
TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS

DAS 6l! SÉRIE DA l! EMISSÃO DA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58



íNDICE

1- PARTES 3

11- CLAUSULAS .......................•.................................................................................................•.. 3

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 3
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO ECRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 9
CLÁUSULA TERCEIRA -IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUiÇÃO 10
CLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃO E INTEGRALlZAÇÃO DOS CRI 13
CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERATÓRIOS EAMORTIZAÇÃO
DOS CRI 14
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA 16
CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME FIDUCIÁRIO EADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO E
PRIORIDADE NOS PAGAMENTOS 18
CLÁUSULA OITAVA - AGENTE FIDUCIÁRIO 20
CLÁUSULA NOVE- LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 27
CLÁUSULA DEZ- ASSEMBLEIA GERAL. 28
CLÁUSULA ONZE- DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO 31
CLÁUSULA DOZE- TRATAM ENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES 33
CLÁUSULA TREZE - PUBLICIDADE 37
CLÁUSULA QUATORZE- REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO 38
cLÁUSULA QUINZE- NOTIFICAÇÕES 38
CLÁUSULA DEZESSETE - FORO 47

)



TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

l-PARTES

Pelo presente instrumento particular, a parte:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, 4939, 6º andar, conjunto 63, CEP01407-200, inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Emissora" ou "Securitizadora"); e

Na qualidade de interveniente anuente:

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, nº 500 - Bloco 13 - Grupo

205, CEP22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001/91, neste ato representada na

forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário"), na qualidade de representante da comunhão

dos titulares dos CRI;

Firmam o presente "Termo de Securitização de Créditos Imobí/iários" ("Termo de Securitização"),

para vincular os Créditos Imobiliários Cedidos aos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 61ª

Série da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., de acordo com o artigo 8º da Lei nº 9.514, de

20 de novembro de 1997, conforme alterada, a Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada, a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada,

e demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

11 - CLÁUSULAS

cLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINiÇÕES

1.1. Definições: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:



"Agente Fiduciário" ou

"Instituição Custodiante":

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS S.A., acima qualificada;

"Assembleia Geral": Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em

conformidade com a Cláusula Dez deste Termo de Securitização;

"Boletins de Subscrição": 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 de Securitização e da Oferta;

"CETIP": CETIP S.A. - Mercados Organizados, instituição devidamente

autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de

serviços de depositária eletrônica de ativos escriturais e liquidação

financeira;

"CCI" : As 24 (vinte e quatro) Cédulas de Créditos Imobiliários Fracionárias

emitida pelo Cedente sob a forma escritural, sem garantia real

imobiliária, nos termos da Escritura de Emissão, para representar a

totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos, cuja cópia constitui

parte integrante deste Termo de Securitização;

"Cedente" : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI! ElDORADO, inscrito

no CNPJ/MF sob o nº 13.022.994/0001-99, através de sua

administradora BTG PACTUAl SERViÇOSFINANCEIROSS.A. DTVM,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, com sede na

Praia de Botafogo, nº SOl, 5º andar, Torre Corcovado, Botafogo, Rio

de Janeiro, RJ,CEP22250-040;

"Conta Vinculada": Conta-corrente nº 10282-7, agência 7307, do Banco Itaú S.A. (341),

de titularidade de Emissora, integrante do Patrimônio Separado,

na qual serão recebidos os recursos destinados ao pagamento e

garantia do pagamento dos CRI e dos custos da Emissão, bem

como os Créditos Imobiliários Cedidos, no caso de inadimplência

do Cedente;

J

"Contrato de Cessão": Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças,



firmado nesta data, entre o Cedente, na qualidade de cedente, a

Emissora, na qualidade de cessionária, por meio do qual o Cedente

cedeu à Emissora a totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos;

"Contratos de Locação" Significam os contratos de locação intitulados de "Instrumento

Particular de Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial

(LUC) do Shopping Eldorado" firmado entre os lojistas e o

Condomínio Civil Eldorado;

"Coordenador Líder" o BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede na Cidade

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,

nQ 501 - Torre Pão de Açúcar, 5Q Andar, Salão SOl, inscrita no

CNPJ/MF sob o nQ30.723.886/0001-62;

"Créditos Imobiliários": Os direitos creditórios oriundos dos Contratos de Locação, por meio

dos quais, os Devedores (conforme abaixo definidos) estão

obrigados, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o

pagamento do preço do aluguel das lojas dos Imóveis nos termos

descritos nas CCI, equivalentes a um período determinado nos

respectivos contratos, acrescido dos encargos pactuados, incluindo

a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos

moratórios, multas, penalidades, indenizações, seguros, despesas,

custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais e legais

previstos nos Contratos de Locação

"Créditos Imobiliários

Cedidos":

Os créditos imobiliários descritos no Anexo I, pertencentes ao

Cedente em razão de ser titular de 50% (cinquenta por cento) dos

recebíveis imobiliários dos empreendimentos "Prédio Shopping

Center Eldorado" e "Edifício Garagem" localizados na Av. Rebouças,

n2 3.970, Pinheiros, São Paulo, SP, registrados sob as matrículas n2 ) d
109.908 e 109.909 do 10Q Oficial de Registro de Imóveis de São )\

Paulo, SP ("Imóveis"), em virtude da assinatura do Termo de

Adesão à Convenção do Condomínio Civil Eldorado ("Termo de

Adesão"), que foi celebrada originalmente entre VCC e Taveri, em

27 de junho de 2007, devidamente registrada no 3Q Ofício de



Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas SPsob

o nº 8615694 ("Convenção de Condomínio"), e do Instrumento

Particular de Assunção de Obrigações e Outras Avenças celebrado

em 29 de março de 2012;

"CRI": Os certificados de recebíveis imobiliários, integrantes da 61ª Série

da 1ª Emissão da Emissora;

"CRI em Circulação"! l2ara fins Todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos aqueles

de guórum mantidos em tesouraria pelo próprio Cedente e pela Emissora e os

de titularidade de sociedades por ela controladas;

"CVM": Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão": 11 de novembro de 2015;

"Devedores" : Significam pessoas físicas e jurídicas, locatárias das lojas dos

Imóveis, devedores dos Créditos Imobiliários Cedidos;

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

nacional;

"Documentos da Ol2eração": Contrato de Cessão, Escritura de Emissão, Termo de Securitização,

Contrato de Distribuição e os Boletins de Subscrição, e suas

eventuais alterações, quando mencionados em conjunto;

"Emissão": 61ª série da 1ª emissão de CRIda Emissora;

"Eml2reendimento" ou O empreendimento "Prédio Shopping Center Eldorado" e "Edifício

"Shol2l2ing" : Garagem" localizados na Av. Rebouças, nº 3.970, Pinheiros, São

Paulo, SP, registrados sob as matrículas nº 109.908 e 109.909 do

10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, SP;

"Escritura de Emissão CCI": O Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito

Imobiliário, Sem Garantia Real, Sob a Forma Escritural e Outras

Avenças, celebrado, nesta data, entre o Cedente e a Instituição

Custodiante, por meio do qual o Cedente emitiu as CCI, para

representar os Créditos Imobiliários Cedidos;



"Escriturador" ITAU CORRETORA DE VALORES S/A (ITAUCOR), instituição

financeira, com sede na Av Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar,

Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04538-132, inscrito no CNPJ/MF sob

nº 61.194.353/0001-64;

"Fundo de Reserva" Trata-se do valor de R$ 29.649,46 (vinte e nove mil, seiscentos e

quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a ser depositado

pela Securitizadora na Conta Vinculada para fazer frente

pagamento de eventuais despesas do Patrimônio Separado,

incluindo, mas não limitado, aos custos e despesas necessários,

inclusive tributos, para execução das garantias e demais custos e

despesas recorrentes necessários para a manutenção do

Patrimônio Separado;

"Hil2ótese de Resolu~ão da As hipóteses descritas no item 4.1 do Contrato de Cessão, que

Cessão": resolvem a cessão do(s) Crédito(s) Imobiliário(s), individualmente,

operada de pleno direito, independentemente de qualquer aviso

ou notificação ao Cedente e sem qualquer ônus ou custo para a

Emissora;

"IGP-M" índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela

Fundação Getúlio Vargas ("FGV")

"Instru~ão CVM 28[83": Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, conforme

alterada;

"Instrução CVM 476[09": Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme

alterada;

"Instrução CVM nº 414[04": Instrução da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada;

"Investidores" e "Titulares dos Os subscritores e detentores dos CRI, respectivamente;

CRI":

"Juros Remuneratórios": 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao ano, base 360 dias;

)



"lei 10.931/04": lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada;

"lei 6.404/76": lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;

"lei 9.514/97":

"Oferta" :

"Patrimônio Separado":

"Prazo de Distribuição":

lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada;

Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços

restritos, em conformidade com a Instrução CVM 476. A Oferta está
automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM,
nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476;

Totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos, respectivos

acessórios, garantias, incluindo a Conta Vinculada submetidos ao

Regime Fiduciário, que são destacados do patrimônio da

Securitizadora, destinando-se exclusivamente à liquidação dos CRI,

bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração

e de obrigações fiscais, conforme artigo 11 da lei 9.514/97;

Prazo de distribuição dos CRI contado do início da Oferta até a

ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (i) subscrição e

integralização da totalidade dos CRI pelos Investidores; ou (ii)

encerramento da Oferta a exclusivo critério da Emissora, o que

ocorrer primeiro;

"Regime Fiduciário":

"Valor da Cessão":

'Valor de Recompra

Individual" :

Regime Fiduciário, instituído sobre os Créditos Imobiliários Cedidos,

nos termos do Artigo 9º da lei 9.514/97;

O valor a ser pago ao Cedente, em razão da cessão dos Créditos

Imobiliários Cedidos, conforme procedimentos previstos no

Contrato de Cessão;

Configurada a Recompra Compulsória Parcial, o Cedente deverá

Irealizar a recompra da(s) CCI representativa(s) do(s) respectivo(s) )

Crédito(s) Imobiliário(s) Cedido(s) por meio do pagamento do valor *
correspondente à soma do valor presente da(s) CCI objeto da

recompra, calculado para a efetiva data de pagamento utilizando-

se para tal cálculo a taxa dos CRI, e acrescido dos encargos

aplicáveis, nos termos da(s) respectiva(s) CCI, conforme o caso; e



"Valor de Recompra Integral": Na Recompra Compulsória Integral, o Cedente deverá realizar a

recompra da totalidade da(s) CCI representativa(s) do(s) Crédito(s)

Imobiliário(s) Cedido(s) por meio do pagamento do valor

correspondente ao saldo devedor dos CRI, calculado para a data da

Recompra Compulsória Integral, bem como de eventuais encargos

moratórios, conforme aplicáveis.

cLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. Objeto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e

irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos, cedidos à Emissora nos termos do

Contrato de Cessão, aos CRI da 61ª Série da 1ª Emissão da Emissora, cujas características são

descritas na Cláusula Terceira, abaixo.

2.1.1. A Securitizadora pagará ao Cedente, pela cessão dos Créditos Imobiliários Cedidos, o

Valor da Cessão, na forma estabelecida no Contrato de Cessão.

2.2. Créditos Imobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de

Securitização, foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos Imobiliários Cedidos, de sua

titularidade com valor nominal de R$ 16.015.590,22 (dezesseis milhões, quinze mil, quinhentos e

noventa reais e vinte e dois centavos), na data de 11 de Novembro de 2015.

2.3. Características dos Créditos Imobiliários: As características dos Créditos Imobiliários Cedidos

vinculados a este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo

!deste Termo de Securitização.

2.4. Administração Ordinária dos Créditos Imobiliários Cedidos. O controle e a administração

ordinária dos Créditos Imobiliários Cedidos caberá ao Cedente, que deverá enviar, mensalmente, à

Emissora, até o 52 (quinto) dia útil de cada mês, relatório contendo a discriminação detalhada dos

pagamentos dos Créditos Imobiliários Cedidos feitos pelos Devedores ao Cedente.



2.4.1. Administração Extraordinária. A Emissora delega, ainda, ao Cedente, a administração

extraordinária dos Créditos Imobiliários Cedidos, constituindo-se como tal a cobrança

extrajudicial de Créditos Imobiliários Cedidos inadimplentes e a eventual cobrança judicial

destes.

2.5. Valor da Cessão. O preço de aquisição a ser pago pela cessão da totalidade dos Créditos

Imobiliários Cedidos no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos estabelecidos

no Contrato de Cessão, equivale, nesta data, a R$ 14.800.000,00 (quatorze milhões e oitocentos mil

reais).

2.6. Substituição dos Créditos Imobiliários: O Cedente deverá providenciar a substituição dos

Contratos de Locação na eventualidade de rescisão dos mesmos, sempre que notificado pela

Emissora, de modo que o valor dos Créditos Imobiliários Cedidos seja sempre recomposto para

pagamento do saldo devedor das CCI ("Substituição"), ocasião onde será celebrado entre o

Cedente e a Emissora um Termo de Substituição dos Créditos Imobiliários Cedidos, nos moldes do

Anexo li, sem necessidade de prévia aprovação de investidores reunidos em assembleia geral.

Todavia, as Partes deverão firmar um aditivo ao presente Termo de Securitização, ao Contrato de

Cessão e à Escritura de Emissão de CCI.

2.6.1. Para que a Substituição ocorra, o(s) locatário(s) do(s) novo(s) contrato(s) de locação

deverá(ão) estar adimplente(s) com suas obrigações perante o Condomínio Civil Eldorado e

tanto o prazo quanto o fluxo de pagamento de aluguéis deve ser superior aos dos CRI

emitidos.

cLÁUSULA TERCEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO

3.1. Características dos CRI: Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelosJ
Créditos Imobiliários Cedidos, possuem as seguintes características:

1. Emissão: lª;

2.Série: 61ª;

3. Quantidade de CRI:49 (quarenta e nove);



4. Valor Global da Série: R$14.800.000,00 (quatorze milhões e oitocentos mil reais);

5. Valor Nominal Unitário: R$302.040,8164 (trezentos e dois mil, quarenta reais e centavos), na

Data de Emissão;

6.Atualização Monetária: Não há;

7.Juros Remuneratórios: a taxa de juros aplicável aos CRI é de 0,36% a.a. (trinta e seis

centésimos por cento ao ano), base 360 dias;

8. Periodicidade de Pagamento de Amortização e Juros Remuneratórios: mensal;

9. Regime Fiduciário: Sim;

1O.Ambiente de Depósito Eletrônico e Distribuição: CETIP;

11. Data de Emissão: 11 de novembro de 2015;

12. Local de Emissão: São Paulo - SP;

13. Data de Vencimento Final: 11 de junho de 2018;

14. Prazo de vencimento: 943 (novecentos e quarenta e três) dias a partir da Data de Emissão;

15. Taxa de Amortização: Varlável, de acordo com a tabela de amortização constante do Anexo

!!!deste Termo de Securitização;

16. Garantia flutuante: Não;

17. Garantias: Não há;

18. Coobrigação da Emissora: Não;

19. Carência: Não;

20. Subordinação: Não;

21. Data do primeiro pagamento de juros remuneratórios: 11 de dezembro de 2015;

22. Data do primeiro pagamento de amortização: 11 de dezembro de 2015;

23. Forma: Nominativa e Escritural, sendo a sua titularidade comprovada por meio de extrato

emitido pela CETIP e adicionalmente o extrato expedido pelo Escriturador com base nas

informações prestadas pela CETIP;

24. Fundo de Reserva: R$ 29.649A6 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e

quarenta e seis centavos). ).j
3.2. Registro dos CRI: Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação

secundária na CETIP e distribuídos com a intermediação do Coordenador, nos termos do artigo 22

da Instrução CVM 476.



3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a Instrução CVM 476

e com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.

3.3.1. A Oferta é destinada apenas a investidor profissional, nos termos do artigo 9-A da

Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada nnstrução CVM
539/13"), ("Investidores Profissionais" ou "Investidor Profissional", quando individualmente
denominado).

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM 476/09, o Coordenador Líder se
compromete a zelar para que os CRI objeto da Oferta sejam ofertados a, no máximo, 75
(setenta e cinco) Investidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50
(cinquenta) Investidores Profissionais. Caberá ao Coordenador Líder gerar uma relação com
a identificação dos até 50 (cinquenta) Investidores Profissionais consultados e destes, até 50
(cinquenta) que efetivamente subscreveram os CRI, a qual deverá ser entregue à Emissora
quando do encerramento da Oferta.

3.3.3. Os CRI serão subscritos por meio da assinatura dos Boletins de Subscrição e serão
integralizados pelos Investidores de acordo com os termos dos referidos Boletins de
Subscrição, devendo os Investidores, por ocasião da subscrição, fornecer, por escrito}
declaração no Boletim de Subscrição} atestando que:

a) estão cientes de que a oferta dos CRI não foi registrada na CVM;

b) estão cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação
previstas na Instrução CVM 476; e

c) são Investidores Profissionais, nos termos artigo 9-A da Instrução CVM 539/13.

3.4. Encerramento da Distribuição dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada quando

da subscrição da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador enviar o comunicado de
encerramento à CVM no prazo legal, nos termos do Contrato de Distribuição. J

A Comunicação de Encerramento da Oferta deverá ser realizada pelo Coordenador3.4.1.
Líder à CVM, no prazo de 5 (Cinco) dias} contado do seu encerramento, devendo
referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede
mundial de computadores e conter as informações indicadas no Anexo 8 da
Instrução CVM 476/09.



3.4.2. Caso a Emissão não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu início, o
Coordenador deverá realizar a comunicação prevista no item 3.4.1 acima com os

dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu
encerramento.

3.5. Negociação nos Mercados Regulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI da presente

emissão 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.

cLÁUSULA QUARTA - SUBSCRiÇÃO, INTEGRALlZAÇÃO DOS CRI E CONSTITUiÇÃO DO FUNDO DE

RESERVA

4.1. Subscrição dos CRI: Os CRI será subscrito por meio da assinatura de Boletim de Subscrição

pelo Investidor.

4.2. Integralização dos CRI: A integralização do CRI será realizada em moeda corrente nacional, à

vista, em uma única data a ser informada pela Emissora no respectivo Boletim de Subscrição, pelo

Valor Nominal Unitário ("Preço de Integralização"). A integralização dos CRI será realizada via

CETIP.

4.3. Fundo de Reserva: Na mesma data de integralização do CRI e com os recursos oriundos

dessa integralização, a Emissora deverá constituir, diretamente na Conta do Patrimônio Separado,

o Fundo de Reserva no valor de R$ 29.649A6 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e

quarenta e seis centavos) para fazer frente pagamento de eventuais despesas do Patrimônio

Separado, incluindo, mas não limitado, aos custos e despesas necessários, inclusive tributos, para

:::~:::i:::::;:::~s e demaiscustose despesasrecorrentesnecessáriospara a manutençãodoJ -{
4.3.1. Os recursos do Fundo de Reserva estarão abrangidos pela instituição do Regime

Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que serão aplicados pela Emissora

em Certificados de Depósito Bancário com liquidez diária do Banco Itaú S.A., com remuneração

equivalente a 99A% do COI (Certificado de Depósito tnterbancárío), calculado e divulgado pela



CETIP, sendo certo que se houver saldo após quitação integral do CRI, este eventual saldo será

revertido ao Cedente.

cLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERATÓRIOS AMORTIZAÇÃO,

AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI

5.1. Forma de Pagamento dos CRI: O saldo do valor nominal unitário do CRI, acrescido dos Juros

Remuneratórios, será pago em 31 (trinta e uma) parcelas mensais, nas datas de pagamento e

demais condições especificadas no Anexo 111 deste Termo de Securitização, sendo a primeira

parcela devida em 11 de dezembro de 2015.

5.1.1. Cálculo dos juros remuneratórios:

J =VNe x (Fator de Juros -1), onde:

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

arredondamento;

VNe = Valor Unitário de Emissão ou Saldo do Valor Nominal Unitário após amortização.

Fator de Juros = Fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

parametrizado conforme definido a seguir.

dCP)30 dcl

Fator de Juros ~ [c~o+1)"" J
, onde:

i = 0,3600 (trinta e seis décimos); e

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Integralização ou data de aniversário anterior e a

data de cálculo. J



dct = Número de dias corridos existentes entre a Data de Emissão e a primeira data de

aniversário, ou entre a data de aniversário anterior e a próxima data de aniversário.

Considera-se como data de aniversário todo dia 11 de cada mês.

5.1.2. Cálculo da Amortização Programada mensal

AMi = VNex lrTa i J100

onde:

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de Amortização Programada. Valor em reais, calculado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = conforme definido acima na Cláusula 5.1.1.

Tai = i-ésima taxa de Amortização Programada, com 4 (quatro) casas decimais de acordo com a

tabela do Anexo 11.

5.2. Prorrogação de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de

qualquer obrigação pela Emissora até o 12 (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento

coincida com um dia que não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem

pagos.

5.3. Datas de Pagamento: As datas de pagamento mensal de juros e da amortização do CRI

encontram-se descritos no Anexo 'li deste Termo de Securitização.

5.4. Intervalo entre o Recebimento e o Pagamento: Fica certo e ajustado que deverá haver um

intervalo de pelo menos 2 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos recursos necessários para

realizar os pagamentos referentes ao CRI, advindos dos Créditos Imobiliários Cedidos e a realização J
pela Emissora dos pagamentos referentes aos CRI, com exceção da data de vencimento.



5.5. Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado: A Emissora deverá promover a

Amortização Extraordinária ou o Resgate Antecipado dos CRI nas hipóteses de antecipação dos

Créditos Imobiliários Cedidos ou na ocorrência de Evento de Recompra, previstas neste Termo de

Securitização. A Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes desses eventos para a

Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado, conforme o caso, no mês subsequente ao da

ocorrência do evento, na próxima data de pagamento de amortização dos CRI.

5.5.1. O Resgate Antecipado ou a Amortização Extraordinária serão feitos por meio do

pagamento (a) do saldo valor nominal unitário atualizado dos CRI, caso seja Resgate

Antecipado, ou (b) de parcela do saldo do valor nominal unitário atualizado dos CRI, no caso

da Amortização Extraordinária. Em ambos os casos acrescidos da remuneração devida desde

a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior até a data do Resgate

Antecipado ou da Amortização Extraordinária.

5.5.2. Na hipótese de Amortização Extraordinária do CRI, a Emissora elaborará e

disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova tabela de pagamentos dos CRI,

recalculando, se necessário, o número e os percentuais de Amortização Programada das

parcelas futuras, na mesma conformidade das alterações que tiverem sido promovidas no

cronograma de Amortização Programada dos Créditos Imobiliários utilizados como lastro da

Emissão.

cLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

6.1. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora: A Emissora obriga-se a informar

todos os fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora, mediante publicação no jornal de

publicação de seus atos societários, qual seja Estadão, assim como prontamente informar tais fatos

diretamente ao Agente Fiduciário e aos Titulares dos CRIpor meio de comunicação por escrito.

6.2. Relatório: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, colocá-Io à disposição

dos Investidores e enviá-Io ao Agente Fiduciário até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, ratificando a

vinculação dos Créditos Imobiliários Cedidos aos CRI. )



6.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

a) Data de Emissão dos CRI;

b) Saldo devedor dos CRI;

c) Data de Vencimento Final dos CRI;

d) Valor pago aos Investidores no mês;

e) Quantidade de CClsvinculadas aos CRls;

f) Valor recebido dos Créditos Imobiliários Cedidos; e

g) Valor nominal remanescente dos Créditos Imobiliários Cedidos.

6.3. Responsável pela Elaboração dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestão serão

preparados e fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

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

CRI, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no

presente Termo de Securitização.

6.4. Fornecimento de Informações Relativas aos Créditos Imobiliários Cedidos: A Emissora

obriga-se a fornecer ao titular do CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos

contados do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos

Imobiliários Cedidos, desde que estas estejam disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por

parte do Cedente.

6.4.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente

Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a

todas as informações e documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas

aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciário, e divulgar em seu website, na mesma data de

suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos titulares dos CRI que

venham a ser publicados; e, (c) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos

eventos que sejam de seu conhecimento, sem prejuízo das ações imediatas estabelecidas J
Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização, que permitam a recompra compulsória



ou qualquer outra forma de antecipação dos Créditos Imobiliários Cedidos, conforme

previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização.

6.5. Relatório Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os

dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução

CVM 28/83, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente

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

disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter,

inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de

controle, no encerramento de cada exercício social.

6.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as

operações que venha a praticar no ambiente CETIPsejam sempre amparadas pelas boas práticas de

mercado, com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente

Fiduciário de toda e qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros

cessantes e/ou emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa, desde que

comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.

CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO E

PRIORIDADE NOS PAGAMENTOS

7.1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9º da lei 9.514/97, a Emissora institui, em caráter

irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários Cedidos, incluindo a

Conta Vinculada, constituindo referidos Créditos Imobiliários Cedidos lastro para os CRI.

7.2. Conta Vinculada: A arrecadação dos Créditos Imobiliários Cedidos serão repassados pelo

Cedente para a Conta Vinculada para fins de pagamento do CRI e permanecerão separados e

segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos

CRI. J
7.3. Isenção de Ação ou Execução: Na forma do artigo 11 da lei 9.514/97, os Créditos

Imobiliários Cedidos, e os recursos porventura mantidos na Conta Vinculada estão isentos de



qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de

garantias, que não as prestadas nesta operação, ou à execução por quaisquer dos credores da

Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações

inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76

da Medida Provisória nº 2.158-35/2001.

7.4. Patrimônio Separado: Os Créditos Imobiliários Cedidos e os recursos mantidos na Conta

Vinculada, permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se

complete o resgate da totalidade dos CRI.

7.5. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente o

Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade,

notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos Imobiliários Cedidos e de pagamento da

amortização do principal, juros e demais encargos acessórios dos CRI.

7.5.1. A Emissora declara que a custódia da Escritura de Emissão será realizada pela Instituição

Custodiante, cabendo à Emissora a guarda de 1 (uma) via original da Escritura de Emissão, de 1

(uma) via original do Contrato de Cessão, e, ainda, 1 (uma) via do Termo de Securitização.

7.6. Ordem de Prioridade de Pagamentos. Os valores recebidos em razão do pagamento dos

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

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

cumprimento do item anterior:

(a) Despesas do Patrimônio Separado;

(b) Remuneração dos CRI; e

(c) Amortização Programada do valor nominal unitário dos CRI, de acordo com a tabela

de Amortização Programada dos CRI, constante do Anexo 111 deste Termo de Securitização, e

encargos moratórios eventualmente incorridos.

J
7.7. Prejuízos ou Insuficiência do Patrimônio Separado: 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.

7.7.1. Pelo serviço de administração do Patrimônio Separado, a Emissora fará jus a uma

remuneração líquida mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor corrigido anualmente pelo IGP-M

(ou índice que venha a substituí-Io). Este valor mensal poderá ser pago à Emissora, ou à coligada da

Emissora que realize a administração ("Taxa de Gestão do Patrimônio Separado").

7.7.2. As parcelas citadas nos itens acima serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS (Imposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), CQFINS

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e quaisquer outros impostos que

venham a incidir sobre a remuneração da Emissora nas alíquotas vigentes nas datas de cada

pagamento, exceto pelo Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA - AGENTE FIDUCIÁRIO

8.1. Agente Fiduciário: 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 de Securitização.

8.2. Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRI, o

Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas

e condições;

b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos

artigos 9º, inciso li, e 10 da Instrução CVM 28/83;

sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função Jc)

que lhe é atribuída, conforme o § 3º do artigo 66 da lei 6.404/76 e o artigo 10 da Instrução

CVM 28/83;



d) ter analisado, diligentemente, os documentos relacionados com a Emissão, para

verificação da veracidade das informações, prestadas pela Emissora, contidas no Termo de

Securitização, sendo certo que não foram constituídas garantias para presente Emissão, de

modo que não há declaração acerca das garantias.

8.3. Incumbências do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado:

a) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRt 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, com relação às obrigações

assumidas nesta operação, a administração transitória do Patrimônio Separado, até a

transferência à nova securitizadora ou liquidação do Patrimônio Separado;

c) promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula Nove

abaixo;

d) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de

qualquer outra modalidade de inaptidão;

e) conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis

relacionados ao exercício de suas funções;

f) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas

neste Termo de Securitização;

g) manter atualizada a relação de titulares dos CRI, mediante gestão junto à Emissora,

ao Coordenador e à CETIP,sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a )
Emissora e os titulares dos CRI, assim que subscreverem, integralizarem ou adquirirem os



CRI, expressamente autorizam, desde já, o Coordenador e a CETIPa divulgarem, a qualquer

momento, a posição dos CRI, bem como relação dos titulares dos CRI;

h) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

titulares dos CRI, bem como realização dos Créditos Imobiliários Cedidos afetados ao

Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou

liquidação do Patrimônio Separado;

i) notificar os titulares dos CRI, no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis, contado a

partir da ciência da ocorrência do fato, na hipótese de eventual inadimplemento da

Securitizadora de quaisquer de suas obrigações atinentes a este Termo de Securitização;

j) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e

solicitar, quando considerar necessário e deliberado, auditoria extraordinária na Emissora;

k) disponibilizar aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do valor

unitário dos CRI, realizado em conjunto com a Securitizadora, através de seu website;

I) acompanhar a observância da periodicidade na prestação pela Securitizadora das

informações obrigatórias, alertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omissões ou

inverdades constantes de tais informações;

m) fornecer à Emissora declaração de encerramento do regime fiduciário, no prazo de 5

(cinco) dias úteis após esta informar que foram satisfeitos os créditos dos beneficiários

estando assim extinto o Regime Fiduciário; e

n) convocar, quando cabível ao Agente Fiduciário, a Assembleia Geral de titulares dos

CRI, conforme prevista no Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às

assembleias gerais constantes da Lei 6.404/76, conforme alterada.

Remuneração do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário

receberá da Emissora como remuneração, (A) R$ 6.865,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e cinco



reais) equivalente a uma parcela de implementação, a ser paga ao Agente Fiduciário no 5º (quinto)

Dia Útil a contar da data de assinatura do presente Termo de Securitização e (B) R$ 6.865,00 (seis

mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) equivalente às parcelas semestrais, sendo a primeira

parcela devida no 5º (quinto) Dia Útil a contar da data de assinatura do presente Termo de

Securitização, e as demais parcelas devidas na mesma data dos semestres subsequentes até o

resgate total dos CRI.

8.4.1. A remuneração definida acima, continuará sendo devida mesmo após o

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja em atuação, remuneração esta

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

8.4.2. No caso de inadimplemento dos CRI, todas as despesas em que o Agente Fiduciário

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses do Investidor deverão

ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelo Investidor. Tais

despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos,

indenizações, custas e taxas judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde

que relacionadas à solução da inadimplência, enquanto representante do Investidor. As

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações

judiciais serão igualmente suportadas pelo Investidor, bem como a remuneração e as

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

inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias

corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRI para cobertura

do risco de sucumbência.

8.4.3. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao

exercício da função do Agente Fiduciário, tais como, 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, contratação

de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, contatos telefônicos e/ou conference

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



cartorárias relacionadas aos termos de quitação e acompanhamento das Garantias,

conforme o caso, necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão

cobertas pelo Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será, sempre que

possível, comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

8.4.4. E ainda, no caso de reestruturação das condições dos CRIapós a Emissão, bem como

a participação em reuniões ou conferências telefônicas, Assembleias Gerais presenciais ou

virtuais, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$ 536,00

(quinhentos e trinta e seis reais) por hora-homem de trabalho dedicado, incluindo, mas não

se limitando, 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 em 5 (cinco) dias corridos 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; (iii) condições relacionadas ao vencimento antecipado; (iv) de

assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os

eventos relacionados a amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos CRI.

No caso de celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, será devido ao Agente

Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais) por hora-

homem de trabalho dedicado a tais alterações.

8.4.4.1. O pagamento das despesas acima referidas será realizado mediante

pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário,

acompanhadas da cópia dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a

exclusivo critério do Agente Fiduciário, após prévia aprovação, se assim posslvel, da

despesa por escrito pela Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio

Separado, ou, na insuficiência deste, pelos Investidores.

8.4.4.2. O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda com o

risco de não ter tais despesas reembolsadas 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.

)



No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas

no item 8.4 acima e no item 8.4.4 acima, o valor em atraso 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 IGP-M, o qual

incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rota die, se

necessário.

8.4.6. As parcelas de remuneração referidas acima serão atualizadas pela variação do IGP-

M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-Io, ou ainda na impossibilidade de sua

utilização, pelo índice que vier a substituí-Io, a partir da data do primeiro pagamento, até as

datas de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário.

8.4.6. As parcelas citada no item 8.4 acima, serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de

Integração SocialL COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRRF

(Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir

sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada

pagamento.

8.5. Substituição do Agente Fiduciário: 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.

8.6. Destituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

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

por deliberaçãc em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de )

qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto

b)

de 2/3 (dois terços) dos titulares dos CRI; ou



c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto no item 10.11,

na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da lei 9.514/97 ou das

incumbências mencionadas no item 8.3 acima.

8.7. Deveres, Atribuições e Responsabilidades do Agente Fiduciário Eleito em Substituição: O

agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos do item 8.6 acima,

assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação

aplicável e deste Termo de Securitização.

8.8. Substituição Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente

deverá ser objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

8.9. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dos CRI em

Circulação, estes poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância

temporária.

8.10. Validade das manifestações: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que

criarem responsabilidade para os titulares dos 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 dos CRI

reunidos em Assembleia Geral.

8.11. Atuação Vinculada: 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 dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário

não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes

do estrito cumprimento das orientações dos titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas

pelos titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais

prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos titulares dos CRiou à Emissora. A

atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM 28/83, conforme alterada e dos

j



artigos aplicáveis da lei nº 6.404/76, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de

qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

8.12. Presunção de Veracidade: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o

Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos

encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou

adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos

societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora

elaborá-Ios, nos termos da legislação aplicável.

8.13. Renúncia. O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a

escolha e aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se

compromete a realizar a devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após a

sua renúncia.

cLÁUSULA NOVE- LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

9.1. liquidação do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com

relação às obrigações assumidas nesta operação; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses

previstas no item 9.4. abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá

realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído pelos

Créditos Imobiliário e os recursos porventura mantidos na Conta Vinculada, ou promover a

liquidação do Patrimônio Separado na hipótese em que a Assembleia Geral venha a deliberar sobre

tal liquidação.

9.2. Convocação da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração,

pelo Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos

titulares de CRI, na forma estabelecida na Cláusula Dez, abaixo, e na Lei 9.514/97.

Deliberação Pela Liquidação do Patrimônio Segarado: A Assembleia Geral deverá deliberar j
pela liquidação do Patrimônio Separado/ ou pela continuidade de sua administração por nova



securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração deste último, bem como as condições de sua

viabilidade econômico-financeira.

9.4. Eventos que Ensejam a Assunção da Administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas

nesta operação, a critério da assembleia geral dos titulares de CRI, a ocorrência de qualquer um dos

eventos abaixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário, para liquidá-lo:

a) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a liquidação

do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure

por mais de 30 (trinta) dias, contados da notificação formal realizada pelo Agente Fiduciário,

aprovada pelos titulares de CRI. Sendo certo que a liquidação do Patrimônio Separado

dependerá de decisão da Assembleia de Titulares de CRInesse sentido; ou

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das

obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento, caso os

titulares do CRIdecidam nesse sentido.

9.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada,

ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 2 (dois) dias úteis.

CLÁUSULA DEZ- ASSEMBlEIA GERAL

10.1. Assembleia Geral: Os titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia

geral, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares dos CRI. J .~
10.2. Convocação da Assembleia dos Titulares dos CRI: A Assembleia Geral poderá ser convocada



pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e/ou por titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10%

(dez por cento) dos CRIem Circulação.

10.3. Aplicação Subsidiária: Aplicar-se-à subsidiariamente à assembleia geral, no que couber, o

disposto na Lei 9.514/97, bem como o disposto na Lei 6.404/76, conforme posteriormente

alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

10.4. Formalidades da Convocação: A assembleia geral será convocada mediante edital publicado

por 3 (três) vezes, sendo que o prazo de antecedência da primeira convocação será de 20 (vinte)

dias, no jornal de publicação legal da Emissora e instalar-se-a, em primeira convocação, com a

presença de titulares dos CRI que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em

Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número, exceto se quórum maior não for

exigido pela legislação aplicável.

10.5. Votos: Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas assembleias gerais, sendo

admitida a constituição de mandatários, titulares dos CRiou não, observadas as disposições da Lei

6.404/76.

10.5.1. Não terão direitos a voto nas assembleias gerais, quaisquer CRIde titularidade do Cedente.

10.6. CRI em Circulação: Para efeito da constituição do quórum de instalação e/ou deliberação a

que se refere esta Cláusula Doze, "CRI em Circulação" serão todos aqueles subscritos e

integralizados, excluídos aqueles mantidos em tesouraria pela própria Emissora e os de titularidade

de sociedades por ela controladas. Para efeitos de quórum de deliberação não serão computados,

ainda, os votos em branco.

10.7. Presença dos Representantes: Será obrigatória a presença dos representantes legais da

Emissora nas assembleias gerais.

10.8. Comparecimento do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário deverá comparecer à )

assembleia geral e prestar aos titulares dos CRIas informações que lhe forem solicitadas.



10.9. Presidência da Assembleia Geral de titulares dos CRI:A presidência da Assembleia Geral dos

Titulares dos CRI caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente

Fiduciário; (ii) ao Diretor-Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora; ou (iii)

ao titular do CRIeleito pelos Titulares dos CRI presentes.

10.10. Quórum de Deliberação. Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberações serão

tomadas por maioria dos votos dos titulares dos CRIem Circulação.

10.11. Quórum Qualificado: As deliberações relativas às alterações (i) das datas de pagamento de

principal e juros dos CRI; (ii) aos eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, inclusive nos casos

de renúncia ou perdão temporário; (iii) aos quóruns de deliberação dos titulares dos CRI em

assembleia geral, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da assembleia geral ou em

qualquer convocação subsequente, por titulares dos CRIque representem 67% (sessenta e sete por

cento) dos CRIem Circulação.

10.12. Deliberações acerca da Liquidação do Patrimônio Separado: As deliberações acerca da

declaração da Liquidação do Patrimônio Separado, inclusive no caso de renúncia e perdão

termporário, serão tomadas por titulares de CRI que representem 67% (sessenta e sete por cento)

dos CRIem Circulação.

10.13. Deliberações acerca do Desdobramento dos CRI: A deliberação acerca do desdobramento

dos CRI será tomada por titulares dos CRI que representem a maioria simples dos CRI em

Circulação.

10.14. Deliberações acerca da Destituição do Agente Fiduciário: Por deliberação em Assembleia

Geral, independentemente da ocorrência de qualquer fato que imponha ou justifique sua

destituição, o Agente Fiduciário poderá ser substituído, requerendo-se, para tanto, o voto de 2/3

(dois terços) dos titulares dos CRI.

10.15. Comparecimento da totalidade dos titulares dos CRI: Independentemente das formalidades

previstas na lei e neste Termo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem os

titulares de todos os CRIem Circulação.

)



10.16. Dispensa de Convocação: As Partes concordam que o presente Termo de Securitização,

assim como os demais Documentos da Operação poderão ser alterados, sem a necessidade de

qualquer aprovação dos Titulares do CRI, sempre que e somente (i) quando tal alteração decorrer

exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais,

regulamentares ou exigências da CVM, Anbima, Bovespa ou da CETIP; (ii) quando verificado erro

material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da

atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e

telefone, entre outros, desde que não haja (a) qualquer custo ou despesa adicional para os

Titulares do CRI.

10.17. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRIem Assembleias Gerais de Titulares dos CRI

no âmbito de sua competência legal, observados os quoruns neste Termo de Securitização,

vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares dos CRIem Circulação, independentemente de

terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares dos CRiou do voto proferido nas respectivas

Assembleias Gerais de Titulares dos CRI.

10.18. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das assembleias gerais serão

encaminhadas, pela Emissora, somente à CVM via Sistema de Envio de Informações Periódicas e

Eventuais - IPE, não sendo necessário a sua publicação em jornais de grande circulação, desde que

a deliberação em Assembleia seja divergente a esta disposição.

cLÁUSULA ONZE- DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio

Separado:

a) as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e liquidação

dos Créditos Imobiliários Cedidos e do Patrimônio Separado;

b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador, contadores,

auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo



sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos titulares dos CRI e realização dos

Créditos Imobiliários Cedidos integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre

que possível, previamente aprovadas e pagas pelos titulares dos CRI. No caso do risco de

sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar garantia aos titulares dos CRI;

c) as despesas com publicações em jornais ou outros meios de comunicação,

transporte, alimentação, viagens e estadias, contatos telefônicos e/ou conference call,

necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário e do Emissor, durante ou após a

prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo Patrimônio Separado, desde

que, sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

d) as taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como

base de cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado;

e) as eventuais taxas e 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 recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRI

e/ou sobre os Créditos Imobiliários Cedidos;

f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado, resultantes, direta ou

indiretamente, da emissão dos CRI, exceto se tais perdas, danos, obrigações ou despesas

forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte da Emissora ou de seus

administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em

decisão judicial final proferida pelo juízo competente;

g) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas

dos titulares dos CRI; e

J
h) demais despesas previstas em lei, regulamentação aplicável, ou neste Termo.



11.2. Despesas Suportadas pelos titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 9.514/97, caso o Patrimônio

Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas no item 11.1 acima, tais

despesas serão suportadas pelos titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um

deles.

11.2.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos Imobiliários Cedidos,

representados pelas CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente

Termo.

11.3. Responsabilidades dos titulares dos CRI: Observado o disposto nos itens 11.1 e 11.2 acima,

são de responsabilidade dos titulares dos CRI:

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não

compreendidas na descrição do item 11.1 acima;

b) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas

não se limitando, àqueles mencionados no item 12.1 abaixo.

11.3.1. No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra entidade

que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previstas neste Termo de

Securitização, 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 pelos titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção

de CRIdetidos, na data da respectiva aprovação.

cLÁUSULA DOZE- TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

jr.

':A
Tratamento Tributário Aplicável aos Investidores: As regras gerais relativas aos

principais tributos aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os

tributos abaixo mencionados são de responsabilidade dos Investidores. Cada Investidor deve

avaliar os impactos tributários relativos ao seu investimento em CRI, não devendo considerar



unicamente as informações contidas abaixo. Recomendamos que cada Investidor consulte seus

próprios assessores quanto à tributação a que deve estar sujeito na qualidade de Titular de CRI,

levando em consideração as circunstâncias específicas de seu investimento.

12.1.1. Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida por CRI está isenta do

imposto de renda por força do artigo 3º, li, da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

12.1.2. Não há, para fins de aplicação do dispositivo legal acima mencionado, uniformidade de

interpretação a respeito da definição e abrangência do termo "remuneração", De acordo

com o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 37, parágrafo 9º, e

artigo. 44, parágrafo único, li, da Instrução Normativa RFBnº 1.022/10), referida isenção

abrange rendimentos decorrentes da aplicação em CRI, mas não o ganho de capital

auferido na alienação ou cessão do CRI, o qual deve ser tributado pelo Imposto de Renda

Retido na Fonte (1IIRRF"),independentemente de a operação ser realizada em bolsas de

valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, mediante aplicação das seguintes

alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação:

a) até 180 dias, 22,5%;

b) de 181 a 360 dias, 20%;

c) de 361 a 720 dias, 17,5%; e

d) acima de 720 dias, 15%.

12.1.3. Particularmente no caso de operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias,

de futuros ou assemelhadas, pode haver argumentos para se sustentar que o referido

ganho de capital deve ser tributado na forma de "ganho líquido", sujeitando-se ao

imposto de renda à alíquota de 15% e havendo retenção na fonte à alíquota de 0,005%, o

qual deve ser posteriormente compensado com o imposto de renda pago pela pessoa

física.

)
12.1.4. Pessoas jurídicas não-financeiras domiciliadas no Brasil: O tratamento tributário de

investimentos em CRI é, via de regra, o mesmo aplicável a investimentos em títulos de

renda fixa:



a) rendimentos decorrentes de investimentos em CRI devem compor o lucro real ou

presumido e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") da

pessoa jurídica investidora. Além disso, tais rendimentos devem ser tributados pelo IRRF

às alíquotas regressivas mencionadas acima. O IRRF pago de acordo com essas regras

deve ser considerado antecipação do imposto de renda devido pela pessoa jurídica ao

término do respectivo período de apuração. Aplicam-se, aqui, os mesmos comentários

feitos acima a respeito da interpretação da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto

à tributação dos ganhos de capital auferidos na alienação ou cessão do CRI e a eventual

posslbllldade de outra linha de interpretação;

b) com relação à contribuição ao Programa de Integração Social ("PISIJ
) e à Contribuição

para o Financiamento da Seguridade Social ("COFINSJI
), rendimentos e ganhos de capital

decorrentes de investimento em CRI não devem estar sujeitos à incidência destas

contribuições, ou devem estar sujeitos à incidência destas contribuições à alíquota zero,

dependendo do regime de apuração dessas contribuições ao qual o Investidor se sujeita.

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.

12.1.5. Outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil: os rendimentos e ganhos de capital

auferidos em investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, seguradoras,

entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar

abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores J
mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil também devem compor o lucro real

e base de cálculo da CSLLdessas pessoas jurídicas. Tais rendimentos e ganho de capital,



contudo, não estão sujeitos ao IRRF. Pode haver incidência do PIS e da COFINS, a

depender das circunstâncias especificas do Investidor.

12.1.6. Fundos de investimento constituídos no Brasil: Como regra geral, rendimentos e ganhos

de capital auferidos por fundos de investimento brasileiros em decorrência de

investimentos que compõem sua carteira não estão sujeitos a tributação.

12.1.7. Residentes ou domiciliados no exterior: Relativamente a investidores residentes ou

domiciliados no exterior que invistam em CRI no País de acordo com as normas do

Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n° 4.373, de 29 de setembro de 2014):

a) investidores pessoas físicas estão isentos do IRRF sobre a remuneração produzida

por CRI;

b) no caso de investidores que não sejam residentes ou domiciliados em jurisdição que

não tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20%, os rendimentos, exceto

aqueles referidos no item a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de

regra, sujeitar-se ao IRRFà alíquota de 15%, inclusive no caso de operações realizadas no

mercado de balcão ou em bolsa;

c) no caso de investidores residentes ou domiciliados em jurisdição que não tribute a

renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20%, os rendimentos, exceto aqueles

referidos no item a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra,

sujeitar-se ao IRRF de acordo com as mesmas regras aplicáveis aos residentes ou

domiciliados no Brasil, acima descritas; e

d) independentemente das características do Investidor residente ou domiciliado no

exterior, a liquidação da operação de câmbio relativa ao ingresso de recursos no Brasil

para investimento em CRI sujeita-se ao Imposto sobre Operações de Câmbio

r'IOF!Câmbio") à alíquota zero. A liquidação da operação de câmbio para saída de

recursos relativa ao mesmo investimento sujeita-se ao IOF/Câmbio à alíquota zero. A

alíquota do IOF/Câmbio pode ser aumentada a qualquer tempo para até 25%, por meio

de decreto presidencial.

)



12.2. 10F: Ainda, com relação aos Investidores não-residentes, o Regulamento do 10F determina

que o ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de

capitais, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº

4.373, de 29 de setembro de 2009) a alíquota do 10F/Câmbio será igual a 6% (seis por

cento), conforme alteração estabelecida pelo Decreto nº 7.330/2010. 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;

12.2.1. 10F/TVM: O Imposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/TVM")

não incide sobre investimentos em CRI com prazo superior a 30 dias. No entanto, se houver

resgate, cessão ou repactuação de CRI em prazo inferior a 30 dias, o 10F/TVM incide à

alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao

rendimento da operação, em função do prazo, consoante tabela prevista em

regulamentação. A alíqucta do 10F/TVM pode ser aumentada para até 1,5% ao dia, por

meio de decreto presidencial.

12.2.2. Lei nº 12.431: Sem prejuízo do disposto acima caso o CRI atenda ao disposto na Lei nº

12.431, de 24 de junho de 2011:

a) ficará reduzida a O (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os

rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do § 20 do artigo 81 da Lei no 8.981, de 20

de janeiro de 1995, produzidos pelo CRI, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos

a beneficiá rio residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda

ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento); e

b) a alíquota do 10F/Câmbio ficará reduzida para O (zero).

cLÁUSULA TREZE - PUBLICIDADE

Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos titulares dos CRI, bem como as
J

convocações para as respectivas Assembleias Gerais, serão realizados mediante publicação de

edita I no jornal em que a Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as

despesas com as referidas publicações, serão arcadas pelo Patrimônio Separado.



cLÁUSULA QUATORZE- REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

14.1. Registro do Termo de Securitização: O presente Termo de Securitização será registrado na

Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931/04, ocasião em

que a Instituição Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo VII.

cLÁUSULA QUINZE- NOTIFICAÇÕES

15.1. Comunicações: Todas as comunicações entre as partes serão consideradas válidas a partir

do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que as partes venham a

indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo.

Para a Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avenida Nove de Julho, nQ 4939, cj. 63B, Jardim Europa,

São Paulo, SP- CEP01407-200

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Rodrigo Estrada

e-mail: monitoramento@habitasec.com.br;financeiro@habitasec.com.br;

Tel.: +55 (11) 3062-1737 ou +55 (11) 3062-6902

Para o Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILlARIOS S/A

Avenida das Américas, n.Q 500, bloco 13, grupo 205

CEP:22640-100, Rio de Janeiro - RJ

At.: Antonio Amaro e Monique Garcia

E-mail: antonio.amaro@oliveiratrust.com.br;egerl.agente@oliveiratrust.com.br;

Te!.: (21) 3514-0000

Fax: (21) 3514-0099

15.2. Consideração das Comunicações: As comunicações serão consideradas entregues quando

recebidas com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

mailto:monitoramento@habitasec.com.br;financeiro@habitasec.com.br;
mailto:antonio.amaro@oliveiratrust.com.br;egerl.agente@oliveiratrust.com.br;


ECT, nos endereços mencionados neste Termo de Securitização. As comunicações feitas por fac-

símlle ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu

recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo

remetente). Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5

(cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá

ser comunicada à outra parte pela parte que tiver seu endereço alterado.

cLÁUSULA DEZESSEIS- RISCOS

16.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos,

relacionados, exclusivamente, aos CRIe à estrutura jurídica da presente emissão:

a) Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar

a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI: Os CRI são

lastreados nos Créditos Imobiliários Cedidos, os quais foram vinculados aos CRI por meio do

Termo de Securitização, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio

Separado. Os Créditos Imobiliários Cedidos representam créditos detidos pela Emissora

contra os Devedores. O Patrimônio Separado constituído em favor dos titulares dos CRI não

conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos

depende do pagamento dos Créditos Imobiliários Cedidos pelos Devedores, em tempo hábil

para o pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a

situação econômico-financeira dos Devedores poderão afetar negativamente a capacidade

do Patrimônio Separado de honrar suas obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela

Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários Cedidos pelos Devedores o valor a ser J
recebido pelos titulares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o

investimento realizado. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mesmo a Emissora,

disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos CRI.



b) Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade: As fontes de

recursos da Emissora para fins de pagamento aos titulares dos CRI decorrem direta ou

indiretamente dos pagamentos dos Créditos Imobiliários Cedidos. Os recebimentos de tais

pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para

pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de

caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois

de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos

Créditos Imobiliários Cedidos, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a

Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de

eventuais saldos aos titulares dos CRI.

c) Risco de crédito dos Devedores e do Cedente: o risco de crédito desta operação

encontra-se concentrado nos Devedores e no Cedente, tendo em vista que o Cedente

recebe os valores correspondentes aos Créditos Imobiliários Cedidos e os repassa para a

Emissora. Desta forma, a capacidade de pagamento dos CRI está na capacidade dos

Devedores e do Cedente de cumprir com suas obrigações previstas nos Contrato de locação

e no Contrato de Cessão. O descumprimento, pelos Devedores e pelo Cedente, da obrigação

de pagar os valores devidos poderá implicar no descumprimento do pagamento dos CRI.

d) Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados

em operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis

descompassos entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência

de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez.

e) Baixa liguidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de certificados de

recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que

existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos

subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Os

titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades para negociá-Ios no

mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI até a

Data de Vencimento Final.

)



f) Risco da existência de Credores Privilegiados: A Medida Provisória nQ 2.158-35, de 24

de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que fias normas que

estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou

jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou

trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que Ihes são atribuídos".

Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma permanecem respondendo

pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio

ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários Cedidos e os recursos dele

decorrentes, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados

por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por

credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo

grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e

subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.

Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de

forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos Imobiliários Cedidos, em caso

de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos Imobiliários Cedidos não venham a ser

suficientes para o pagamento integral dos CRIapós o pagamento daqueles credores.

g) Risco da não realização da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia emissora

de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e

securitização de créditos imobiliários através da emissão de certificados de recebíveis

imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Separado

tem como principal fonte de recursos os Créditos Imobiliários Cedidos. Desta forma,

qualquer atraso ou falta de recebimento de tais valores pela Emissora poderá afetar

negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRI. Na

hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a

custódia e administração dos Créditos Imobiliários Cedidos e dos demais direitos e

acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI

poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou

optar pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações

)
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da Emissora perante os titulares dos CRI.

h) Falência, recuperação judicial ou extra judicial da Emissora: Ao longo do prazo de

duração dos CRI, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial

ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o

Patrimônio Separado sobre os Créditos Imobiliários Cedidos, eventuais contingências da

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos

Imobiliários Cedidos, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso país

sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

i) Originação de Novos Negócios ou Redução da Demanda por CRI: A Emissora

depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como da

demanda de investidores pela aquisição dos CRI de sua emissão. No que se refere à

originação, a Emissora busca sempre identificar oportunidades de negócios que podem ser

objeto de securitização imobiliária. No que se refere aos riscos dos relacionados aos

investidores, inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de

CRI. Por exemplo, alterações na legislação tributária que resulte na redução dos incentivos

fiscais para os investidores poderá reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de

CRI. Caso a Emissora não consiga identificar projetos de securitização imobiliária atrativos

para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de CRI venha a ser reduzida, a Emissora

poderá ser afetada.

j) Manutenção do Registro de Companhia Aberta: A sua atuação como Securitizadora

de emissões de CRI depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à

CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos

da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo

cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRI.

k) Crescimento da Emissora e de seu Capital: O capital atual da Emissora poderá não J
ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento

esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas.

Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em que a



Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o

desempenho da Emissora.

I) A Importância de uma Equipe Qualificada: A perda de membros da equipe

operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado,

pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados

operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente da securitização de

recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para originação, estruturação,

distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de

nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a

incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de

resultado.

m) Inexistência de Jurisprudência Firmada Acerca da Securitização: Toda a arquitetura

do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores

e obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor.

Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no

mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações

de estresse poderá haver perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do

dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as disposições contidas nos

documentos desta operação.

n) Risco de Estrutura: a presente emissão de CRI tem o caráter de "operação

estruturada"; desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do

modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de

parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a

legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e

jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações de CRI, poderá

haver perdas por parte dos titulares dos CRIem razão do dispêndio de tempo e recursos. j
o) Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros: a elevação súbita da taxa de juros pode

reduzir a demanda dos titulares dos CRI por títulos e valores mobiliários de companhia



brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos

praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a llquldez dos CRI pode

ser afetada desfavoravelmente.

p) 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

CRIa novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas.

q) Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os

resultados operacionais da Emissora: O Governo Federal regularmente implementa

alterações no regime fiscal, que afetam os participantes do setor de securitização, a

Emissora e seus clientes. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e,

ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a

determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão

resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez, influenciar

sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há

garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a

cumprir as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRI por meio dos CRI se ocorrerem

alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

r) Risco em Função da Dispensa de Registro e da Oferta: a oferta dos CRI, distribuída

nos termos da Instrução CVM 476, está automaticamente dispensada de registro perante a

CVM, de forma que as informações prestadas pela Emissora, pelo Coordenador e pelo

Agente Fiduciário não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

Adicionalmente, os CRI distribuídos nos termos da Instrução CVM 476 estão sujeitos à

restrições a negociação, o que poderá afetar a liquidez do CRI no mercado secundário em

razão destas restrições.

g
s) Risco de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado: os CRI poderão estar SUjeitos,.) \

na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordinária

total ou resgate antecipado. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de



reinvestimento por parte dos titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como

remuneração dos CRI.

t) Risco de ausência de Quórum para deliberação em Assembleia Geral: Determinadas

deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem

aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberação

pode não ser aprovada, o que poderá impactar os CRI.

u) Risco pela falta de emissão de Legal Opinion e due díligence legal completa: A

operação ora estruturada não contou com a contratação de assessor jurídico externo,

portanto o escopo da due diligenge legal ficou reduzido, tendo sido analisado pelo

Coordenador, Emissora e Agente Fiduciário apenas os Documentos da Operação, sua

validade, representação e exequibilidade, não tendo sido analisados outros documentos

além destes. Da mesma forma, não haverá a emissão de legal opinion por assessor jurídico

externo atestando a legalidade da oferta ou ainda, de aspectos relacionados ao Cedente,

Devedores ou Imóveis. A não realização de um procedimento completo de auditoria, em

especial a não verificação da regularidade dos Imóveis em relação à legislação ambiental e

verificação de antecessores, pode gerar impactos adversos para o investidor e,

eventualmente, comprometer a regularidade das locações.

v) Risco do Crédito Imobiliário, do Crédito Imobiliário Cedido e dos Imóveis: o Cedente,

por meio de sua administradora, na data da assinatura do presente Termo de Securitização

é tão somente possuidor dos direitos aquisitivos correspondentes às frações ideais de 50%

(cinquenta por cento) dos Imóveis, uma vez que lhe foram compromissados em decorrência

da integralização das cotas do Cedente por VERPAR CENTROSCOMERCAIS S.A. ("VCC"),

através do Compromisso de Integralização de Contas do Fundo de Investimento Imobiliário

Eldorado - FFt firmado em 23 de novembro de 2011. Nesse sentido, o Cedente tornou-se

titular de 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis Créditos Imobiliários Cedido e oriundos

dos empreendimentos "Prédio Shopping Center Eldorado" e "Edifício Garagem",

proporcionais aos Imóveis, em virtude da assinatura do Termo de Adesão e do Instrumento

rParticular de Assunção de Obrigações e Outras Avenças celebrado em 29 de março de 2012. '~

Porém, no que se refere a titularidade da propriedade relativa às frações ideais de 50% J J •

(cinquenta por cento) dos Imóveis, o Cedente somente será titulado proprietário quando do



registro da transferência junto às matrículas dos Imóveis, que somente ocorrerá após o

pagamento, pela Securitizadora por conta e ordem do Cedente, do ITBI - Imposto Sobre a

Transmissão de Bens Imóveis. Os prazos previstos para pagamento do ITBI e registro da

titularidade estão melhor especificados no Contrato de Cessão firmado na presente data.

Parte das lojas objeto dos Créditos Imobiliários Cedidos podem não possuir licença de

funcionamento emitidas pela Prefeitura, assim como podem não possuir auto de vistoria do

Corpo de Bombeiros válido. A ausência de tais licenças pode representar a existência de

irregularidades que poderão, eventualmente, afetar o lastro dos CRI.

w) Risco de Fungibilidade: Os recursos decorrentes dos Contratos de Locação não serão

depositados diretamente na Conta Vincula, sendo que qualquer falha ou atraso por parte do

Cedente em efetuar a transferência poderá prejudicar o pagamento dos Créditos

Imobiliários representados pelas CCI para o Patrimônio Separado e, consequentemente, o

pagamento do presente CRI.

x) Risco de Ineficácia da Cessão das CCls perante os Devedores: A cessão das CCls que servem

de lastro para emissão dos CRI não será notificada aos Lojistas. Dessa forma, a cessão de

crédito é ineficaz perante os Devedores das CCls, enquanto dela não notificados, não

havendo, portanto, como cobrar o pagamento de créditos já realizados em favor do

Cedente, assim como poderá haver oposição dos Devedores quanto à cessão de crédito que

a ele não foi comunicada.

y) Risco de o Investidor não receber o valor da parcela pré-fixada do CRI: Como o valor de

amortização dos CRls é fixo e as despesas da Emissão são reajustáveis, há o risco de o

investidor não receber o valor total da parcela de pagamento do CRI em determinados

meses, tendo em vista que as despesas devem ser pagas antes do pagamento do valor da

parcela do CRI ao investidor e as mesmas sofrerão os reajustes previstos neste Termo de

Securitização.

z) Demais Riscos: 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. 'f'



16.1.1. 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 que tange a operações de CRI, em

situações de stress, poderá haver perdas por parte dos titulares dos CRI em razão do dispêndio de

tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual;

cLÁUSULA DEZESSETE - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

17.1. Classificação de Risco: Os CRI desta Emissão não serão objeto de classificação de risco por

empresa de rating.

cLÁUSULA DEZOITO - FORO

18.1. Foro: As partes elegem o Foro da Comarca São Paulo - SP, como o único competente para

dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de Securitização, com

renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de

2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 11 de novembro de 2015.

(Restante desta página foi intencionalmente deixado em branco)

)



PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 61ª

SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC

SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015

MARCOS RIBEIRO DO VALlE NETO
RG.44.858.325-2

CPF.308.200.418-07

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Vicent; Postiga Nogueira
Emissora RG: 877836

CPF: 076.811.148-07
Nome:Nome:

Cargo: Cargo:

OLlVEIRA.TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A., .

Agente Fiduciário souaa Noef
NoJ:l~Nome:

Cargo: Cargo:

.
Mara Cristi a' Lima

RG n·: RG:23.199 17-3
CPF: 148.236.208-28

CPF/MF nº:

Nome:

RG nº:

CPF/MF nº:



AXADE JUROS % ao ano:
VALOR DA EMiSSÃO:
FRA ÃO DO CRÉDITO
INSTITUI ÃO CUSTOOIANTE
NPJ DO CUsr.oDJANTE

RAZÃOSOCIAl:

CNP1MF:
tOGRADOURO:
NÚ ERO:

COMPlEMENTO:
BAIRRO:

fc€p,',

rc~p;

(NOME:

ELDORAD

IfUNDQOE INVESTl"'.~.. __ .._
EtOORADO - FUE

n~

3~O_

- ~---
_ 05402-600

AO!DAS DO BRASIL LIDA

HDORADO

~4:~~cn

lli1-!fl.o

---ª$283_73153

ANEXO l-A: Descrição dos Créditos

-111J1f19&

_9,QQ%_

ElDORADO_[~I~MlJflIllAA[O IfUNDO-OEr:l:::;~~I~MOBIlIAIUO I fUNbODEI~~:~~~~~I~MUHIUAK!\

~~5Q.D~

liZCL

s-
~4QH~

OMEGA CALÇADOSEIRElI

~.t

_122SO:040

-.li?!L

se
;j'S4õi:'6oo-

BCf?:M- COM~RCIO DE PRODUTOS
AUMENTlclOS LIDA

3ª-

....&-
'2250--040

-~

~~-

lTAU UNIBANCO S.A,

11/1Y201!

--º~-

fUNDODEI._.~~.._.. .__.__
aDORADO - FUE

13.02:1.994lpn,99
Praia de Botaf9ffo

~ __ 50_' __

__'BL

006
iiji'iií'õ15

----º'ºº'&.

UllllJ •.•• __

EtDORADO- rne

-'fl

--1'L

007
llii1i2õi!

000%

ElOQRADO· rue

=m=

__~1/11(20!â.

~Q,QQ.%

aDORADO-filE

.,.iQ;

~...EL.__~
...12~MQ.

3.970 I 3.970 3.970 -3.970

Pinheiros Pinheiros Pinheiros Pi heiro!
São Paulo São Paulo São Paulo São pauf

SP se SP 5.
05402-600 05402-600 05402-600

MARCUSSHIGUERUDANTAs SfMOES f BROOKSDONNA~::RCIO DE ROUPAS SBFCOMERCIO DE PRODUTOS
RAIADROGASll SA.

EsPORTIVOS LTDA

11.014.5570001-06 00, ·1A09 1-65 61.585..86.?J099,1-S1

Rua Roque petrunl Juolcr Rua Hugo o'amote Av. çorlfeu de.Azevedo M<lrqlJe5
-1s5~~---- - 9'" '00 3097

son And cr2 Sala 22

:kiPauloU Vila aertruces

ccee Silo Paulo
S. SP se SP

05339-2$l

leo de Locação de loja de use
Comercial (LUC) Cornerctal (LUe) Comercial(WC) Comercial (LUC)

B.$643.431 04 R 474.41160 _l1$1.637.97490 R$L137.4764

01(01(2014 15(01(2015 20(05(2013 01/10(2013

\venidaReooll 5 Avenida Rebou AvenidilRébou as Avenida Rebouç
_ill.(l~~ __~ L........-~_~~9~ __ "_~~ _ .._~_,~_!O~~. ___ ~ ~

lUC0113

~
Sãopau!o

__ S_P__

-~,&QQ-

lU';;:

Alameda Rio Negro

Edifkiol

...--&.-
06454-000

loja 328E

_L __
.05402"600

Icontrato Atípico de locação de loja de usolcontrato Atlpíco _'
Comercial (tuC) Ccmerclaf (tUe)

RSsos.ÚI4-04

01(08(2013

Avenida Rebouças

l(lja435l

~ji':

Comercial fLUe)

-~-

~

Comercial (LUC)

~H,AU oo CRtDITO IMOBILIÁRIO:10ATADE'

fÇARTÓR!ODEI

PRAZO DECAR~NClA (EM MESES):
QUANTIDADEDE MESESCOM PARCElAS CEDIDAS:
i\LORDA PRESTA TOTAL:

PARCElASDE AMORTIZA O EJUROS:
AlOR DE AMORTIZA -O DE PRINClPAl:

VALOR DOS JUROS:

4146233 - lQ~Ofjdal Registro lmove1s

109.908 109.908"

---~-----~-----~--

. H$-90Ú~t4,95

01/11/2014

_31

R$S67.463P6

01/11/2014 15/12/2014

~02·600

4146233 -10!l Oficial Régtstro1rrioveis 4146233 -lQl1 Ofic/.a!Registro Imolleis 4146233 - 102Oficial RegiStro lmoveis 4146233 -10Q Oflcial Registro Imoveís 4146233-102 OfIcial Reslstro Imol/eis 4146233 -1(»! Ofjcial Registro ImoveiS

109.908 109.908 109.900 1.09.908 10;.908 109.90&

------------~ --------------------- ---~------------- --~~~~~------ ------~------------------------- --;s-

-,L,-

(PREVIS~?_~~:~~~~~~~ ?.~SEGURO DE MORTE

If>llEVlSÃO DE COBRANÇADE SEGURO DE DANosflslCOS

IP.oIÔvElS/"DFI")

N'o

",o
",o
N',

N'o

Não

N'o

Não

Não

N>O

Não

NJo

Não

N'o

N'o

N'o

IFffiMA_º~JiN.1êiL ..J§P-DI

~
)1.,

.J~L --!§iP.L _O-ª:-. IGP-DJ .-!§P.:-.QL ....ill~1
Anu~j



IsÉR!EOACct·

AlOR DA EMJ5SÃO:
FRA ÃO 00 CRÉDITO

INSTITU! ÃO CUSTOO!ANTE

EMIS5;

~ÚMERO'

I!L~

11(11/2015
ElDORADC

_R$640.21~ª_

.fUNDO DE INVESTIMEN1\;1

EWORADO- AlE

.501

-L..
.222:50-04g_

(NOME:

I~~_~~.~~URO:.,

leONTRATO LASTRO:

VAlORºº

o CRÉDITO IMOBIliÁRIO:

ICARTÓRIO DE i

\/AIOR ()O<;tlIRO<;'

IPREVISÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE MORTI

comer<:ial(LUC)

R$ 1.280.42586

01/10/2013

3970

-----ªQº--IiADO

~~

ANEXO l-A: Descrição dos Créditos

ELOORADO

--R$27.353,68

=-iljil/20~ il{l1!2i5is
ELDORAO

-RS-379.124,:
)00%
WSTOTVI

.J76(OOO1"91

--ii(11(2015
HDORADO

),J/~ __

)~-

11-91

11(11(2015
ELDORAOO

9,00%

Wi:STlMENTO IMOBiLIÁRIO FUNDÓIJE INVESl1MÉNTOIMOSlUÁRIO FÚNOOOE JNVEsni':ijENJO ".· __ ._u .... ~ . _ .. ~ ...• _~.,._._._. _ .... ~_.~ .
ELOORADO- rus ElOORADO- FilE ElOORADO- Fllt ElDORADO _nn fLDQRAOO·f IE

L3.022.994 0001-99 13.022.994'0001-99 13.022.994 1-99 13.022.9940001·99 13.022.9940001'99.
PraliuleBQtafo o Praia de Botafo o Praia de Botafo o Praia ..ce eot o Praia,00 BQtaf o

•.". ~ __.~ ~~~. '@:t." _~. ~~, __ .. _~ ~º-L __ ~~.. SOl

~n$O-,~

3.970 3.970
... _._~

3.970
._--

3.970
..... _--

3.970

lnhelros Pinheiros Pinheiros Pinheiros pinhetn

ão Peuío São Paulo Sâo Paulo São Paulo são Pau
SP SP SP SP SP

05402-600 05402-600 05402-600 05402-600 05402-600

RAlA DROGASR $A
HIGH lAN.DPARK COMÉRCIO E

RGB RESTAURANtES nOA GAlETOSRESTI\URANTf LTDA INTERNACIONALIMPORTAÇÃOLTO/\

11-51 18.706.9480001-22 62.505.8470012-38 47.682.1330001- 053.624636 0001-9~

edo Marques Av. Pres. Jusceünc Kubjtsdwk Avenida Roque Petrcnf Juníor Avenida Rebouças Avenida gebouças

3091 oas 1089 3970

18!randar-grupo 132 0351

Butantã Vila Nova.ecoe
São Paulo são Paute

SP ~_~~.e._ SP . . .. ----~~S~, - ·~~~·---~---"SP-

Cornercial(LUC)

R$1.264.517,28

20/08/2014

_ª~zº

4146233· 10'1 Ofidal Registro Imol/eis

109.'908

31
20.65203 R 20.39

31 31

Não Não

Não N',
11122015 11122015
11/06f2018 _ _11/06/2018

161'-01

E DANOSFíSICOS

IIMÓVEIS ("DFI")

~22250:04Q
...:lL
225Q;Q4JL _2225Q..040_

___"RJ
22250-:~

jjii9=

2. __
05402-600

KAlUNGA COMÉRCIOE INDÚStRIA
GRÁFICAlTDA

Rce vergcetro

~?_~5

~

-----!!!..
--.122504\0

-.-i.970

..z.
05402-600

EDUTENIMENTO ENTRETeNIMENTOS DO
BRASlltTOA

Av. das Amêrteas

------~

aiO<,;o O - Sala 314 Parte

..l!L

de usoleontrato Atíplco de Locação de loja de usolcontrato Atlpico de locação de loja de+:Atípico de Locação de loja de usolcontrato Atfpico de locação de Lojade Us0lcontratoAtlPiCO .
Comercial(LUC) Comercia! (lUC) Comercial(WC) Comerci.aI(LUC) Comercial(LUC)

R~ 54.70736

01/01/2011

~

SP

4146233·

_ 109;908

N',
N',

R$S36.891,86

01/01/2016

3:i7q-

~~-~

R$758.21l853

01(02(2014

R$ 1.668:488;8'2

01/04/2012

~~
LUC2024
Pinheiros

.. Siio.pal.!lo----L-
05402-600

01/03(2014

=~isl

4146233 ·109 Oficial Registro lmovei$ 4146i;l3"109 QficlaTRegistroImovJ.iíS 4146233-

109.900 _~. ~ __t09:.9OS ~~"_,__ _ 109.9I:»l. ~~~_ ._._~_~~_@ __90.8

_2_9

Nã,

N',

"-ª1

N',
Não

31

"',
Não

-:3;L

N"
Não

",-
225Q..Q~gt

~lJt[IL

-2. _
05402·600

PETRA COMtRCIO DE PROOUfúS
NATWRAISLTDA

A.v.Rebouças

~iQ

2!'.

Lojade Uso
Cvmerciat(LUC)

R$ 770.76199

10(07/2013

.-!::!JÇ.0384

0S402~600

4146233-

. 109--,-~_9S

N'o

N',

~

~ IGP·Dl --.l§E:Q ~ ~r=.QL IGP1>l



ANEXO l-A: Descrição dos Créditos
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ANEXO 11

MINUTA DO TERMO DE SUBSTITUiÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS CEDIDOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ELDORADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº

13.022.994/0001-99, através de sua administradora BTG PACTUAL SERViÇOS FINANCEIROS S.A.

DTVM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, com sede na Praia de Botafogo, nº SOl,

5º andar, Torre Corcovado, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ,CEP22250-040 "Cedente";

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº

09.304.427/0001-58, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 4.939, conjunto 63B, bairro Jardim

Europa, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social, doravante denominada simplesmente como "Cessionária" ou "Securitizadora".

Cedente e Cessionária serão individualmente doravante denominadas de "Parte" ou

conjuntamente de "Partes".

CONSIDERANDOQUE:

(i) Cedente e Cessionária celebraram o Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras

Avenças em 11 de novembro de 2015 ("Contrato de Cessão"), mediante o qual a Cessionária

adquiriu da Cedente a totalidade dos Créditos Imobiliários Cedidos identificados no Anexo I do

Contrato de Cessão, representados pelas CCI;

(ii) De acordo com a cláusula 7.2 do Contrato de Cessão, o Cedente deverá providenciar a

substituição dos Contratos de Locação na eventualidade de rescisão dos mesmos, sempre que

notificado pela Securitizadora, de modo que o valor dos Créditos Imobiliários Cedidos seja sempre

recomposto para pagamento do saldo devedor das CCI ("Substituição");

(iii) Para haver a Substituição, foi ajustado que deveria ser firmado entre Cedente e Cessionária

um Termo de Substituição dos Créditos Imobiliários Cedidos; )



(iv) Os termos e expressões não definidos neste instrumento terão a definição constante no

Contrato de Cessão;

Resolvem as Partes celebrar o presente Termo de Substituição de Créditos Imobiliários, que será

regido pelas seguintes cláusula e condições:

1. Diante das considerações acima expostas e, em observância ao disposto na Cláusula 7.2 do

Contrato de Cessão de Créditos, a Cedente transfere à Cessionária a titularidade dos novos direitos

creditórios oriundos de Contratos de Locação, com vencimento a partir de [-L relacionados no

Anexo A deste Termo de Substituição de Créditos Imobiliários, em substituição aos Contratos de

Locação rescindidos.

2. Com a celebração deste instrumento, o Anexo I do Contrato de Cessão de Créditos será

substituído pelo Anexo A do presente Termo de Substituição de Crédito Imobiliário.

3. A Cedente e a Cessionária ratificam, em todos os seus termos, o Contrato de Cessão, do qual o

presente Termo de Substituição de Créditos é parte integrante, complementar e indissociável,

como se nele estivesse transcrito.

São Paulo, [.] de [.] de 2015.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ELDORADO

HABITASECSECURITIZADORAS.A.

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG nº:

CPF/MF nº:

Nome:

RG nº:

CPF/MF nº:

)



ANEXO 111

TABELA DE AMORTIZAÇÃO DO CRI

Vencimento do CRI PMT Amortização Juros Saldo Devedor %

11/11/2015 14.800.000,00
11/12/2015 247.125,41 242.775,24 4.350,16 14.557.224,76 1,6404%
11/01/2016 247.125,41 242.846,60 4.278,81 14.314.378,16 1,6682%
11/02/2016 497.125,41 492.917,98 4.207,43 13.821.460,18 3,4435%
11/03/2016 497.125,41 493.062,86 4.062,54 13.328.397,31 3,5674%
11/04/2016 497.125,41 493.207,79 3.917,62 12.835.189,52 3,7004%
11/05/2016 489.310,95 485.538,30 3.772,65 12.349.651,22 3,7829%
11/06/2016 497.125,41 493.495,47 3.629,93 11.856.155,75 3,9960%
11/07/2016 497.125,41 493.640,53 3.484,88 11.362.515,22 4,1636%
11/08/2016 497.125,41 493.785,62 3.339,78 10.868.729,60 4,3457%
11/09/2016 497.125,41 493.930,76 3.194,65 10.374.798,84 4,5445%
11/10/2016 497.125,41 494.075,94 3.049,46 9.880.722,90 4,7623%
11/11/2016 489.310,95 486.406,71 2.904,24 9.394.316,19 4,9228%
11/12/2016 497.125,41 494.364,14 2.761,27 8.899.952,05 5,2624%
11/01/2017 497.125,41 494.509,44 2.615,96 8.405.442,61 5,5563%
11/02/2017 497.125,41 494.654,79 2.470,61 7.910.787,81 5,8849%
11/03/2017 497.125,41 494.800,19 2.325,22 7.415.987,62 6,2548%
11/04/2017 497.125,41 494.945,63 2.179,78 6.921.042,00 6,6740%
11/05/2017 489.310,95 487.276,65 2.034,30 6.433.765,35 7,0405%
11/06/2017 497.125,41 495.234,33 1.891,08 5.938.531,02 7,6974%
11/07/2017 497.125,41 495.379,89 1.745,51 5.443.151,13 8,3418%
11/08/2017 497.125,41 495.525,50 1.599,91 4.947.625,63 9,1037%
11/09/2017 497.125,41 495.671,15 1.454,26 4.451.954,48 10,0184%
11/10/2017 497.125,41 495.816,84 1.308,56 3.956.137,63 11,1371%
11/11/2017 489.310,95 488.148,12 1.162,83 3.467.989,51 12,3390%
11/12/2017 497.125,41 496.106,06 1.019,35 2.971.883,45 14,3053%
11/01/2018 497.125,41 496.251,88 873,53 2.475.631,57 16,6982%
11/02/2018 497.125,41 496.397,74 727,66 1.979.233,82 20,0514%
11/03/2018 497.125,41 496.543,65 581,76 1.482.690,17 25,0877%
11/04/2018 497.125,41 496.689,60 435,81 986.000,58 33,4992%
11/05/2018 489.310,95 489.021,13 289,82 496.979,44 49,5964%
11/06/2018 497.125,41 496.979,11 146,08 0,00 100,0000%



ANEXO IV
DECLARAÇÃO DA EMISSORA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 4.939, 6º andar, Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP01407-200,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58, por seus representantes legais ao final assinados
(doravante denominada simplesmente "Emissora"L na qualidade de emissora dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 61ª Série de sua 1ª Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que
serão objeto de oferta pública de distribuição, em que o BANCO MODAL S.A., instituição financeira,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n2 SOl, 52
andar, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0001-62, atua como
instituição intermediária ("Coordenador") e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciário ("Agente Fiduciário"),
DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Coordenador e o Agente
Hduclário. a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para
assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 11 de Novembro de 2015.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

,f

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:



ANEXO V
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500,
Bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 , neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, (doravante denominada simplesmente "Agente
Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 61ª
Série da 1ª emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA S.A.,
companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de

Julho, nº 4.939, 6º andar, Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.304.427/0001-58 ("Emissora"), em que o BANCO MODAL S.A., instituição financeira, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº SOl, 5º andar, Torre
Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.723.886/0001-62, atua como instituição
intermediária ("Coordenador"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto
com a Emissora e com o Coordenador, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter
agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das
informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
Emissão.

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2015.

OLIVEIRATRUSTDISTRIBUIDORADETíTULOS EVALORESMOBILIÁRIOS S.A
Agente Fiduciário

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

)



ANEXO VI
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR

BANCO MODAl S.A., instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
30.723.886/0001-62, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, (doravante
denominado "Coordenador"), na qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 61ª série da 1ª emissão ('{Emissão"), em que a

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 4.939, 6º andar, Conjunto 63, Itaim Bibi, CEP01407-200,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58 (doravante denominada simplesmente
"Emissora") atua na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissão,
que serão objeto de oferta pública de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE
TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciário ("Agente Fiduciário"),
declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e com o Agente
Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para
assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela
Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2015.

BANCO MODAl S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

)



ANEXO VII- DECLARAÇÃODA INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE

DECLARAÇÃODA INSTITUiÇÃO CUSTODIANTE DA CCIPARA OS FINS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO

ARTIGO 23 DA LEI Nº 10.931/2004

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500,
Bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 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, Sem
Garantia Real, sob a Forma Escritural e Outras Avenças ("Escritura de Emissão de CCI"), por meio do
qual foram emitidas as Cédulas de Crédito Imobiliário nºs 01 a 24, série única ("CCI"), DECLARA,
que em 11 de Novembro de 2015 procedeu (i) nos termos do §4º do artigo 18 da lei 10.931, a
custódia da Escritura de Emissão de CCI e (ii) nos termos do parágrafo único do artigo 23 da lei
10.931, o registro do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 61ª Série da 1ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A., companhia aberta, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, n° 4939, 6º andar,
conjunto 63, Torre Europa, CEP 01407-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58
("Securitizadora") e sobre as quais a Securitizadora instituiu o REGIME FIDUCIÁRIO, conforme
Cláusula Décima do Termo de Securitização.

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2015.

OLIVEIRATRUSTDISTRIBUIDORADETíTULOSEVALORESMOBILIÁRIOS S.A
Instituição Custodiante

Nome:
Cargo:

Nome:

Cargo:

J


