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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Pelo presente instrumento particular, as Partes:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, 4.939, 6° andar, conjunto 63,
bairro Jardim Paulista, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n"
09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (adiante
designada simplesmente como "Emissora" ou "Securitizadora"); e

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
das Américas, n° 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social ("Agente Fiduciário");

(a Emissora, o Agente Fiduciário e os investidores que vierem a subscrever ou adquirir
os CRI doravante denominados, quando em conjunto, como "Partes" e, isoladamente,
como "Parte");

Firmam o presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo"), para
vincular os Créditos Imobiliários aos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI da
4Y e 46a Séries, da 1a emissão, da Emissora, de acordo com o artigo 8° da Lei n°
9.514/1997, as Instruções CVM nOs 476/2009 e 414/2004 e as cláusulas abaixo
redigidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

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

"Agência de Rating": Empresa que poderá ser contratada, a critério da Emissora
ou por solicitação dos titulares de CRI, para avaliar e
classificar a presente Operação;

"Agente Fiduciário" Oliveira Trust Distribuidora de Títulos E Valores
Mobiliários S.A., instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, n" 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tíjuca, CEP
22631-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.113.876/0001-



"Avalistas":

"Banco Liquidante":

"Boletim(ns) de
Subscrição":

"CCB ESHOI":

"CCB ESH02":

91;

Garantia fidejussória na forma de aval, prestada pelos
Avalistas nas CCB, os qUaIS se responsabilizam
solidariamente com a Devedora em relação ao cumprimento
integral das Obrigações Garantidas;

José Virgílio Ferreira Filho, brasileiro, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua
82, n? 567, Quadra FI7, Lote 55, Setor Sul, CEP 74083-010,
portador da cédula de identidade RG n" 3280566 2a Via
SPTC/GO, e inscrito no CPF/MF sob o n° 800.587.281-04; e
Andrielly Carvalho Duarte Ferreira, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens com o Sr. José Virgílio,
empresária, residente e domiciliado na Rua 82, n° 567,
Quadra FI7, Lote 55, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74083-
010, portadora da carteira de identidade RG n° 3861903
SPTC/GO, e inscrita CPF/MF sob o n" 856.928.321-00;

Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, n'' 100, Torre Olavo
Setúbal, inscrita no CNPJIMF sob o n° 60.701.190/0001-04;

Os boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os
Investidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua
adesão a todos os termos e condições deste Termo e da
Oferta dos CRI;

A Cédula de Crédito Bancário n" ESH01, emitida em 12 de
dezembro de 2014 pela Devedora em favor do Credor, por
meio do qual o Credor concedeu o Financiamento
Imobiliário;

A Cédula de Crédito Bancário n" ESH02, emitida em 12 de
dezembro de 2014 pela Devedora em favor do Credor, por
meio do qual o Credor concedeu o Financiamento
Imobiliário;



"CCB":

"CCI da 45a Série":

"CCI da 46a Série":

"CCI":

"Cedente" ou "CHB"

"Contratos de Cessão
Fiduciária" ou "Cessão
Fiduciária")

"Cessão Fiduciária El
Shadai"

"Cessão Fiduciária
Residencial Imperial"

A CCB ESHO1 e a CCB ESH02, quando referidas em
conjunto;

A Cédula de Crédito Imobiliário n" 001, da série ESH,
integral, emitida, por meio da Escritura de Emissão, pela
Emissora, sem garantia real imobiliária sob a forma
escritural, para representar a totalidade dos Créditos
Imobiliários decorrentes da CCB ESH01;

A Cédula de Crédito Imobiliário n" 002, da série ESH
integral, emitida, por meio da Escritura de Emissão, pela
Emissora, sem garantia real imobiliária sob a forma
escritural, para representar a totalidade dos Créditos
Imobiliários decorrentes da CCB ESH02;

A CCI da 45a Série e a CCI da 46a Série, quando referidas
conjuntamente;

CHB - Companhia Hipotecária Brasileira, instituição
financeira, com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, na Rua João Pessoa, n° 267, 5° andar,
Cidade Alta, CEP 59025-500, inscrita no CNPJIMF sob o n"
10.694.628/0001-98;

A Cessão Fiduciária EI Shadai, a Cessão Fiduciária
Residencial Imperial, a Cessão Fiduciária Jardim Brasil
SPE e a Cessão Fiduciária Kappa, quando referidos em
conjunto, pelos quais foram cedidos fiduciariamente os
Direitos Creditórios;

o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia celebrado entre a El Shadai
Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP,
na qualidade de fiduciante, e a Emissora, na qualidade de
fiduciária, em 12 de dezembro de 2014;

o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia celebrado entre a Residencial
Imperial Empreendimentos SPE Ltda., na qualidade de
fiduciante, e a Emissora, na qualidade de fiduciária, em 12
de dezembro de 2014;
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Brasil SPE"
"Cessão Fiduciária Jardim O Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios em Garantia, celebrado entre a Jardim Brasil
SPE Ltda., na qualidade de fiduciante, e a Emissora, na
qualidade de fiduciária, em 12 de dezembro de 2014;

"Cessão Fiduciária Kappa": O Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios em Garantia celebrado entre a Kappa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de
fiduciante, e a Emissora, na qualidade de fiduciária, em 12
de dezembro de 2014;

"CETIP":

"Conta Centralizadora":

A 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 na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do
Chile, n" 230, 11° andar, CEP 20031-170;

A conta corrente de titularidade da Emissora n" 05909-2,
mantida na agência n° 7307 do Banco Itaú Unibanco S.A.;

"Conta de Livre A conta corrente de titularidade da Devedora, a ser indicada
Movimentação": oportunamente pela Devedora;

"Contas Arrecadadoras": Contas correntes de titularidade da Emissora n° 2345-8,
2346-6,2347,4 e 2348-2 mantidas na agência 1813 da Caixa
Econômica Federal, as quais receberão os recursos
decorrentes do recebimento dos Direitos Creditórios;

"Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas El
Shadai":

"Contrato de Cessão"

O Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Quotas, Cessão Fiduciárta de Direitos Creditórios e Outras
Avenças, celebrado entre a El Shadai, os Avalistas e a
HabitaSec Securitizadora S.A., em 12 de dezembro de 2014;

O Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças, celebrado nesta data entre o
Credor e a Emissora, com anuência da Devedora e dos
Avalistas, por meio do qual a Emissora adquiriu os Créditos
Imobiliários, sob condição suspensiva representada pelo
primeiro desembolso no âmbito da CCB;
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"Contrato de Distribuição": O Contrato De Distribuição Pública Com Esforços
Restritos, Sob o Regime De Melhores Esforços, De
Certificado De Recebíveis Imobiliários da 45a e 46a Séries
da 1a Emissão da Emissora, firmado nesta data entre a
Emissora e o Coordenador Líder, por meio do qual a
Emissora contratou o Coordenador Líder para realizar a
distribuição pública com esforços restritos dos CRI nos
termos das Instruções CVM n''s 476/2009 e 414/2004;

"Contrato de Prestação de Contrato de Prestação de Serviços de Acompanhamento de
Serviços" Obras e Monitoramento de Garantias, a ser celebrado entre a

TC Consultoria e Administração de Investimentos Ltda.,
sociedade com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás,
na Avenida Segunda Avenida, SIN, Quadra 1-B, Lote 59-B,
Sala 302, Edifício Marfim, Condomínio Cidade
Empresarial, bairro Cidade Vera Cruz, CEP 74934-605,
inscrita no CNPJ/MF sob o n" 13.194.316/0001 ("Agente de
Monitoramento"), e a Emissora, em 12 de dezembro de
2014 ("Contrato de Prestação de Serviços");

"Coordenador Líder": SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 3°
andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ
sob o n? 62.285.390/0001-40;

"Créditos Imobiliários 45a A totalidade dos créditos oriundos do Financiamento
Série": Imobiliário, no valor, forma de pagamento e demais

condições previstos na CCB ESHO1, bem como todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora,
ou titulados pela Emissora, por força da CCB ESHO1,
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como
Remuneração, encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, seguros, despesas, custas, honorários,
garantias e demais encargos contratuais e legais previstos na
CCB;

"Créditos Imobiliários 46a A totalidade dos créditos oriundos do Financiamento
Série": Imobiliário, no valor, forma de pagamento e demais

condições previstos na CCB ESH02, bem como todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora,
ou titulados pela Emissora, por força da CCB ESH02,



"Créditos Imobiliários"

"Credor":

"CRI da 45a Série":

"CRI da 46a Série":

incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como
Remuneração, encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, seguros, despesas, custas, honorários,
garantias e demais encargos contratuais e legais previstos na
CCB;

Os Créditos Imobiliários 45a Série e os Créditos Imobiliários
46a Série, quando referidos em conjunto;

Originalmente, o credor das CCB, ou seja, a CHB -
Companhia Hipotecária Brasileira, instituição financeira,
com sede na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, na Rua João Pessoa, n" 267, 5° andar, Cidade Alta,
CEP 59025-500, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.694.628/0001-98;

Títulos de créditos nominativos, de livre negociação,
integrantes da 45a e 46a Séries da 1a Emissão da Emissora,
com lastro nos Créditos Imobiliários, emitidos sob a forma
escritural, na forma e condições estabelecidas neste Termo,
nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei n" 9.514/1997. Para
fins deste Termo de Securitização, os CRI da 45a Série e os
CRI da 46a Série serão designados em conjunto
simplesmente como CRI;

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 45a Série da 1a
Emissão da HabitaSec Securitizadora S.A., emitidos pela
Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários 45a Série, por
meio da celebração deste Termo de Securitização, nos
termos dos artigos 6° a 8° da Lei n° 9.514/1997, os quais
concorrerão em condições pari passu com os CRI da 46a

Série, sem qualquer grau de subordinação entre si;

Certificados de Recebíveis Imobiliários da 46a Série da 1a
Emissão da HabitaSec Securitizadora S.A., emitidos pela
Emissora com lastro nos Créditos Imobiliários da 46a Série,
por meio da celebração deste Termo de Securitização, nos
termos dos artigos 6° a 8° da Lei n° 9.514/1997, os quais
concorrerão em condições pari passu com os CRI da 45a

Série, sem qualquer grau de subordinação entre si;

"CRI em Circulação para São todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos



fins de Quorum"

"Data de Aniversário"

"Data de Apuração"

"Data de Desembolso"

"Data da Primeira
Integralização" :

"Data de Emissão":

"Data de Vencimento":

"Devedora" :

"Dia Útil":

(i) aqueles mantidos em tesouraria pela Emissora; (ii) os de
titularidade de (a) empresas controladas, direta ou
indiretamente, pela Emissora; (b) acionistas controladores e
empresas controladoras, direta ou indiretamente, da
Emissora; (c) administradores da Emissora; e (iii) aqueles
detidos pelos Avalistas, pela Devedora elou por quaisquer
outras sociedades controladas ou controladoras, direta ou
indiretamente, da El Shadai (as pessoas enquadradas no
subitem (iii) são doravante designadas em conjunto "Partes
EI Shadai"); observado que, caso a totalidade dos CRI,
excetuados aqueles cancelados ou que se enquadrem nos
subitens (i) a (ii)( c), forem detidos por Partes El Shadai,
considerar-se-ão corno "CRI em Circulação" todos aqueles
detidos por Partes El Shadai;

Considera-se data de aniversário o dia 20 de cada mês,
conforme descrito no Anexo I do presente Termo. Caso o dia
20 seja sábado, domingo ou feriado nacional, será
considerado próximo Dia Útil imediatamente subsequente.

o dia 20 (ou Dia Útil imediatamente subsequente) após cada
Período Mensal de Apuração. Por exemplo, se o Período
Mensal de Apuração for o mês de novembro de 2014, a Data
de Apuração será o dia 20 de dezembro de 2014.

A data em que a primeira parcela do Valor do Principal da
CCB será desembolsada;

A data em que ocorrer a primeira subscrição e integralização
da respectiva série dos CRI;

12 de dezembro de 2014;

20 de outubro de 2025;

El Shadai Participações e Empreendimentos Imobiliários
LTDA. - EPP, sociedade com sede na Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, na Rua 82, n" 567, Quadra F-17, Lote 55,
Casa 3, Setor Sul, CEP 74.083-010, inscrita no CNPJ/MF
sob o n" 06.980.232/0001-30;

Todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado



"Direitos Creditórios"

"Documentos da
Operação":

"El Shadai"

"Empreendimentos
Residenciais Cessão
Fiduciária":

"Empreendimentos
Residenciais Objeto de
Investimento"

"Escritura de Emissão"

nacional na República Federativa do Brasil;

Significa os recebíveis imobiliários decorrentes da
comercialização dos Empreendimentos Imobiliários Cessão
Fiduciária, cedidos fiduciariamente em garantia ao
cumprimento das Obrigações Garantidas;

Em conjunto, (i) a CCB ESH01; (ii) a CCB ESH02; (iii) o
Contrato de Cessão; (iv) os Contratos de Cessão Fiduciária;
(v) a Escritura de Emissão; (vi) o Contrato de Distribuição;
(vii) o presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários; (viii) o Contrato de Alienação Fiduciária de
Quotas EI Shadai; e (ix) o Contrato de Prestação de
Serviços, bem como todos os demais documentos
relacionados à Emissão;

El Shadai Participações e Empreendimentos Imobiliários
Ltda - EPP, sociedade com sede na Rua 82, 559, casa 3,
Setor Sul no Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP
74083-010, inscrita no CNPJ!MF sob o n" 06.980.232/0001-
30;

Os empreendimentos residenciais cujos direitos creditórios
foram cedidos fiduciariamente, quais sejam: (i) Residencial
Nova Morada; (ii) Residencial Maria Abadia; (iii)
Residencial Jardins Brasil 2; e (iv) Parque Rosa Bororo;

São os empreendimentos imobiliários objeto de
investimento pela Devedora devidamente descritos no
Anexo I às CCB, ou seja: (i) o empreendimento
denominado Parque Rosa Bororo; (ii) o empreendimento
denominado Loteamento Jardins Imperial; (iii) o
empreendimento denominado Master Ville; e (iv) outros
empreendimentos que a Devedora eventualmente venha a
indicar, que passarão a integrar, após a aprovação da CHB e
da Securitizadora, o conceito de Empreendimentos
Residenciais Objeto de Investimento, nos termos das CCB.

Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito
Imobiliário, sem Garantia Real Imobiliária, sob a Forma
Escritural, firmado em 12 de dezembro de 2014, entre a
Emissora e a Instituição Custodiante;



"Escriturado r" : Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 500,
Bloco 13,205, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o
n" 36.113.876/0001-91;

"Financiamento
Imobiliário":

O financiamento imobiliário concedido pelo Credor à
Devedora, por meio da emissão das CCB, para a conclusão
das obras dos Empreendimentos Residenciais Objeto de
Investimento, no valor total de R$ 15.158.211,50 (quinze
milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e onze reais e
cinquenta centavos);

"Fundo de Reserva": Fundo constituído pela Emissora, com recursos depositados
pela Devedora sempre que necessário, na Conta
Centralizadora, em montante que deverá corresponder, a
todo e qualquer momento, até o efetivo cumprimento da
totalidade das obrigações relativas ao Patrimônio Separado,
a 20% (vinte por cento) do valor das 12 (doze) parcelas de
amortização de principal e juros dos CRI imediatamente
posteriores à Data de Apuração do Fundo de Reserva,
conforme Tabela de Pagamentos dos CRI, constante do
Anexo I ao Termo de Securitização ("Reserva Mínima"),
incluindo os encargos devidos, atualizado pelo IPCAlIBGE;

"Garantias": a)
b)

Contratos de Cessão Fiduciária;
Aval;

c) Fundo de Reserva; e
d) Alienação Fiduciária de Quotas da EI Shadai.

"Instituição Custodiante" Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., acima qualificada.

"IPCA/IBGE": Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado
e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;

"Investimentos Permitidos" Títulos de renda fixa de baixo risco, com liquidez diária de
bancos de primeira linha como Banco Bradesco SI A, Banco
Itaú-Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e



Banco Santander, em que poderão ser aplicados os recursos
depositados na Conta Centralizadora.

"Loteamento Jardins Empreendimento denominado Loteamento Jardins Imperial,
Imperial" localizado na Fazenda Santana, no Município de Uruaçu,

Estado de Goiás, de propriedade da Residencial Passa Três
Incorporadora SPE Ltda., objeto de matrícula 2.323 do 10

Oficial de Notas e Registro de Imóveis de Uruaçu/GO.

"Master Ville" Empreendimento denominado Master Ville, localizado no
Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, de
propriedade da El Shadai Rondonópolis SPE Ltda., objeto de
matrícula 10.036 do 10 Oficial de Registro de Imóveis de
Rondonópolis/MT.

"Obrigações Garantidas": Todas as obrigações, principais e assessórias, assumidas
pela Devedora nas CCB e vinculadas ao Patrimônio
Separado pela Emissora

"Patrimônio Separado":

"Período Mensal de
Apuração"

"Razão de Garantia"

Patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários, representados pelas
CCI e pelas Garantias, incluindo a Conta Centralizadora e as
Contas Arrecadadoras, o qual não se confunde com o
patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente
à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administração e
obrigações fiscais;

Corresponde ao mês calendário imediatamente anterior ao
mês em que o Devedor deve fazer os pagamentos devidos
dos Créditos Imobiliários, diretamente ou por meio da
cessão de Recebíveis, quando possível.

A razão de pelo menos 140% (cento e quarenta por cento)
entre os Direitos Creditórios e o valor total das Obrigações
Garantidas nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária,
devendo ser recomposta até a razão de 160% (cento e
sessenta por cento) do valor total das Obrigações
Garantidas, em até 30 (trinta) dias da apuração da sua
diminuição;



"Regime Fiduciário": Na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514/1997, a Emissora
institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários,
representados pela CCI, e Garantias, incluindo a Conta
Centralizadora, com a consequente constituição do
Patrimônio Separado;

"Remuneração dos CRI da Significa a remuneração incidente sobre o valor nominal
45a Série": unitário dos CRI da 45a Série, conforme descrita na cláusula

5a deste Termo;

46a Série":
"Remuneração dos CRI da Significa a remuneração incidente sobre o valor nominal

"Parque Rosa Bororo"

unitário dos CRI da 46a Série, conforme descrita na cláusula
5a deste Termo;

É o empreendimento denominado Loteamento Parque Rosa
Bororo, localizado em área desmembrada da Fazenda
Quatro Irmãos, no Município de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso, de propriedade da Kappa Empreendimentos
Imobiliários Ltda., objeto de matricula_93087 do 1° Oficial
de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT;

"Residencial Jardins Brasil É o empreendimento denominado Residencial Jardins Brasil

"Residencial Maria
Abadia"

"Residencial Nova
Morada"

2, localizado à Fazenda São Patricio, no Município de
Campos Belos, Estado de Goiás, de propriedade da Jardim
Brasil SPE Ltda., objeto de matricula n? 4.248, do 1° Oficial
de Registro de Imóveis de Campos Belos/GO;

É o empreendimento denominado Residencial Maria
Abadia, localizado à Fazenda Macaúba, no Município de
Paranaiguara, Estado de Goiás, de propriedade da El Shadai
Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP,
objeto de matricula 4.464, do 1° Oficial de Registro de
Imóveis de ParanaiguaralGO;

É o empreendimento denominado Residencial Nova
Morada, localizado à Fazenda Cedro, no Município de
Inhumas, Estado de Goiás, de propriedade da Residencial
Imperial SPE Ltda., objeto de matricula 19.283, do 1°
Oficial de Registro de Imóveis de Inhumas/GO;

"Titular(es) dos CRI" ou Os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos
Investidor(es)": da presente Emissão;



"Vencimento Antecipado": É facultado à Emissora considerar antecipadamente
vencidos os Créditos Imobiliários e, portanto, exigível de
imediato o pagamento do saldo devedor em aberto,
incluindo o valor de principal, juros e demais encargos,
independentemente de aviso ou notificação, além das
previstas em lei, nas hipóteses estabelecidas na cláusula
sexta do presente Termo de Securitização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1 A Emissão foi autorizada pela diretoria da Emissora em reunião realizada em 12
de dezembro de 2014, cuja ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo.

2.2 A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação
dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, aos CRI da 4Y e 46a Séries de sua
1a emissão, conforme as características descritas na cláusula terceira, abaixo.

2.3 A Emissora declara que foram vinculados, pelo presente Termo, os Créditos
Imobiliários, representados pelas CCI, decorrentes da emissão das CCB, com valor
nominal total de R$ 15.158.211,50 (quinze milhões cento e cinquenta e oito mil
duzentos e onze reais e cinquenta centavos), cuja titularidade foi obtida pela Emissora
por meio da celebração do Contrato de Cessão.

2.4 Os Créditos Imobiliários encontram-se representados pelas CCI, integrais,
emitidas pela Emissora sem garantia real imobiliária sob a forma escritural, nos termos
da Lei n° 10.931/2004 e da Escritura de Emissão.

2.4.1 A Escritura de Emissão encontra-se devidamente depositada junto à
Instituição Custodiante, nos termos do § 4° do artigo 18 da Lei n? 10.931/2004.

2.4.2 O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo,
será registrado na Instituição Custodiante das CCI, nos termos do artigo 23,
parágrafo único, da Lei n" 10.931/2004, através da declaração cujo modelo
constitui o Anexo III a este Termo ("Anexo IlI").

2.5 Pela aquisição dos Créditos Imobiliários, a Emissora pagará o Valor da Cessão à
Cedente, na forma prevista no Contrato de Cessão.

2.6. As características dos Créditos Imobiliários vinculados a este Termo, tais como
identificação do devedor, valor nominal, imóvel a que está vinculado, indicação e



condições pertinentes aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, estão
perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo IV, que para todos os fins e efeitos
de direito é parte integrante deste Termo de Securitização.

2.7 Os valores decorrentes dos pagamentos dos Créditos Imobiliários serão
depositados em Conta Centralizadora, de titularidade da Emissora, que utilizará tais
recursos para pagar as obrigações do Patrimônio Separado conforme o fluxo de caixa e
a prioridade de pagamentos estabelecido no presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E DA FORMA DE
DISTRIBUIÇÃO

3.1 Com lastro nos Créditos Imobiliários, são emitidos os CRI que integram as 45a e
46a Séries da 1a Emissão da Emissora, e que possuem as seguintes características de
emissão:

Total de Recursos
vinculados à Emissão

milhões cento e cinquenta
e oito mil duzentos e onze

reais e cinquenta
centavos)

Valor Total da Série

Valor Total dos CRI

.158.2 ,50
milhões cento e cinquenta
e oito mil duzentos e onze

reais e cinquenta
centavos)

R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais)

R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais)

Quantidade de CRI

Valor Nominal Unitário
dos CRI

Data e Local da Emissão

Prazo da Emissão dos CRI

lHHV~~ cento e cinquenta e
oito mil duzentos e onze reais e cinquenta centavos)

10 (dez)

1.015.821,1 m
milhão quinze mil

oitocentos e vinte e um
reais e quinze centavos),

na Data da Emissão

Para todos os efeitos
legais, a Data de Emissão
dos CRI da 45a Série é o
dia 12 de dezembro de
2014, em São Paulo/SP

novecentos
e sessenta e cinco) dias, a
partir da Data de Emissão

5 (cinco)

R$ 1.000.000,00 (Um
milhão de reais), na Data

da Emissão

Para os efeitos
legais, a Data de Emissão
dos CRI da 46a Série é o
dia 12 de dezembro de
2014, em São Paulo/SP

3.965 (três mil
novecentos e sessenta e
cinco) dias, a partir da



4Sa Série 46a Série
Data de Emissão

Vencimento dos CRI 20 de outubro de 2025 20 de outubro de 2025

Carência de pagamento de
amortização de principal
dos CRI e da Remuneração

Atualização Monetária e
Remuneração:

Tabela Vigente

Periodicidade de
Pagamento da
Remuneração e
amortização de principal:

Não há, sendo que o
primeiro pagamento será
realizado em 20 de janeiro
de 2015.

3 (três) meses, sendo que
o primeiro pagamento
será realizado em 20 de
abril de 2015.

Atualização monetária pro rata temporis
acumulada do IPCA referente ao mês anterior e
divulgado no mês vigente, acrescido de taxa de 13%
(treze por cento) ao ano, calculados de forma
exponencial pro rata temporis, com base em um ano
de 360 (trezentos e sessenta) dias, desde a Data da
Primeira Integralização, conforme estabelecido na
cláusula 5a deste Termo;

A Tabela Vigente inicialmente será a tabela descrita
no Anexo I

Os CRI terão pagamentos mensais de remuneração e
amortização de principal, conforme o fluxo financeiro
descrito na Tabela Vigente, sendo a Remuneração dos
CRI devida a partir da Data da Primeira Integralização

Garantias

Garantia Flutuante: Não

Distribuição dos CRI

s CRI serão e
negociação na CE e são distribuídos com a
intermediação do Coordenador Líder, instituição
integrante do sistema de distribuição de valores
mobiliários, nos termos do artigo 2° da Instrução
CVM n" 476

Regime de Distribuição dos Os CRI serão distribuídos em regime de
CRI esforços.

Público Alvo da Oferta
Investidores Qualificados,
Instrução CVM 476

sto na

3.1.1 Os CRI são nominativos e escriturais. Nesse sentido, para todos os fins de
direito, a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato da conta de depósito aberta
em nome de cada titular e emitido pela CETIP.



3.2. Fundo de Reserva: Será constituído o Fundo de Reserva, na Conta Centralizadora,
em garantia do pagamento dos Créditos Imobiliários e das Despesas da Operação durante
todos os meses da operação, em montante que deverá corresponder, a todo e qualquer
tempo, a 20% (vinte por cento) do valor das 12 parcelas de amortização de principal e
juros dos CRI imediatamente posteriores à Data de Apuração do Fundo de Reserva,
conforme Tabela Vigente descrita no Anexo I ao presente Termo.

3.2.1 O Fundo de Reserva será inicialmente constituído por R$ 388.205,29 (trezentos e
oitenta e oito mil duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos), na forma estabelecida
no Contrato de Cessão, sendo seus recursos mantidos na Conta Centralizadora e aplicados
de acordo com o disposto na Cláusula 3.2.4 abaixo.

3.2.2. Sempre que houver qualquer inadimplemento dos Créditos Imobiliários e das
obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Devedora, a Emissora poderá acessar os recursos do Fundo de Reserva
para complementar o pagamento das obrigações referentes ao Patrimônio Separado.

3.2.3. Toda vez que, por qualquer motivo, os recursos do Fundo de Reserva venham a ser
inferiores à Reserva Mínima, os recursos depositados nas Contas de Arrecadação, a título
de recebimento dos Direitos Creditórios e conforme estabelecido nos Contratos de Cessão
Fiduciária, serão direcionados para a Conta Centralizadora para a recomposição do Fundo
de Reserva e, não sendo suficientes, a EI Shadai estará obrigada a recompor o Fundo de
Reserva" conforme Cláusula 3.2.3.1 abaixo.

3.2.3.1 A recomposição do Fundo de Reserva pela El Shadai, na forma prevista na
cláusula 3.2.3, acima, dar-se-á mediante envio de prévia notificação pela Emissora,
informando o montante que a EI Shadai deverá recompor do Fundo de Reserva, o qual
deverá ser transferido pela EI Shadai para a Conta Centralizadora no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da referida notificação.

3.2.4 Os recursos do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do regime
fiduciário dos CRI e integrarão o patrimônio separado dos CRI, sendo certo que serão
aplicados pela Emissora, na qualidade de administrador da Conta Centralizadora, nos
Investimentos Permitidos.

3.2.4.1 O Agente Fiduciário, e/ou tampouco seus respectivos diretores, empregados ou
agentes, não terão qualquer responsabilidade com relação a quaisquer prejuízos,
reinvindicações, demandas, danos, tributos ou despesas, resultantes das aplicações,
reaplicações ou liquidação da aplicação mencionada no item 3.2.4., supra, inclusive, entre
outros, qualquer responsabilidade por quaisquer demoras (não resultantes de transgressão
deliberada) na aplicação, reaplicação ou liquidação das aplicações acima mencionadas.



3.2.5 Após a liquidação da integralidade das obrigações do Patrimônio Separado, os
recursos remanescentes presentes no Fundo de Reserva, incluindo os rendimentos
decorrentes das aplicações previstas no item 3.2.4 acima, serão liberados para a Devedora
em 2 (dois) dias úteis, em conta a ser oportunamente indicada por esta.

3.3. Cronologia de Pagamentos das Obrigações do Patrimônio Separado: os CRI
serão pagos mensalmente, todo dia 20 (vinte) de cada mês ou no Dia Útil imediatamente
subsequente, após o período de carência, por meio dos sistemas de liquidação da
CETIP.

3.3.1. Cascata de Pagamentos: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de
prioridade nos pagamentos, de forma que cada item somente será pago caso haja
recursos disponíveis, após o cumprimento do item anterior ("Cascata de
Pagamentos"):

a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a data da
amortização mensal;
(i) Juros Remuneratórios;
(ii) Juros capitalizados em meses anteriores e não pagos;
(iii) Juros vincendos no respectivo mês de pagamento;
b) Amortização dos CRI, conforme Tabela Vigente, e encargos moratórios
eventualmente incorridos; e
c) Amortização Extraordinária dos CRI, em virtude de um Evento de
Amortização Extraordinária.

3.3.2 Os pagamentos serão realizados de acordo com o fluxo de caixa descrito
acima, na medida da disponibilidade de caixa do Patrimônio Separado em razão
dos pagamentos efetuados pela Devedora.

3.3.3. A cada Data de Aniversário mensal dos CRI os juros e o principal serão
pagos aos Investidores dos CRI.

3.3.4 Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
qualquer obrigação da Emissora, até o 10 (primeiro) Dia Útil subsequente, sem
nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

3.3.4.1. As datas de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos
CRI serão prorrogadas pelo número de dias necessários para assegurar
que, entre o dia do recebimento da última arrecadação dos Créditos
Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes
aos CRI, sempre decorram pelo menos 2 (dois) Dias Úteis.



3.4 Os CRI da 45a Série e os CRI da 46a Série serão objeto de ofertas, em
conformidade com a Instrução CVM n" 476/2009, sendo estas automaticamente
dispensadas de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6° da Instrução
CVM n" 476/2009 ("Oferta CRI da 4Y Série" e "Oferta CRI da 46a Série"
respectivamente e, quando em conjunto "Ofertas").

3.4.1 As Ofertas são destinadas apenas a Investidores que atendam às
características de investidor qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrução
CVM n? 409/2004, observado que: (i) todos os fundos de investimento serão
considerados investidores qualificados, mesmo que se destinem a investidores
não qualificados; e (ii) as pessoas naturais e jurídicas mencionadas no inciso IV
do artigo 109 da Instrução CVM n° 409/2004 deverão subscrever ou adquirir, no
âmbito das Ofertas, valores mobiliários no montante mínimo de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).

3.4.2 Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n° 476/2009, os CRI
das Ofertas serão ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores e
subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores.

3.4.3 Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos investidores,
devendo os investidores, por ocasião da subscrição, fornecer, por escrito,
declaração nos moldes da minuta do Boletim de Subscrição, atestando que estão
cientes de que:

a) as Ofertas não foram registradas na CVM; e

b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na
Instrução CVM n° 476/2009.

3.5 O início da Oferta CRI da 45a Série e da Oferta CRI da 45a Série será informado
pelo Coordenador Líder à CVM, por meio da comunicação de início das Ofertas de que
trata o Artigo 7°-A da Instrução CVM n° 476, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis
da primeira procura a potenciais investidores, nos termos da regulamentação aplicável
(respectivamente, "Comunicação de Início CRI 45a Série" e "Comunicação de Início
CRI 46a Série" e, quando referidos em conjunto, "Comunicação (ões) de Início").

3.5.1. As Comunicações de Início deverão ser encaminhadas por intermédio da
página da CVM na rede mundial de computadores e conter as informações
indicadas no Anexo 7-A da Instrução CVM 476.

3.6 O encerramento das Ofertas será informado pelo Coordenador Líder à CVM, por
meio da comunicação de encerramento da Oferta CRI da 4Sa Série e da Oferta CRI da



45a Série, conforme o caso, de que trata o Artigo 8° da Instrução CVM n° 476
("Comunicação de Encerramento"), no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos
contados da data de encerramento, nos termos da regulamentação aplicável.

3.6.1. A Comunicação de Encerramento deverá ser encaminhada por
intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores e conter as
informações indicadas no Anexo 8 da Instrução CVM 476.

3.6.2 Caso as Ofertas não sejam encerrada dentro de 6 (seis) meses contados
da data de seu início, o Coordenador Líder (ou a Emissora, em nome do
Coordenador Líder) deverá realizar a comunicação prevista no subitem 3.6.1,
acima, com os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente
até o encerramento da Oferta CRI da 4Sa Série e/ou da Oferta CRI da 4Y Série
e/ou de ambas, conforme o caso.

3.7 Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos das Ofertas, somente poderão
ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de
decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição ou aquisição dos CRI pelos
investidores.

3.7.1 Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre
investidores qualificados, conforme definido no subitem 3.4.1, acima, a menos
que a Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos
do caput do artigo 21 da Lei n" 6.385/1976 e da Instrução CVM n° 40012003 e
apresente prospecto das Ofertas à CVM, nos termos da regulamentação
aplicável.

3.8 Observado o item 3.7, acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de
balcão organizado e não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo
17 da Instrução CVM n" 476/2009.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUBSCRIÇÃO E DA INTEGRALIZAÇÃO DOS
CRI

4.1 Os CRI serão subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, Via
CETIP, na forma do subitem 4.1.1, abaixo. O preço de integralização de cada um dos
CRI, Data da Primeira Integralização da respectiva série, será correspondente ao Valor
Nominal Unitário na Data de Emissão e para os demais CRI subscritos e integralizados
após esta data, o preço de integralização dos CRI será correspondente ao Valor Nominal
Unitário na Data da Primeira Integralização da respectiva série, acrescidos da
Remuneração, nas mesmas condições estabelecidas para os CRI, incorridos entre a Data
da Primeira Integralização até a data de subscrição e integralização, calculados pro rata



die na forma da Cláusula Quinta do presente Termo, nos termos do artigo 46 da Lei n°
10.931/2004 ("Preço de Integralização").

4.1.1 Os CRI poderão ser subscritos por Investidores durante todo o Prazo de
Colocação, conforme definido no Contrato de Distribuição, com a assinatura do
competente Boletim de Subscrição e a integralização ocorrerá durante o Prazo de
Colocação, conforme definido no Contrato de Distribuição, na data informada
pela Emissora no Boletim de Subscrição, devendo o Investidor que houver
subscrito o CRI integralizá-lo na data prevista no respectivo Boletim de
Subscrição, pelo preço de integralização determinado no item 4.1 acima. O
Boletim de Subscrição também irá prever, observado o Prazo de Colocação,
definido no Contrato de Distribuição, uma outra data para integralização dos
CRI, caso até a data de integralização não tenha sido distribuída a totalidade dos
CRI.

CLÁUSULA QUINTA DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DA
AMORTIZAÇÃO MENSAL E DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

5.1 A Remuneração dos CRI da 4Y Série e dos CRI da 46a Série será calculada e
paga, respectivamente, nos termos dos itens 5.1.1. abaixo.

5.1.1 O saldo do valor nominal unitário dos CRI da 4Y Série e dos CRI da 46a Série,
corrigido monetariamente pro rata temporis, desde a Data da Primeira Integralização,
pela variação do IPCA/IBGE referente ao mês anterior e divulgado no mês vigente. A
Remuneração dos CRI, incidente sobre o saldo do valor nominal unitário, é composta
por juros remuneratórios correspondentes a taxa de 13% (treze por cento) ao ano. A
correção monetária e a Remuneração serão calculadas de acordo com as fórmulas
abaixo:

(a) Cálculo do Valor Nominal Unitário dos CRI com correção monetária será
realizado da seguinte forma:

SDa = Sdmant x C,

onde:

SDa = Valor Nominal Unitário dos CRI atualizado, antes do cômputo dos Juros
Remuneratórios do mês. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

SDmant = Valor Nominal Unitário na Data da Primeira Integralização relativo ao mês
de integralização ou mês anterior, após a amortização, pagamento ou incorporação de



juros, se houver, o que ocorrer por último. Valor em reais calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

c = Fator da variação mensal do IPCAlIBGE referente ao mês anterior e divulgado no
mês vigente ("M-1") (Exemplo: se o desembolso ocorrer em março, será utilizado o
índice base do IPCAlIBGE de fevereiro que foi divulgado no início de março),
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte
forma:

c = (_N_I_k J~:',ou (1+VA)~~
Nlk_l , em que:

Nlj,= Valor do número índice do IPCAlIBGE, divulgado no mês imediatamente anterior
ao mês da próxima Data de Aniversário, inclusive; caso o índice ainda não tenha sido
divulgado utilizar-se-á a VA;

N1k-l=Valor do número índice do IPCAlIBGE anterior ao Nlk;

VA = Caso o número índice NIk ainda não esteja disponível até 03 (três) dias úteis antes
da referida Data de Aniversário, utilizar-se-á a variação do número índice do IPCA
referente ao mês anterior ao mês em referência NIk. A variação será utilizada
provisoriamente para fins de pagamento até a divulgação do número índice do mês em
referência. Eventual diferença será ajustada no pagamento subsequente.

dcp = Número de dias corridos entre a Data da Primeira Integralização, Data de
Aniversário imediatamente anterior ou amortização extraordinária exclusive, o que
ocorrer por último, e data de cálculo inclusive, sendo "dcp" um número inteiro.

dct = Número de dias corridos entre a Data de Aniversário imediatamente anterior,
exclusive, e a próxima Data de Aniversário inclusive, sendo "dct" um número inteiro.

(b) Cálculo da Remuneração:

J; = SDax (FJ -1)

em que:

J; = Valor unitário dos juros acumulados dos CRI na data de atualização. Valor em

reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;



SDa = Conforme definido acima;

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

{
dcP}30 deI

FJ = [(i + 1)360 ]

em que:

i = Juros remuneratórios dos CRI, definido no item 5.1.1;

dcp = Número de dias corridos entre a Data da Primeira Integralização ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior ou amortização extraordinária exclusive, o que
ocorrer por último, e a data de cálculo inclusive, sendo dcp um número inteiro.

dct = Número de dias corridos existente entre a Data de Aniversário imediatamente
anterior exclusive e a próxima Data de Aniversário inclusive, sendo dct um número
inteiro.

(a) Cálculo da Amortização:

AM i = SDA x TA, em que:

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

SDa = conforme definido acima;

TA = Taxa de Amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de
acordo com a Tabela Vigente.

5.1.1 Caso o IPCAlIBGE venha a ter o seu uso restrito, não seja publicado, tenha seu
cálculo suspenso, seja extinto, fique temporariamente indisponível, ou não seja
legalmente aplicável, adotar-se-á o mesmo parâmetro de cálculo que seja adotado como
substituto do IPCAlIBGE nos créditos imobiliários decorrentes das CCB.

5.1.2 Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer
obrigações referentes aos CRI, até o 10 (primeiro) Dia Útil subsequente, se o
vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos
valores a serem pagos.



5.2. Amortização Extraordinária

5.2.1 Fica facultado à Devedora realizar, a qualquer momento, a amortização
extraordinária integral ou parcial do saldo não amortizado das CCB, acrescido de todos os
encargos contratuais e legais incidentes até então, considerando a aplicação da
Remuneração, observados os termos e condições descritos nos subitens abaixo
("Amortização Extraordinária").

5.2.1.1 A Amortização Extraordinária poderá ser efetuada pela Devedora a qualquer
tempo, desde que seja em dia útil, e que a Devedora notifique a Emissora comunicando a
sua intenção de amortizar extraordinariamente o CRI, de forma integral ou parcial, com
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da próxima Data de Aniversário, para que a
liquidação na próxima Data de Aniversário.

5.2.1.2. A notificação de que trata a cláusula 5.2.1.1., acima, deverá especificar (a) a Data
de Aniversário na qual a Devedora pretende realizar a Amortização Extraordinária; e (b) o
valor da Amortização Extraordinária em questão.

5.2.1.3. Em caso de Amortização Extraordinária, a Devedora pagará em cada Data de
Aniversário, juntamente com o pagamento da Amortização Extraordinária, um prêmio de
amortização antecipada à Emissora, a título de break funding fee, equivalente a 2,50%
(dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor de pagamento da
Amortização Extraordinária à época de sua realização ("Prêmio de Amortização
Antecipada"). O Prêmio de Amortização Antecipada será calculado da seguinte forma:

PRÊMIO = Px(DU)xVPAE
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Onde:

P = 2,50% a.a., conforme o caso nesta cláusula descrito;
DU = número de dias úteis contados a partir da data da Amortização Extraordinária até a
data de vencimento dos CRI; e
VPAE = é valor de pagamento da Amortização Extraordinária, que será equivalente ao
valor nominal dos CRI não amortizado, acrescido da Remuneração dos CRI proporcionais
devidos e ainda não pagos até a data de pagamento da Amortização Extraordinária dos
CRI, calculado pro rata tempo ris desde a Data da Primeira Integralização ou da última
Data de Aniversário, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento da Amortização
Extraordinária.

5.2.1.3.1.
do CRI.

Poderá ocorrer a Amortização Extraordinária parcial sobre o saldo devedor



5.2.1.3.2. A Amortização Extraordinária somente poderá ser realizada nas Datas de
Aniversário, sendo certo que até a data do efetivo pré-pagamento todos os pagamentos
serão devidos e deverão ser realizados pontualmente.

5.2.1.4. Não obstante o disposto nos subitens 5.2.1.1. a 5.2.1.3. acima, caso o saldo
devedor atualizado do CRI seja inferior a 10% (dez por cento) do valor global do CRI, a
Devedora poderá, a qualquer momento, efetuar a Amortização Extraordinária do saldo
remanescente atualizado integral do CRI, acrescido da Remuneração incidente até a data
do efetivo pagamento, mediante o envio de simples notificação nesse sentido à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
Nessa hipótese, não será devido pela Emitente o Prêmio de Amortização Antecipada
estabelecido na cláusula 5.2.1.3 acima.

5.2.2. Será considerada como hipótese de Amortização Extraordinária total obrigatória a
ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado do CRI nos termos da
cláusula 6 abaixo.

5.2.3. A Emissora utilizará os valores recebidos nas hipóteses acima para promover a
amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo. Neste caso, a
Emissora deverá informar o Agente Fiduciário o evento que ensejará a amortização
extraordinária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tiver
tomado conhecimento de tal evento.

5.2.4. A Amortização Extraordinária será realizada sob a ciência do Agente Fiduciário e
alcançará, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitário na data
do evento. No caso de Amortização Extraordinária parcial, uma nova tabela de
pagamentos de juros e amortização, com os valores alterados, será elaborada pela
Emissora e disponibilizada ao Agente Fiduciário e à CETIP, no prazo de 5 (cinco) Dias
corridos anteriores a data do evento, do qual a nova tabela constará como anexo.

CLÁUSULA SEXTA -DO VENCIMENTO ANTECIPADO

6.1. É facultado à Emissora considerar antecipadamente vencidos os Créditos
Imobiliários, e exigível de imediato o pagamento do saldo devedor em aberto, incluindo
o valor de principal, juros e demais encargos, independentemente de aviso ou
notificação, nas seguintes hipóteses, além das previstas em lei:

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

b) a Devedora deixe de cumprir, no seu vencimento, qualquer obrigação,
pecuniária ou não pecuniária, principal ou acessória, assumida na CCB ou

/-



qualquer dos Documentos da Operação e não sane tal descumprimento no prazo
de 1 (um) dia útil, para as obrigações pecuniárias, e no prazo de 10 (dez) dias
úteis, para as obrigações não pecuniárias, a contar do recebimento de notificação
tratando do inadimplemento (i) pela Devedora ao Credor ou à Emissora, ou (ii)
pelo Credor ou pela Emissora à Devedora, dos dois o que ocorrer primeiro,
sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo específico;

c) os recursos oriundos do Desembolso do Financiamento Imobiliário não sejam
aplicados, comprovada e exclusivamente, para desenvolvimento dos
Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento;

d) a Devedora for condenada, mesmo que em caráter liminar, em qualquer
instância, sem que tenha sido deferido efeito suspensivo a recurso judicial
tempestivamente proposto pela Devedora contra a decisão, em qualquer ação ou
execução, ou, ainda, qualquer outra medida, mesmo administrativa, que
materialmente afete a sua solvência, em valor, individual ou agregado, superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seu montante equivalente em outras
moedas;

e) caso, por qualquer motivo, as CCB venham a ser declaradas antecipadamente
vencidas;

f) a Devedora deixe de pagar, nos seus vencimentos, tributos de qualquer
natureza, lançados sobre os Empreendimentos Residenciais Objeto de
Investimento, os quais sejam de seu encargo, excetuando-se àqueles cuja
obrigação de pagamento foi outorgada a terceiro, e não sane tal inadimplemento
em até 30 (trinta) dias a contar da data da ciência desse inadimplemento, sendo
certo que estão excluídos do alcance desta alínea os tributos não pagos em razão
de eventuais discussões administrativas ou judiciais;

g) haja protesto legítimo de títulos contra a Devedora e/ou o Avalista em valor
individual ou agregado superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou em
montante equivalente em outras moedas, salvo se no prazo de 30 (trinta) dias a
contar do referido protesto: (i) seja validamente comprovado que o protesto foi
efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto for cancelado; (iii) forem
prestadas garantias suficientes para cobrir o débito em juízo; ou, ainda, (iv)
houver sustação do protesto;

h) haja pedido de qualquer plano de liquidação/recuperação judicial ou
extrajudicial em face da Devedora e/ou de qualquer dos Fiduciantes,
independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do



referido plano, ou se a Devedora el ou de qualquer dos Fiduciantes 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 Devedora e/ou qualquer dos
Fiduciantes formular pedido de autofalência;

i) liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência da Devedora e/ou
de qualquer das Fiduciantes;

j) seja verificada a falsidade de qualquer declaração ou informação da Devedora,
dos Avalistas, e/ou de qualquer das Fiduciantes, nos termos das CCB, ou em
quaisquer outros Documentos da Operação, ou outras obrigações no âmbito
desta Emissão, desde que gere um efeito adverso relevante;

k) inadimplemento, pela Devedora e/ou de qualquer das Fiduciantes, de
quaisquer contratos, instrumentos ou obrigações a que estejam sujeitas, 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, desde que reconhecido judicialmente ou não contestado/defendido pela
Emitente;

1) tenha sido caracterizado o vencimento antecipado de quaisquer obrigações
financeiras a que esteja sujeita a Devedora e/ou de qualquer das Fiduciantes, por
si e/ou qualquer de suas controladas, seja como parte ou garantidor, no mercado
local ou internacional, em valor, individual ou agregado, superior ao
correspondente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seu equivalente em
outras moedas;

m) a Devedora deixe de fazer com que suas obrigações de pagar estabelecidas na
CCB deixem de concorrer, no mínimo, em condições pari passu com suas
demais dívidas quirografárías, ressalvadas as obrigações que gozem de
preferência por força de disposição legal;

n) na ocorrência de qualquer alteração do controle societário da Devedora e/ou
de qualquer das Fiduciantes, sem prévia e expressa anuência do Credor ou da
Emissora;

o) caso a Razão de Garantia, conforme definida nos Contratos de Cessão
Fiduciária, considerando a somatória de todos os recebíveis abrangidos nos
Contratos de Cessão Fiduciária, esteja inferior a 140% (cento e quarenta por
cento) do saldo devedor das CCB, e não seja recomposta em até 30 (trinta) dias
da apuração de sua diminuição até a razão de 160% (cento e sessenta por cento)



do saldo devedor das CCB, nos termos da Cláusula 2.5 dos Contratos de Cessão
Fiduciária;

p) caso as Fiduciantes vendam, cedam, transfiram, ou de qualquer forma
gravem, onerem ou alienem, em benefício de qualquer outra parte, que não a
Securitizadora, ou a quem esta venha a indicar, na qualidade de representante
dos Titulares dos CRI, os Direitos Creditórios, parcial ou totalmente, em
desobediência à cláusula 2.11 dos Contratos de Cessão Fiduciária;

q) caso os Avalistas vendam, cedam, transfiram, ou de qualquer maneira
gravem, onerem ou alienem em benefício de qualquer outra parte, que não a
Securitizadora, ou a quem esta venha a indicar, na qualidade de representante
dos Titulares dos CRI, as quotas de sua titularidade nas seguintes sociedades: (i)
El Shadai Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP; e (ii)
Residencial Imperial Empreendimentos SPE Ltda, em desobediência à cláusula
2.12 dos Contratos de Cessão Fiduciária; e

r) caso a Devedora venda, ceda, transfira, ou de qualquer maneira grave, onere
ou aliene em benefício de qualquer outra parte, que não a Securitizadora, ou a
quem esta venha a indicar, na qualidade de representante dos Titulares dos CRI,
as quotas de sua titularidade nas seguintes sociedades: (i) Residencial Imperial
Empreendimentos SPE Ltda.; (ii) Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e
(iii) Jardim Brasil SPE Ltda., em desobediência à cláusula 2.13 dos Contratos de
Cessão Fiduciária.

6.1.1. No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações assumidas nas CCB, ou
atraso, por parte da Devedora, no pagamento de parte ou da totalidade do saldo devedor
das CCB, seja pelos vencimentos estipulados no Anexo II das CCB, ou por verificação de
qualquer das hipóteses de Vencimento Antecipado, será devido pela Devedora, de forma
imediata e independente de qualquer notificação, o saldo devedor total, incluindo
principal, Remuneração e demais encargos, e acarretará, a partir do inadimplemento a
aplicação de multa moratória no valor correspondente a 2% (dois por cento), sobre o
saldo total vencido e não pago devidamente atualizado pela Atualização Monetária,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) linear ao mês, com base em um
mês de 30 (trinta) dias, desde a data de vencimento até a data do efetivo pagamento das
obrigações em atraso, bem como de todas as despesas incorridas pela Emissora e/ou
pelo Credor para a cobrança de referido débito.

6.1.2 Caso ocorra o Vencimento Antecipado das CCB, mediante a verificação de um
evento descrito no item 6.1 acima, a amortização antecipada da CCB será realizada
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mediante o pagamento do Prêmio de Amortização Antecipada, nos termos da CCB,
sendo que a amortização dos CRI será realizada na proporção de cada CRI.

6.2. Além das hipóteses de vencimento antecipado previstas nesta Cláusula Sexta
poderá haver amortização extraordinária total/resgate antecipado dos CRI, mediante
aprovação em assembleia geral dos Titulares dos CRI, conforme quórum estabelecido
no item 12.7, abaixo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS DECLARAÇÕES DA
EMISSORA

7.1 A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e
da própria Emissora, mediante publicação nos jornais em que costuma publicar seus
atos societários, assim como prontamente informar, em até 05 (cinco) dias úteis, tais
fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

7.2 A Emissora compromete-se desde já a informar e enviar todos os dados
financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme
Instrução CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada ("Instrução CVM
28"), 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 do mesmo na CVM. Deverá disponibilizar ainda, cópia
do organograma atualizado do seu grupo societário, contendo, inclusive controladores,
controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no
encerramento de cada exercício social.

7.3 A Emissora deverá comunicar ao Agente Fiduciário, em até 02 (dois) Dias Úteis
a contar de sua ciência, a ocorrência de qualquer evento de Vencimento Antecipado.

7.4 A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-Io à
disposição dos Titulares dos CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 30° (trigésimo)
dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI.

7.4.1 O referido relatório mensal deverá incluir:

a) data de emissão dos CRI;
b) saldo devedor dos CRI;
c) valor pago aos Titulares dos CRI;
d) data de vencimento final dos CRI;
e) valor recebido da Devedora; e
1) saldo devedor dos Créditos Imobiliários.



7.4.2 Tais relatórios de gestão serão preparados e fornecidos ao Agente
Fiduciário pela Emissora.

7.5 A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações
prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRI, ressaltando
que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação
de sua legalidade, legitimidade, valor, existência, exigibilidade, validade, veracidade,
ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas
aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que tais documentos se
encontram na estrita e fiel forma e substância descritas pela Emissora neste Termo.

7.5.1 A Emissora declara, sob as penas da lei, que:

a) se responsabiliza pela existência, exigibilidade, certeza, conteúdo,
exatidão, veracidade, legitimidade, validade e correta formalização dos
Créditos Imobiliários, nos exatos valores e nas condições enunciadas no
Contrato de Cessão;

b) nos exatos valores e nas condições enunciadas no Contrato de Cessão, os
Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer
ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do
conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou
restrinja o direito da Emissora em celebrar este Termo;

c) nas exatas condições enunciadas no Contrato de Cessão, não tem
conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações
judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Emissora em
qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos
Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo;

d) observadas as disposições do Contrato de Cessão, a Emissora passou a ser
legítima credora da Devedora;

e) as CCB consubstanciam-se em relação contratual regularmente
constituídas, válidas e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os
termos e valores indicados no presente Termo e seus anexos;

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



g) a Emissora não oferece, na presente Emissão, direito de regresso contra seu
patrimônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por
parte da Emissora quanto às obrigações da Devedora e/ou da Cedente;

h) esta Emissão, incluindo a aquisição dos Créditos Imobiliários, é legítima
em todos seus aspectos, observadas as disposições do Contrato de Cessão;
e

i) todos os documentos inerentes a esta operação estão de acordo com a
legislação aplicável.

7.6 A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário,
no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da respectiva solicitação,
todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários.

7.6.1 A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda
documentação encaminhada à CVM e aos Titulares dos CRI, bem como
informações pertinentes às Instruções CVM nOs 47612009 e 414/2004, suas
alterações e aditamentos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu envio.

7.7 As atividades relacionadas à administração dos Créditos Imobiliários e ao
controle das Garantias oferecidas serão exerci das pela Emissora, observadas as
disposições constantes no Contrato de Cessão.

7.8. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente os Titulares dos CRI e o
Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações prestadas no presente Termo de
Securitização tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS

8.1 Foram ou serão constituídas as seguintes Garantias para a presente Emissão:

a) Contratos de Cessão Fiduciária;

b) Aval prestado pelos Avalistas;

c) Fundo de Reserva;

d) Regime Fiduciário e consequente constituição do Patrimônio Separado; e

e) Alienação Fiduciária de Quotas EI Shadai;



8.2 Na hipótese de inadimplemento, pela Devedora, de quaisquer de suas obrigações
assumidas na CCB, a decisão pela execução ou não das Garantias caberá ao Titular do
CRI, sendo que a forma e os procedimentos para execução das Garantias deverá ser
definido pelo Titular do CRI. A Emissora, na qualidade de administradora do
Patrimônio Separado, será responsável por dar cumprimento às deliberações tomadas
pelo Titular do CRI no que diz respeito à execução das Garantias.

8.3 Mensalmente, na Data de Apuração, após o pagamento dos Créditos Imobiliários e a
recomposição do Fundo de Reserva, nos termos do item 3.2.3 acima, nesta ordem de
prioridade, e observadas as condições estabeleci das abaixo, os valores remanescentes
mantidos nas Contas de Arrecadação serão transferidos pela Emissora para as contas
correntes de titularidade de cada uma das Fiduciantes, de livre movimentação, a serem
por elas oportunamente indicadas ("Contas Movimento").

8.3.1. Os Direitos Creditórios cedidos fiduciariamente deverão representar, até a
Data Vencimentos dos CRI, ao menos 140% (cento e quarenta por cento) ao saldo
devedor das CCB, na Data de Apuração, conforme fórmula a seguir indicada
("Razão de Garantia"):

Razão de Garantia = Direitos Creditórios I Saldo Devedor das CCB 2:: 140%,
sendo:

- Razão de Garantia: Índice a ser calculado até o 100 (décimo) dia de cada mês,
com base em cada relatório de monitoramento, a ser recebido da Agente de
Monitoramento;

- Direitos Creditórios: Valor presente dos Direitos Creditórios futuros, descontado
à taxa de 13% (treze inteiros por cento) ao ano, a ser calculado com base no valor
dos Direitos Creditórios no 10 (primeiro) dia do próprio mês da Data de Apuração,
excluindo os créditos inadimplentes, ou seja, com atraso superior a 120 (cento e
vinte) dias;

- Saldo Devedor das CCB: Saldo devedor das CCB, atualizado monetariamente e
acrescido da remuneração devida, nos termos previstos nas CCB, no último dia
útil de cada mês, desconsiderando-se o valor da respectiva parcela das CCB
referente ao próprio mês de apuração da Razão de Garantia.

8.3.2. Sem prejuízo as demais disposições dos Contratos de Cessão Fiduciária, as
Fiduciantes obrigaram-se a substituir ou reforçar as garantias, conforme o caso, se
em qualquer apuração mensal da Cessão Fiduciária, for identificada a diminuição



da Razão de Garantia a um limite mínimo de 140% (cento e quarenta por cento),
os Direitos Creditórios inadimplentes e/ou os que forem objeto de penhora,
sequestro, arresto ou qualquer outra medida judicial ou administrativa, ou ainda,
se sofrerem depreciação, deterioração, desvalorização, turbação, esbulho, decisão
judicial transitada em julgado que determine sua penhora, sequestro ou arresto, ou
se tomarem inábeis, impróprias ou imprestáveis para assegurar o cumprimento dos
Créditos Imobiliários.

8.3.3. Os novos Recebíveis a serem substituídos ou reforçados deverão respeitar
no mínimo as seguintes características: (i) histórico de pagamento mínimo de 6
(seis) parcelas; (ii) todas as parcelas adimplentes; (iii) não ter ocorrido atraso
superior a 90 (noventa) dias; (iv) ter ocorrido no máximo 1 (uma) parcela com
atraso entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias ("Novos Recebíveis").

8.3.4. Caso as garantias não sejam substituídas ou reforçadas e a Razão de Garantia
para Reforço ou Substituição atingida em até 30 (trinta) dias da Data de Apuração de
sua diminuição, as CCB e os CRI poderão ser declarados vencidos antecipadamente.

CLÁUSULA NONA - DO REGIME FIDUCIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO DO
PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1 Na forma do artigo 9° da Lei n" 9.514/1997, a Emissora institui Regime
Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias,
incluindo a Conta Centralizadora e as Contas Arrecadadoras, constituindo referidos
Créditos Imobiliários lastro para a emissão dos CRI.

9.2 Os Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias sob Regime
Fiduciário, incluindo a Conta Centralizadora e as Contas Arrecadadoras, permanecerão
separados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o
resgate dos CRI.

9.3 Na forma do artigo 11 da Lei n? 9.514/1997, os Créditos Imobiliários e
Garantias, incluindo a Conta Centralizadora e as Contas Arrecadadoras, 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 CRI,
ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001.

9.4. A Emissora administrará ordinariamente 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
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acessórios. Pela prestação de serviços de gestão do Patrimônio Separado, a Emissora, ou
empresa de seu grupo econômico por esta indicada, perceberá da Devedora
remuneração líquida equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, acrescido dos
respectivos tributos, a ser paga mensalmente no mesmo dia da Data de Emissão. Tal
valor será atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCAlIBGE.

9.4.1. Caso ocorra qualquer evento de vencimento antecipado da operação e/ou
má gestão financeira da Devedora ou da carteira de recebíveis objeto dos Contratos de
Cessão Fiduciária, referida carteira será gerida pela Securitizadora e será devida uma
remuneração líquida mensal adicional equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
reajustada anualmente pelo IPCAlIBGE, sendo que neste caso a Securitizadora
contratará empresa para atuar na qualidade de agente de cobrança ("Servicer"). O
Servicer deverá ser escolhido pelos investidores dos CRI em assembleia geral de
investidores de CRI. A remuneração será corrigida anualmente pelo IPCAlIBGE, com
base na Data de Emissão dos CRI, e a remuneração adicional da Securitizadora, bem
como a remuneração do Servicer serão arcadas com recursos mantidos na Conta
Centralizadora.

9.4.2 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo Ill à Instrução CVM n"
414/2004, a Emissora declara que:

a) a custódia da Escritura de CCI, em Via original, será realizada pela
Instituição Custodiante;

b) a guarda e conservação dos documentos em vias originais que dão origem
aos Créditos Imobiliários serão de responsabilidade da Emissora; e

c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são
atividades que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela
contratados, cabendo-lhes: (i) o controle da evolução do saldo devedor dos
Créditos Imobiliários; (ii) a apuração e informação à Devedora e ao Agente
Fiduciário dos valores devidos pela Devedora; (iii) o controle e a guarda
dos recursos que transitarão pela Conta Centralizadora; e (iv) a emissão,
quando cumpridas as condições estabelecidas, mediante ciência do Agente
Fiduciário, dos respectivos termos de liberação de garantias.

9.5 A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio
Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência
ou administração temerária ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

9.6. Classificação de Risco: Os CRI objeto desta Emissão não serão objeto de análise
por Agência de Rating no momento da emissão. A qualquer tempo poderá ser requerida



pelos Investidores a classificação de risco, que será contratada às expensas do
Patrimônio Separado, cujo relatório será disponibilizado ao Agente Fiduciário na
mesma data de sua divulgação e estará disponível nos sites da Emissora e da Agência de
Rating.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

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

10.2 Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o Agente Fiduciário declara:

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

b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos
artigos 9°, inciso Il, e 10 da Instrução CVM n" 28/1983;

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" 6.404/1976 e o
artigo 10 da Instrução CVM n° 28/1983; e

d) ter verificado, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
contidas no Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões,
falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; e

e) ter verificado a legalidade e ausência de vícios da operação, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente
Termo, ressalvadas as Garantias que não estão constituídas e exequíveis na data
de assinatura do presente termo de Securitização, sendo certo que os prazos para
os registros dos contratos das Garantias estão previstos nos Documentos da
Operação. Adicionalmente, (i) considerando-se a soma do saldo devedor de cada
um dos contratos que formalizam os direitos creditórios objeto da Cessão
Fiduciária, a Cessão Fiduciária é suficiente em relação ao Valor Total dos CRI
na Data de Emissão, (ii) o Fundo de Reserva será constituído na Conta
Centralizadora, o qual representará a Reserva Mínima, de forma que não será
suficiente em relação ao Valor Total dos CRI na Data de Emissão, e (iii)
considerando-se o valor patrimonial das Quotas alienadas fiduciariamente, na
data-base de 31 de dezembro de 20l3, a Alienação Fiduciária de Quotas EI
Shadai é insuficiente em relação ao Valor Total dos CRI na Data de Emissão.

10.3 Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:



a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRI, 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 do Patrimônio
Separado;

c) promover, na forma prevista na Cláusula Onze, abaixo, 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
em geral relacionados ao exercício de suas funções, que sejam
comprovadamente recebidos, de forma inequívoca;

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

g) manter atualizada a relação de Titulares dos CRI e seus endereços, conforme
listagem obtida na CETIP, mediante, inclusive, gestões junto à Emissora;

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

i) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e
solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;

j) acompanhar diariamente o Valor Nominal Unitário dos CRI, calculado pela
Emissora, disponibilizando-o aos Titulares dos CRI e aos participantes do
mercado, através de sua central de atendimento e/ou de seu website;

k) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares dos
CRI, conforme estipulado no presente Termo; e

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



10.4 O Agente Fiduciário receberá da Emissora, observada a Cláusula Treze abaixo,
como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos
termos da lei e deste Termo, (i) à título de implantação, parcela única de R$ 6.413,39
(seis mil e quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos) líquidos, devida no 5°
(quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura do Termo, e (ii) à título de honorários,
parcelas semestrais de R$ 6.413,39 (seis mil e quatrocentos e treze reais e trinta e nove
centavos) líquidos, na data-base de assinatura do presente instrumento, sendo a primeira
parcela devida no 5° (quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura do Termo e as
demais nas mesmas datas dos semestres subsequentes até o resgate total dos CRI.

10.4.1 A remuneração definida no item 10.4, acima, continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando
na cobrança de inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e
devida proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.

10.4.2 No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou de reestruturação
das condições dos CRI após a emissão ou da participação em reuniões ou
conferências telefônicas, serão devidas a Oliveira Trust, adicionalmente, o valor
de R$ 500,00 por hora-homem de trabalho dedicado à (i) execução das garantias,
(ii) comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou com os titulares
dos CRI; e (iii) implementação das consequentes decisões tomadas em tais
eventos, pagas 5 (cinco) dias após comprovação da entrega, pelo Agente
Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das
condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) das garantias, (ii) prazos
de pagamento e remuneração e (iii) condições relacionadas ao vencimento
antecipado. Os eventos relacionados a amortização dos CRI não são considerados
reestruturação dos CRI. No caso de celebração de aditamentos ao Termo de
Securitização, serão devidas a Oliveira Trust, adicionalmente, o valor de R$
500,00 por hora-homem de trabalho dedicado a tais alterações

10.4.3 A remuneração não inclui as despesas incorridas durante ou após a
prestação dos serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da
função do Agente Fiduciário, exemplificativamente: publicações em geral
(exemplos: edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, ata
da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, anúncio comunicando que o relatório
anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição etc.), notificações, extração
de certidões, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus
agentes, despesas com conference call e contatos telefônicos, contratação de
especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria
legal ao Agente Fiduciário, despesas com conference call e contatos telefônicos,
bem como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação e



acompanhamento das Garantias, as quais serão cobertas pelo Patrimônio
Separado, ou, na sua insuficiência, pelos Investidores, mediante pagamento das
respectivas faturas acompanhadas dos respectivos comprovantes, ou mediante
reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, se assim possível,
prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora, na qualidade de
administradora do Patrimônio Separado, e, na insuficiência deste, pelos
Investidores, observando-se, neste último caso, que a Emissora será comunicada
sobre tais despesas, sempre que possível, previamente e por escrito.

10.4.3.1 O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e
concorda, caso não haja aprovação prévia, com o risco de não ter tais
despesas reembolsadas pela Emissora ou pelos Investidores, conforme o
caso, caso tenham sido realizadas em discordância com: (i) critérios de
bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do
gênero ou (ii) a função fiduciária que lhe é inerente.

10.4.4 Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer das remunerações
previstas no item 10.4, acima, estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA/IBGE, o
qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro
rata die, se necessário.

10.4.5 As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas,
anualmente, pelo IGP-M/FGV, a partir da data de assinatura deste Termo, ou, na
sua falta, pelo Índice pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do
primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas ''pro rata
die".

10.4.6 Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a
prestação desses serviços, tais como Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSSL), Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), e imposto de renda, de responsabilidade da fonte pagadora, nas
alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.4.7 A remuneração referida no item 10.4, acima, não inclui as despesas mencionadas
na Cláusula Treze abaixo.

10.4.8 Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as
administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os
interesses dos titulares dos CRI deverão ser previamente aprovadas, se assim



possível, e adiantadas pelos titulares dos CRI. Tais despesas a serem adiantadas
pelos titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios de
terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo ou contra o
Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos titulares dos CRI. As
eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais serão igualmente suportados pelos titulares dos CRI, bem como a
remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em
inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30
(trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRI
para cobertura do risco de sucumbência.

10.5 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, contado da
ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos Titulares dos CRI, para que
seja eleito o novo agente fiduciário.

10.6 O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

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

b) pelo voto de 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI;

c) por deliberação em assembleia geral, na hipótese de descumprimento dos
deveres previstos no artigo 13 da Lei n° 9.514/1997; ou

d) nas hipóteses de descumprimento das incumbências mencionadas no item 10.3
acima.

10.7 O agente fiduciário eleito em substituição nos termos do item 10.6, acima,
assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da
legislação aplicável e deste Termo.

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

10.9 Os Titulares dos CRI poderão nomear substituto provisório nos casos de
vacância por meio de voto da maioria absoluta destes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
SEPARADO



11.1 Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário deverá
realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído
pelos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, e Garantias, ou promover a
liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a assembleia geral dos Titulares
dos CRI venha a deliberar sobre tal liquidação.

11.2 Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração, pelo Agente
Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos
Titulares dos CRI, na forma estabelecida na Cláusula Treze abaixo, e na Lei n"
9.514/1997.

11.3 A assembleia geral dos Titulares dos CRI deverá deliberar pela liquidação do
Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova
securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições
de sua viabilidade econômico-financeira.

11.4 Além da hipótese de insolvência da Emissora, a critério da assembleia geral dos
Titulares dos CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a
assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para fins de
Iiquidá-lo ou não conforme itens 11.1 a 11.3, acima:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da
Emissora, não elidido no prazo legal;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não
justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio
Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de
60 (sessenta) dias úteis, contados da notificação formal e comprovadamente
realizada pelo Agente Fiduciário; ou

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações
pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não
justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio
Separado ocorrerá desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de
60 (sessenta) dias úteis, contados da notificação formal e comprovadamente
realizada pelo Agente Fiduciário.

11.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos passíveis de liquidação do Patrimônio
Separado deverá ser comunicada ao Agente Fiduciário pela Emissora, em 05 (cinco)
dias úteis.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ASSEMBLEIA GERAL DE
TITULARES DOS CRI

12.1 Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral,
a fim de deliberarem sobre matéria de interesse comum dos Titulares dos CRI ou que
afetem, direta ou indiretamente, os direitos dos titulares dos CRI, somente serão
convocadas e as matérias discutidas nessas assembleias somente serão deliberadas pelos
titulares dos CRI, de acordo com os quóruns e demais disposições previstos nesta
cláusula décima segunda, sendo que as deliberações tomadas pelos titulares dos CRI nas
referidas assembleias obrigarão a todos os titulares dos CRI, em caráter irrevogável e
irretratável, para todos os fins e efeitos de direito.

12.1.1. Para os fins da cláusula 12.1., acima, são exemplos de matérias de
interesse comum dos Titulares dos CRI: (i) remuneração dos CRI e amortização
extraordinária dos CRI; (ii) Despesas da Emissão, não previstas neste Termo;
(iii) direito de voto dos titulares dos CRI e alterações de quóruns da assembleia
geral dos titulares dos CRI; (iv) novas normas de administração do Patrimônio
Separado ou opção pela liquidação deste; (v) substituição do Agente Fiduciário,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no presente instrumento; e (vi)
escolha da entidade que substituirá a Emissora, nas hipóteses expressamente
previstas no presente instrumento.

12.2 Respeitado o disposto no item 12.1 e seu subitem, acima, os titulares dos CRI
poderão, a qualquer tempo, se reunir em assembleia geral, a qual poderá ser convocada:

a) pelo Agente Fiduciário;

b) pela Emissora;

c) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos
CRI em circulação; ou

d) .pela CVM.

12.3 A convocação da assembleia geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante
edital publicado por 3 (três) vezes, com a antecedência de 20 (vinte) dias, em umjomal
de grande circulação, utilizado pela Emissora para divulgação de suas informações
societárias, sendo que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos
Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação
da respectiva série e, em segunda convocação, com qualquer número, sendo válidas as
deliberações tomadas pela maioria simples dos titulares dos CRI em circulação,



ressalvados os demais quóruns específicos estabelecidos neste Termo.

12.3.1 A publicação descrita no item 12.3 acima será efetuada no jornal "O
Estado de São Paulo", podendo a Securitizadora, mediante comunicação prévia
ao Agente Fiduciário e publicar, no jornal anteriormente utilizado, aviso aos
Titulares dos CRI, informando a alteração do referido veículo.

12.4 À presidência da assembleia geral caberá, de acordo com quem a tenha
convocado, respectivamente:

a) ao representante da Emissora;

b) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes; ou

c) à pessoa designada pela CVM.

12.5 Sem prejuízo do disposto no item 12.6, abaixo, a Emissora e/ou os Titulares dos
CRI poderão convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para
participar das assembleias gerais, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for
relevante para a deliberação da ordem do dia.

12.6 O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleias gerais e prestar
aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

12.7 Observado o disposto nos itens 12.8 e 12.10.1, abaixo, cada um dos CRI
corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, observadas as
disposições dos parágrafos primeiro e segundo do Artigo 126 da Lei n° 6.404/76.

12.8 Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação
da assembleia geral dos Titulares dos CRI, serão excluídos os CRI que a Emissora
eventualmente possua em tesouraria; os que sejam de titularidade de empresas 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 do cálculo do quórum de deliberação da
assembleia geral.

12.9 As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns
estabelecidos neste Termo, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora, bem
como obrigarão a todos os Titulares dos CRI da série respectiva, independente: (i) de
terem comparecido à assembleia geral, ou; (ii) do voto contrário proferido na respectiva
assembleia geral dos investidores.



12.10. Para os fins deste Termo, e observado o disposto no item 12.8 acima, as
deliberações em assembleia geral serão tomadas por Titulares de CRI representando a
maioria simples de cada uma das séries dos CRI em circulação.

12.11 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 quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

12.12 Aplicar-se-á à assembleia geral dos titulares de CRI, no que couber, o disposto
na Lei 6.404/76, sobre a assembleia geral de acionistas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO PATRIMÔNIO
SEPARADO

13.1 São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e
liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência
para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o
Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração;

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, contadores, auditores ou
fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo, mas sem
limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os
interesses dos Titulares dos CRI, do Agente Fiduciário e da Emissora e
realização dos Créditos Imobiliários e Garantias integrantes do Patrimônio
Separado, que deverão ser previamente aprovadas, se assim possível, e pagas
pelos mesmos titulares. Tais despesas incluem também os gastos com honorários
advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo
Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra
a Emissora intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem
prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos
Titulares dos CRI, ou Emissora dos CRI, bem como a remuneração e as
despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora
permanecer em inadimplência por um período superior a 30 (trinta) dias,
podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia prévia do Investidor para
cobertura do risco da sucumbência;

c) as despesas com publicações, notificações, transporte, alimentação, viagens,
estadias e demais mencionadas no subitem 10.4.2, acima, necessárias ao



exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos
serviços, mas em razão desta, serão arcadas pelo Patrimônio Separado, desde
que aprovadas previamente por escrito pela Emissora, na qualidade de
administradora do Patrimônio Separado;

d) as despesas incorridas pela Emissora com a manutenção do registro e custódia
das CCI representativas dos Créditos Imobiliários;

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 Garantias;

1) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários
advocatícios arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da
Emissão, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem
resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora e/ou do
Agente Fiduciário, ou de seus administradores, empregados, consultores e
agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo
juízo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade da Devedora ou puderem ser
a ela atribuídos como de sua responsabilidade;

g) despesas com realização, atualização e/ou monitoramento de rating, em caso de
solicitação de realização deste serviço pelos Investidores, bem como todas as
despesas relacionadas a contratação dos prestadores de serviços relacionados a
manutenção da Operação; e

h) demais despesas previstas em lei ou em regulamentação aplicável como sendo
de responsabilidade do Patrimônio Separado.

13.2 Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio
Separado, nos termos da Lei n" 9.514/1997 e do item 9.5 deste Termo, caso o
Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item
13.1 acima, tais despesas serão suportadas pelos titulares dos CRI, na proporção dos
CRI titulados por cada um deles.

13.3 Observado o disposto no item 13.1 acima, são de responsabilidade dos Titulares
dos CRI:

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI, não
compreendidas na descrição acima; e
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b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar seus direitos e
prerrogativas;

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo
mas não se limitando àqueles mencionados no item 14.1 abaixo.

13.3.1 No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste Termo, os
recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares
dos CRI deverão ser previamente aprovadas em assembleia geral dos Titulares
dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na
data da respectiva aprovação.

13.3.2 Em razão do disposto na alínea "b" do item 13.2, acima, as despesas a
serem adiantadas pelos Titulares dos CRI à Emissora, na defesa dos interesses
dos Titulares do CRI, incluem: (i) as despesas com contratação de serviços de
auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; (ii) as custas
judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas incorridas em
decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais propostos, objetivando
salvaguardar, cobrar e/ou executar os créditos oriundos da CCI; (iii) as despesas
com viagens e estadias incorridas pelos administradores da Emissora e pelos
prestadores de serviços eventualmente por ela contratados, desde que
relacionados com as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda dos direitos ou cobrança dos créditos oriundos da CCI; (iv)
eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de
eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais
propostas pela Emissora, podendo a Emissora solicitar garantia prévia dos
Titulares dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; e (v) a remuneração e
as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

14.1 Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos
que recaiam ou possam recair sobre os CRI, como por exemplo, os mencionados abaixo,
ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as informações
contidas a seguir pois são exclusivamente informativas e meramente indicativas,
produzidas para que os investidores iniciem avaliação de risco de investimento em CRI,
devendo tais investidores consultar seus próprios assessores e 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% quando os investimentos forem realizados com prazo de
até 180 dias; (ii) 20% quando os investimentos forem realizados com prazo de 181 dias
até 360 dias; (iii) 17,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de 361
dias até 720 dias; e (iv) 15% quando os investimentos forem realizados com prazo
superior a 721 dias.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua
qualificação como pessoa fisica, 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 anual) independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos
de capital estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a Investidores pessoa
física ou pessoa jurídica, no que se refere à tributação de ganhos de capital.

Os Investidores qualificados como pessoas fisicas 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 n? 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12, parágrafo 1°,
estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações
financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por
força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da
Saúde.

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



A partir de 1° 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.

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 do e o recolhimento do IRRF.

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

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" 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%. Em relação aos investimentos oriundos de países que não
tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20%, em qualquer situação há
incidência do imposto de renda à alíquota de 25%.

(ii) 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
n" 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a alíquota do IOF/Câmbio de 6% (seis por cento),
conforme alteração estabelecida pelo Decreto n" 7.632/2011. Alertamos, contudo, por se



tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser
alteradas de forma automática 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, o IOF/Títulos ou Valores Mobiliários
incidirá a 0%.

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

(iii) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da
Seguridade Social-COFINS

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 na
10.637, de 30 de dezembro de 2002, desde 10 de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi
elevada para 1,65%; 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 na 135, convertida na Lei na 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, desde 1° de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%; 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 n° 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 1° do artigo 3° da Lei n" 9.718/98 pela Lei
n° 11.94112009, 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 há qualquer
incidência dos referidos tributos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1 Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem como as
convocações para as respectivas assembleias gerais, serão objeto de publicação no
jornal no qual a Emissora divulga suas informações societárias.

15.2 As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão
disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema
de envio de Informações Periódicas e Eventuais ("IPE").

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DO TERMO

16.1 O presente Termo será registrado na Instituição Custo diante da CCI, nos termos
do parágrafo único do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS FATORES DE RISCOS

17.1 O investimento em CRI 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 tanto à
Emissora, quanto à Devedora, à Avalista e aos próprios CRI, 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 necessários antes de tomar uma decisão de investimento:

a) Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissão tem como lastro Créditos
Imobiliários, os quais constituem Patrimônio Separado do patrimônio comum da
Emissora. As Leis n''s 9.514/1997 e 10.931/2004 possibilitam que os Créditos
Imobiliários sejam segregados dos demais ativos e passivos da Emissora. No
entanto, como se trata de uma legislação recente, ainda não há jurisprudência
firmada com relação ao tratamento dispensado aos demais credores da Emissora
no que se refere a créditos trabalhistas, fiscais e previdenciários, em face do que
dispõe o artigo 76 da Medida Provisória n" 2.158-3512001. Dessa forma, os
credores fiscais, previdenciários ou trabalhistas que a Emissora, e,
eventualmente, de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico da Emissora, eventualmente venha a ter, poderão concorrer de forma
privilegiada com os titulares do CRI sobre o produto de realização dos Créditos
Imobiliários, em caso de falência, ainda que integrantes do Patrimônio Separado.
Nesta hipótese, é possível que os Créditos Imobiliários não sejam suficientes
para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores;

b) Pagamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora
para fins de pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente: (i)
dos pagamentos dos Créditos Imobiliários; e (ii) da liquidação das Garantias da
Emissão. Os recebimentos oriundos das alíneas acima podem ocorrer
posteriormente às datas previstas para pagamento de Remuneração e
amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa
esperado dos CRI. Após o recebimento dos sobreditos recursos e, se for o caso,
depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou
extrajudicial dos Créditos Imobiliários e Garantias, caso estes não sejam
suficientes, a Emissora não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o
pagamento de eventuais saldos aos investidores;

c) Riscos Financeiros: há quatro 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;
(iii) risco de falta de liquidez e (iv) riscos decorrentes de decisões arbitrais ou
judiciais que possam limitar as taxas de remuneração de ativos do Patrimônio
Separado, e por consequência dos CRI;

d) Risco Tributário: este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação
ou majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente



que venha a se consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a
Emissora ou os titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a
operações já efetuadas;

e) Risco de Amortização Extraordinária: os CRI poderão estar sujeitos, na forma
definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária. A efetivação
destes eventos poderá resultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos
investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI;

1) Risco de Crédito da Devedora: o risco de crédito desta operação encontra-se
concentrado na Devedora. Dessa forma, a capacidade de pagamento dos CRI
está diretamente relacionado à capacidade dessa em cumprir com suas
obrigações previstas nos Documentos da Oferta. O descumprimento das
obrigações de pagar da Devedora poderá implicar no descumprimento do
pagamento dos CRI, observando-se, contudo, a existência das Garantias
outorgadas e vinculadas aos CRI;

g) Capacidade da Devedora de Honrar suas Obrigações: a Securitizadora não
realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade da
Devedora de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente
emissão de CRI realizada com base em uma operação estruturada, a capacidade
de pagamento da Devedora poderá ser afetada em função de sua situação
econômico-financeira, em decorrência da existência de outras obrigações
assumidas pela Devedora ou a eventual condenação em ações judiciais em
andamento propostas contra tais pessoas poderá comprometer a capacidade da
Devedora de cumprir com o fluxo de pagamentos dos Créditos Imobiliários.

h) Risco de Integralização dos CRI com ágio: os CRI poderão ser integralizados
pelo investidor com ágio, calculado em função da rentabilidade esperada pelo
investidor ao longo do prazo de amortização dos CRI originalmente
programado. Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos Imobiliários,
os recursos decorrentes dessa antecipação serão imputados pela Emissora na
amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI, nos termos previstos
neste Termo, hipótese em que o valor a ser recebido pelo investidor poderá não
ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando
a expectativa de rentabilidade que motivou o pagamento do ágio. Neste caso,
nem o Patrimônio separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes
de recursos para satisfação dos interesses dos investidores;

i) Risco de Descasamento: Caso ocorra o vencimento antecipado da CCB, será
excutida a Cessão Fiduciária. Neste caso, uma vez que existe descasamento
entre os índices de correção dos CRI (PCA/IBGE) e dos Direitos Creditórios



estabelecidos em alguns contratos objeto da Cessão Fiduciária, os recursos
recebidos da excussão dos Direitos Creditórios poderão vir a ser insuficientes
para o pagamento dos CRI.

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

k) Risco de Não-Atendimento de Condições Legais: A falta do atendimento de
condições previstas em lei e em outras normas aplicáveis para a completa e
integral formalização das operações contempladas nos Documentos da
Operação, incluindo os prazos lá estabelecidos, pode limitar a sua eficácia em
relação às partes envolvidas e/ou a terceiros.

I) Riscos relacionados às Garantias: A Operação conta com a constituição de
diversas garantias, reais e fidejussórias, podendo estas, no decorrer da Operação,
perderem valor ou deixarem de ser suficientes, por exemplo: (i) aumento da
inadimplência e/ou do número de distratos dos contratos objeto da Cessão
Fiduciária, e/ou (ii) detrimento do patrimônio dos Avalistas. Assim, mesmo com
o comprometimento da Devedora, dos Avalistas e das Fiduciantes em recompor
tais garantias, no caso de eventual excussão, o produto deste processo poderá ser
insuficiente para o cumprimento das obrigações do Patrimônio Separado;

m) Riscos relacionados à dinâmica dos Direitos Creditórios: Os adquirentes das
unidades dos Loteamentos podem ter seus nomes incluídos em serviços de
proteção ao crédito, ou mesmo ter sua capacidade de pagamento diminuída em
função de fatores externos, como por exemplo, desemprego, aumento de pessoas
que dependam de sua renda, inflação, câmbio, entre outros. Deste modo, no
decorrer do tempo, aumenta-se a predisposição por parte dos adquirentes em não
efetuar o pagamento dos Direitos Creditórios, aumentando o nível de
inadimplência da carteira e gerando, consequentemente, dificuldade adicional
caso seja necessária a excussão da Cessão Fiduciária, o que por sua vez poderá
afetar negativamente os Titulares dos CRI em caso de eventual inadimplemento
dos Créditos Imobiliários vinculados aos CRI;



n) Riscos relacionados a cobrança dos Direitos Creditórios: Nos termos dos
Contratos de Cessão Fiduciária, a gestão e controle dos Direitos Creditórios da
Garantia continuarão sendo efetuadas pelas Fiduciantes. A gestão e controle de
tais direitos pelas Fiduciantes poderão se dar de forma divergente aos interesses
dos Titulares de CRI, o que poderá impactar negativamente os seus interesses;

o) Risco Decorrente de Ações Judiciais: este pode ser definido como o risco
decorrente de eventuais condenações judiciais da Devedora, nas esferas cível,
fiscal e trabalhista;

p) Risco em Função da Dispensa de Registro: a Oferta, distribuída nos termos da
Instrução CVM n? 476/2009, 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;

q) Riscos de Desapropriação e Sinistro dos Imóveis: Existe o risco de o imóvel no
qual se localizam os Empreendimentos Residenciais, bem como de os imóveis
objeto de alienação fiduciária em garantia das Obrigações Garantidas, serem
desapropriados pelo poder público, no todo ou parte, bem como de sofrerem
sinistro total ou parcial durante o prazo desta Operação, afetando desta forma os
as Garantias;

r) Risco de não Constituição de Garantias: As garantias ainda não se encontram
totalmente constituídas, até a data de assinatura deste Termo, tendo-se em vista
que os seus respectivos instrumentos ainda não foram registrados, arquivados ou
averbados, conforme o caso, perante as entidades competentes, razão pela qual
existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa
constituição de uma ou mais dessas garantias, principalmente em decorrência de
burocracia e exigências cartoriais;

s) Risco relacionado à auditoria dos Direitos Creditórios: A auditoria jurídica,
realizada nesta data pelo assessor legal, não alcançou a análise e verificação dos
Direitos Creditórios. Sendo assim, na hipótese de mora no cumprimento de
qualquer das Obrigações Garantidas, podem ser detectadas situações que podem
afetar negativamente a excussão da garantia fiduciária constituída nos termos da
Cessão Fiduciária, conforme eventualmente aditado.

t) Restrição à Negociação - Baixa Liquidez no Mercado Secundário: nos termos do
artigo 13 da Instrução CVM n° 476/09, os CRI somente poderão ser negociados
no mercado secundário após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados
da data de sua subscrição pelos seus respectivos Titulares dos CRI, observado
ainda que só poderão ser negociados entre Investidores Qualificados.
Adicionalmente, o atual 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 CRI que permita sua
alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo
desinvestimento. Dessa forma, o titular dos CRI poderá encontrar dificuldades
para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o
investimento nos CRI.

u) Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de
atuação da Devedora, que são afetados principalmente pelas condições políticas
e econômicas nacionais e internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos
a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória,
guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na
política econômica, decisões judiciais etc. Ao ocorrer a subscrição dos CRI, a
Emissora deverá obter do Investidor a declaração expressa de que este conhece,
avaliou e ponderou os riscos envolvidos na subscrição dos CRI, incluindo mas
não se limitando aos fatores de risco referidos nesta Cláusula Dezenove,
devendo ainda o Investidor declarar ter lido, avaliado e tomado a decisão de
investimento nos CRI com a devida atenção e cautela, isentando de forma
irrevogável, irretratável e inequívoca o Agente Fiduciário.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRI, a Emissora lhes dará acesso aos
relatórios de gestão dos Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo, no prazo
máximo de 15 (quinze) Dias Úteis.

18.2 Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo ser julgada ilegal,
ineficaz ou inválida, prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a disposição afetada por outra que,
na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

18.3 O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de
veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou
ainda em qualquer documento ou registro que considere 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, o Agente Fiduciário responsável pela
elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação
legal e regulamentar da Emissora elaborá-Ios, nos termos da legislação aplicável.

18.4 A atuação do Agente Fiduciário limitar-se-á ao escopo da Instrução n" 28, de 23
de novembro de 1983 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações.



18.5 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que cnarem
responsabilidade para os Titulares de CRI 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 de CRI reunidos em assembleia geral.

18.6 O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo
sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de
definição pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em
conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI.
Neste sentido, o Agente Fiduciário e a Emissora não possuem qualquer responsabilidade
sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das
orientações a eles transmitidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a
Devedora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em
decorrência disto aos Titulares de CRI e/ou à Devedora.

18.7 Nos termos da cláusula 5.4 do Contrato de Cessão, a Devedora declarou que:

(a) a soma dos recursos captados para o desenvolvimento dos
Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento, por meio das CCB e/ou
de outros instrumentos de financiamento, não excede os custos totais de tais
Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento e serão utilizados
exclusivamente para fins habitacionais nos termos do artigo lOdo Decreto-lei n°
2.407, de 5 de janeiro de 1988;

(b) os custos financiados com recursos das CCB não poderão ter sido
financiados por qualquer outra fonte ou modalidade de financiamento de
terceiros anterior, ressalvando-se à Devedora e às demais sociedades integrantes
do grupo econômico da Devedora ou dos Avalistas o direito de contratar o
financiamento dos recursos complementares para o desenvolvimento dos
Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento, da parte correspondente
às despesas que não forem supridas por meio das CCB;

(c) não irá obter outros financiamentos sobre a mesma parcela das despesas
dos Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento que tiverem sido
financiadas com recursos oriundos das CCB; e

(d) desconhece a existência de (i) processos administrativos e/ou judiciais
envolvendo a Devedora ou os Avalistas que possam interferir de forma negativa
sobre os Créditos Imobiliários; (ii) débitos fiscais e/ou previdenciários da
Devedora ou dos Avalistas que possam interferir de forma negativa sobre os
Créditos Imobiliários; (iii) restrições operacionais, urbanísticas, ambientais,
sanitárias, de acesso ou segurança relacionadas aos Empreendimentos



Residenciais Objeto de Investimento; (iv) autos de infração de natureza
ambiental não contestados que recaiam sobre os Empreendimentos Residenciais
Objeto de Investimento e que possam interferir de forma negativa sobre os
Créditos Imobiliários; e (v) processos de desapropriação que recaiam sobre os
Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS NOTIFICAÇÕES

19.1 Todas as notificações, avisos ou comunicações exigidos neste Termo, ou dele
decorrentes, serão feitas através de carta protocolada ou carta registrada, requerendo-se
devolução do recibo (ou equivalente), ou por telegrama, fax ou e-mail, confirmado por
escrito conforme acima estabelecido, ou através da via cartorária ou judiciária. Qualquer
notificação, aviso ou comunicação entregue, por qualquer outra via que não a cartorária
ou a judiciária, será considerado recebido (a) 48 (quarenta e oito) horas depois do seu
envio em caso de telegrama, fax ou e-mail, podendo ser apresentado o comprovante de
envio e/ou a via original da mensagem enviada, caso assim seja solicitado pela parte
receptora; (b) 10 (dez) dias após o seu despacho, no caso de carta registrada; e (c) na
data de recebimento assinada no protocolo, em caso de carta protocolada. As
notificações, avisos ou comunicações a que se refere esta cláusula serão enviadas às
Partes nos endereços indicados neste Termo ou nos endereços que quaisquer das Partes
indicarem por escrito às demais e aos cuidados da pessoa abaixo indicada.

Para a Securitizadora:
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Avenida Nove de Julho, 4939, 6° andar, conjunto 63, bairro Jardim Paulista
São Paulo- SP, CEP 01407-200
At.: Rodrigo Estrada e Gerência Financeira
Correio eletrônico:
Tel: (11) 3062.1737 ou (11) 3062.6902

/

Para o Agente Fiduciário/Instituição Custodiante:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 500, bloco 13, grupo 205, bairro Barra da Tijuca
Rio de Janeiro-RJ, CEP 22631-000
At: Antonio Amaro e Monique Garcia
Correio eletrônico: e

Tel: (21) 3514-0000 ou (11) 3504-8199



CLÁUSULA VINTE- DA ARBITRAGEM

20.1 O presente Termo de Securitização é regido pelas leis brasileiras e o meio de
solução de controvérsia será a Arbitragem, a ser instituída e processada de acordo com o
Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
("Regulamento"), por tribunal composto por três árbitros, indicados de acordo com o
citado Regulamento ("Tribunal Arbitral").

20.1.1. A administração e o correto desenvolvimento do procedimento arbitral caberá ao
Tribunal Arbitral,

20.2 O procedimento arbitral terá: (i) lugar no mumcipro de São Paulo; (ii) como
idioma oficial o português; e (iii) como lei aplicável a da República Federativa do Brasil,
sendo vedado o julgamento por equidade.

20.2.1. O Tribunal Arbitral deverá aplicar primeiro as cláusulas deste Termo de
Securitização e, na omissão, o disposto na legislação brasileira, observado o disposto no
item 20.2.1.1 abaixo.

20.2.1.1. Este Termo de Securitização deverá ser interpretado em conjunto com os
demais Documentos da Operação estruturada de captação de recursos em que se insere,
a qual corresponde à securitização dos Créditos Imobiliários, por meio de sua cessão e
vinculação a CRI emitidos nos termos da Lei n" 9.514. São definidos como
"Documentos da Operação":

i) aCCB ESHOl;

ii) aCCBESH02;

iii) a Escritura de Emissão;

iv) o Contrato de Cessão;

v) o Termo de Securitização;

vi) o Contrato de Distribuição;

vii) os Contratos de Cessão Fiduciária;

viii) o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas EI Shadai; e

ix) o Contrato de Prestação de Serviços.



20.2.2 Em caso de conflito entre as normas deste Termo de Securitização e dos demais
Documentos da Operação, prevalecerão as normas estabelecidas no presente Termo de
Securitização, cujo conteúdo as partes declaram expressamente conhecer, exceto pelo que
for regulado especificamente em outros Documentos da Operação.

20.3. A parte interessada notificará a Câmara sobre sua intenção de começar a
arbitragem, conforme as regras do Regulamento.

20.3.1. A recusa, por qualquer parte, em celebrar os termos de referência ou compromisso
de arbitragem não impedirá que a arbitragem se desenvolva e se conclua validamente,
ainda que à revelia, e que a sentença arbitral assim proferida seja plenamente vinculante e
eficaz às partes.

20.4. A sentença arbitral será proferida no município de São Paulo, Estado de São
Paulo.

20.4.1. Nenhum recurso caberá contra a sentença arbitral, a qual terá, para as partes,
natureza de decisão final e irrecorrível.

20.5. As partes poderão requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares urgentes que
não possam ser obtidas em tempo na arbitragem, ou medidas coercitivas para execução
desta cláusula arbitral, sem prejuízo do julgamento do mérito pelo Tribunal Arbitral e não
pelo Poder Judiciário.

20.5.1. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instauração do
procedimento arbitral, as partes elegem o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

20.5.2. Quando a lei exigir que o autor da ação cautelar ajuíze ação principal ou
equivalente, entender-se-á como tal a instituição da própria arbitragem.

20.5.3. Em qualquer hipótese, o processo judicial se extinguirá sem resolução do mérito
tanto que o Tribunal Arbitral conceda, confirme, altere ou revogue a medida cautelar.

20.5.4. As partes reconhecem ainda que a necessidade de buscar qualquer medida cautelar
no Poder Judiciário não é incompatível com esta cláusula compromissória, nem constitui
renúncia à execução da cláusula compromissória ou renúncia à sujeição das partes à
arbitragem.



20.6. As despesas relacionadas a qualquer disputa submetida à arbitragem nos termos
acima deverão ser arcadas pela parte que for vencida no procedimento arbitral, incluindo
as custas e os honorários advocatícios razoáveis incorridos pela parte vencedora, e, se for
dada procedência parcial à pretensão, as partes arcarão com as despesas em partes iguais,
exceto se de outra forma determinado pelos árbitros.

o presente Termo é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2
(duas) testemunhas.

São Paulo, 12 de dezembro de 2014.

;'
9,~
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(Anexo I do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de
Recebiveis Imobiliários da 45° e 46a Séries da 1aEmissão da HabitaSec Securitizadora
SA., celebrado entre a HabitaSec Securitizadora SA. e Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários SA., datado de 12de dezembro de 2014).

ANEXO I - CURVA DE AMORTIZAÇÃO DOS CRI e DE PAGAMENTO DE
JUROS DOS CRI

Cronograma de Amortizoção- 459 Série da 19 Emissão

Data Juros Amort. %AM Data Juros Amort. %AM Data Juros Amort. %AM

12/12/2014 20/08/2018 Sim Sim 0,3798% 20/04/2022 Sim Sim 1,5651%
20/01/2015 Sim Sim 0,4540% 20/09/2018 Sim Sim 0,3934% 20/05/2022 Sim Sim 1,6084%
20/02/2015 Sim Sim 0,5519% 20/10/2018 Sim Sim 0,4445% 20/06/2022 Sim Sim 1,5816%
20/03/2015 Sim Sim 0,5596% 20/11/2018 Sim Sim 0,4597% 20/07/2022 Sim Sim 1,7161%
20/04/2015 Sim Sim 0,0476% 20/12/2018 Sim Sim 0,4143% 20/08/2022 Sim Sim 1,7881%
20/05/2015 Sim Sim 0,0507% 20/01/2019 Sim Sim 0,4718% 20/09/2022 Sim Sim 1,8551%
20/06/2015 Sim Sim 0,0051% 20/02/2019 Sim Sim 0,4830% 20/10/2022 Sim Sim 2,0033%
20/07/2015 Sim Sim 0,0588% 20/03/2019 Sim Sim 0,4761% 20/11/2022 Sim Sim 2,0809%
20/08/2015 Sim Sim 0,0704% 20/04/2019 Sim Sim 0,4875% 20/12/2022 Sim Sim 2,0625%
20/09/2015 Sim Sim 0,0775% 20/05/2019 Sim Sim 0,4961% 20/01/2023 Sim Sim 2,2137%
20/10/2015 Sim Sim 0,1149% 20/06/2019 Sim Sim 0,4529% 20/02/2023 Sim Sim 2,2959%
20/11/2015 Sim Sim 0,1227% 20/07/2019 Sim Sim 0,5223% 20/03/2023 Sim Sim 2,3846%
20/12/2015 Sim Sim 0,0760% 20/08/2019 Sim Sim 0,5470% 20/04/2023 Sim Sim 2,4785%
20/01/2016 Sim Sim 0,1270% 20/09/2019 Sim Sim 0,5649% 20/05/2023 Sim Sim 2,5704%
20/02/2016 Sim Sim 0,1335% 20/10/2019 Sim Sim 0,6253% 20/06/2023 Sim Sim 2,5765%
20/03/2016 Sim Sim 0,1379% 20/11/2019 Sim Sim 0,6436% 20/07/2023 Sim Sim 2,7934%
20/04/2016 Sim Sim 0,1424% 20/12/2019 Sim Sim 0,5989% 20/08/2023 Sim Sim 2,9454%
20/05/2016 Sim Sim 0,1449% 20/01/2020 Sim Sim 0,6677% 20/09/2023 Sim Sim 3,0883%
20/06/2016 Sim Sim 0,1001% 20/02/2020 Sim Sim 0,6838% 20/10/2023 Sim Sim 3,3542%
20/07/2016 Sim Sim 0,1560% 20/03/2020 Sim Sim 0,7005% 20/11/2023 Sim Sim 3,5234%
20/08/2016 Sim Sim 0,1697% 20/04/2020 Sim Sim 0,7176% 20/12/2023 Sim Sim 3,5727%
20/09/2016 Sim Sim 0,1786% 20/05/2020 Sim Sim 0,7316% 20/01/2024 Sim Sim 3,8733%
20/10/2016 Sim Sim 0,2206% 20/06/2020 Sim Sim 0,6903% 20/02/2024 Sim Sim 4,0845%
20/11/2016 Sim Sim 0,2305% 20/07/2020 Sim Sim 0,7706% 20/03/2024 Sim Sim 4,3120%
20/12/2016 Sim Sim 0,1845% 20/08/2020 Sim Sim 0,8038% 20/04/2024 Sim Sim 4,5699%
20/01/2017 Sim Sim 0,2296% 20/09/2020 Sim Sim 0,8293% 20/05/2024 Sim Sim 4,8425%
20/02/2017 Sim Sim 0,2381% 20/10/2020 Sim Sim 0,9047% 20/06/2024 Sim Sim 4,9908%
20/03/2017 Sim Sim 0,2244% 20/11/2020 Sim Sim 0,9317% 20/07/2024 Sim Sim 5,5030%
20/04/2017 Sim Sim 0,2250% 20/12/2020 Sim Sim 0,8894% 20/08/2024 Sim Sim 5,9580%
20/05/2017 Sim Sim 0,2288% 20/01/2021 Sim Sim 0,9716% 20/09/2024 Sim Sim 6,4408%
20/06/2017 Sim Sim 0,1616% 20/02/2021 Sim Sim 0,9968% 20/10/2024 Sim Sim 7,2086%
20/07/2017 Sim Sim 0,2201% 20/03/2021 Sim Sim 1,0232% 20/11/2024 Sim Sim 7,8957%
20/08/2017 Sim Sim 0,2359% 20/04/2021 Sim Sim 1,0503% 20/12/2024 Sim Sim 8,4370%
20/09/2017 Sim Sim 0,2463% 20/05/2021 Sim Sim 1,0740% 20/01/2025 Sim Sim 9,4644%
20/10/2017 Sim Sim 0,2904% 20/06/2021 Sim Sim 1,0368% 20/02/2025 Sim Sim 10,5920%
20/11/2017 Sim Sim 0,3018% 20/07/2021 Sim Sim 1,1358% 20/03/2025 Sim Sim 12,0116%
20/12/2017 Sim Sim 0,2556% 20/08/2021 Sim Sim 1,1839% 20/04/2025 Sim Sim 13,8390%
20/01/2018 Sim Sim 0,3117% 20/09/2021 Sim Sim 1,2232% 20/05/2025 Sim Sim 16,2403%
20/02/2018 Sim Sim 0,3195% 20/10/2021 Sim Sim 1,3236% 20/06/2025 Sim Sim 19,1653%
20/03/2018 Sim Sim 0,3275% 20/11/2021 Sim Sim 1,3669% 20/07/2025 Sim Sim 24,6874%
20/04/2018 Sim Sim 0,3356% 20/12/2021 Sim Sim 1,3308% 20/08/2025 Sim Sim 33,4900%
20/05/2018 Sim Sim 0,3412% 20/01/2022 Sim Sim 1,4306% 20/09/2025 Sim Sim 51,1516%
20/06/2018 Sim Sim 0,2973% 20/02/2022 Sim Sim 1,4732% 20/10/2025 Sim Sim 100,0000%
20/07/2018 Sim Sim 0,3602% 20/03/2022 Sim Sim 1,5183%



Cronograma de Amortização -4(;11 Série da 111Emissão

Data Juros Amort. %AM Data Juros Amort. %AM Data Juros Amort. %AM

12/12/2014 20/08/2018 Sim Sim 0,3798% 20/04/2022 Sim Sim 1,5651%
20/01/2015 mo Não 0,0000% 20/09/2018 Sim Sim 0,3934% 20/05/2022 Sim Sim 1,6084%

20/02/2015 Não Não 0,0000% 20/10/2018 Sim Sim 0,4445% 20/06/2022 Sim Sim 1,5816%
20/03/2015 Não Não 0,0000% 20/11/2018 Sim Sim 0,4597% 20/07/2022 Sim Sim 1,7161%
20/04/2015 Sim Sim 0,0476% 20/12/2018 Sim Sim 0,4143% 20/08/2022 Sim Sim 1,7881%

20/05/2015 Sim Sim 0,0507% 20/01/2019 Sim Sim 0,4718% 20/09/2022 Sim Sim 1,8551%

20/06/2015 Sim Sim 0,0051% 20/02/2019 Sim Sim 0,4830% 20/10/2022 Sim Sim 2,0033%
20/07/2015 Sim Sim 0,0588% 20/03/2019 Sim Sim 0,4761% 20/11/2022 Sim Sim 2,0809%
20/08/2015 Sim Sim 0,0704% 20/04/2019 Sim Sim 0,4875% 20/12/2022 Sim Sim 2,0625%
20/09/2015 Sim Sim 0,0775% 20;05/2019 Sim Sim 0,4961% 20/01/2023 Sim Sim 2,2137%
20/10/2015 Sim Sim 0,1149% 20/06/2019 Sim Sim 0,4529% 20/02/2023 Sim Sim 2,2959%
20/11/2015 Sim Sim 0,1227% 20/07/2019 Sim Sim 0,5223% 20/03/2023 Sim Sim 2,3846%
20/12/2015 Sim Sim 0,0760% 20/08/2019 Sim Sim 0,5470% 20/04/2023 Sim Sim 2,4785%

20/01/2016 Sim Sim 0,1270% 20/09/2019 Sim Sim 0,5649% 20/05/2023 Sim Sim 2,5704%
20/02/2016 Sim Sim 0,1335% 20/10/2019 Sim Sim 0,6253% 20/06/2023 Sim Sim 2,5765%
20/03/2016 Sim Sim 0,1379% 20/11/2019 Sim Sim 0,6436% 20/07/2023 Sim Sim 2,7934%
20/04/2016 Sim Sim 0,1424% 20/12/2019 Sim Sim 0,5989% 20/08/2023 Sim Sim 2,9454%
20/05/2016 Sim Sim 0,1449% 20/01/2020 Sim Sim 0,6677% 20/09/2023 Sim Sim 3,0883%
20/06/2016 Sim Sim 0,1001% 20/02/2020 Sim Sim 0,6838% 20/10/2023 Sim Sim 3,3542%
20/07/2016 Sim Sim 0,1560% 20/03/2020 Sim Sim 0,7005% 20/11/2023 Sim Sim 3,5234%
20/08/2016 Sim Sim 0,1697% 20/04/2020 Sim Sim 0,7176% 20/12/2023 Sim Sim 3,5727%

20/09/2016 Sim Sim 0,1786% 20/05/2020 Sim Sim 0,7316% 20/01/2024 Sim Sim 3,8733%
20/10/2016 Sim Sim 0,2206% 20/06/2020 Sim Sim 0,6903% 20/02/2024 Sim Sim 4,0845%
20/11/2016 Sim Sim 0,2305% 20/07/2020 Sim Sim 0,7706% 20/03/2024 Sim Sim 4,3120%

20/12/2016 Sim Sim 0,1845% 20/08/2020 Sim Sim 0,8038% 20/04/2024 Sim Sim 4,5699%

20/01/2017 Sim Sim 0,2296% 20/09/2020 Sim Sim 0,8293% 20/05/2024 Sim Sim 4,8425%

20/02/2017 Sim Sim 0,2381% 20/10/2020 Sim Sim 0,9047% 20/06/2024 Sim Sim 4,9908%
20/03/2017 Sim Sim 0,2244% 20/11/2020 Sim Sim 0,9317% 20/07/2024 Sim Sim 5,5030%
20/04/2017 Sim Sim 0,2250% 20/12/2020 Sim Sim 0,8894% 20/08/2024 Sim Sim 5,9580%

20/05/2017 Sim Sim 0,2288% 20/01/2021 Sim Sim 0,9716% 20/09/2024 Sim Sim 6,4408%

20/06/2017 Sim Sim 0,1616% 20/02/2021 Sim Sim 0,9968% 20/10/2024 Sim Sim 7,2086%
20/07/2017 Sim Sim 0,2201% 20/03/2021 Sim Sim 1,0232% 20/11/2024 Sim Sim 7,8957%
20/08/2017 Sim Sim 0,2359% 20/04/2021 Sim Sim 1,0503% 20/12/2024 Sim Sim 8,4370%

20/09/2017 Sim Sim 0,2463% 20/05/2021 Sim Sim 1,0740% 20/01/2025 Sim Sim 9,4644%

20/10/2017 Sim Sim 0,2904% 20/06/2021 Sim Sim 1,0368% 20/02/2025 Sim Sim 10,5920%
20/11/2017 Sim Sim 0,3018% 20/07/2021 Sim Sim 1,1358% 20/03/2025 Sim Sim 12,0116%
20/12/2017 Sim Sim 0,2556% 20/08/2021 Sim Sim 1,1839% 20/04/2025 Sim Sim 13,8390%

20/01/2018 Sim Sim 0,3117% 20/09/2021 Sim Sim 1,2232% 20/05/2025 Sim Sim 16,2403%
20/02/2018 Sim Sim 0,3195% 20/10/2021 Sim Sim 1,3236% 20/06/2025 Sim Sim 19,1653%
20/03/2018 Sim Sim 0,3275% 20/11/2021 Sim Sim 1,3669% 20/07/2025 Sim Sim 24,6874%
20/04/2018 Sim Sim 0,3356% 20/12/2021 Sim Sim 1,3308% 20/08/2025 Sim Sim 33,4900%

20/05/2018 Sim Sim 0,3412% 20/01/2022 Sim Sim 1,4306% 20/09/2025 Sim Sim 51,1516%

20/06/2018 Sim Sim 0,2973% 20/02/2022 Sim Sim 1,4732% 20/10/2025 Sim Sim 100,0000%
20/07/2018 Sim Sim 0,3602% 20/03/2022 Sim Sim 1,5183%

l'!0
J



(Anexo 11do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 45a e 46a Séries da r Emissão da HabitaSec Securitizadora S.A., celebrado
entre a HabitaSec Securitizadora S.A. e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., datado de 12 de dezembro de 2014).

ANEXOU

DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DAS CCI NOS TERMOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 23 DA LEI N° 10.931/2004

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n" 500, bloco 13,
sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, inscrita no CNPJIMF sob o n" 36.113.876/0001-91,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Instituição Custodiante"), na qualidade
de instituição custodiante do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito
Imobiliário Integral Sem Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escritural, celebrado nesta
data, incluindo suas posteriores alterações ("Escritura de Emissão"), por meio da qual foram
emitidas a Cédula de Crédito Imobiliário de n° 00 I, da Série ESH ("CCI da 45a Série") e a
Cédula de Crédito Imobiliário de n? 002, da Série ESH ("CCI da 46a Série"), emitidas pela
HabitaSec Securitizadora S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Nove de Julho, 4939, 6° andar, conjunto 63, bairro Jardim Paulista, CEP 01407-
200, inscrita no CNPJIMF sob o n" 09.304.427/0001-58, DECLARA, para os fins do parágrafo
único do artigo 23 da Lei n° 10.931/2004, que lhe foi entregue para custódia a Escritura de
Emissão e que as CCI, conforme estabelecido no Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da Emissão ("Termo de Securitização"), se encontram devidamente vinculadas aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 45a e 46a Séries da 1a Emissão ("CRI" e "Emissão",
respectivamente) da HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, 4939, 6° andar, conjunto 63, bairro
Jardim Paulista, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ!MF sob o n" 09.304.427/0001-58 ("Emissora").
Esta Instituição Custodiante declara, ainda, que o regime fiduciário estabelecido pelo Termo de
Securitização encontra-se registrado, e a Escritura de Emissão custodiada nesta Instituição
Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4°, da Lei n" 10.931/2004.

São Paulo, 12 de dezembro de 2014.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.

Instituição Custodiante



(Anexo 111do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de
Recebiveis Imobiliários da 4Sa e 46a Séries da r Emissão da HabitaSec Securitizadora
SA., celebrado entre a HabitaSec Securitizadora SA. e Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários SA., datado de 12 de dezembro de 2014).

ANEXO 111

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PREVISTA NO ITEM 15 DO
ANEXO 111DA INSTRUÇÃO CVM 414/2004

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., instituição financeira,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.355, 3° andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, inscrito no CNPJIMF sob o
n° 62.285.390/0001-40 ("Coordenador Líder") da oferta pública de distribuição dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 45a e 46a Séries da Ia Emissão da HabitaSec
Securitizadora S.A. ("Emissão"), nos termos do item 15 do Anexo Ill da Instrução
CVM n" 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de
Coordenador Líder da oferta pública dos CRI da 45a e 46a Séries da 1a Emissão, declara
ter verificado a legalidade e ausência de vícios da Emissão, além da veracidade,
consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora no no
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 12 de dezembro de 2014.

Nome:
Cargo:

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Coordenador Líder

Nome:
Cargo:



(Anexo IV do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos Certificados de
Recebiveis Imobiliários da 45a e 46a Séries da r Emissão da HabitaSec Securitizadora
SA., celebrado entre a HabitaSec Securitizadora SA. e Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários SA., datado de 12 de dezembro de 2014.).

ANEXO IV - Descrição das CCI

CCI N° 001
CÉDULA DE
IMOBILIÁRIO

CRÉDITO DATA DE EMISSÃO: 12 de dezembro de
2014

I SÉRIE I ESH I NÚMERO I 001 I TIPO DE CCI I INTEGRAL
1. EMISSORA
RAZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF: 09.304.427/0001-58
ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, 4.939
COMPLEMENTO 6° andar, CIDADE São UF SP CEP 01407-200

conjunto Paulo
63

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF: 36.113.876/0001-91
ENDEREÇO: Avenida das Américas, n" 500
COMPLEMENTO bloco CIDADE Rio de Janeiro UF RJ CEP 22631-

13, sala 000
205

3.DEVEDORA
RAZÃO SOCIAL: EL SHADAI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP
CNPJIMF: 06.980.23210001-30
ENDEREÇO: Rua 82, n° 567
COMPLEMENTO Quadra CIDADE Goiânia UF GO CEP 74.083

F-17, -010
Lote 55,
Casa 3

4. TÍTULO
Cédula de Crédito Bancário n° ESHO1, cujos recursos serão destinados para o
financiamento de Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento com fins



habitacionais descritos no item 6 abaixo, diretamente ou por meio de aportes de recursos
em sociedades de propósito específico dedicadas exclusivamente ao desenvolvimento de
tais Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento, bem como a aquisição ou
investimento em sociedades de propósito específico dedicadas exclusivamente ao
desenvolvimento dos referidos Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento.

5. VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$ 10.158.211,50 (dez milhões cento e
cinquenta e oito mil duzentos e onze reais e cinquenta centavos), na data de emissão.

OBJETO DE INVESTIMENTO

Gleba n" 02, desmembrada da Fazenda
Quatro Irmãos

10 Oficial de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
93.087

CIDADE Uruaçu UF 00 ENDEREÇO 1 gleba de terras com procedência da Ia
gleba, do quinhão n° 16, da divisão
geodésica e judicial da Fazenda Santana,
Machambobo ou Passa Três

6.2. EMPREENDIMENTO: Loteamento Jardins Imperial

10 Ofício de Notas e Registros de Imóveis de UruaçulGO
2.323

Lotes n° 5, 6, 7 e 8 do Agrupamento n°
22

N°
MATRÍCULA

1° Oficial de Registro de Imóveis de RondonópolislMT
10.036

TITULAR: El Shadai Rondonópolis SPE LTDA.

7. CONDIÇÕES DE EMISSÃO
7.l. PRAZO 130 meses
7.2. DATA E LOCAL DE EMISSÃO 12 de dezembro de 2014/ Goiânia - GO
7.3. VALOR PRINCIPAL R$ 10.158.211,50 (dez milhões cento e

cinquenta e oito mil duzentos e onze reais e
cinquenta centavos), nesta data.

7.4. PAGAMENTO FINAL 15 de outubro de 2025



7.5. PAGAMENTOS (PRINCIPAL E 130 (cento e trinta) parcelas mensais e
JUROS): sucessivas, com início em 15 de janeiro de

2015 referentes ao pagamento de juros e
principal, o qual, na data de emissão da CCI,
pOSSUI valor de R$ 10.158.211,50 (dez
milhões cento e cinquenta e oito mil
duzentos e onze reais e cinquenta centavos),
a qual será paga até 15 de outubro de 2025,
conforme remunerado e reajustado nos
termos do item 7.8. abaixo.

7.6. LOCAL DE PAGAMENTO TED (Transferência Eletrônica Direta).
7.7. ENCARGOS MORATÓRIOS juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

adicionados de multa moratória de 2% (dois
por cento), incidentes sobre o valor
inadimplido.

7.8. ATUALIZAÇÂO MONETÁRIA,
REMUNERAÇÃO E REAJUSTES

Cada Valor Liberado será atualizado
monetariamente, a contar da Data de
Desembolso, pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
no informativo mensal disponível em sua
página na Internet

e acrescido
de juros remuneratórios (spread) incidentes à
taxa de 13% a.a. (treze por cento) ao ano,
calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis, com base em
um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias,
por dias corridos decorridos desde a
respectiva Data de Desembolso até a data do
efetivo pagamento nos termos desta Cédula
("Remuneração ")

8.GARANTIA Aval prestado pelo Sr. José Virgílio Ferreira
Filho e pela Sra. Andrielly Carvalho Duarte
Ferreira.



CCI N° 002

CÉDULA DE
IMOBILIÁRIO

CRÉDITO DATA DE EMISSÃO: 12 de dezembro de
2014

I SÉRIE I ESH I NÚMERO I 002 I TIPO DE CCI I INTEGRAL

1. EMISSORA
RAZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJIMF: 09.304.427/0001-58
ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, 4.939
COMPLEMENTO 6° andar, CIDADE São DF SP CEP 01407-200

conjunto Paulo
63

2. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE
RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNP JIMF: 36.113.876/0001-91
ENDEREÇO: Avenida das Américas, n" 500
COMPLEMENTO bloco CIDADE Rio de Janeiro DF RJ CEP 22631-

l3, sala 000
205

3.DEVEDORA
RAZÃO SOCIAL: EL SHADAI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP
CNPJ/MF: 06.980.232/0001-30
ENDEREÇO: Rua 82, n" 567
COMPLEMENTO Quadra CIDADE Goiânia DF GO CEP 74.083

F-17, -010
Lote 55,
Casa 3

Cédula de Crédito Bancário n° ESH02, cujos recursos serão destinados para o
financiamento de Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento com fins
habitacionais descritos no item 6 abaixo, diretamente ou por meio de aportes de recursos
em sociedades de propósito específico dedicadas exclusivamente ao desenvolvimento de
tais Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento, bem corno a aquisição ou
investimento em sociedades de propósito específico dedicadas exclusivamente ao
desenvolvimento dos referidos Empreendimentos Residenciais Objeto de Investimento.

4. TÍTULO

IS.VALOR DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), I



I na data de emissão.

6. OBJETO DE INVESTIMENTO
6.1. EMPREENDIMENTO: Loteamento Parque Rosa Bororo

ENDEREÇO Gleba n° 02, desmembrada da Fazenda
Quatro Irmãos

10 Oficial de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
93.087

CIDADE Uruaçu UF GO ENDEREÇO 1 gleba de terras com procedência da Ia
gleba, do quinhão n° 16, da divisão
geodésica e judicial da Fazenda Santana,
Machambobo ou Passa Três

6.2. EMPREENDIMENTO: Loteamento Jardins Imperial

10 Ofício de Notas e Registros de Imóveis de UruaçulGO
2.323

ENDEREÇO Lotes n° 5, 6, 7 e 8 do Agrupamento n?
22

Master Ville

N°
MATRÍCULA

10 Oficial de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
10.036

TITULAR: El Shadai Rondonopolis SPE LTDA.

7. CONDIÇÕES DE EMISSÃO
7.9. PRAZO 130 meses
7.10. DATA E LOCAL DE EMISSÃO 12 de dezembro de 2014 / Goiânia - GO
7.11. VALOR PRINCIPAL R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),

nesta data.
7.12. PAGAMENTO FINAL 15 de outubro de 2025
7.13. PAGAMENTOS (PRINCIPAL E 127 (cento e vinte e sete) parcelas mensais e
JUROS): sucessivas, com início em 15 de abril de

2015, devido ao período de carência de 3
(três) meses, referentes ao pagamento de
juros e principal, o qual, na data de emissão
da CCI, possui valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), a qual será paga até
15 de outubro de 2025, conforme
remunerado e reajustado nos termos do item



7.8. abaixo.
7.14. LOCAL DE PAGAMENTO TED (Transferência Eletrônica Direta).
7.15. ENCARGOS MORATORIOS juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

adicionados de multa moratória de 2% (dois
por cento), incidentes sobre o valor
inadimplido.

7.16. ATUALIZAÇÂü MONETÁRIA,
REMUNERAÇÃO E REAJUSTES

Cada Valor Liberado será atualizado
monetariamente, a contar da Data de
Desembolso, pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
no informativo mensal disponível em sua
página na Internet

e acrescido
de juros remuneratórios (spread) incidentes à
taxa de 13% a.a. (treze por cento) ao ano,
calculados de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis, com base em
um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias,
por dias corridos decorridos desde a
respectiva Data de Desembolso até a data do
efetivo pagamento nos termos desta Cédula
("Remuneração")

8.GARANTIA Aval prestado pelo Sr. José Virgílio Ferreira
Filho e pela Sra. Andrielly Carvalho Duarte
Ferreira.


