar poluição ou dano ambiental; \
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(xxii) se as obrigações assumidas pela Expansion II ou pela Expansion
III nos Documentos da Emissão não forem integralmente
cumpridas; e se não houver o registro da Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios nos Cartórios competentes em até 60
(sessenta) dias a contar da data de assinatura dos respectivos
instrumentos.

23.2. Os Titulares dos CRI poderão a seu critério e por mera liberalidade, não
declarar ou postergar a declaração do vencimento antecipado previsto na
Cláusula 23.1 acima.

23.3. Em qualquer uma das hipóteses de Eventos de Vencimento Antecipado,
o saldo dos Créditos Imobiliários ainda não amortizado, devidamente
atualizado, incluindo, mas não se limitando, a incidência dos Juros
Remuneratórios até o efetivo pagamento, calculado à época de seu efetivo
pagamento nos termos dos Documentos da Emissão, deverá ser pago pela
Emissora no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da ocorrência de qualquer
um dos Eventos de Vencimento Antecipado.

23.4. Na hipótese de mora no pagamento da quantia devida nos termos da
Cláusula 23.2 acima, incidirão, a partir do vencimento até a data de efetivo
pagamento, os encargos moratórios descritos na Cláusula 3.2 acima.

23.5. As hipóteses de vencimento antecipado descritas na cláusula 23.1
referentes à Expansion II e III somente serão aplicáveis durante a vigência da
Coobrigação prevista acima.

23.6. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos relacionados a
atos ou fatos vinculados à Expansion II e/ou Expansion lII, deverá ser
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 05 (cinco)
dia(s) útil( éis).

23.6.1. Quando qualquer dos eventos de vencimento acima descritos
forem relacionados a atos ou fatos vinculados a Emissora, tais eventos
deverão ser comunicados pelo Agente Fiduciários aos Titulares dos CRI no
mesmo prazo indicado na cláusula 23.6 supra.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - ARBITRAGEM

24.1.As Partes se obrigam a se submeter à arbitragem, nos termos da Lei
nO9.307/1996, toda e qualquer controvérsia relacionada ao presente Termo e
que não possa ser solucionada de forma consensual pelas Partes, dentro do
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos. A arbitragem será realizada
em português, a~licando-se ~as leis brasileiras e será administrada pe~o\
CAM/CCBC, atraves da adoçao do respectivo regulamento do CAM/CCBQ, !

\ l/\\ '-
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devendo observar sempre o disposto nesta Escritura de Emissão de CCIs,
cujas especificações prevalecerão em caso de dúvida.

24.2. O procedimento adotado será o da arbitragem prevista no regulamento
do CAM/CCBC, sendo os 3 (três) árbitros e respectivos suplentes eleitos nos
termos daquele regulamento.

24.3. O tribunal arbitral terá sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

24.4. Os custos administrativos, honorários dos árbitros, despesas, e
honorários advocatícios serão rateados pela a(s) parte(s) requerente(s) e
requerida(s) conforme estabelecido pelo tribunal arbitral na sentença arbitral.

24.5. Os procedimentos arbitrais deverão ser conduzidos de maneira sigilosa.

24.6. Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e
vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as
Partes a cumprir o determinado na decisão arbitral, independentemente de
execução judicial.

24.7. Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou
relacionada a este Termo de Securitização não possa, por força de lei, ser
dirimida pela via arbitral, nos termos desta cláusula, fica eleito o foro central
da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com expressa renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações
judiciais relativas ao presente Termo de Securitização ou aos CRIs, inclusive
para (i) o início obrigatório do procedimento arbitral, nos termos do artigo 70
da Lei nO9.307/1996, (ii) a obtenção das medidas coercitivas ou cautelares
antecedentes, anteriores, vinculantes ou temporárias, bem como (iii) dar
cumprimento à sentença arbitral.

24.7.1. Uma vez constituído o tribunal arbitral, toda e qualquer medida
cautelar deverá ser requerida a esse tribunal e cumprida por solicitação
do mesmo ao juiz estatal competente, no foro eleito conforme o caput
deste item.

O presente Termo é firmado em 06 (seis) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.
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Rodrigo Faria Estrada
CPF 045.294.047-81
CI 09.835.866-6-RJt/~~~S1t~ITIZA::1f.

Emilio Humberto Carazzai Sobrinho
CPF 037.321.504-53 ,/,.'" /1

CI 1.102.SS0·SSP·PE F~J,,"~,:/
~'

, ""~' - ,
PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

NlIslmara Ollve/ra
KOjo Ferre/r.
Procurador.

VALORES MOBILIÁRIOS

Testemunha 1: Testemunha 2:

Nome:
Identidade:
CPF:

Identidade:
CPF:

ANDRÉ R/BE/RO JEREM/AS
.. "tqb.~liiíp..,
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ANEXO I

LISTA DE CCIS - DESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS
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ANEXO 11

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTO DIANTE PARA FINS DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 23 DA lEI N° 10.931/04

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

sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américas, nO 4.200, Bloco 04, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o nO

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Instituição Custodiante"), na qualidade de instituição custodiante do Instrumento

Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, com

Garantias Reais e Fidejussória, sob a Forma Escritural, da Habitasec Securitizadora

S.A. ("Escritura de Emissão de CCI"), celebrado, em 16 de agosto de 2013, entre a

HABITASEC SECURITIZADORA S.A, sociedade com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, 4.939 cj. 31, inscrita no CNPJ/MF sob nO

09.304.427/0001-58, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do

Estado do Rio de Janeiro ("HABITASEC") e a Instituição Custodiante, por meio do

qual a CCI foi emitida, DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei

nO 10.931/04, que lhe foi entregue para custódia a Escritura de Emissão de CCI e

que, conforme a Cláusula Segunda do Termo de Securitização (abaixo definido), a CCI

se encontra devidamente vinculada aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da P

Emissão, 33a e 34a Séries ("CRI" e "Emissão", respectivamente) da HABITASEC,

sendo que os CRI foram lastreados pela CCI por meio do Termo de Securitização de

Créditos Imobiliários da Emissão, firmado entre a HABITASEC e a Instituição

Custodiante, na qualidade de Agente Fiduciário, em 16 de agosto de 2013 ("Termo de

Securitização"), tendo sido instituído, conforme Cláusula Décima do Termo de

Securitização, o regime fiduciário pela Emissora, dos Créditos Imobiliários

representados pela CCI, nos termos da Lei nO 9.514/97. O referido regime fiduciário

se encontra registrado nesta Instituição Custodiante, que DECLARA, ainda, que a

Escritura de Emissão de CCI encontra-se custodiada nesta Instituição Custodiante,

nos termos do artigo 18, § 40, da Lei nO 10.931/04, e o Termo de Securitização

registrado, na forma do parágrafo único do artigo 23 da Lei nO 10.931/04.

São Paulo, 16 de agosto de 2013
.-------;

~/
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUI~ TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

NlIslm.r. Oliveira
KOlO Ferrelra
Procurador.
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ANEXO III
FLUXO DE AMORTIZAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS NA DATA DE

ASSINATURA DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

Tabela de Amortização - Senior
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Tabela de Amortização - Junior

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19



33 10/05/2016 0,4154%
34 10/06/2016 0,4255%
35 10/07/2016 04283%
36 10/08/2016 0,3487%
37 10/09/2016 04655%
38 10/10/2016 0,6290%
39 10/11/2016 0,7343%
40 10/12/2016 07029%
41 10/01/2017 07393%
42 10/02/2017 0,5870%
43 10/03/2017 0,6482%
44 10/04/2017 0,5978%
45 10/05/2017 0,6344%
46 10/06/2017 06495%
47 10/07/2017 0,6506%
48 10/08/2017 0,5655%
49 10/09/2017 0,6863%
50 10/10/2017 0,8882%
51 10/11/2017 1,0204%
52 10/12/2017 0,9863%
53 10/01/2018 1,0354%
54 10/02/2018 0,8523%
55 10/03/2018 0,9273%
56 10/04/2018 0,8688%
57 10/05/2018 0,9180%
58 10/06/2018 0,9347%
59 10/07/2018 0,9464%
60 10/08/2018 0,8618%
61 10/09/2018 1,0189%
62 10/10/2018 1,2790%
63 10/11/2018 1,4539%
64 10/12/2018 1,4195%
65 10/01/2019 1,4910%
66 10/02/2019 1,2655%
67 10/03/2019 1,3754%
68 10/04/2019 1,3086%
69 10/05/2019 1,3812%
70 10/06/2019 1,4203%
71 10/07/2019 14458%
72 10/08/2019 1,3605%
73 10/09/2019 1,5631%
74 10/10/2019 1,9223%
75 10/11/2019 2,1740%
76 10/12/2019 2,1482%

- 71 de 76-

33 10/05/2016 0,4154%
34 10/06/2016 0,4255%
35 10/07/2016 04283%
36 10/08/2016 0,3487%
37 10/09/2016 04655%
38 10/10/2016 0,6290%
39 10/11/2016 0,7343%
40 10/12/2016 0,7029%
41 10/01/2017 0,7393%
42 10/02/2017 0,5870%
43 10/03/2017 0,6482%
44 10/04/2017 0,5978%
45 10/05/2017 0,6344%
46 10/06/2017 0,6495%
47 10/07/2017 0,6506%
48 10/08/2017 0,5655%
49 10/09/2017 0,6863%
50 10/10/2017 0,8882%
51 10/11/2017 1,0204%
52 10/12/2017 0,9863%
53 10/01/2018 1,0354%
54 10/02/2018 0,8523%
55 10/03/2018 0,9273%
56 10/04/2018 0,8688%
57 10/05/2018 0,9180%
58 10/06/2018 09347%
59 10/07/2018 09464%
60 10/08/2018 08618%
61 10/09/2018 1 0189%
62 10/10/2018 1 2790%
63 10/11/2018 1,4539%
64 10/12/2018 1 4195%
65 10/01/2019 1 4910%
66 10/02/2019 1 2655%
67 10/03/2019 1,3754%
68 10/04/2019 1,3086%
69 10/05/2019 1,3812%
70 10/06/2019 1 4203%
71 10/07/2019 1 4458%
72 10/08/2019 1,3605%
73 10/09/2019 1 5631%
74 10/10/2019 1,9223%
75 10/11/2019 2,1740%
76 10/12/2019 2,1482%



77 10/01/2020 2,2664%
78 10/02/2020 1,9796%
79 10/03/2020 2,1508%
80 10/04/2020 2,0798%
81 10/05/2020 2,2032%
82 10/06/2020 2,2824%
83 10/07/2020 2,3448%
84 10/08/2020 2,2694%
85 10/09/2020 2,5711%
86 10/10/2020 3 1328%
87 10/11/2020 3,5549%
88 10/12/2020 3,5760%
89 10/01/2021 3,8197%
90 10/02/2021 3,4302%
91 10/03/2021 3,7616%
92 10/04/2021 3,7205%
93 10/05/2021 3,9961%
94 10/06/2021 42142%
95 10/07/2021 4,4175%
96 10/08/2021 44267%
97 10/09/2021 5,0255%
98 10/10/2021 6,1811%
99 10/11/2021 7,1940%
100 10/12/2021 74820%
101 10/01/2022 8,2899%
102 10/02/2022 76008%
103 10/03/2022 8 1877%
104 10/04/2022 8,0172%
105 10/05/2022 8,6198%
106 10/06/2022 9 1537%
107 10/07/2022 9,4522%
108 10/08/2022 92034%
109 10/09/2022 10,8187%
110 10/10/2022 14,5596%
111 10/11/2022 18,2255%
112 10/12/2022 20,5028%
113 10/01/2023 25,0465%
114 10/02/2023 26,6218%
115 10/03/2023 33,1539%
116 10/04/2023 35,9092%
117 10/05/2023 37 5396%
118 10/06/2023 42,5442%
119 10/07/2023 62,1650%
120 10/08/2023 41,8881%
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93 10/05/2021 3,9961%
94 10/06/2021 4,2142%
95 10/07/2021 4,4175%
96 10/08/2021 44267%
97 10/09/2021 5,0255%
98 10/10/2021 6,1811%
99 10/11/2021 7 1940%
100 10/12/2021 7,4820%
101 10/01/2022 8,2899%
102 10/02/2022 7,6008%
103 10/03/2022 8,1877%
104 10/04/2022 8,0172%
105 10/05/2022 86198%
106 10/06/2022 9 1537%
107 10/07/2022 9,4522%
108 10/08/2022 9,2034%
109 10/09/2022 10 8187%
110 10/10/2022 14 5596%
111 10/11/2022 18 2255%
112 10/12/2022 20 5028%
113 10/01/2023 25,0465%
114 10/02/2023 26,6218%
115 10/03/2023 33,1539%
116 10/04/2023 35,9092%
117 10/05/2023 37,5396%
118 10/06/2023 42,5442%
119 10/07/2023 62,1650%
120 10/08/2023 41,8881%



121 10/09/2023 72,2828%
122 10/10/2023 467403%
123 10/11/2023 75,7770%
124 10/12/2023 100,0000%
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ANEXO IV
DECLARAÇÕES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III

DA INSTRUÇÃO CVM N° 414/04

GRADUAL CCTVM S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de

valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Juscelino

Kubitschek, n° 50, 7° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.918.16010001-73, neste ato

representada na forma de seu Estatuto Social ("Coordenador Líder' '), na qualidade de

Coordenador Líder da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis

Imobiliários da P Emissão, 33a Série ("Oferta"), em que a HABITASEC

SECURITIZADORA S.A, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Av. Nove de Julho, 4.939 cj. 31, inscrita no CNPJ/MF sob n? 09.304.427/0001-

58, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

sob o NIRE 35.300.352.068 ("Emissora") atua na qualidade de emissora dos Certificados

de Recebíveis Imobiliários da Oferta e a PENT ÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade com sede na cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 4.200, Bloco 04, Sala 514,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), atua como agente fiduciário, nos termos da

Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e da Instrução CVM n° 476, de 16 de

janeiro de 2009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

a Emissora e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de

ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a

suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de

Créditos Imobiliários da Oferta.

São Paulo, 16 de agosto de 2013.

GRADUAL CCTVM S.A.
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DECLARAÇÕES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO ur
DA INSTRUÇÃO CVM N° 414/04

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, 4.939 cj. 31, inscrita no CNPJIMF sob n°

09.304.427/0001-58, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do

Rio de Janeiro sob o NIRE 35.300.352.068 ("Emissora"), na qualidade de emissora dos

Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ia Emissão, 33a e 34a Séries, que serão objeto

de oferta pública de distribuição, em que a GRADUAL CCTVM S.A., instituição

financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Juscelino Kubitschek, n° 50, 7° andar,

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.918.160/0001-73, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social ("Coordenador Líder"), atua como intermediário líder e a PENT ÁGONO

S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n°

4.200, Bloco 04, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato

representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), atua como agente

fiduciário, nos termos da Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004 e da

Instrução CVM n" 476, de 16 de janeiro de 2009, DECLARA, para todos os fins e efeitos,

que verificou, em conjunto com Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, a legalidade e a

ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a

veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no Termo

de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 16 de agosto de 2013.

Rodrigo Faria Estrada
CPf 045.294.047-81
(I 09.835.866-õ-R\

Emílio Humberto carazzaí Sobrinho
CPF 037.321.504-53
CI 1.l02.5S0-SSP-PE
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DECLARAÇÕES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO rn
DA INSTRUÇÃO CVM N° 414/04

PENT ÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Avenida das Américas, n" 4.200, Bloco 04, Sala 514, inscrita no CNPJ/MF sob

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

Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

da 1a Emissão, 33a e 34a Séries da HABITASEC SECURITIZADORA S.A, sociedade

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, 4.939 cj.

31, inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.304.427/0001-58, com seu Estatuto Social arquivado

na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 35.300.352.068

("Emissora"), em que a GRADUAL CCTVM S.A., instituição financeira integrante do

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, Av. Juscelino Kubitschek, n° 50, 7° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

33.918.160/0001-73, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Coordenador Líder"), nos termos da Instrução CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004

e da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada DECLARA,

para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o Coordenador

Líder, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência

para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações

prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 16 de agosto de 2013.
~/"'~'-)

~/

PENTÁGONO S.A. 0Is:rCu:U~~DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

N:IISlm.r. Oliveira
K010 Penelrl
Procurador.
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