TERMO DE sEcuRlrlzAçÃo DE cRÉDrros tMoBrlrÁRtos DA 131s sÉRtE DA

te EMtssÃo

DA

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e qualificadas:
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima ne 2.894, Conjunto 52, ltaim Bibi, CEP OI45I-9O2, inscrita no
CNPJ/MF sob o ne 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
("EMISSORA" ou "SECURITIZADORA").
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTUIOS E VALoRES MoBIIIÁRIoS, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas

302,303 e 304,

CEP 22640-L02, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.343.682/000L-38, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Soc¡al ("AGENTE FIDUCIÁRIO").

Pelo presente Termo de Securitizoção de Créditos tmobiliórios da 73Ls Série da 7g Emissão do
Habitosec Securitizadorø S.A, ("Termo" ou "Termo de Securitizacão"), celebrado entre a EMISSORA
e o AGENTE FIDUCIÁRIO, os Créditos lmobiliários são vinculados aos Certificados de Recebíveis
lmobiliários da 131e Série da le Emissão da EMISSORA, de acordo com o artigo 8e da Lei
ne 9.5L4197,

a

lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários ne 414/04, demais legislações

aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.
CLÁUSUtA PRIMEIRA

-

DEFINTCöES

t.t.

Os termos aqui estabelecidos, quando iniciados em letras maiúsculas, no singular ou no
plural, terão o significado que lhes é atribuído a seguir:

Agente Fiduciário:

A Pentágono S.A. DTVM, acima qualificada;

Alienação Fiduciária de Cotas Garantia de alienaçäo fiduciária, celebrada pela Helbor e pelo Sr.
Hesa 187
Raimundo, em favor da Emissora, sobre as cotas da Hesa, nos

termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas 187, que se
manterá vigente até o registro da Alienaçäo Fiduciária Aclimação
e Lorena;
Alienação Fiduciária de Cotas Garantia de alienaçäo fiduciária, celebrada pela Helbor e pela
Hesa 1-52
Toledo Ferrari, em favor da Emissora, sobre as cotas da Hesa L52,
nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas 152, que

se manterá vigente até o registro da Alienação Fiduciária

de

lmóveis;

Alienação Fiduciária

de A Alienação Fiduciária Aclimação, a Alienação Fiduciária Lorena e

a Alienação Fiduciária Haddock Lobo, quando denominadas em
conjunto;
Alienação
Fiduciária Garantia de alienação fiduciária, celebrada pela Hesa 152, em
Aclimação:
favor da Emissora, sobre o lmóvel Aclimação;
Alienação Fíduciária Haddock Garantia de alienação fiduciária, a ser celebrada pela Hesa, em
lmóveis:

Q_

(

Lobo

favor da Emissora, sobre o lmóvel Haddock Lobo;

Alienação Fiduciária Lorena

Garantia de alienação fiduciária, celebrada pela Hesa, em favor da
Emissora, sobre o lmóvel Lorena;

Amortização Antecipada

a faculdade assegurada à Devedora de, a qualquer momento,
realizar o resgate integral ou a amortização parcial da CCB, desde
E

que observadas as condições previstas no Contrato de Cessão e na
CCB;

ANBIMA:

Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de
Capitais;

Aval e Avalistas

Ga ra

ntia fidejussória prestada pelos ava listas, abaixo qualificados

(a) Henrique Borenstein, brasileiro, casado pelo regime da
comunhão de bens, economista, portador da cédula de identidade
ns 2.103.622, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CpF/MF sob o ns
LO7.102.488-49, residente e domiciliado na Cidade de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo, com endereço profissional na mesma

Cidade, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ns LL45 15e andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate,
CEP

08780-500 ("Sr. Henrique");

(a,1) Maria de Castro Borenstein, brasileira, casada pelo regime da

comunhão de bens, diretora de empresa, portadora da cédula de
identidade ns 2.59L.355, emitida pelo SSP/SP, inscrita no CpF/MF
sob

o ne 037.132.458-00, residente e domiciliada na Cidade de

Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, com endereço profissional
na mesma Cidade, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães,

ns l-145 - L5s andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício
Corporate, CEP 08780-500 ("Sra. Maria");

(b) Henry Borenstein, brasileiro, divorciado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade ne t4.43O.614,
expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o ne 248.340.62899, residente e domiciliado na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, com endereço profissional na mesma Cidade, na
Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ns LL45 - l-5e andar,

Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate,
500 ("Sr. Henrv"); e

CEP

08780-

(c) Helbor, conforme abaixo qualificada;
Banco Liquidante:

Itaú Unibanco S.4., instituição financeira, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza

Aranha, ne L00, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no
CNPJ/MF sob o ne 60J0t19O/0001-04;
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Boletins de Subscrição:

Os boletins de subscrição por meio dos quais os investidores
subscreverão os CRI e formalizarão sua adesão aos termos e
condições do Termo de Securitização;

FAPA ou Cedente:

Família Paulista Companhia Hipotecária, instituição financeira com

sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua ioão
Pessoa, ne 63, CEP 11013-903, inscrita no CNPJ sob o ne
53,146.22u0001-39;

A Cédula de Crédito Bancário ns FP 28L21L8, emitida pela

CCB:

Devedora em favor da Cedente, em L0 de janeiro de 2019, no valor
de até RS 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), incluindo
seus eventuais ad itamentos;

A Cédula de Crédito lmobiliário, integral, emitida pela Cedente,
por meio da Escritura de Emissão de CCl, sob a forma escritural,
sem garantia real e com garantia fidejussória, nos termos do 53s

cct

do artigo 18 da Lei ns 10.93L/04, para representarem os Créditos
lmobiliários;
83 S.A.

B3

-

Brasil Bolsa, Balcão, sociedade por ações com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado,
ne 48, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.346.60110001-25;

Código Civil:

Lei ns L0.406, de L0 de janeiro de2002;

Código de Processo Civil

Lei ne 13.105, de L6 de março de 20L5;

Condiçöes Precedentes:

São as condições estipuladas para a liberação da primeira parcela

da CCB, no valor de RS 7.500.000,00 (sete milhöes e quinhentos
mil reais), dispostas na Cláusula 3.4 da CCB ("Primeiro
Desembolso");

Condições

Precedentes

São as condições estipuladas para a liberação da segunda parcela

da CCB, no valor de RS 23.700.000,00 (vinte e três milhões e

Complementares:

setecentos mil reais) dispostas na Cláusula 3.4.1 da CCB ("Segundo
Desembolso");

Conta do

Patrimônio

conta corrente integrante

do

Patrimônio Separado, de

titularidade da Securitizadora, ne 10276-9, agência 7307 do Banco
Itaú Unibanco S.4., ou em qualquer outra conta que esta venha a
indicar oportuna e expressamente por escrito, destinada a receber
todos os valores relacionados aos CRl, inclusive o produto
arrecadado com o pagamento dos Créditos lmobiliários;

Separado:

Contrato de

A

Alienação

Fiduciária de Cotas 152:

O lnstrumento Particulor de Controto de Alienação Fiducidrio de
Cotas de Sociedade Limitodo em Gorontia e Outras Avenços, por

meio do qual

a

Helbor

ea

Toledo Ferrari

alienaram

fiduciariamente em favor da Securitizadora a totalidade das cotas
de emissão da Hesa 152 ("Cotas l-52");

Contrato de

Alienação

Fiduciária de Cotas 187:

O lnstrumento Porticuldr de Controto de Alienação Fiduciório de
Cotas de Sociedode Limitado em Gorontio e Outrqs Avenços, por
meio do qual a Helbor e o Sr. Raimundo alienaram fiduciariamente

(
I

DOCS - 10834783v1

em favor da Securitizadora a totalidade das cotas de emissão da
Hesa 187 ("Cotas 187");

Contrato

de

Fiduciária do lmóvel Lorena

O lnstrumento Pqrt¡culor de Alienoçõo Fiduciória de Bens lmóveis
em Gorontio e Outros Avenços, por meio do qual a Hesa alienará

A:

fiduciariamente, em favor da Securitizadora, o lmóvel Lorena A;

Contrato

de

Alienação

Alienação

O lnstrumento Porticulor de Alienoção Fiduciária de Bens lmóveis

Fiduciária do lmóvel Lorena

em Gorontio e Outros Avenços, a ser celebrado, nos moldes do
Anexo V da CCB, por meio do qual a Hesa alienará fiduciariamente,
em favor da Securitizadora, o lmóvel Lorena B;

B:

Contrato

de

Fiduciária

Alienação

do

O lnstrumento Porticulor de Alienação Fiduciária de Bens lmóveis

lmóvel em Garantio e Outros Avenços, por meio do qual a Hesa alienará

Aclimação:

fiduciariamente,

em favor da

Securitizadora,

os

lmóveis

Aclimação;

Contrato de Cessão

O "lnstrumento Porticulor de Cessão de Créditos lmobiliórios e
Outros Avenços" , por meio do qual a Cedente formalizou a cessäo
da titularidade dos Créditos lmobiliários (incluindo todas as suas
garantias e demais acessórios)e da CCI à Securitizadora;

Contrato de Distribuição:

O Controto de Distribuição Público com Esforços Restritos

de

Colocoção, sob Regime de Melhores Esforços, de Certificodos de
Recebíveis lmobiliórios, do 737s Série do 7s Emissão do Hobitosec

Securitizodoro 5.A., por meio do quala Securitizadora contratou o

Coordenador Líder para realizar a distribuição pública, com
esforços restritos de colocação, junto a investidores profissionais,
dos CRl, nos termos da lnstrução CVM ne 476/09;
Coordenador Líder

Terra lnvestimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., instituição financeira, com estabelecimento na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, ne 100,

5e andar, ltaim B¡bi, inscrita no
Créditos mobiliá rios:
I

CNPJ/MF

sob o

ne

03.7s\.794/0001-L3;
São os créditos imobiliários provenientes da CCB, incluindo todos
os valores de principal, juros remuneratórios, encargos, correção
monetária, multas, garantias, penalidades, indenizaçöes e demais
características previstas na CCB, representados pela

CRI:

CRI em Circulação

CCI;

Os certificados de recebíveis imobiliários da 131e série da 1e
emissão da Securitizadora, lastreados exclusivamente nos Créditos
lmobiliários, oriundos da CCB e representados pela CCI;
Para fins de quórum em Assembleia Geral, são os CRI emitidos e
em circulação no mercado, excluídos aqueles que a Securitizadora

efou a Cedente e/ou a Devedora possuir, ou que sejam de
propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas
controladas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros
e respectivos cônjuges, ou que sejam detidos por qualquer pessoa
que esteja em conflito de interesses;

\
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Säo os custos da Emissão relacionados no Anexo ll da CCB;

Custos da Operação:

Data da
lntegralização dos

Primeira
CRI:

Data de Pagamento dos CRI:

Correspondente à data em que ocorrer a primeira integralização
dos CRI;

Significa cada data

de pagamento da Remuneração dos CRl,

conforme indicado no Anexo ll;
Data de Pagamento da CCB

Conforme Anexo lda

Data de Verificação:

5 (cinco) Dias Úteis de antecedência de cada Data de Pagamento

CCB;

da CCB;
Data de Emissão:

Para os CRl, é o dia 10 de janeiro de 2019;

Devedora ou Hesa

Hesa 187 lnvestimentos lmobiliários Ltda., com sede na Cidade de

Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães, ne

LI45,

L5e andar, Jardim Armênia,

CEP 08.780-500, inscrita no CNPJ/MF sob

o ne 29.235.635/0001-

50;
Dias Úteis ou oia Útil

Distribuição Parcial:

Quaisquer dias que não sejam sábado, domingo ou feriado
declarado nacional na República Federativa do Brasil;
Corresponde à faculdade prevista no artigo Ss-A da lnstrução da
Comissão de Valores Mobiliários ne 476/09, que permitirá ao
Coordenador Líder o encerramento da Emissão após a colocação
do Montante Mínimo'

Documentos da Operação

Quando em conjunto, (i) a CCB (ii) o Contrato de Cessão; (iii) a
Escritura de Emissão de CCI; (iv) o Contrato de Distribuição; (v) o
Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas 152; (vi) o Contrato de
Alienação Fiduciária de Cotas 187; (vii) o Contrato de Alienação

do lmóvel Lorena A; (viii) o Contrato de Alienação
Fiduciária do lmóvel Aclimação e (ix) o presente Termo de
Securitização; bem como os respectivos aditamentos e outros
instrumentos que integrem a Emissão e que venham a ser
Fiduciária

celebrados, sendo certo que jamais poderão ser interpretados
Efeito Adverso Relevante:

e/ou analisados isoladamente;
Qualquer mudança ou evento material adverso nos negócios,
condição financeira, operações e desempenho econômicooperacional das atividades da Devedora, ou qualquer evento ou
condição que afete ou possa afetar, de forma relevante, a
capacidade da Devedora ou dos Avalistas, de cumprir suas
obrigações, inclusive pecuniárias, previstas nos Documentos da
Emissäo.

Empreendimentos Alvo
Escriturador dos CRI:

Os empreendimentos imobiliários residenciais relacionados no
Item 9 do Quadro Resumo da CCB;
Itaú Corretora de Valores S.4., instituição financeira, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, ne 3,500, 3e andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF

sob o ne 61,.194.353/0001-64;

\
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Escritura de Emissão de

CCI

A Escritura Particular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliário

lntegral sem garantia Real e com Garantia Fidejussória, sob
forma Escritural, celebrada na presente data, por meio da qual

a

a

foiemitida pela Cedente;
Vencimento São as hipóteses previstas na Cláusula 5.1 da CCB que, na sua
ocorrência, podem ensejar a declaração de vencimento
antecipado dos Créditos lmobiliários, de modo que a Devedora
estará obrigada a pagar, em moeda nacional corrente, o saldo
devedor da CCB, incluindo Valor do Principal, Remuneração e
CCI

Eventos

de

Antecipado:

demais encargos;
Fid

uciantes:

A Hesa e a Hesa I52, na qualidade de fiduciantes da Alienação
Fiduciária de lmóveis, e a Helbor, a Toledo Ferrari e o Sr.
Raimundo, na qualidade de fiduciantes das Alienações Fiduciárias
de Cotas;

Fundo de Reserva

O fundo constituído em garantia do pagamento do CRl,

em

montante que deverá corresponder, durante a vigência dos CRl, ao
montante de RS 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais),

Ga

ra

ntias

Helbor:

valor este que deverá ser atualizado, a partir da presente data,
anualmente, pela variação positiva do IPCA. O Fundo de Reserva
será composto na Conta do Patrimônio Separado pelos recursos
advindos do desembolso dos valores da CCB, retidos da primeira
parcela a ser liberada à Devedora.
O Aval, a Alienação Fiduciária de lmóveis, a Alienação Fiduciária
das Cotas t87 eI52 e o Fundo de Reserva, assim como eventuais
garantias que venham a ser constituídas para assegurar o
adimplemento total ou parcial das Obrigações Garantidas;
Helbor Empreendimentos S.4., sociedade anônima de capital
aberto, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne l-.145,
L5e andar, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no CNPJ/MF
sob o ne 49.263.189/0001-02;

Hesa 152

Hesa 152 lnvestimentos lmobiliários Ltda., com sede na Cidade de

Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães, ne 1.145, L5e andar, Jardim Armênia,
CEP 08.780-500, inscrita no CNPJ/MF sob

o ne L7.t32.55OlOOO1'-

67;
lmóvel Aclimação:

lmóvel Haddock Lobo

Terreno situado na Rua Guimarães Passos ne 2L6 e 224, no 9"
Subdistrito - Vila Mariana, São Paulo/SP, descrito e caracterizado
na matrícula n" 11.8.531do L" Oficial de Registro de lmóveis desta
Capital, de titularidade da Hesa L52;
(i) Casa residencial de dois pavimentos e respectivo terreno à Rua
Haddock Lobo, n' L.43O, Cerqueira César, São Paulo/SP, no 34"
Subdistrito - Cerqueira César, descrito e caracterizado na matrícula
tt-
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n'

42.573 do L3'Oficialde Registro de lmóveis desta Capital; e

(ii) Prédio residencial e seu respectivo terreno à Rua Haddock
Lobo, n" t.44O, Cerqueira César, São Paulo/SP, no 34'Subdistrito

-

Cerqueira César, descrito e caracterizado na matrícula n" 69.796
do L3' Oficial de Registro de lmóveis desta Capital, ambos de

titularidade da Devedora;
lmóvel Lorena

(i) Casa e respectivo terreno, situados na Alameda Lorena n"

!.72!,

Cerqueira César, São Paulo/SP, no 34' Subdistrito - Cerqueira
César, descrito e caracterizado na matrícula n" 48.372 do 13"
Oficial de Registro de lmóveis desta Capital ("lmóvel Lorena A"), e
(ii) Prédio residencial de dois pavimentos e seu respect¡vo terreno,

lmóveis Garantia

situados na Alameda Lorena n" 1.717, Cerqueira César, São
Paulo/SP descrito e caracterizado na matrícula n" 48.37'J. do 13"
Oficial de Registro de lmóveis desta Capital ("!¡éyel Lorena__8"),
ambos de titularidade da Devedora.
O lmóvel Aclimação, lmóvel Lorena e lmóvel Haddock Lobo,
quando mencionados em conjunto;

índice Substituto:

Índice substituto a ser adotado na hipótese de indisponibilidade

da Taxa Dl. Na falta de índice Substituto, será

convocada

Assembleia Geral dos Titulares do CRI para a definição do novo
índice, em comum acordo com a Devedora. Na hipótese da Hesa e
dos Titulares dos CRI não chegarem a um acordo, a CCB vencerá

antecipadamente;
I

nstituição Custodia nte :

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
acima qualificada;

lnstrução CVM ns 4OO/03

lnstrução CVM ne 4OO/03, de 28 de dezembro de 2003;

lnstrução CVM ne 4L4/O4
lnstrução CVM ns 476/O9:

lnstrução CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004;
lnstrução CVM ne 476, de L6 de janeiro de 2009;

lnstrução CVM ne 539/13

lnstrução CVM ne 539, de L3 de novembro de 20L3;

lnstrução CVM ne 583/16

lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de 20L6;

nvestimentos Perm itidos:

Títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros de
renda fixa, de liquidez diária, do ltaú Unibanco S.A.

IOF/Câmbio ou IOF/Títulos:

lmposto sobre Operaçöes Financeiras de Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários;
índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

I

rPcA/rBGE
Lei ns 4.591/64

Lei ne 4.591, de 16 de dezembro de 1964;

Lei ne 6.404/76

Lei ns 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

Lei ne 9.514/97:

Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997;

Lei ns 10.931/04

Lei ne 10.93L, de 02 de agosto de2004;

\
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Local de Pagamento:

Montante Mínimo

Localde pagamento dos Créditos lmobiliários, o qual será a 83;

Montante igual ou superior a RS 31.200.000,00 (trinta

e um

milhões e duzentos mil reais);
Obrigações

Ga ra

ntidas:

O pontual e integral pagamento dos Créditos lmobiliários e dos
CRl, assim como da Remuneração, penalidades moratórias,
seguros, despesas, custas e emolumentos devidos pela cobrança
da dívida, despesas com a excussão de garantias, honorários
advocatícios, assim como qualquer Custo da Operação e obrigação
pecuniária incorrida para a plena satisfaçäo e integral recebimento

Operação ou Emissão:

Patrimônio Separado

dos Créditos lmobiliários nas condições constantes da CCB, do
Contrato de Cessão e dos demais Documentos da Operação;
É a emissão dos CRl, lastreados pela CCI representativa dos
Créditos lmobiliários originados da CCB;
O patr¡mônio constituído, após a instituição do regime fiducíário,
pelos Créditos lmobiliários representados pela CCl, pelos recursos

que compõem o Fundo de Reserva, por todo e qualquer bem e
direito que integre a Conta do Patrimônio Separado, pela
Alienação Fiduciária de lmóveis e de Cotas, bem como todas as
demais garantias que venham a ser constituídas no âmbito da
Emissão. O Patrimônio Separado não se confunde, em hipótese
alguma, com o patrimônio comum da Securitizadora e se destina
exclusivamente à liquidação dos CRI a que está afetado, incluindo
o pagamento dos respectivos custos de administração e de
obrigações fiscais;
Período de Capitalização:

O intervalo de tempo que se inicia (i) na Data da Primeira
lntegralização do CRl, no caso do primeiro Período de
Capitalização; ou (ii), na Data de Pagamento dos CRI
imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de
Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento dos

CRI

imediatamente subsequente. Cada Período de Capitalização
sucede o anterior sem solução de continuidade;

Prêmio

de

Amortização Conforme Cláusula 6.4.1 deste lnstrumento;

Antecipada:
Remuneração:

a 100% (cem por cento) da
variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos

Juros remuneratórios equivalentes

lnterfinanceiros Dl de um dia, over extra grupo, expressa na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
úteis, calculada e divulgada, diariamente, pela 83, no informativo

diário disponível em sua página na internet
(http://www.b3,com.br) ("@8!"), acrescida de sobretaxa de
2,5%o

a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano), base

252 (duzentos e cinquenta e dois) Oias Úteis.
Securitizadora:

A Habitasec, acima qualificada;

\
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Sr, Raimundo:

Raimundo Romeu Felix, brasileiro, contador, casado, portador da
carteira de identidade ne L3.319.071-7, emitida pelo SSP/Sp,

inscrito no CPF/MF sob

o ¡e 009,559.058-77,

residente

e

domiciliado na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo,
na Rua Armando Maritan, ne 111, apartamento 54, torre 02, Vila
Oliveira, CEP 08790-340;
Titular(es) dos

Os titulares dos CRI;

CRI:

Toledo Ferrari Construtora e lncorporadora Ltda., com sede na

Toledo Ferrari

Cidade de Sâo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, ne 620,
l-Oe andar,

Jardim Europa,

CEP

01455-00, inscrita no CNPJ/MF sob

o ne 04.485 .0I6/O0OL-92;

Valor do Principal ou Preço Até

RS 38.000.000,00

(trinta e oito milhões de reais)

da Cessão:
Os termos em maiúsculas nessa escritura que, eventualmente, não se encontrem definidos acima

ou nesse Termo de Securitização têm o significado dado a eles nos Documentos da Emissão.
cLÁUSULA SEGUNDA

2,t.

-

DA VINcULAcÃo Dos cRÉDITos IMoBILIÁRIos

Vinculoção dos Créditos lmobiliórios, A Emissora realiza, neste ato e pelo presente Termo

de Securitização, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos lmobiliários,
representados pela CCl, exclusivamente aos CRl, conforme as características descritas na Cláusula
Terceira abaixo.

2.2,

Volor dos Créditos lmobiliórios. Na Data de Emissão, os Créditos lmobiliários, representados

pela CCI e decorrentes da CCB, ora vinculados aos CRl, possuem valor nominal de RS 38.OOO.OOO,00

(trinta e oito milhões de reais).

2.3.

Representação

por

CCl. Os Créditos lmobiliários vinculados

ao presente Termo

de

Securitização encontram-se representados exclusivamente pela CCI integral, emitida pela Cedente,

sob a forma escritural, sem garantia real e com garantia fidejussória, nos termos da

Lei

n" 10.931/04.

2.3,t. A Escritura de Emissão da CCI será devidamente depositada

junto à lnstituição Custodiante,

nos termos do artigo L8, parágrafo 4e, da Lei ne 10.931/04.

2,E,2.

O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de Securitização, será

registrado junto à lnstituiçäo Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei
ne 10.931/04, por meio da declaração que constitui o Anexo lll deste Termo de Securitização.

2.4,

Demois Carocterísticqs dos Créditos lmobiliórios. As demais características dos Créditos
lmobiliários e da CCI que o representa, constam do Anexo I deste Termo de Securitização, na forma

do artigo 19 da Lei ns L0.93L/04 e do ltem 2 do anexo lll da lnstrução CVM ne U.4/04,

(\,
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2.5.

Aquisiçõo dos Créditos lmobiliórios. Os Créditos lmobiliários e a CCI foram adquiridos pela
Emissora por meio da cessão realizada pela FAPA, nos termos do Contrato de Cessão. A liberação

do Valor de Cessão à Cedente será realizada de forma parcelada, observadas as condições
retenções previstas na Cláusula 3 da CCB. Os recursos da

e

liberados em parcelas iguais ou
inferiores ao montante total integralizado pelos investidores dos CRl, observado o Valor do
Principal e proporção dos recursos recebidos pela Emissora em decorrência da integralização dos
CCB serão

cRt.

2.5.t, A liberação da primeira

parcela da CCB, no montante de

RS 7.5OO.OOO,OO (sete milhões e

quinhentos mil reais) somente será realizada após a comprovação do cumprimento da totalidade
das condições previstas na Cláusula 3.4 da CCB e o segundo desembolso, no montante de R$
23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos mil reais) será realizado após a comprovação do
cumprimento integral das condições dispostas na Cláusula 3.4.1 da CCB.

2.5,2.

Considerando que os recursos do desembolso decorrentes da CCB ainda não foram
liberados pela Cedente à Devedora, o Valor de Cessão será direcionado pela Emissora, por conta e

ordem da Cedente, diretamente à Devedora, a título de desembolso dos recursos da CCB, na forma
e prazos previstos na CCB, de modo que as Partes se declarem reciprocamente quitadas.

2.5.3.

A liberação dos recursos deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) Dias Úteis
contar da comprovação do cumprimento das condições precedentes previstas na CCB.
CIÁUSULA TERCEIRA

3.1.

Os CRI

-

a

cARAcTERísr¡cRs Dos cRI

objeto da presente Operação possuem as seguintes características:

Emissão:

1e Emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Habitasec

Securitizadora S.A.
Série

131e Série.

Quantidade de CRI:
Valor Global da Emissão:

38.000 (trinta e oito mil)

Valor Nominal Unitário dos

RS L.000,00

RS 38.000.000,00

(trinta e oíto milhões de reais).

(mil reais)

CRI:

Local e Data de Emissão

Para todos os efeitos legais, o local de emissäo dos CRI é a Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo e a data de emissão, 10 de
janeiro de 2019.
Local de Pagamento dos CRI:

Para todos os efeitos legais, será o local da 83, considerando que
os CRI estejam custodiados eletronicamente na 83 em cada data

Prazo da Emissão

de pagamento.
1.468 (mil quatrocentos e sessenta e oito) dias corridos contados
da Data de Emissão.
10
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100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias

Remuneração:

diárias dos Depósitos lnterfinanceiros Dl de um dia, over extra
grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada, diariamente,

pela 83 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível

em sua página na internet (http://www.b3.com.br) ("Taxa Dl"),
acrescida de sobretaxa de 2,5Yo a.a. (dois inteiros e cinco décimos
por cento ao ano), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
úteis.
Regime Fiduciário

Sim.

Data(s) de Pagamento:

Conforme indicadas no Anexo ll deste Termo de Securitização.
L7 de janeiro de 2023

Vencimento dos

CRI

Curva de Amortização:

L)O% na Data de Vencimento dos CRl, conforme anexo ll deste

Termo de Securitização.

Sistema de

Depósito,

83.

Distribuição, Negociação,
Custódia Eletrônica e
Liquidação Financeira:
Ga

ra

ntias:

O Aval, a Alienação Fiduciária de lmóveis, a Alienação Fiduciária

de Cotas (em caráter provisório) e o Fundo de Reserva.

Distribuição dos

Distribuição pública com esforços restritos de distribuição, na

CRI:

forma da lnstrução CVM ne 476/09, nos termos da Cláusula
Quarta do presente Termo de Securitização.

3.2.

Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI pela Emissora, não
sanado no prazo de 02 (dois) Dias Úteis após o efetivo recebimento dos Créditos lmobiliários,
incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de Iÿo
(um por cento) ao mês e, conforme o disposto neste Termo de Securitização, desde a data da mora
até a data do efetivo pagamento, calculado pro rato die.
CLÁUSULA QUARTA

4,t.

-

DIsTRIBUIcÃo, PREco

DE

sUBscRIcÃo

E INTEGRALIzAcÃo

Os CRI serão depositados para distribuição primária, negociação secundária e custódia

eletrônica na 83 e serão distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder, instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 2e da lnstrução
CVM ns 476/09, em regime de melhores esforços.

4,2.

A Oferta está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos
do artigo 6s da lnstrução CVM ns 476/09.

4,2,L.

A Oferta somente poderá ser destinada a investidores profissionais, nos termos do artigo

9-A da lnstrução CVM ne

ß9/I3

(incluído pela lnstrução CVM ne554/741.

11
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4.2.2.

Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM ne 476/09, os CRI da presente Oferta serão

oferecidos a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais e subscritos ou adquiridos
por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais.
4.2.3. Os CRI serão subscritos por meio da celebração dos Boletins de Subscrição, os quais indicarão
a forma e prazo de integralização. A regular subscrição dos CRI dependerá, ainda, de assinatura de
declaração pelos investidores, para os fins do artigo 7e da lnstrução CVM ns 476/09, contendo
declaração expressa atestando, entre outras coisas, que estão cientes de que (i) a Oferta näo foi
registrada na CVM e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na
lnstruçäo CVM ne 476/09, conforme a minuta constante do Contrato de Distribuiçäo.

4.2,4.

O início da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores e, nos termos do $i.s do
artigo 7e-A da lnstrução CVM ne 476/09, a comunicação de que trata esta Cláusula deverá ser
encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores e conter as
informações constantes do Anexo 7-A da lnstrução CVM ns 476/09, exceto se de outra forma vier
a ser orientado pela CVM.

4.2.5.

O encerramento da oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo
de 05 (cinco) Oias Úteis, contado do seu encerramento, nos termos do artigo 8e da lnstrução CVM
ne

476/09.

4.2.6. O prazo de

colocação dos CRI será de

6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período,

devendo após este prazo a Oferta ser encerrada ( "Prazo de ColocaÇão").

4.2.6,t. A Oferta será encerrada antes do término do Prazo de Colocação, na hipótese de

(i)

determinação da Emissora, (ii) com a colocação de todos os CRl, ou (iii) na hipótese da Devedora
exercer a faculdade prevista na Cláusula 3.6.2 da CCB.

4.3,

Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores

mobiliários depois de transcorridos 90 (noventa) dias contados da data de subscrição ou aquisição
dos CRI pelos investidores profissionais e somente poderão ser negociados entre investidores
qualificados, na forma dos artigos 13 e 15 da lnstrução CVM ne 476/09.

4,4.

Os CRI da presente Operação somente poderão ser negociados entre investidores
qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos
termos do caput do artigo 21 da Lei ne 6385/76 e da lnstrução CVM ns 400/03, nos termos da
regulamentação aplicável.

4.5,

Observada a Cláusula 4.4. acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão

organizado e não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo L7 da lnstrução
CVM ne 476/09.

\
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4.6.

O preço de integralização de cada um dos CRI será correspondente (i) para a primeira
integralização, ao Valor Nominal Unitário de Emissão e (ii) para as demais integralizaçöes o Valor
Nominal Unitário dos CRI acrescido da Remuneração, conforme prevista na Cláusula Quinta, abaixo,
calculada pro rdto die, desde a primeira data de integralização até a data de sua efetiva
integralização, sendo admitido ágio ou deságio em razão das condições de mercado vigentes à
época da integralização. A integralização deverá ser feita em moeda corrente nacional.

4.7.

A integralização dos CRI será realizada observando-se os procedimentos estabelecidos pela

83 ou mediante crédito na Conta do Patrimônio Separado.

4.8.

Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato

emitido pela 83 em nome dos titulares dos CRl, enquanto estiverem eletronicamente custodiados
na 83, Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRl, o extrato em
nome dos titulares dos CRI emitido pelo Escriturador dos CRl, com base nas informações prestadas
pela 83.

4.9.

Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a Oferta não
será registrada junto à CVM, nos termos da lnstrução CVM ns 476/09. A Oferta será registrada na
ANBIMA, nos termos do artigo 1e, parágrafo 1e, do Código ANBIMA e das normas estabelecidas na
diretriz anexa à deliberação ne 2, de 06 de outubro de 2014, do Conselho de Reguloçõo e Melhores
Próticos do Mercodo de Copitois da ANBIMA, exclusivamente para fins de informação ao banco de
dados da ANBIMA.

4,tO. Na hipótese de Distribuição Parcial, desde que observado o Montante Mínimo, o Valor do
Principal será reduzido proporcionalmente ao valor dos CRI efetivamente subscritos e
integralizados e os CRls remanescentes serão cancelados, conforme previsto na regulamentação
aplicável.

4.t1.

Os desembolsos devidos pela Securitizadora à Devedora, por força da CCB, serão realizados

de forma parcelada, a partir de quando forem verificadas as Condições Precedentes e Condições
Precdentes Complmentares, conforme

o

caso,

e na medida em que ocorrer a subscrição

e

integralização dos CRl, de forma que o valor integralizado dos CRI será equivalente ao valor de
desembolso a ser efetuado nos termos da CCB, observados os descontos nela previstos.

ctÁusuLA eutNTA

- cÁLculo Do vALoR NoMTNAL uNrrÁRro. JURos REMUNERATóRIos

E

AMORTIZACÃO

5.1. A remuneração dos CRI será composta por 100% (cem por cento) da variação acumulada das
taxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros Dl de um dia, over extra grupo, expressa na

forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada,
diariamente, pela 83, no informativo diário disponível em sua página na internet
(http://www,b3.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida de sobretaxa de 2,5/o a.a. (dois inteiros e cinco
décimos por cento ao ano), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneracão"),
13
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calculados a partir da Data da Primeira lntegral¡zação dos CRl, conforme Cláusulas abaixo:

¡ = lVNb x (Fator de Juros -

L))

Onde

J: Valor unitário de juros acumulado no período, calculado com
arredondamento;

8 (oito)

casas decimais, sem

VNb: Valor Nominal Unitário na Data de Emissäo, ou saldo deste na data da última amortização ou

incorporação, se houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa
(spread), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator deJuros

-

(Fator DI x Fator Spread)

Onde

Fator Dl: Produtório das Taxas Dl, da Data da Primeira lntegralização dos CRl, incorporação ou
última Data de Pagamento dos CRl, inclusive, até a próxima Data de Pagamento dos CRI ou data de
cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte
forma:

FatorDr=fl(1 +rDrk)
k-7
Onde:
n: Número de Taxas Dl utilizadas;

k: Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n;
TDlk: Taxa Dl over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com
arredondamento, da seguinte forma:

8 (oito)

casas decimais, com

t

TDIk

-

(#.,)* -1

Onde
Dlk: Taxa Dl over divulgada pela 83, com duas casas decimais;
Fator

Spread: Sobretaxa de juros fixos calculados com

9

(nove) casas decimais, com

1.4
(
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(L

arredondamento, da seguinte forma:

Fator Spread

-

Spread.
100

*')

dut
zgz

Onde:

Spread:2,5000 (dois inteiros e cinco décimos);

dut: Número de dias úteis entre a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou a última Data de
Pagamento dos CRl, inclusive, e a próxima Data de Pagamento dos CRI ou data de cálculo, exclusive.
Observações
(i)

a "Taxa Dl" deverá ser utilizada considerando idêntico número de

casas decimais

divulgada pela 83;
(¡¡)

o fator resultante da

expressão (1+TDlk)

é considerado com L6

(dezesseis) casas

decimais sem arredondamento;
(íii)

(iv)
(v)

(vi)

efetua-se o produtório dos fatores diários (1+TDlk), sendo que a cada fator diário
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;
uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório
Fator Dl com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;
o fator resultante da expressão: Fator Dl xFator Spread deve ser considerado com 9
(nove) casas decimais, com arredondamento;
para a aplicação de "Dlk" será sempre considerado a Taxa Dl divulgada ¡e 5o (quinto)
D¡a Út¡l imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia L5, a
Taxa Dl considerada será a divulgada no dia L0 pela 83, pressupondo-se que tanto os
dias 10,

5.2.

!7,12, !3, !4 e 15 são Dias Úteis);

Se em qualquer data de cálculo não houver divulgação da Taxa Dl pela 83, será aplicada a

última Taxa Dl divulgada, não sendo devidas quaisquer compensações aos Titulares dos
da divulgação posterior da Taxa Dl que seria aplicável.

CRI quando

5.3.

Nas hipóteses de restrição de uso, ausência de publicação, suspensão do cálculo ou
extinção da Taxa Dl, será aplicado o seu substituto legal ("índice Substituto"). Na falta de índice
Substituto, será convocada Assembleia Geral dos Titulares do CRI para a definição do novo índice,
em comum acordo com a Devedora. Na hipótese da Devedora e dos Titulares dos CRI não chegarem
a um acordo, a CCB será vencida antecipadamente, e consequentente o CRI será resgatado
antecipadamente, sem a incidência do Prêmio de Amortização Antecipada.
5.4, A amortização do Valor Nominal Unitário dos CRI será realizada, em parcela única, na Data de

Vencimento dos CRl, conforme previsto no Anexo ll deste Termo, calculada da seguinte forma:

15
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AM¿

-

VNb xTa¡

Onde

AMi: Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
VNb: conforme definido acima;
Tai: i-ésima taxa de amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo
com a tabela constante do Anexo ll

5.5. A tabela de amortização, inicialmente, será aquela constante do Anexo ll deste Termo de
Securitização e poderá ser alterada pela Emissora para refletir eventuais alterações nos fluxos de
amortização dos CRl.

5.5.1. Em caso de alteração da tabela de amortização, a Emissora deverá disponibilizar à 83 e ao
Agente Fiduciárío os novos fluxos de pagamento dos CRl, por meio físico ou eletrônico, na forma
prevista neste Termo de Securitização.

5.6. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigações
referentes aos CRl, até o Ls (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia que
não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
5.6.1. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em
questão serão prorrogados, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de
dias necessários para assegurar que entre o recebimento dos Créditos lmobiliários pela Emissora e
o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI sempre decorra 1 (um) Dia Útil, com exceção
do vencimento.
5.6.2. A prorrogação prevista no subitem acima, se justifica em virtude da necessidade de haver um

intervalo de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos Créditos tmobiliários pela
EMISSORA e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRl.

CLÁUSULA SEXTA

-

AMORTIZAçAO EXTRAORDINÁRIA E RESGATE ANTECIPADO DOS CRI

6.1. A Emissora deverá promover a amortização extraordinária parcial ou o resgate antecipado dos
CRl, sempre que houver amortização extraordinária parcial ou total dos Créditos lmobiliários,

respectivamente, nos termos da

CCB.

6.2. Em caso de amortização extraordinária ou resgate antecipado, ressalvada a hipótese de resgate

antecipado nas hipóteses de Vencimento Antecipado ou em razão do não atendimento das
Condiçöes Precedentes Complementares, no prazo previsto na Cláusula 3.6.1.L da CCB, incidirá o

(
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Prêmio de Amortização Antecipada

6.3. Nos termos da Cláusula 4.5. da CCB, restou facultado à Devedora a realização do resgate
antecipado integral ou da amortização parcial dos Créditos lmobiliários, mediante o Pagamento do
Prêmio de Amortização Antecipada, devendo o montante destinado a tal fim ser aplicado na
amortização do CRI ("Amortizacão Antecipada").

6'4. Na hipótese de Amortização Antecipada, a Devedora se obriga a comunicar o fato à Emissora,
com pelo menos 30 (trinta) de antecedência da data da efetiva Amortização Antecipada informando
(a) a sua intenção de realizar a Amortização Antecipada, (b) o valor da Amortização Antecipada,
considerando no respectivo cálculo o acréscimo do Prêmio (abaixo definido); e (c) a data em que
se efetivará a Amortização Antecipada ("Notificacão de Amortização").

6.4.1. Em caso de Amortização Antecipada, integral ou parcial, a Devedora pagará, além do valor
necessário para a amortização do saldo da CCB uma penalidade a título de amortização
extraordinária, a ser calculado da seguinte forma ("Prêmio de AmortizaÇão Antecipada"):
O prêmio será equivalente à 0,75% do saldo devedor da CCB amortizado, multiplicado pela Duration

da CCB, calculado da seguinte forma:

Prêmio = 0,75o/o x.çD x Duration dq CCB
Onde
SD: saldo devedor da CCB na data da amortização antecipada;

Duration da CCB = Equivale à somatória da ponderação dos prazos de pagamento de cada parcela
da CCB pelo seu valor presente, calculada em anos, conforme fórmula abaixo:

Duration da ccB

-

zT=Pk x
V

tW>

Prrø

t 252'

Onde:

m = número total de eventos futuros de pagamento a serem realizados da CCB, sendo "m" um
número inteiro;

mk = número de Dias Úteis entre a data da amortização antecipada e a Data de Pagamento
programada de cada parcela "k" vincenda;
k: Número de ordem variando de L (um) até"m"
VPccb = somatório do valor presente das parcelas de pagamento da CCB, calculado da seguinte
17
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forma

=

VPccb

I

k=I

VNEK
FJ,,ø

"k" valores devidos da CCB, sendo o valor de cada parcela "k"
equivalente ao pagamento da Remuneração da CCB e/ou à amortização do Valor de Principal,

VNEk = valor de cada um dos

calculados para a data da amortização antecipada, conforme o caso;

= fator de juros da CCB, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
apurado conforme fórmula a seguir:
FJccb

mk
L

FJccn =

1*roo

252

X Fd.tor Dlprojetado

Onde:
i: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos);
mk: conforme definido acima;
Fator Dl projetado: Produtório das taxas Dl projetadas pela 83, da data de pagamento antecipado,

inclusive, até a Data de Pagamento programada futura, exclusive, calculado com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator Dlpro¡etødo =

fl,t
k-r

+ TDIproi¡r)

Onde:

n: Número de taxas Dl utilizadas entre a data da amortização antecipada e a Data de Pagamento
programada da parcela "k" vincenda;
k: Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n;
TDlprojk: Taxa Dl projetada pela 83, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento, da seguinte forma:

TDlproj¡r=

Dlproj¡,
100

r25Z

*t)

_L

Onde:

(,
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Dlprojk: Taxa Dl de acordo com a curva futura projetada pela 83 em sua página da internet
(www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletiml/TxRefl.asp), com duas casas decimais.
6.5. A amortização extraordinária dos CRI será efetuada, sempre, proporcionalmente ao Valor
Nominal Unitário, considerando as condições de remuneração previstas neste Termo de
Securitizaçäo, permanecendo inalterado seu prazo de vigência.
6.6. Em caso de amortização extraordinária parcial dos CRl, a Emissora elaborará e disponibilizará
ao Agente Fiduciário e à lnstituição Custodiante nova tabela de amortização dos CRl, recalculando,
se necessário, os percentuais de amortização das parcelas futuras, em conformidade com as
alterações que tiverem sido promovidas no cronograma de amortização dos Créditos lmobiliários
utilizados como lastro da Operação.
6,7. A Emissora comunicará a 83 com até 03 (três) Oias Úteis de antecedência acerca do evento de
a

mortização extraord

iná ria.

6.8. Não será admitida a Amortização Antecipada, total ou parcial, em períodos de congelamento
de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento extraordinário da correção
das prestações em decorrência de fato previsível. A presente vedação não se aplica às hipóteses de
amortização extraordinária previstas na Cláusula 6.2 acima.

cLÁusu¡.e

sÉnMt- oeclRnncörs e osnteRcö¡s

7.t,

A Emissora neste ato declara que:

(a)

é uma sociedade devidamente

oR eMlssoRe

organizada, constituída

e existente sob a forma de

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

(b)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste

Termo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigaçöes aqui previstas,
tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(c)

os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes estatutários
e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d)

é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários e da CCI que os representa, observadas

as condições suspensivas estabelecidas nos Documentos da Operação;

(e)

näo é de seu conhecimento a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o seu
direito de celebrar este Termo de Securitização;

(f)

não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,

1e
(

DOCS - 10834783v1

(l-

pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos

lmobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(g)

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

(h)

este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora,

exequível de acordo com os seus termos e condições; e

(i)

os Créditos lmobiliários e, por conseguinte, a CCI não serão em qualquer hipótese objeto

de negociação ou transferência.

7,2. A Emissora se obriga a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria
Emissora, observados os termos da sua Política de Ato e Fato Relevante.
7.3. A Emissora declara, quanto aos Créditos lmobiliários, sob as penas da lei, que:

(a)

com base nas declarações prestadas pela Devedora, no Contrato de Cessão, verificou a
existência, exigibilidade, certeza, conteúdo, exatidão, veracidade, legalidade, legitimidade,
validade, ausência de vícios e correta formalização dos Créditos lmobiliários e emissão da CCl,
declarando que os mesmos se encontram perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e
substância descritos pela Emissora neste Termo de Securitização;

(b)

com base nas declarações prestadas pela Devedora na CCB e no Contrato de Cessão de
Créditos, não tem conhecimento da existência de débitos, processos administrativos ou judiciais,
pessoais ou reais, de qualquer natureza, em qualquer tribunal, que não estejam parcelados ou
sejam objeto de pedido de parcelamento, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos
lmobiliários ou, ainda que indiretamente, esta Emissão;

(c)

com base nas declaraçöes prestadas pela Devedora na Escritura de Emissão de CCl, no
Contrato de Cessão de Créditos e na CCB, não tem conhecimento da existência de i) restrições
urbanísticas, ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança ou ii) existência de qualquer pendência
ou exigência de adequação suscitada por autoridade governamental, que possam vir a afetar os
lmóveis Garantia;

(d)

os Documentos da Emissão representam relações contratuais regularmente constituídas,

válidas

e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados

no

presente Termo de Securitização e seus anexos;

(e)

a Emissora não oferece direito de regresso contra seu patrimônio comum, bem como não

há qualquer tipo de coobrigação por parte da Emissora quanto às obrigações da Devedora e do
Patrimônio Separado;

e
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(f)

com base no parecer legalelaborado pelo assessor legal, verificou e atestou a legalidade e
ausência de vícios da presente operação de securitização, além da veracidade, consistência,
correção e suficiência das informaçöes prestadas neste Termo de Securitização.
7.4. A Emissora se obriga, ainda, a elaborar um relatório mensal, tendo como data base o último
dia útil de cada mês, colocá-lo à disposição dos titulares dos CRI e enviá-lo ao Agente Fiduciário até
o 2Os (vigésimo Dia Útil do mês subsequente, a partir da Data de Emissão, ratificando a vinculaçäo
dos Créditos lmobiliários (e, por conseguinte, da CCI) aos CRl.

7.4.t.

O referido relatório mensal deverá incluir:

(i) Data base de emissäo do relatório;
(ii) lnformaçöes Gerais da Emissão:

a.1)
a.zl
a.3)
a.4)
a.5)

Securitizadora;
Emissão e Série;

Data de Emissão e Vencimento;

Valor Nominal Unitário dos CRI na Data de Emissão (RS); e
Juros Remuneratórios.

(iii) saldo devedor dos

b.1)
b.2)
b.3)

CRI:

Principal;
Juros Remuneratórios; e

Valor total.

(iv) Lastro e Garantias dos CRI:

c.1)
c.3)

Saldo devedor total dos Créditos lmobiliários; e
Saldo do Fundo de Reserva e referência do valor mínimo desse fundo.

7.5. A Emissora se obriga a fornecer aos titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de L5
(quinze) Oias Úteis contado do recebimento do pedido respectivo, todas as informações relativas
aos Créditos lmobiliários que venham a ser solicitadas.

7.6. A destituição ou renúncia da Emissora, do Agente Fiduciário e de terceiros contratados com o

fim específico e único de resguardar os interesses dos titulares dos

CRI e zelar pela arrecadação dos

Créditos lmobiliários será realizada nos termos (i) do presente Termo de Securitização ou da
regulamentação vigente, em relação à Emissora ou a contratação do Agente Fiduciário, e (ii) dos
respectivos contratos de prestação de serviços, quanto aos demais prestadores de serviços. A
nomeação do novo prestador ficará condicionada à aprovação prévia dos titulares dos CRl,
observados os quóruns previstos na Cláusula Quatorze desse Termo de Securitização, exceto na
hipótese de destituição ou renúncia de prestadores de serviços contratados pela Emissora para a
realização de serviços internos, cotidianos e inerentes às atividades da Emissora, desde que tais
substituiçöes não impliquem em alteração ou majoração dos custos vinculados à Operação.
0-

I
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7.7. A Emissora se obriga desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados financeiros
e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM ns 583/16,

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

inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e integrantes de bloco de
controle, no encerramento de cada exercício social. Os referidos documentos deverão ser
acompanhados de declaração assinada pelo(s) diretor(es) da Emissora atestando (a) que
permanecem válidas as disposições contidas no Termo de Securitização, (b) acerca da não
ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de descumprimento
de obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI e o Agente Fiduciário, (c) que não foram
praticados atos em desacordo com o estatuto social da Emissora; (d) o cumprimento da obrigação
de manutenção do registro de companhia aberta da Emissora.

7.8. A Emissora se compromete a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso tenha
conhecimento de que quaisquer das declaraçöes prestadas no presente Termo de Securitização
tenham se tornado total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.
7.9. A Emissora será responsável pela guarda da via negociável da CCB e de uma via original do
Contrato de Cessão, do Contrato de Distribuição, do presente Termo de Securitizaçäo e da Escritura
de Emissão de CCl.
7.10. A ocorrência de quaisquer Eventos de Vencimento Antecipado previstos na CCB deverá ser
comunicada pela Emissora ao Agente Fiduciário, em até 01 (um) Dia Út¡t Oa data de seu
conhecimento. Caso o Agente Fiduciário tome conhecimento da ocorrência de quaisquer Eventos

de Vencimentos Antecipado, deverá esta comunicar a Emissora no mesmo prazo

acima

mencionado.
CIÁUSULA OITAVA- DAs GARANTIAS

8.1.

A Operação conta com as seguintes garantias descritas nessa Cláusula Oitava, nos termos
previstos nos respectivos Documentos da Operação, inclusive neste Termo de Securitização.

8.2.

Regime Fiduciário. A Emissora institui, neste Termo de Securitização, regime fiduciário,
com a constituiçäo do Patrimônio Separado, destinado exclusivamente à liquidação dos CRI a que
estiverem afetados, lntegram o referido Patrimônio Separado (i) os Créditos lmobiliários originados
da CCB e representados pela CCl, incluindo seus acessórios; (ii) as Alienação Fiduciária dos lmóveis
Lorena e Aclimação e do lmóvel Haddock Lobo, quando constituída; (iii) as Alienação Fiduciária das
Cotas Hesa 187 e Hesa 152; (iv) os recursos que compõem o Fundo de Reserva; (v) o Aval; bem
como todas as demais garantias que venham a ser constituídas no âmbito da presente Operação.

8.3.

Aval. Observado o disposto na CCB, os Avalistas se comprometeram, juntamente com

(

a
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Devedora, em caráter irrevogável e irretratável, pelo pagamento dos Créditos lmobiliários, bem
como pelo cumprimento de todas as demais Obrigações Garantidas,

8.4. Fundo de Reserva. Conforme pactuado na CCB, será constituído um Fundo de Reserva em
garantia do pagamento dos CRl, em montante que deverá corresponder, a todo e qualquer tempo,
à quantia de RS 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais) ("Valor do Fundo de Reserva").
O Valor do Fundo de Reserva deverá ser atualizado, a partir da presente data, anualmente, pela

variaçäo positiva do IPCA.
8.4.1. O Fundo de Reserva será constituído a partir dos valores de liberação da primeira parcela dos
recursos da CCB, por conta e ordem da Devedora. Os valores correspondentes à composição do
Fundo de Reserva seräo destinados porordem da Devedora para a Conta do Patrimônio Separado,
e serão nela mantidos em depósito.

8.4.2.O Valor do Fundo de Reserva será mensalmente verificado pela Emissora, com 2 (dois) dias
de antecedência da Data de Pagamento da CCB. Caso ocorra o desenquadramento do Fundo de
Reserva, a sua recomposição deverá ser feita pela Devedora. Referida recomposição dar-se-á
mediante envio de prévia notificação pela Emissora, informando o montante que a Devedora
deverá recompor do Fundo de Reserva, o qual deverá ser transferido pela Devedora para a Conta
do Patrimônio Separado no prazo máximo de 5 (cinco) oias Úteis contados a partir do recebimento
da referida notificação.
8.4.3. Os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado integrarão o Patrimônio Separado
dos CRI e serão aplicados pela Securitizadora, na qualidade de administradora da Conta do

Patrimônio Separado, em lnvestimentos Permitidos. Eventuais retenções de impostos decorrentes
dos rendimentos dos lnvestimentos Permitidos pertencerão com exclusividade à Securitizadora.

8.4.4, Sempre que ocorrer o inadimplemento das obrigações principais ou acessórias, assumidas
ou que venham a ser assumidas pela Devedora por força da CCB, ou dos demais Documentos da
Operação, a Securitizadora poderá utilizar os recursos do Fundo de Reserva para complementar o

referido pagamento ou, ainda, na hipótese da Securitizadora declarar antecipadamente vencidas
todas as obrigações da CCB, sendo certo que todo e qualquer valor mantido no Fundo de Reserva
deverá ser utilizado na amortização extraordinária do saldo devedor dos Créditos lmobiliários e
liquidação das Obrigações Garantidas.
8.4.5. Após a liquidação da integralidade das obrigaçöes relativas ao CRl, os recursos remanescentes
no Fundo de Reserva, incluindo os rendimentos decorrentes das aplicações previstas na Cláusula
8.4.3, acima, serão liberados para a Devedora, em conta a ser oportunamente indicada por esta.

8.5. Alienação Fiduciária de lmóveis e de Cotas. Em garantia do pagamento das Obrigações
Garantidas, a Devedora celebrou a Alienação Fiduciária do lmóvel Aclimação e a Alienação
Fiduciária do lmóvel Lorena A, em favor da Securitizadora, bem como se compromete a
providenciar a Alienação Fiduciária do lmóvel Haddock Lobo e a Alienação Fiduciária do lmóvel

23
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Lorena B, nos prazos previstos no Contrato de Cessão. O instrumento de Alienação Fiduciária
Haddock Lobo deverá ser celebrado nos mesmos moldes do Contrato de Alienação Fiduciária dos
lmóveis Lorena e do lmóvelAclimação, exceto no que tange ao prazo de reg¡stro.
8.5.1. Tendo em vista que, nesta data, o ato de transferência da propriedade dos lmóveis Haddock

Lobo e Lorena B à Hesa se encontram pendentes de escrituraçäo e registro nas respectivas
matrículas, obstando, desta forma, a formalização da Alienação Fiduciária Haddock Lobo e da
Alienação Fiduciária sobre o lmóvel Lorena B, a Hesa L52 outorgou, em favor da Securitizadora,
Alienação Fiduciária Aclimação que (i) se manterá v¡gente até a liquidação das Obrigaçöes
Garantidas, caso seja verificada a liquidação integral dos CRl, dentro do Prazo de Colocação da
Oferta; ou (ii) será liberada, caso a Devedora exerça a faculdade prevista na Cláusula 3.6.2 da CCB
ou a Oferta seja encerrada com a integralização parcial dos CRls, em montante equivalente ao Valor
Mínimo de Colocação, desde que a Alienação Fiduciária Haddock Lobo e a Alienação Fiduciária
Lorena, estejam devidamente formalizadas e registradas perante os respectivos Registros de
lmóveis.

8.5.1.1. Na ocorrência da hipótese prevista na Cláusula 8.5.1 (ii), mediante notificação da
Securitizadora à Devedora e à Hesa 152, neste sentido, a Alienação Fiduciária Aclimação resolverse-á de pleno direito e, como consequência, a Hesa 152 estará autorizada a proceder com todos os
atos necessários para o seu cancelamento.
8.5.2. Ainda, serão constituídas, em favor da Securitizadora, em caráter provisório, as alienações
fiduciárias sobre a totalidade das cotas de emissão da Devedora e da Hesa L52, observado que (i) a
Alienação Fiduciária de Cotas Hesa 152 deverá permanecer vigente, até que a Alienação Fiduciária

Lorena,

a

Alienação Fiduciária Haddock Lobo

e a Alienação

Fiduciária Aclimação estejam

devidamente constituídas e registradas, conforme demonstrado pela Devedora à Securitizadora; e
(ii) a Alienação Fiduciária de Cotas Hesa l-87 deverá permanecer vigente, até que a Alienação

Fiduciária Lorena e a Alienação Fiduciária Aclimação estejam devidamente constituídas e
registradas, conforme demonstrado pela Devedora à Securitizadora, sem prejuízo em ambos os
casos, do previsto na cláusula 8.5.1.(ii) acima ("Eventos de Liberação das cotas").
8.5.2.L. As Partes desde já concordam que a devida constituição da Alienação Fiduciária Haddock
Lobo dependerá da conclusão de auditoria jurídica contemplando a análise dos respectivos imóveis,
realizada pelo assessor legal da Operação, em termos satisfatórios à Securitizadora.
8.5.2.2, Confirmados os Eventos de Liberação das Cotas, a respectiva Alienação Fiduciária de Cotas
resolver-se-á de pleno direito e, como consequência, a Hesa 152 ou a Devedora, conforme o caso,
estará autorizada a proceder com todos os atos necessários para o seu cancelamento,
8.6. Verificada a inadimplência da Devedora, com relação às Obrigações Garantidas, e declarado o

vencimento antecipado dos Créditos lmobiliários ou vencimento final sem que as Obrigações
tenham sido devidamente quitadas, fica a Securitizadora, autorizada a dar início ao procedimento
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de excussão das Garantias, a seu exclusivo critério, observado o seu direito de excutir garantias
outorgadas, na ordem que melhor lhe aprouver, inclusive concomitantemente.
DA

9.1. A Emissora encontra-se devidamente autorizada a realizar a presente Emissão, nos termos do
seu estatuto social
CLÁUSULA DEz

-

oRDEM DE PAGAMENToS

10.1. Os pagamentos mensais das obrigações do Patrimôn¡o Separado deverão obedecer à ordem
de pagamentos abaixo, de forma que cada item somente seja pago caso haja recursos disponíveis
após o cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento das Despesas do Patrimônio Separado, conforme o disposto na Cláusula Quinze e
nos demais Documentos da Operação;
(b) Pagamento da Remuneração referentes aos CRI;
(c) Amortização dos CRI e encargos moratórios eventualmente incorridos;

(d) Recomposição do Fundo de Reserva; e
(e) Amortização Extraordinária, se houver

10.2. Caso a Emissora verifique 5 (cinco) Dias Úteis antes da Data de Pagamento da CCB ("Data de

Verificação") correspondente (ou à data de pagamento de outra Obrigação Garantida) a
inexistência de recursos suficientes para o pagamento da obrigaçäo, a Emissora deverá comunicar
a Devedora e/ou os Avalistas em até 01 (um) dia útil da verificação de tal evento de insuficiência de
recursos, por qualquer meio escrito e com aviso de recebimento, incluindo carta ou e-mail, para
que a Devedora e/ou os Avalistas disponibilizem os recursos faltantes na Conta do Patrimônio
Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis, contados a partir do recebimento da referida
notificação.
CLÁUSUtA ONZE

-

REGIME FIDUcIÁRIo E PATRIMô NIO SEPARADO

11.1. Na forma do artigo 9e da Lei ne 9.514/97, a Emissora institui Regime Fiduciário sobre os
Créditos lmobiliários (e todos os seus acessórios, inclusive suas garantias) vinculados ao presente
Termo de Securitização, constituindo referidos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, o
lastro necessário e exclusivo para a emissão dos CRl.

Lt.t.t.

O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de Securitização, será

registrado na lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da

Lei

\
It-

(
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ne 10.931/04, conforme consta da minuta do Anexo lll, parte integrante e indissociável do presente

instrumento.
11.2. Os Créditos lmobiliários e todos os seus acessórios e a CCI que os representa, inclusive suas

garantias, sob Regime Fiduciário, vinculados ao presente Termo de Securitização permanecerão
separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até que se complete a amortização final
dos CRl.

11.3. Na forma do artigo LL da Lei ne 9.514/97, os Créditos lmobiliários, a CCI e as Garantias estão
isentos de qualquer açäo ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição
de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que
sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRl.

11.4. A Emissora administrará o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à
manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamentos das parcelas de
amortização do principal, juros remuneratórios e demais encargos acessórios.
11.5. A Emissora não será responsabilizada por eventual insuficiência do Patrimônio Separado e
somente responderá, com seu patrimônio, por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio
Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou regulamentar; por
comprovada negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo,
conforme previsto no artigo 12, parágrafo único da Lei ns 9.514/97.

11.6. Na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, a Emissora ou o Agente
Fiduciário, conforme o caso, deverá convocar Assembleia dos Titulares dos CRI para deliberar sobre
as normas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado.
11.7. Nas hipóteses descritas nas Cláusulas 1L.5 e L1.6 acima, a Assembleia dos Titulares dos

CRI

estará legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administraçäo ou liquidação do
Patrimônio Separado, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra
companhia securitizadora de créditos imobiliários, a forma de liquidação do patrimônio e a
nomeação do liquidante.
11.8. Todos os recursos geridos pela Emissora em razão da emissão e administração dos CRI serão

mantidos na Conta do Patrimônio Separado.

11.8.1. Os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado, que integram o Patrimônio
Separado, serão aplicados pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio
Separado, nos lnvestimentos Permitidos. Eventuais retenções de impostos decorrentes dos
rendimentos dos lnvestimentos Permitidos pertencerão com exclusividade à Securitizadora.

t1.8.2. Durante o período em que permanecerem aplicados os recursos do Fundo de Reserva,
diante da titularidade de tais aplicações, pela Emissora, fica certo e ajustado que a esta competirá
ó-
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o aproveitamento de eventuais créditos decorrentes de retenção de impostos efetuada em ta¡s
aplicações fina nceiras.

11.8.3. A Emissora, e/ou seus respectivos diretores, empregados ou agentes não terão qualquer
responsabilidade com relação a quaisquer prejuízos, reinvindicações, demandas, danos, tributos ou

do investimento, reinvestimento ou liquidação dos investimentos acima
mencionados, inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por quaisquer demoras no
investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros
cessantes inerentes a essas demoras.
despesas, resultantes

ctÁUSULA DozE

-

AGENTE FIDUCIÁRIo

Lz,t. A Securitizadora nomeia e constitui o Agente Fiduciário, para desempenhar esta função

na

Emissão. O Agente Fiduciário neste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e do presente

Termo de Securitização, representar perante a Securitizadora, os interesses da comunhão dos
Titulares de CRl.
12.2. O Agente Fiduciário declara que

a)

aceita a função para a qualfoi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstas na legislação específica e neste Termo de Securitização;

b)

aceita integralmente este Termo de Securitização, todas suas cláusulas e condições e
demais Documentos da Operação;

c)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir suas
obrigaçöes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários
para tanto;

d)

a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqui

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

e)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei das
Sociedades por Ações, de ns 6.404/I976, para exercer a função que lhe é conferida;

f)

não se encontra em nenhuma situação de conflito de interesses;

g)

não tem qualquer ligação com a Securitizadora que o impeça de exercer suas funções;

h)

analisou, diligentemente, os documentos relacionados à Emissora, para verificação de sua
legalidade e ausência de vícios, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações disponibilizadas pela Securitizadora no presente Termo de Securitização;

e
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i)

na presente data atua como Agente Fiduciário nas emissões de títulos ou

valores

mobiliários descritos no Anexo V deste Termo.

12.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo de
Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento dos CRI
ou até sua efetiva substituição, ou ainda, enquanto estiver atuando na cobrança de inadimplências
não sanadas, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de
atuação do Agente Fiduciário.
12.4. São obrigações do Agente Fiduciário

a)

exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos CRI;

b)

proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício da função

o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus

próprios bens;

c)

renunciar

à

função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer

outra modalidade de inaptidäo e realizar a imediata convocação da assembleia para deliberar sobre
sua substituição;

d)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

e)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas

às

garantias e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitização e demais

Documentos da Operação, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou
defeitos de que tenha conhecimento;

f)

diligenciar junto à Securitizadora para que este Termo de Securitização, e seus aditamentos,

sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da Securitizadora,

as

medidas eventualmente previstas em lei;

g)

acompanhar a prestação das informações periódicas pela Securitizadora e alertar os
Titulares dos CRl, em seu relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha
conhecimento;

h)

acompanhar a atuação da Securitizadora na administraçäo do patrimônio separado por

meio das informações divulgadas pela companhia sobre o assunto;

i)

opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das

condiçöes dos CRI;
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j)

verificar a regularidade da constituição das garantias reais e fidejussórias, bem como o valor
dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos
termos das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização;

k)

examinar proposta

de substituição e/ou liberação de bens dados em

garantia,

manifestando sua opinião a respeito do assunto de forma justificada;

l)

intimar, a Securitizadora, a Devedora, os Fiduciantes e os Avalistas para solicitar ou reforçar
garantia
a
dada, conforme o caso, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

m)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das Varas
do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situem os bens dados em
garantia ou o domicílio ou a sede da Devedora, dos Fiduciantes e dos Avalistas;

n)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Securitizadora ou do

Patrimônio Separado;

o)

convocar, quando necessário, a Assembleia dos Titulares dos CRl, na forma prevista neste

Termo de Securitização;

p)

comparecer à Assembleia dos Titulares dos CRI a fim de prestar as informações que lhe

forem solicitadas;

q)
manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e de seus endereços, inclusive, mediante
gestão junto à Emissora;

r)

fiscalizar

o

cumprimento das cláusulas constantes neste Termo de Securitização,

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

s)

comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela Securitizadora de
obrigações financeiras assumidas no Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a
garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que
estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Securitizadora, Devedor ou
Avalistas, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as providências que pretende
tomar a respeito do assunto, observado o prazo de 07 (sete) Dias Úteis após a sua ciência a respeito
do inadimplemento; e

t)

acompanhar trimestralmente as informações prestadas pela Devedora pertinentes

à

destinação dos recursos provenientes dos Créditos lmobiliários, nos termos previstos na Cláusula
4.10 e seguintes da CCB.

t2,4.t, Anualmente, em até 04 (quatro)

meses após o fim do exercício social, o Agente Fiduciário

29
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deve divulgar em sua página na rede mundial de computadores, relatório anual descrevendo, os
fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos aos CRl, contendo informações sobre:

a)

cumprimento pela Securitizadora das suas obrigações de prestaçäo de informações

periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

b)

alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os

Titulares dos

CRI;

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura da emissão
que
relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e
estabelecem condiçöes que não devem ser descumpridas pela Emissora;

c)

d)

quantidade

de CRt emitidos, quantidade de CRI em

circulação

e

saldo

resgatado/amortizado no Período;

e)

resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no

período;

f)

constituição, saldo e aplicações do Fundo de Reserva;

g)

destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informaçöes prestadas

pela Securitizadora;

h)

relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver;

i)

cumprimento de outras obrigaçöes assumidas pela Securitizadora, Devedora, Fiduciantes
ou Avalistas nos Documentos da Operação e neste Termo de Securitização;

j)

manutenção da suficiência e exequibilidade das Garantias;

por
existência de outras emissões de valores mobiliários feitas pela Securitizadora,
que
sociedade coligada, controlada, controladora ou integrantes do mesmo grupo da Emissora em
tenha atuado no mesmo exercício como Agente Fiduciário, indicando a companhia ofertante, o
valor da emissão e quantidade de valores mobiliários emitidos, espécie e garantias envolvidas,
prazo de vencimento e taxa de juros, inadimplemento no período e sua declaração sobre a não
de
existência de situação de conflito de interesses que o impeça de continuar a exercer a função

k)

Agente Fiduciário.

12.5. pelo exercício de suas atribuições na qualidade de Agente Fiduciário dos CRl, o Agente
Fiduciário"):
Fiduciário receberá da Emissora a seguinte remuneração ("RemuneraÇão do Agente
primeira devida
tz,S.L, parcelas anuais de RS15.L80,00 (quinze mil cento e oitenta reais), sendo a
30
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em até 05 (cinco) Dias Úteis a contar da integralizaçäo dos CRI e as demais nas mesmas datas dos
anos subsequentes até a Data de Vencimento ou enquanto o Agente Fiduciário estiver exercendo
atividades inerentes a sua função em relação à Emissão.
12.5.2. As parcelas da Remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas pela variação positiva

acumulada do IGP-M ou na sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, a partir da data
base do primeiro pagamento até as datas de pagamento de cada parcela, calculadas pro rota die,
se necessário.

l.2,6. A Remuneração do Agente Fiduciário não inclui as despesas com publicidade, publicações,
transporte, alimentação, viagens e estadias necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário,
durante ou após a implantação do serviço, as quais poderão ser cobertas pelo Fundo de Reserva,
se necessário, mediante pagamento das respectivas faturas emitidas diretamente em seu nome,
ou por meio de reembolso. Não estão incluídas igualmente despesas com especialistas, caso sejam
necessários, tais como auditoria

e/ou fiscalizaçäo, ou assessoria legal à Securitizadora ou

aos

Titulares de CRl, sendo que tais despesas com especialistas deverão ser, antes de incorridas, sempre
que possível, previamente aprovadas pela Securitizadora, publicações em geral, custos incorridos

em contatos telefônicos relacionados à emissão, notificaçöes, extração de certidões, despesas
cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, viagens, alimentação e estadias,
despesas com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal
aos investidores.

12.6.t, No caso de inadimplemento da Emissora das obrigações por ela assumidas no presente
Termo de Securitização, todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas,
em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRI
deverão ser previamente aprovadas e adiantadas pelos mesmos e posteriormente ressarcidas pelo

Patrimônio Separado. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares de CRI incluem também os
gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo
Agente Fiduciário ou decorrente de ações contra ele intentadas no exercício de sua função, ou ainda
que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enguanto representante da comunhão dos Titulares

de CRl. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em açöes
judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares de CRl, bem como a remuneraçäo e as
despesas reembolsáveis pelo Agente Fiduciário, na hipótese de atraso no pagamento dos CRI por

um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares
de CRI para cobertura do risco da sucumbência.

t2.6,2. A Remuneração do Agente Fiduciário será acrescida dos seguintes impostos:

ISS

(lmposto

Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social), COFINS

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte)
e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e quaisquer outros impostos que venham a incidir
sobre a Remuneração do Agente Fiduciário.
12.7. Sobre os valores em atraso devidos pela Securitizadora ao Agente Fiduciário incidirão multa
31
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moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGPM, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento calculado pro roto
te m poris se necessário.
12.8. A Emissora ressarcirá, às expensas do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário de todas as
despesas, tais como, com publicidade, publicações, transportes, alimentação, viagens e estadias,
desde que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares
de CRI ou para realizar seus créditos. O ressarcimento a que se refere esta Cláusula será efetuado
em até

1-O

(dez) Dias Úteis após a entrega à Emissora dos documentos comprobatórios das despesas

efetiva mente incorridas.

t2,9. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento temporário,
renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser
realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos,
Assembleia Geral dos Titulares de CRl, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.

t2,t0.

O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído

a)

pelo voto de dois terços dos Titulares de CRI; ou

b)

por deliberação em Assembleia Geral dos Titulares de CRl, na hipótese de descumprimento
de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitização.

tz.tl.

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

t2,t2.

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

ao presente Termo de Securitização.

t2.t3. O substituto do Agente

Fiduciário receberá uma remuneração pelo desempenho dos
que
e atribuições
lhe competem, nos termos da lei, que não poderá ser superior à
remuneração do Agente Fiduciário originalmente contratado, conforme estabelecida nesta

deveres

Cláusula.
CLÁUSULA TREZE

-

LIQUIDAcÃo Do PATRIMÔIIIo sepenRoo

13.1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora, o Agente Fiduciário

assumirá imediata e

tra nsitoriamente a administração do Patrimônio Sepa rado.

13.1.1. Em até 30 (trinta) días a contar do início da administração pelo Agente Fiduciário do
Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá convocar uma Assembleia dos Titulares dos CRl.

fl-
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t3.2. A Assembleia

dos Titulares dos CRI referida na Cláusula anterior deverá avaliar a viabilidade
econômico-financeira do Patrimônio Separado e deliberar sobre uma das seguintes opções
referentes ao Patrimônio Separado:

(a)

(b)

liquidação do Patrimônio Separado; ou
transferência do Patrimônio Separado para uma outra companhia securitizadora
de créditos imobiliários.

13.3. A deliberação
pelos Titulares de CRI

pela declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser tomada
que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos presentes em Assembleia

dos Titulares dos CRI convocada para tal fim.

L3.4. Aprovada a

liquidação do Patrimônio Separado, a mesma será realizada mediante
transferência dos Créditos lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado e todos os demais bens
e direitos que o compöem ao Agente Fiduciário (ou à instituiçäo administradora que vier a ser
aprovada pelos titulares dos CRI), na qualidade de representante dos titulares dos CRl, para fins de
extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRl.

SULA

DOS TITU

14.1. Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, a fim de deliberar
sobre matéria de seu interesse ("Assembleia dos Titulares dos CRl").

14.2. A Assembleia dos Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, t0% (dez por cento) dos CRI em
Circulação ou, ainda, pela CVM.

t4.2,t.

Aplicar-se-á à Assembleia dos Titulares dos CRl, no que couber, o disposto na Lei ne
9.51'4/97, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Açöes, de ne 6.404 /1976, a respeito das
assembleias de debenturistas.
14.3. A primeira convocação da Assembleia dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital publicado
por 03 (três) vezes em jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para suas publicações

societárias, com a antecedência de 20 (vinte) dias, no mínimo, da data marcada para a sua
realização.
14.4. Não se instalando a Assembleia dos Titulares dos CRI em primeira convocação, será publicado

novo edital, de segunda convocação, com antecedência mínima de 08 (oito) dias da realização da
nova assembleia.
14.5. A Assembleia dos Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de

(
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Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número de presentes.
14.6. A presidência da Assembleia dos Titulares dos CRI caberá ao Titular de CRI eleito pelos demais
ou àquele que for designado pela CVM.
14.7. Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleia dos Titulares dos CRl, sendo
que cada voto será proporcional ao que cada CRI representa em relação à totalidade dos CRI em

Circulação. Admite-se

a constituição de mandatários, Titulares de

CRI

ou näo, com

poderes

específicos para a tomada das decisões objeto da ordem do dia de cada assembleia.
14.8. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora em Assembleia dos Titulares

dos CRl, salvo quando seu comparecimento for solicitado para

a

prestação de quaisquer

esclarecimentos aos Titulares de CRl, ou nas hipóteses em que ela própria promover a convocação
dos Titulares dos CRl, quando então o comparecimento da Emissora será obrigatório.
14.9. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias dos Titulares dos CRI e prestar
as informações que lhe forem solicitadas.
14.10. A Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderäo convocar quaisquer terceiros para participar

da assembleia dos titulares dos CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas seja
relevante para a deliberação da ordem do dia.
L4.LL. Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na lei, todas
as deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de aprovação
equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais L (um) dos Titulares do CRI presentes na referida
Assembleia dos Titulares dos CRl, observado o disposto nos itens abaixo.

t4.tl,t,

As deliberações acerca da declaração ou näo do Vencimento Antecipado da CCB deverá

ser aprovada em primeira convocação pela maioria dos Titulares dos CRI em Circulação e, em
segunda convocação, pela maioria dos Titulares dos CRI presentes na referida Assembleia dos
Titulares do CRl.

t4,t1.2, Na ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas alíneas (a), (b), (l), (p), (q) ou (r) da
Cláusula 5.L. da CCB, a Securitizadora, deverá convocar Assembleia Geral dos Titulares do CRI para
delíberar sobre o não vencimento antecipado da CCB e dos CRl.

t4.11.2.1. Na hipótese: (i)de não instalação da assembleia geral de titulares dos CRl, em primeira
e segunda convocação, mencionada acima, por falta de quórum; ou (ii) em caso de instalação e
deliberação desfavorável ao não vencimento antecipado da CCB, a Securitizadora deverá declarar
o vencimento antecipado da CCB e exigir o pagamento do que for devido.

14.t1.3. Na ocorrência de qualquer dos demais Eventos de Vencimento Antecipado previstos

f

na
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Cláusula 5.1. da CCB e não mencionados na Cláusula L4.IL.2., a Securitizadora, deverá convocar
Assembleia Geral dos Titulares do CRI para deliberar sobre o vencimento antecipado da CCB e dos
cRt.

L4.LL,3.L. Na hipótese: (i)de não instalação da assembleia geral de titulares dos CRl, em primeira
e segunda convocação, mencionada acima, por falta de quórum; ou (ii) em caso de instalação e
deliberação desfavorável ao vencimento antecipado da CCB, a Securitizadora não deverá declarar
o vencimento antecipado da CCB,

L4.L2. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação ou de deliberação da
Assembleia dos Titulares dos CRl, serão excluídos os CRI que a Emissora eventualmente possua em
tesouraria e os que sejam de titularidade de entidades ligadas à Emissora ou da Devedora ou dos

Avalistas, assim entendidas empresas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas, direta ou
indiretamente, empresas sob controle comum ou qualquer de seus diretores, conselheiros,
acionistas ou pessoa que esteja em situação de conflito de interesses. Os votos em branco também
deverão ser excluídos da base de cálculo do quórum de deliberação da assembleia.
14.13. Os Titulares dos CRI reconhecem que as decisöes tomadas em Assembleia dos Titulares dos
CRI são válidas e eficazes, conforme procedimentos descritos acima, comprometendo-se, ainda, a

cumprir fielmente a todas e quaisquer decisões deliberadas pela assembleia.

L4.L4, lndependentemente

das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização, será

considerada regularmente instalada a Assembleia dos Titulares dos CRI a que comparecem todos
os Titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de deliberação
estabelecidos neste Termo de Securitizaçäo.

t4.t5.

As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares de CRI

no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo de Securitização,
vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares de CRI em Circulação, independentemente de
terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto proferido nas respectivas
Assembleias Gerais de Titulares de CRl.
CLÁUSULA QUINzE

-

15.1. São despesas

DEsPEsAs Do PATRIMôNIo SEPARADo

de responsabilidade do Patrimônio Separado

(a)

as despesas recorrentes com a gestão dos CRl, cobrança, realização, administração,
custódia, e liquidação dos Créditos lmobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive aquelas
referentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários;

(b)

as despesas recorrentes com a Emissora (ou outra companhia securitizadora que venha a

substituí-la), instituição custodiante da CCl, Agente Fiduciário, Coordenador Líder, instituição
financeira responsável pela escrituração dos CRl, bem como as despesas com procedimentos legais

(
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(incluindo sucumbência) e registros perante os ofícios de registros competentes, incorridas para
resguardar os interesses dos titulares dos CRI e realização dos Créditos lmobiliários e/ou das
Garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser previamente aprovadas pelos
titulares dos CRI;

(c)

os custos e despesas relativas à execução das garantias dos Créditos lmobiliários incluindo,
mas não se limitando aos honorários advocatícios, às comissöes de leiloeiros, lmposto sobre
Transmissão de Bens lmóveis;

(d)

retificação do registro da CCI e dos CRI na 83 e custos inerentes ao registro dos Créditos
lmobiliários e/ou das Garantias perante os cartórios competentes;

(e)

as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, despesas com
contatos telefônícos e conference colls, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário,
durante ou após a prestação dos serviços, desde que em razão dessa prestação de serviços;

(f)

os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados e/ou
majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou
reconhecida, de maneira a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação
incidente sobre os cRl e/ou sobre os créditos lmobiliários e suas garantias;

(g)

as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas

e honorários

advocatícios

arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos,
obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou comprovada culpa por
parte da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier

a ser determinado em decisäo judicial final proferida pelo juízo competente; ou (ii) sejam

de

responsabilidade da Devedora ou que puderem ser a ela atribuídos como de sua responsabilidade;

(h)

os custos da contratação de eventual prestador de serviço a ser exigido por órgãos

reguladores do mercado de valores mobiliários, conforme eventuais alterações normativas.

15.2. Considerando-se gue a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos
termos da Lei ne 9.51,4/97, caso o Patrimônio Separado permaneça insuficiente para arcar com as
despesas mencionadas acima, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção

dos CRI titulados por cada um deles.
15.3. São de responsabilidade dos Titulares dos

CRI

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na
descrição da Cláusula 15.L;
(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos individuais dos Titulares dos
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CRI

e que, portanto, não guardem relação com os interesses coletivos dos investidores e do

Patrimônio Separado; e
(c) tributos diretos

e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo, mas näo

se

limitando àqueles mencionados na Cláusula Quinze.

L5.4,

No caso de destituição da Emissora 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 deveräo ser previamente aprovadas

pelos Titulares dos CRl.

CLÁUSULA DEZESSEIS

-

REMUNERACÃO DA EMISSORA

16.1.

Será devido à Emissora pelas atividades de administração do patrimônio separado, os
seguintes valores: (¡) RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) devidos na data da primeira integralização

dos CRI; e RS RS2.S60,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais) mensais, sendo

o primeiro

pagamento devido na data da primeira integralização dos CRI e os demais nas mesmas datas dos
meses seguintes. Os valores aqui previstos constituem despesa de gestão do patrimônio separado,
e deverão ser pagos de acordo com a ordem de pagamentos previstas na Cláusula dez.

t6.2. As parcelas mensais referidas na Cláusula l.6.L serão atualizadas

anualmente pelo IGP-M,

a

partir da Data de Emissão, até as datas de pagamento de cada parcela, calculadas pro røta die se
necessá rio.

16.3. Caso não existam recursos suficientes

no Patrimônio Separado para honrar o pagamento
dos valores previstos na Cláusula 16.L, as parcelas indicadas acima ficarão sujeitas a multa
moratória de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros de mora de
L% (um inteiro por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito à atualização
monetária pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento,
calculado pro rqtq temporis.

L6.4. A remuneração indicada na Cláusula L6.L será acrescida dos seguintes impostos: ISS
(lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), caso aplicável, CSSL (Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social), COFINS (Contribuição para o
(lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros
incidir diretamente sobre a remuneração da Emissora, nas alíquotas

Financiamento da Seguridade Social)

IRRF

impostos que venham a
vigentes nas datas de cada pagamento.

16.5. Quaisquer custos extraordinários que venham incidir sobre a Emissora em virtude de
quaisquer renegociações que impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos contratuais
e/ou na realização de Assembleias de Titulares dos CRl, incluindo, mas não se limitando a
remuneração adicional, pelo trabalho de profissionais da Emissora ou do Agente Fiduciário dos CRI

I
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dedicados

a tais atividades deverão ser arcados pela Devedora conforme proposta a

ser

apresentada.

16.5.1. Será devida, pela Devedora, à Emissora, uma remuneração adicional equivalente a RS
600,00(seiscentos reais) por hora de trabalho, em caso de necessidade de elaboração de aditivos
aos instrumentos contratuais e/ou de realização de Assembleias Gerais dos Títulares dos CRl. Esses

valores serão corrigidos a partir da Data de Emissão e reajustados pelo IGP-M.
CLÁUSU LA DEZESSETE - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

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

t7,t.

(i) lmposto sobre a Rendo Retido no Fonte

-

IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados
de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa. A partir de 01 de janeiro de

2005, nos termos do artigo 1e da Lei ns 11.033/04, a tributaçäo de rendimentos destes títulos foi
alterada, sendo estabelecidas alíquotas regressivas diversas em razão do tempo de aplicação dos
recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo
IRRF às alíquotas de (il 22,5% (vinte e dois e meio por cento) quando os investimentos forem
realizados com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% (vinle por cento) quando os
investimentos forem realizados com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e
sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete e meio por cento) quando os investimentos forem realizados
com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15%
(quinze por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721 (setecentos
e vinte e um) dias. Estes prazos de aplicação são contados da data em que o investidor efetuou o

investimento, até a data do resgate (artigo L" da Lei ne 11.033/04 e artigo 65 da Lei ne 8.981/95).
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de
capital na alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas físicas a partir de 01 de janeiro de
2005, fica isenta do imposto sobre a renda (na fonte e na declaração de ajuste anual)
independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital estarão
sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores pessoa física ou pessoa jurídica, no
que se refere à tributação de ganhos de capital.
38
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Os investidores profissionais como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e

rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o impostç não é compensável. As
entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF a
qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei ne 9.532197, em seu arligo 12,
parágrafo 1', estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicaçöes
financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força de
ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederaçäo Nacional da Saúde.
O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou realé
considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada período
de apuração.

A partir de 01 de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada
lndividual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá
dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado'
Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada
por instituiçöes financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência
complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos),
sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento do imposto.
Em relaçäo aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra
geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos

residentes no país. por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e
ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o País, de acordo
com as normas do Conselho Monetário Nacional, Resolução CMN n'4373. Nesta hipótese, os
rendimentos e ganhos auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, à alíquota de L5% (quinze por cento). Em relação aos investimentos oriundos de
países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a20% (vinte por cento),
ou ainda que oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua
titularidade, em qualquer situação há incidência do imposto de re'nda à alíquota de25% (vinte e
cinco por cento).

(ii)toF:
As liquidaçöes de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso e
retorno de recursos no e do país destinados à aplicação em certif¡cados de recebíveis imobiliários,
pode ser
estão sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota zero. No entanto, a alíquota do IOF/Câmbio
(vinte e cinco
alterada a qualquer momento pela Presidência da República, até o máximo de25%

I
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por cento)
Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos, com
alíquota máxima de !,5ÿo(um inteiro e cinco décimos por cento), cujo fato gerador será a aquisição,
cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Regra
geral, para as operações cujo resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de 30 (trinta)
dias contados da data de sua aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos. Entretanto, em caso de
resgate, cessäo ou repactuação de certif¡cados de recebíveis imobiliários em prazo inferior a 30
(trinta) dias, o IOF/Títulos incide à alíquota de I% (um inteiro por cento) ao dia sobre o valor do
resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo,
para
consoante tabela prevista em regulamentação. A alíquota do IOF/Títulos pode ser aumentada
até t,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia, por meio de decreto presidencial.
Nas operaçöes com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na 83, a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou

jurídicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada através do próprio
sistema.

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

IRRF.

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

A

(iii) Contribuição oo Programo de tntegração Sociol

-

PtS

e pqra o Finonciomento do Seguridode

Sociol-COFINS

A contribuição ao plS e à COFINS incidem sobre o valor total das receitas auferidas no mês das
pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas
auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada
para tais receitas.
No tocante à contribuição ao PlS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei ne t0'637/02,
desde 01 de dezembro de 2002: (i) a alíquota foielevada para !,65/o (um inteiro e sessenta e cinco

e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo

centésimos por cento);

sentido, houve a alteração da sistemática da tributação da COFINS, pois de acordo com a Medida
provisória ne 1"35, convertida na Lei ne l-0.833/03, desde Ol- de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi
pode
elevada para7,6/o (sete inteiros e seis décimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado
junto a pessoas jurídicas
ser compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos

\
r-

(

DocS - 10834783v1

brasileiras.
A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários
aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para

os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estão
sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto ne 5.442/05,

até 30 de junho de 2015. A partir de Ls de julho de 2015, entra em vigor o Decreto 8.426 de ls de
abrilde 20L5, que revogou o Decreto ne5.442105, ficando restabelecidas para O,65yo, em relação
para a COFINS as alíquotas incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas
Pessoas Jurídicas sujeitas ou parcialmente sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, de tais

ao PIS e

4%o,

contribuições.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui
receita financeira, porém, não estäo sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação do
parágrafo 1e do artigo 3e da Lei ne9.778/98 pela Lei ne 7t.941/09, revogado em decorrência da
anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF,

importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como ativ¡dade principal a
exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades
assemelhadas, a remuneraçäo 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
tributaçäo pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica
É

que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos
referidos tributos.
O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o 25s (vigésimo quinto) dia

do mês subsequente ao de recebimento da referida receita pelo lnvestidor em geral, ou até o 20e
(vigésimo) dia do mês subsequente no caso das instituiçöes financeiras e entidades assemelhadas.
Sem prejuízo do disposto acima, caso os CRI atendam ao disposto na Lei n"
reduzida a zero a alíquota:

!2.43I/Ll,

fícará

(a) do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do

parágrafo 2" do artigo 81 da Lei no 8.98t/95, produzidos pelos certificados de recebíveis
imobiliários, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou
domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima
inferior a 2O%(vinte por cento), e

41
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(b)do IOF/Câmbio

CLÁUSULA DEZOITO . PUBLICIDADE

18.1.

Todas as publicações no âmbito da Emissão serão realizadas de acordo com a política de

publicação de Ato e Fato Relevante da Emissora.
CLÁUSUtA DEZENoVE - DIsPosIcöEs GERAIS

19.1.

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos titulares dos CRI em razão
de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

t9,2.

O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável,

obrigando as partes por si e seus sucessores.

19.3.

Todas as alterações do presente Termo de Securitização, somente serão válidas se
realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares dos CRl, observados o
quórum previsto neste Termo de Securitização, e (ii) pela Emissora.
19.3.1. As Partes concordam que o presente Termo de Securitização, assim como os demais
Documentos da Emissão poderão ser alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação dos

Titulares do CRl, sempre que e somente (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da
necessídade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou
exigências da CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja

ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; (iii) das alterações a quaisquer Documentos da
Emissão já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Emissão ou
ainda (iv) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão
social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional
para os Titulares do CRl.

19,4.

Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitização venha a ser julgada ilegal,

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
a substituir a disposição afetada por outra que, na medida

comprometendo-se as partes, em boa-fé,
do possível, produza o mesmo efeito.

19.5. O Agente

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

19.6. O Agente Fiduciário não fará qualquer juízo sobre a orientação

acerca de qualquerfato da
que
emissão
seja de competência de definição pelos Titulares dos CRl, comprometendo-se tão
somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares dos
CRl. 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 CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução
CVM ns 583/L6, e dos artigos aplicáveis da Lei ne 6.404/76, estando este isento, sob qualquer forma

ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da

legislação

aplicável.

L9.7. 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 pela Emissora das obrigaçöes assumidas neste instrumento,
somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI reunidos em
assembleia geral.
CLÁUSUTA

VINTE. DAS NOTIFICACÕES

20.t.

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 de Securitizaçäo.
Para a EMISSORA:
HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima ne2.894, Conjunto 52,

Itaim Bibi, São Paulo- SP, CEP 01451-902
At.: Sr. Marcos Ribeiro do Valle ou Gerência de Backoffice
Correio eletrônico: mrvalle@habitasec.com.br e monitoramento@habitasec.com.br
Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:
Pentágono S.A. DTVM
Avenida das Américas, ne 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

-

RJ, CEP

22640-tO2

At.: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro / Karolina Vangelotti
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br
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2O.2, As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas com "aviso

de

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços
mencionados neste Termo de Securitização, bem como e-mail, as quais serão consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo
(recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços
acima deverá ser comunicada à outra Parte por aquela que tiver seu endereço alterado, sob pena
de se considerar realizada a intimação não realizada por mudança de endereço que não tenha sido
comunicada.
RES DE

21.L, O investimento

em Certificados de Recebíveis lmobiliários envolve uma série de riscos que

deverão ser observados pelos potenciais investidores dessa espécie de valor mobiliário. Esses riscos

envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre
outros, que se relacionam à Emíssora, à Devedora e aos Avalistas da Emissão e aos próprios CRl.
Assim, recomenda-se que os potenciais investidores leiam cuidadosamente todas as informações

que estão descritas neste Termo de Securitização, bem como consultem seus consultores de
investimentos e outros profissionais que julguem necessários antes de tomar uma decisão de
investimento.

de insuficìência dos recursos que compõem o Potrimônio Seporado poderá ofetar d
capocidade da EMISSORA de honrdr suas obrigações decorrentes dos CRt
RÍsco

Os CRI são lastreados na CCl, representativas da totalidade dos Créditos lmobiliários decorrentes
da CCB que, por sua vez, será paga pela Hesa, na qualidade de Emitente da CCB.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI de montantes devidos conforme
o Termo de Securitização depende do pagamento tempestivo e completo por parte da Hesa e dos

Avalistas. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Hesa ou dos
Avalistas poderá afetar negativamente a sua capacidade de pagamento e o cumprimento das
obrigações do Patrimônio Separado no que tange ao pagamento dos CRI pela Emissora.
Ríscos

relativos à descontinuÍdode de pagdmento dos

CRI

As fontes de recursos da Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem dos

pagamentos dos Créditos lmobiliários. Os pagamentos de tais obrigações podem ocorrer
posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos CRl, podendo
causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl.

Após o recebimento dos referidos recursos, da totalidade do Fundo de Reserva e, se for o caso,
depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos
Créditos lmobiliários, bem como para a excussão das Garantias, caso o valor recebido não seja

ì
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suficiente para saldar os CRl, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para
efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores.
Risco de ocorrêncio de eventos que possom ensejdr o

inadimplemento ou determinar a tíquidação

ou amortizøção dos Créditos lmobiliários

A ocorrência de

Eventos de Vencimento Antecipado dos Créditos lmobiliários importará no
vencimento antecipado dos CRl, resultando em alteração da expectativa de investimento dos
Titulares dos CRl. Adicionalmente, a tal situação poderá resultar em dificuldades de
reinvestimentos por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRl.

os créditos ImobilÍários poderão ser objeto de dmortizoção extraordÍnária
Na ocorrência das hipóteses de amortização extraordinária parcial ou total previstas no presente

Termo de Securitização, o Titular de CRI receberá antecipadamente, total ou parcialmente, a
amortizaçäo de seu investimento podendo ter frustrada sua expectativa de prazo e montante final
de rendimentos auferidos. Neste caso, o Titular de CRI deixa de receber a rentabilidade que estes
CRI hipoteticamente poderiam lhe proporcionar, caso não tivessem sido pré-pagos.
Adicionalmente, a efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimentos por parte do Titular de CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRl.
Riscos reldtivos à execução das Gorontids

A

impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Créditos lmobiliários poderá levar à
necessidade de execução das Garantias. Não é possível assegurar que as Garantias serão
executadas de forma célere e em valor suficiente, caso necessário, de forma a garantir o pagamento
integral e tempestivo dos CRl.
O Aval poderá ser afetado pela eventual insolvência ou incapacidade de pagamento dos Avalistas.

O Fundo de Reserva, por sua vez, pode não ser suficiente para garantir o pagamento tempestivo e
total dos CRl.
Com relação à Alienação Fiduciária de lmóveis, é possível que seus respectivos procedimentos de

execução possam ter custo elevado (em razão de custos com advogados, procedimentos de
publicação de editais, custos judiciais para propositura e acompanhamento de procedimento
arbitral e/ou de ações judiciais, entre outros) ou tenha seu prazo estendido de forma excessiva (em
razäo, por exemplo, de eventuais questionamentos relacionados à legalidade do procedimento, da
dificuldade de intimação da Hesa e/ou Avalistas - não alienação de bens em leilão, entre outros).
Assim, o atraso na excussão das Garantias e/ou a não alienação em leilão dos lmóveis Garantia

objeto da Alienação Fiduciária poderão representar perda financeira aos titulares dos

CRl,

relativamente não apenas à frustração da percepção da remuneração contratada, mas também

à
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incidência de custos adicionais
Ausêncid de coobrigação da EMISSORA

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares dos CRl, não conta com qualquer
garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos
investidores dos montantes devidos depende exclusivamente do adimplemento dos Créditos
lmobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos CRl.
Riscos FÍnonceiros

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização no

(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.
mercado brasileiro:

Quórum de delíberação
As deliberaçöes a serem tomadas em assembleia são aprovadas pelo quórum estabelecido nesse

instrumento, a ausência de quórum para a deliberaçäo de matérias específicas, especialmente para
algumas hipóteses de vencimento antecipado, poderá resultar na impossilidade de definição da
matéria objeto da ordem do dia, dentre elas a decretaçäo do vencimento antecipado. O titular de
pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar decisöes da maioria, ainda que manifeste

voto desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do
cRr.

Baixø lÍquidez no mercddo secundárío
O mercado secundário de Certificados de Recebíveis lmobiliários 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 investidores que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades para
negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI
até o seu vencimento.
Rísco de existência de credores

privilegiados

A MP ne 2.158-35/01,, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "os normos que estobeleçom

o ofetoção ou o seporoção, o quolquer título, de potrimônio de pessoa física ou jurídico

não

produzem efeitos com relação aos débitos de notureza fiscal, previdenciória ou trabalhisto, em
especial quonto ùs gorantios e aos privilégios que lhes sõo atribuídos". Ademais, em seu parágrafo
único, ela prevê que "desto forma permonecem respondendo pelos débitos oli referidos o totolidode

\
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dos bens e das rendos do sujeito possivo, seu espólio ou suo mosso folido, inclusive os que tenhom
sido objeto de separoção ou ofetoçõo"

.

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes, não
obstante serem objeto do Patr¡mônio 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 CRl, de forma privilegiada, sobre o produto
de realização dos Créditos lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos
lmobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento
daqueles credores.
Risco

legal

Não obstante

a legalidade e regularidade dos demais Documentos da Emissão, não pode ser

afastada a hipótese de que decisões judiciais futuras serem contrárias ao disposto nos Documentos

da Emissão.

Além disso, toda a estrutura de emissão e remuneração dos CRl, a vinculação dos Créditos
lmobiliários e a constituição das Garantias foram realizadas com base em disposições legais
vigentes atualmente. Dessa forma, eventuais restrições de natureza legal ou regulatória, que
possam vir a ser editadas podem afetar adversamente a validade da constituição da Emissão ou dos

Créditos lmobiliários, podendo gerar perda do capital investido pelos titulares de CRl.
Risco em

função dø dispensa de registro dø olerta dos

CRI

na CVM

A oferta dos CRl, a ser realizada nos termos da lnstrução CVM ne 476/09, está automaticamente
dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas pela Emissora e pelo
Coordenador Líder não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.
Manutenção do registro de companhia obertd
A atuaçäo da Emissora como securitizadora de créditos imobiliários depende da manutenção de
seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a
Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à companhia aberta, sua
autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões de
Risco de

CRl.

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

\
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considera um conjunto de fatores e obrigaçöes 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 CRl, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em
razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.
Efeitos da elevdção súbito dd taxa de juros
A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos investidores por títulos e valores
mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis

inferiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos
CRI pode ser afetada desfavoravelmente.
Alterações na legísløção tributáriø øplicável dos
podem aletar o rendÍmento dos CRl.

CRI

ou no ¡nterpretøção das normos tributárÍds

Atualmente, os rendimentos gerados pela aplicação em certificados de recebíveis imobiliários por
pessoas físicas säo isentos de imposto de renda, por força do artigo 3', inciso ll, da Lei n" 11".033/04,
isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Além disso, também não há

uniformidade na interpretação quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes da
alienação desses valores mobiliários no mercado secundário. Existem pelo menos duas
interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre
o valor de alienação e o valor da aplicação do certificado de recebível imobiliário, quais sejam (i) a
de que os ganhos decorrentes da alienação desse estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais

como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas no
artigo L" da Lei n 1,1,.033/04; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação do certificado de
recebível imobiliário são tributados como ganhos líquidos nos termos do artigo 52,52", da Lei
n" 8.383/91, com a redação dada pelo artigo 2' da Lei n'8.850/94, sujeitos, portanto, ao imposto
de renda a ser recolhido pelo vendedor até o último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração
do ganho, à alíquota de 15% (quinze por cento) estabelecida pelo inciso ll do caput do artigo 2'da
Lei n" IL.O33/O4. Tampouco há jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no
recolhimento do imposto de renda devido podem ser passíveis de sançäo pela Secretaria da Receita
Federal. Além disso, eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima
mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os certificados
de recebíveis imobiliários, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades governamentais aplicável às
operações de securitização em geral poderão afetar negativamente o rendimento líquido do
para seus titulares.

CRI

Limitação do Escopo da Due Dílígence lmóveÍs Gqrontio

A auditoria jurídica conduzida pelo escritório de advocacia Viseu Advogados foi realizada em
30.L1.2018, em relação aos imóveis matriculados sob o ns 48.37'J. e 48.372 ("lmóveis Lorena"), nos

termos contratados pela Devedora ("DD lmóveis Lorena").

)
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Conforme apontamento realizado no Relatório de Auditoria DD Lorena, não foram disponibilizadas
ao escritório a certidão de desapropriação relacionada aos referido bens.

foi objeto de auditoria pelo assessor legal da Operação e se limitou a análise
dos seguintes documentos: (i) Certidão de matrícula atualizada e de propriedade de filiação
vintenária da matrícula do imóvel; (ii) Títulos de propriedade do bem lmóvel, ou de promessa,
irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta; (iii)
Notificação de lançamento do lmposto Predial e Territorial Urbano ("IPTU") do presente exercício
ou certidão de dados cadastrais na qual contenha os dados do lmóvel (proprietário, endereço, área
de terreno, área construída, número de contribuinte); (iv) Comprovantes de pagamentos das

Já o lmóvel Aclimação

parcelas do IPTU do presente exercício; (v) Certidão de Débitos e de Tributos lmobiliários, inscritos

Dívida Ativa, expedida pela Prefeitura do local do lmóvel; (vi) Alvará de
Funcionamento, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o Auto de Verificação de
Segurança; e (vii) CND/INSS da obra, caso a certidão não esteja registrada na matrícula

e não inscritos na

Conforme o relatório, elaborado pelo assessor legal da Operação, não foi identificado pelo assessor
legal fatos ou situações que pudessem inviabilizar absolutamente a Emissão, contudo, foram
formuladas observações e ressalvas no referido relatório, que poderão, eventualmente, impactar,
de forma mais ou menos relevante a presente Emissão e há o risco de que fatos, informaçöes ou
documentos que não tenham sido levados ao conhecimento e à análise do assessor legal, bem
como fatos supervenientes, afetem negativamente os CRl.
E,

por fim, ressalta-se que os lmóveis Haddock Lobo não foram objeto de auditoria, neste momento

LÍmitdção do Escopo do Due Diligence Devedora, Avalistos e Fíducìantes
No tocante à Devedora,aos Avalistas e aos Fiduciantes, a diligência jurídica realizada pelo assessor

legal da Operação se limitou à análise das seguintes certidões ("Due Dilisence"): (i) Certidöes dos
Tabeliöes de Protesto de Letras e Títulos das Comarcas do domicílio/sede da empresa e das suas

filiais e do local do imóvel (abrangendo o período de 5 anos); (ii) Certidäo de Distribuição Cível em
geral, incluindo Falência e Execuções Fiscais das Comarcas do domicílio/sede da empresa e das suas
filiais e do local do lmóvel (abrangendo o período de 20 anos); (iii) Certidão de Distribuição Criminal
e Execuções Criminais das Comarcas do domicílio/sede da empresa e das suas filiais e do local do
lmóvel (abrangendo o período de 20 anos); (iv) Certidão de Distribuição da Justiça Federal da Seção
correspondente ao domicílio/sede da empresa e das suas filiais e ao local do lmóvel (abrangendo o
período de 20 anos); (v) Certidão de Distribuição dos Feitos Trabalhistas de 1e Grau nos Municípios
(TRT da Região) do domicílio/sede da empresa e das suas filiais e do local do lmóvel (abrangendo o
período de 20 anos); (vi) Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do

Trabalho; (vii) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dfvida Ativa da; e (viii)
Certidão de Débitos Tributários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Governo do Estado do domicílio/sede da empresa e das suas filiais e do local do lmóvel.

{-

(
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para Devedora e Avalistas pessoas jurídicas, foram avaliados ainda os seguintes documentos: (x)
no
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; (xi)Comprovante de inscrição e de situação cadastral
CNpJ; (xii) Certidão simplificada ou de inteiro teor, conforme o caso, expedida pela Junta Comercial
(xiii)
competente ou, se for o caso, pelo Cartório de Reg¡stro Civil de Pessoas Jurídicas competente;

Contrato ou Estatuto Social, consolidado e suas alterações posteriores e última eleição dos
representantes legais da sociedade; (xiv) Ata de autorização para constituição da garantia
devidamente registrada, se necessário; e (xv) Cópias dos acordos de acionistas ou quotistas da
Sociedade, quando aPlicável.
para Avalistas pessoa física, foram avaliados os seguintes documentos: (xvi) Cópia dos documentos

pessoais (RG e CpF); (xvii)Cópia do comprovante de domicílio; (xviii) Comprovante de estado civil;
(xix) Certidão da Associação Comercial, Junta Comercial ou extrato da Receita Federal, constando a

existência ou não de empresas na qual o vendedor/proprietário figure como sócio. Caso o
vendedor/proprietário figure como sócio de alguma empresa, apresentar, em nome da empresa,
as certidões indicadas nos itens 1- a 10 acima.
Não foi identificado pelo assessor legal fatos ou situações que pudessem inviabilizar absolutamente
que poderão,
a Emissão, contudo, foram formuladas observações e ressalvas no referido relatório,
impactar, de forma mais ou menos relevante a presente Emissão e há o risco de

eventualmente,
que fatos, informações ou documentos que não tenham sido levados ao conhecimento e à análise
do assessor legal, bem como fatos supervenientes, afetem negativamente os CRI'
Rísco

de não Constituicão da GarantÍd da Alienoções FÍducìários de lmóveis

até
A Alienação Fiduciária Lorena A e Aclimação ainda não se encontram totalmente constituídas,
deste Termo, tendo-se em vista que ainda não foram registradas perante o

a data de assinatura
competente registro de imóveis.

Contrato de Cessão, a liberação (i) da primeira parcela dos recursos
decorrentes da CCB à Devedora, será realizada, dentre outras condições, mediante a apresentaçäo
da prenotação dos registros da Alienação Fiduciária do lmóvel Lorena A e da Alienação Fiduciária
Aclimação perante os Regitros de lmóveis competentes, e (ii) da segunda parcela, dentre outras

Conforme previsto na

CCB e no

lmóvel
condições, mediante a apresentação da prenotação do registro da Alienação Fiduciária do
o
efetivo
Lorena B perante os Regitros de lmóveis competente, sendo certo que, caso não ocorra
registro, dentro do prazo prev¡sto na ccB restará configurado um Evento de vencimento
Antecipado.
Lorena
Ainda, em relação à Alienação Fiduciária Haddock Lobo e à Alienação Fiduciária do lmóvel
de
B, ainda se encontram pendentes, nesta data, a formalização dos respectivos contratos

e registo dos
alienação fiduciária, uma vez que a celebração dos mesmos depende da escrituração
matrículas,
respectivos atos de transferência da propriedade de tais imóveis à Hesa nas respectivas
de forma
de tal sorte que a propriedade da Hesa em relação à tais imóveis não foi comprovada,
pretérita, e, até o
completa. Considerando a celebração de escrituras de compra e venda em data

I
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momento, não transcritas nas respectivas matrículas, não é possível afirmar a inexistência de atos
posteriores que não puderam ainda ser refletidos em tais matrículas. Caso não ocorra o efetivo
registro das referidas alienações fiduciárias, dentro do prazo previsto na CCB restará configurado
um Evento de Vencimento Antecipado.
Dessa forma, existe

o

risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa

constituição das referidas garantias.
RÍsco ReløtÍvo à lnsufícÍênciq do Avol
Não obstante a solicitação da declaração de imposto de renda dos Avalistas pelo Agente Fiduciário,
os mesmos não foram disponibilizados pelas partes. Desta forma, não há conhecimento acerca da

composição patrimonial dos Avalistas, não tendo sido possível analisar a suficiência da garantia
fidejussória.

RÍsco de

não Constituícão do Gardntìa dd Alíendções FiducÍários de Cotqs

Os Contratos Sociais da Hesa 187 e da Hesa 152 para refletir a Alienação Fiduciária de Cotas,
conforme previsto na Cláusula 6.L dos Contratos de Alienação Fiduciária de Cotas Hesa l'87 / 152,
ainda se econtram, nesta data, pendentes alteração e de arquivamento perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo.

Deste modo, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa
constituição da referida garantia.
Ainda, conforme previsto nos Documentos da Operação, referida garantia possui caráter transitório
e, portanto, em eventualevento de inadimplência poderão não se encontrarvigentes'
Rísco do Comodato nos Imóveis Lorena

Conforme informado na DD lmóveis, foram formalizados contratos de comodato, através dos quais
a Hesa 187 deu em comodato os lmóveis Lorena às empresas R.M lnvestimentos Ltda' (CNPJ n'
63.057¡.60/000L-97) e Alcaçuz - indústria e Comércio de Roupas e Acessórios EIRELI (CNPJ n.
S4.4gg.O}2/OOO1-90). Deste modo, em uma eventualexecução da Alienação Fiduciária de lmóvel,
a ocupação dos imóveis pelas comodantes poderá atrasar

e/ou dificultar o processo excussão de

referida garantia.
Risco ReldtÍvo à Atienação Fiduciário constituída sobre diversos imóveìs,

A Alienação Fiduciária garantia da Emissão será constituída sobre diversos imóveis. Sendo assim, a

excussão da Alienação Fiduciária de lmóvel poderá ser limitada na medida em que, considerando
cada um dos Contratos de Alienação Fiduciária isoladamente, a excussão de todos os imóveis

(
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agrupados em cada contrato tenha que ser feita para evitar a aplicação da quitação automática de
que trata o S 5e do artigo 27 daLeig.51,4lg7, sem prejuízo da renúncia ao 5 5s do artigo 27 da Lei
g.SL4/g7 conforme previsto nos instrumentos de alienação fuduciária de imóveis'
Em que pese as partes resolverem expressamente afastar a aplicação da quitação automática de

que trata o 5 5s do artigo 27 daLeig.5L4lg7, conforme previsto nos instrumentos de Alienação
Fiduciária, não se pode afirmar que referida renúncia será observada no âmbito judicial'
Risco Retativo

èt

AlÍenação FiducÍária constituído sobre os lmóveís gorontíd,

Ressalta-se que os valores atribuídos aos lmóveis Garantia, previstos nos Documentos da Operação,
não foram objeto de laudos de avaliação, confeccionados por empresa especializada para este fim,

sendo referidos valores, obtidos da seguinte forma:

(i) lmóvel Lorena A - RS 13.251.384,00 (treze milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e
oitenta e quatro reais), valor este obtido mediante a aplicação da taxa de 80% (oitenta por cento)
sobre o valor de aquisição do referido imóvel à época, qual seja, RS 16.564'230,00 (dezesseis
milhões quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e trinta reais), disposto na respectiva
escritura de compra e venda, datada de 28.t1.2OI8;

(ii) tmóvel Lorena B - RS 12.287.303,96 (doze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e
três reais e noventa e seis centavos), valor este obtido mediante a aplicação da taxa de 80% (oitenta
por cento) sobre o valor de aquisição do referido imóvel à época, qual seja, RS 15.359'L29,95
(quinze milhões trezentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco
centavos), disposto na respectiva escritura de compra e venda, datada de 28.11.2018;
(iii) tmóvel Haddock Lobo - RS 5.338.000,00 (cinco milhões e trezentos e trinta e oito mil reais),
valoresteobtidomedianteaaplicaçãodataxa de20%(vinteporcento)sobreovalordoreferido
imóvel informado no instrumento particular de promessa de compra e venda, datado de
I4.It.2OtB,qual seja, RS 26.960.000,00 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta mil reais); e
(iv) lmóvel Aclimação - RS 7.703.334,04 (sete milhões, setecentos e três mil, trezentos e trinta e
quatro reais e quatro centavos), valor este obtido mediante a aplicação da taxa deTO% (setenta
por cento) sobre o valor de aquisiçäo do referido imóvel à época, qual seja, R$ 11.004.762,92 (onze
milhões, quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), disposto nas
respectivas escrituras de compra e venda, datadas de 06/Ll/2Ota e 09/OS/2OIa'
Risco

de decretoção de vencimento ontecÍpddo de ouÛos Ínstrumentos linonceÍros celebrados

pela Devedorq e Avølistas

Avalistas celebraram diversos instrumentos financeiros. Eventuais
inadimplementos desses instrumentos poderão acarretar a decisão dos credores desses
por
instrumentos financeiros de declarar o vencimento antecipado das dívidas representadas
referidos ¡nstrumentos, o que pode resultar no vencimento antecipado de outros instrumentos

A

Devedora

e as
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financeiros de que a Devedora e as Avalistas são partes e os ativos ou fluxo de caixa da Devedora e
das Avalistas podem nâo ser suficientes para pagar integralmente o saldo devedor das obrigações
nessas hipóteses, o que pode afetar adversamente e de forma relevante sua condição financeira.
Rísco de

A

inodimplemento dos parcelomentos fÍscois celebrados pela Devedora e Avolistas

Devedora

e as Avalistas celebraram diversos parcelamentos fiscais de tributos federais

e

municipais. Eventuais inadimplementos desses instrumentos resultarão no vencimento antecipado
da dívida fiscal da Devedora e/ou das Avalistas fluxo de caixa ou ativos podem não ser suficientes
para pagar integralmente o saldo devedor das obrigações nessas hipóteses, o que pode afetar
adversamente e de forma relevante sua condição financeira. Caso a Devedora e as Avalistas não
possuam recursos ou patrímônio suficiente para fazer frente à dívida fiscal vencida e não paga,
poderá ser alegada a fraude contra credores e desconsiderada a alienação fiduciária constituída
sobre os lmóveis Garantia.

Diante de qualquer intercorrência com os Avalistas pessoas físicas, não haverá qualquer
substituição e/ou reposição.
Atividddes de desenvolvimento e construção de novos empreendímentos imobitiárÍos podem
sujeitdr a Devedora o riscos associados d esse tipo de atividdde.
As atividades de desenvolvimento e construção de novos empreendimentos imobiliários podem
sujeitar a Devedora a riscos decorrentes destas atividades, ou seja, eventos de ordem trabalhista,

previdenciária, ambiental, dano patrimonial a terceiros, dentre outros, além da demora no retorno
do investimento realizado. Caso qualquer um dos eventos acima venha a ocorrer¿ a construção das
propriedades poderá afetar adversamente e de forma relevante a condição financeira da Devedora.

As propríedades adquirídos e ds atividddes de construção podem expor a Devedora a rÍscos
dmbientdis e, por consequência, podem dletør adversdmente os seus resultødos operocionaÍs.
A aquisição de novas propriedades e as atividades de construção que podem ser realizadas com os

recursos da CCB ou mesmo recursos próprios da Devedora podem sujeitar a Devedora a diversas
obrigações, inclusive de caráter ambiental. As despesas operacionais podem ser maiores do que as

estimadas devido aos custos relativos ao cumprimento das leis e regulamentações ambientais
existentes e futuras. Adicionalmente, de acordo com diversas leis federais e locais, bem como
resoluçöes e regulamentações, a Devedora pode ser considerads proprietáris ou operadors das
propriedades ou ter providenciado a remoção ou o tratamento de substâncias nocivas ou tóxicas.
Dessa forma,

a

Devedora podm ser responsável pelos custos de remoção ou tratamento de

determinadas substâncias nocivas em suas propriedades. A Devedora pode incorrer em tais custos,
os quais podem representar Efeito Adverso Relevante em seus resultados operacionais e em sua
condição financeira.
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ctÁusuLA vrNTE

E

Dots - clAsstFtcAcÃo DE Rtsco

22,L, Os CRI objeto desta Emissão não serão objeto de análise de classificaçäo de risco por Agência

de Rating, exclusivamente por ocasião da emissão, sendo dispensada a elaboração e atualização de
relatório de rating nos termos do parágrafo 7e do artigo 7e da lnstrução CVM ns 414/04.
CIÁUSULA VINTE E TRÊs

-

FoRo

23.1.

Fica eleito o

23.2.

Este instrumento é regido, material e processualmente, pelas leis da República Federativa

foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que se originarem
deste instrumento

do Brasil.
O presente Termo de Securitização é firmado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença

das 02 (duas) testemunhas abaixo.
São Paulo, 10 de janeiro de 2019.

[O restante do pógina

foi deixodo intencionolmente em bronco.]
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(

(Pógina de ossinaturas 7/3 do Termo de Securitização de Créditos lmobitiórios da 737s Série, da 7e

Emissõo do Habitosec Securitizodora 5.A., firmodo entre

a Hobitasec Securitizodoro 5,A,., no
quolidade de Emissora e Pentógono S.A. DTVM, na qualidade de Agente Fiduciário, em 70 de joneiro
de 2019)

},lARSO8

ÍII¡'IMTASGdSEUU RITIZADORA

o Faria Estracla

Ro.44.8s8.32$t

cPt s0s.200'41s07

cPF 045.294.04 7-8t
r^t 09.835.866'6'RJ

(
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(Pógino de ossinaturas 2/3 do Termo de Securitização de Créditos tmobitiórios da 737s Série, do 7s

Emissão da hobitasec Securitizadoro 5.A., firmado entre o Hobitasec Securitizadoro 5.A.., no
quolidade de Emissora e Pentógono S.A. DTVM, na qualidode de Agente Fiduciário, em 70 de janeiro
de 2019)

os

DTVM

(
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(Pógina de ossinoturos 3/3 do Termo de Securitização de Créditos tmobitiórios do

Emissão da habitosec Securitizadoro 5.A., firmado entre

ß7e

Série, do

lø

o

Hobitosec Securitizadoro 5.A.., na
quolidade de Emissora e Pentógono S.A. DTVM, na qualidode de Agente Fiduciório, em 70 de janeiro
de 2019)

Testemunha 1:

Testemunha 2:

(/,u b onn
Nome:

Nome:

ldentid

ldentidade:

cPF:'0"'ffiäImdoNasclmento
CpF:2ÿ5.19t.428-62

CPF:

f

IWn

-p--

CrilthrcTm
CFFI3t5,495.lt&40
RG:35.5ó2.189-7

(

p-
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ANEXO

I

DESCRTçÃO DOS CRÉD|TOS tMOB|UÁR|OS VTNCULADOS AO CRI
CEDENTE:

Família Paulista Companhia Hipotecária

DEVEDORA

Hesa 187 lnvestimentos lmobiliários Ltda.

TITULO:

A CCB.

VALOR TOTAL DO CREDITO

RS 33.000.00,00

DATA(S) DE VENCTMENTO

lndicadas no Anexo I da CCB.

DATA DE PAGAMENTO FINAL:

1.610t/2023

REMUNERAçÃO

por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros Dt de um
dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculada e divulgada, diariamente, pela 83 S.A, - Brasil
Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua
página na internet (http://www.b3.com.br) ("Taxa Dt"),
acrescida de sobretaxa de2,5Yo a.a. (dois inteiros e cinco
décimos por cento ao ano), base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis.

PERIODICIDADE E DATAS DE PAGAMENTO DE

lndicadas no Anexo I da CCB.

(trinta e oito milhões de reais).

1-00% (cem

REMUNERAçÃO:
MULTA:

Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento

de multa moratória de
ENCARGOS MORATÓRIOS:

(dois inteiros por cento)
sobre o valor em atraso, nos termos da CCB.
Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao pagamento
de juros moratórios de 1,00% (um inteiro por cento) ao
2,OOÿo

mês calculado pro rata die desde

a data do

inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sobre
o valor em atraso, nos termos da CCB.
GARANTIAS

O Aval, as Alienações Fiduciárias de lmóveis, as Alienações

Fiduciárias de Cotas (em caráter provisório) e o Fundo de
Reserva.

)

\

(

f/
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ANEXO II

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS CRI

Ne de Ordem

Datas de

Taxa de

Pagamento dos

Amortização

cRl

(rai)

Pagamento de
Juros

Emissão

1.010t/2019

t

0,0000%

Sim

2

2/2019
t8/03/2019

o,oooo%

Sim

3

t6/04/zote

0,0000%

Sim

4

16/0s/207e

0,0000%

Sim

5

1.8/06/20t9

o,0000%

Sim

6

t6/07

l2jte

0,0000%

Sim

7

t6/08/2ote

0,0000%

Sim

8

0,oooo%

Sim

9

17/os/2019
16/10/201s

o,ooo0%

Sim

L0

Is/tt/201s

o,ooooo/o

Sim

1,1

17/12/2019

0,0000%

Sim

1.2

0,0000%

Sim

13

t6/ou202o
t8/02/2020

0,0000%

Sim

L4

17/03/2020

o,oo00%

Sim

15

0,0000%

Sim

0,0000%

Sim

17

t6/04/2020
18/os/2020
16/06/2020

0,0000%

Sim

18

1.6/07

1.6

/2020
18/08/2020

0,0000%

Sim

19

0,0000%

Sim

20

t6l0s/2020

0,0000%

Sim

2t

1.6/L0/2020

0,0000%

Sim

22

17

/tt/2020

0,oooo%

Sim

23

t6/12/2020

o,oooo%

Sim

24

1.8/0t/2021.

0,0000%

Sim

25

t8102/2021

o,oooo%

Sim

26

0,0000%

Sim

27

t6/03/2021
1.6/04/202r

0,0000%

Sim

28

1.8/Os/202r

0,0000%

Sim

29

1.6/06/2021.

0,0000%

Sim

30

1.6/07

/202t

o,oooo%

Sim

31

17

/O8/202r

o,0000%

Sim

32

16/09/2021.

o,oooo%

Sim

33

18/to/2021.

0,0000%

Sim

34

t7/71./202L

o,oooo%

Sim

35

16/L2/202r

0,0000%

Sim

5e
I
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oooo%

Sim

37

18/ot/2022
t6l02/2022

0,0000%

Sim

38

1.6/03/2022

0,0000%

Sim

39

0,0000%

Sim

40

t9/04/2022
17/0s/2022

0,0000%

Sim

4t

1710612022

0,0000%

Sim

42

1.810712022

0,0000%

Sim

43

16108/2022

0,0000%

Sim

44

t6/09/2022

o,ooo0%

Sim

45

o,ooo0%

Sim

0,0000%

Sim

47

18/to/2022
17/17/2022
t6/12/2022

0,0000%

Sim

48

17/01./2023

100,0000%

Sim

36

46

(
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ANEXO III
DECLARAçÃO DA INSTITUIçÃO CUsTODIANTE PARA FINS DO PARÁGRAFO Ú¡¡lCO
DO ARTIGO 23 DA LEI N9 TO.93LIO4

pENTÁGoNo s.A. DtsrRtBUtDoRA

DE TíTULos E vAtoREs

MoBlLlÁRloS, sociedade anônima, com

sede na Cidade do Rio e Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 4.200, Bloco
08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.343.68210001-38,

nesseatorepresentadanaformadeseuEstatutoSocial(,,Pentágono,,ou,,@,,),
na qualidade de instituição custodiante da Escrituro Porticulor de Emissão de Cédula de Crédito
tmobitiório lntegrol sem Garantia Reol e com Garontia Fideiussório, sob a forma Escriturol
("Escritura de Emissão de CCl"), por meio da qual foi emitida a Cédula de Crédito lmobiliário, em
L0 de janeiro de 2019 ("çç!"), pela FAMíUA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, instituição
financeira com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, ne 63, CEP
1,1013-g03, inscrita no CNPJ sob o ne 53.t46.221,/OOO1-39 ("Eni,sso!'a"), representativa dos Créditos
lmobiliários decorrentes da Cédula de Crédito Bancário ("çç9"), emitida pela HESA 187

de Mogi das Cruzes, Estado de São
paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne l-.145, 15e andar, Jardim Armênia, CEP
08.780-500, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 29.235.635/0001-50, ÞECLARA, para os fins do parágrafo
único do artigo 23 da Lei ne 10.931/04, que mantém sob custódia a Escritura de Emissão de CCI e
que a CCI encontra-se exclusiva e devidamente vinculadas aos Certificados de Recebíveis
lmobiliários da 1"3 Emissão, L3Le Série ("Ç81" e "Operação", respectivamente) da Securitizadora,
TNVESTTMENTOS |MOB¡L|ÁRIOS LTDA., com sede na Cidade

servindo como lastro dos referidos CRl, conforme previsto no Termo de Securitizoção de Créditos
tmobitiários da Operação, firmado entre a Securitizadora e a Pentágono, na qualidade de Agente
Fiduciário, em l-0 de janeiro de 2019 ("Termo de SecuritizaÇã9"), tendo sido instituído, conforme
Cláusula Onze do Termo de Securitização, o regime fiduciário pela Emissora, conforme a Lei ne
g.51,4/97. O referido regime fiduciário se encontra registrado nesta lnstituição Custodiante, que
DECLARA, ainda,

que a Escritura de Emissão de CCI encontra-se custodiada nesta lnstituição

Custodiante, nos termos do artigo 18, parágrafo 4e, da Lei ne 10.93U04, e o Termo de Securitização
registrado, na forma do parágrafo único do artigo 23 da Lei ne 10.931/04.
São Paulo, L0 de janeiro de 2019.

PENTÁGONO S.A. DTVM

61.
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ANEXO IV

(A)
DECLARAçöES NA FORMA DO

lrEM 15 DO ANEXO lll

DA tNsrRUçÃo cvrvl Ne

rírulos

4l4lo4

vALoREs lvlogltlÁR¡os LTDA., instituição
financeira, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, ne 1OO, 5e andar, ltaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 03'75I.79410001-1-3, nesse ato

TERRA tNVEsnMENTos DtsrRtBUtDoRA oe

E

representada na forma de seu Contrato Social ("Coordenador Líder"), na qualidade de Coordenador
Líder da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da Lq Emissão,
l-31e Série ("OperaÇão"), em que a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São
paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima ne 2.894, Conjunto 52, ltaim Bib¡, CEP
na
O1,4SI-}OZ, inscrita no CNPJ/MF sob o ne Og.304.427|OOO1-58 ("Habitasec" ou "Ernj$era") atua
qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da Oferta e a PENTÁGONO S.A.
DtsTRtBUtDoRA DE TíTUtos E VALoRES MoB¡LlÁRloS, sociedade anônima, com sede na Cidade
do Rio e Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 4'200, Bloco 08, Ala B, Salas
303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 17.343'682/0001-38 ("Asente

302,
Fiduciário"), atua como Agente Fiduciário, nos termos da lnstrução CVM ne 4!4, de3O/t2/2004 e
da lnstrução CVM ns 476, de t6/Ot/2OOg, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em
conjunto com a Emissora e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação,
além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a
suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos
lmobiliários objeto da OPeração.
São Paulo, 10 de janeiro de 20L9

TERRA INVEsTIMENToS DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBITIÁRIOS ITDA.

ì

ßDocS - 10834783v1

ANEXO IV
(B)

lrEM 15 DO ANEXO lll
DA tNsrRUçÃo cvlvl Ne 4t4lo4

DECLARAçöES NA FORMA DO

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima ne 2.894, Conjunto 52, ltaim Bibi, CEP Ot45t-902, inscrita no
CNPJ/MF sob o ne 0g.304.42710001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social,
(,,Emissora"), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1s Emissão,
131e Série ("OperaÇão"), QU€ será objeto de oferta pública de distribuição, em que a TERRA
("Coordenador
TNVESTTMENTOS DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBIUÁRIOS LTDA.
HABTTASEC SECUR¡T|ZADORA S.4.,

Líder,,), atua como intermediário líder e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio e Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640102, inscrita no CNpJ/MF sob o ne 17.343.682/0001-33 ("AGENTE FIDUCIÁRIO"), atua como
ne
AGENTE FtDUCtÁRlO, nos termos da lnstrução CVM ne 41"4, de 3O/t2/2O04 e da lnstrução CVM
476,

de t6/Ot/2oog,

DECLARA, para

todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

Coordenador Líder e o AGENTE FIDUCIÁRIO, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além
de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência
das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da presente
Operação.
São Paulo, 10 de janeiro de 2019

(
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ANEXO IV

(c)
DECLARAçöES NA FORMA DO ITEM 1s DO ANEXO
DA lNsrRUçÃo

cvru

lll

Ne 414104

perurÁcoruo s.A. DtsrRtBUtDonR oe ríruLos E vALoREs MoBtLlÁnlos, sociedade anônima, com
Américas, ne 4'200, Bloco
sede na Cidade do Rio e Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
o ne 17 '343'682/0001-38'
08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-t02, inscrita no CNPJ/MF sob
na qualidade de
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("AGENTE FIDUCIÁRIO"),
Le Emissão, L31a Série da
AGENTE FtDUCtÁRto dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da
Paulo, Estado de são Paulo' na
HABTTASEC SECURITIZADORA S.A., com sede na cidade de são
inscrita no
Avenida Brigadeiro Faria Lima ne 2.894, Conjunto 52, ltaim Bibi, cEP 0L45L-902,
em que a
cNpJ/MF sob o ne 09.304.427/OOOI-58 ("E!0j95ãq" e "E¡nj!ÐIq", respectivamente)'
MoBlLlÁRlos LTDA., atua como
TERRA tNVEsnMENTos DtsrRtBUtDoRA DE TíTUtos E vALoREs
4I4/L2/2004 e da
intermediário líder (,,Coordenador Líder"), nos termos da lnstrução CVM ne
que verificou, em
lnstrução cvM ns 476, de t6/oL/2OOg, DECLARA, para todos os fins e efeitos,
vícios da operação,
conjunto com a Emissora e o coordenador Líder, a legalidade e a ausência de
a correção e a
além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência,
de Créditos
suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização
lmobiliários da presente Emissão.

São Paulo, 10 de janeiro de 201'9.

PENTÁGONO S.A. DTVM

(
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ANEXO V
EMISSöES AGENTE FIDUCIÁRIO

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

Remuneraçäo

le série da

certificado de recebíveis imobiliários da

1e emissão de

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs14.600.000,00
IGP-DI + t0,75ÿo a.a.

Quantidade
Data de Vencimento

L5.1O.2020
óvel

Garantias

d

cessa

ts

d

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

da
3?,4e e 5o séries da le emissão de certificado de recebíveis imo biliários
Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Remuneração

Rs52.107.365,36
IPCA + 9% a.a. (3a série); IPCA +

sene
série); 29 (4? série); 28 (5a série)

Quantidade

Lls

Data de Vencimento

1s.09 2021

Garantias

cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento

lnadimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

t5% a.a (4e série); IPCA + 'J't,0520% a.a'(54

( 3e

ga série da
Ha

);

.04.202

sen );

IO.2 023

le emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

bitasec Securitizadora S.A'

Rs11.0oo.oo0,o0

Taxa de Juros

IGP-M +L2,04L3%a.a

Quantidade

36

Data de Vencimento

28.O5.2022

Garantias

imóvel,
alienação fiduciária de cotas, promessa de alienação fidu ciária de
fiança e promessa de cessão fiduciária

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

!2?, lge e 14e séries da

La emissão de

certificado de recebíveis im obiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.
Rs50.513.474,29
IPCA + 8,75% a.a. (12? série); IPCA +

Taxa de Juros

a.a. (14e série)

Quantidade

L12,28 e 28 resPectivamente

t2% a'a' (13a série );

IPCA

+ 16,4515%
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Data de Vencimento

Garantias

15.IO.2027, 15.09 .2027 e

1 5.

06. 202 6 res pectiva m e nte

cessäo fiduciária de recebíveis e promessa de cessão fiduciária de

recebíveis em estoque

Enquadramento

lnadimplência Financeira

Série e Emissão

Lse, l-6e e 173 séries da l-e emissão de certificado de recebíveis imobiliários
da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs55.323.373,52

Taxa de Juros

IPCA + 9Yo a.a.,|PCA + t5% a.a. e IPCA + 19,2884% a.a. respectivamente

Quantidade

I07,33 e 24 respectivamente

Data de Vencimento

IO.tO.2O2I, I0.LO.2021 e L0.17.2021,

Garantias

cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de quotas

Enquadramento

lnadimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

res pe ctiva m e nte

l-8e e L9e Séries da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

Rs67.603.811,32

Taxa de Juros

IPCA + 6% a.a. e IPCA + 9,7966% a.a. respectivamente

Quantidade

178 e 44, respectivamente

Data de Vencimento

I0.O2.2024 e

Garantias

alienação fiduciária de imóvel e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

I0.tL2024, respectiva m ente

20a Série da 1a emissäo de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

Rs51.751.340,68

Taxa de Juros

IPCA + 6,95ÿo a.a.

Quantidade

170

Data de Vencimento

r0.12.2024

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis e fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

27? e22? Séries da Le emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

RsL2.436.1L6,68

Taxa de Juros

IGP-M + LO,3O% a.a. e IGP-M + 6,5Yo a.a.

Quantidade

39 (21? série); 4 (22ø sériel

Data de Vencimento

75.O5.202L

6-

I
DOCS - 10834783v1

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

23e e24a Série da 1a emissäo de certificado de recebíveis ímobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs125.000.000,00

Taxa de Juros

IPCA + 9,25% a.a. e IPCA + 1I,7602% a.a

Quantidade

29L (23? série); 125 (24e série)

Data de Vencimento

22.O3.2029

Garant¡as

alienação fiduciária de quotas

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

252 e 26a Séries da
Ha

la emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

bitasec Securitizadora S.A.

Rs17.638.792,05

Taxa de Juros

IGP-M +8ÿoa.a.

Quantidade

47 (25? série); 1L (26a série)

Data de Vencimento

75.t0.2022

Garantias

N/A

Enquadramento

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

Adimplência Financeira

27e Série da Le emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs36.965.252,00

Taxa de Juros

IPCA + 6,95/o a.a.

Quantidade

I23

Data de Vencimento

20.06.202s

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, fiança e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento

Adimplência

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

Fina nceira

294 e 30a Série da 1e emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs37.002.937,56

Taxa de Juros

IGP-M +7,SYoa.a

Quantidade

98 (29e série) 24 (30a série)

Data de Vencimento

06/09/2023

Garantias

cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóvel, alienação
fiduciária de ações

(-

(
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I

Enquadramento

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

lnadimplência Financeira

32q Série da 1e emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

Rs36.965.252,00

Taxa de Juros

IGP-M +7,5To a.a

Quantidade

r23

Data de Vencimento

20.06.2025

Garant¡as

alienação fiduciária de ações, alienação fiduciária de imóvel, fiança, cessão
fiduciária de recebíveis

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

33e e 34a Séries da 1q emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

R534.372.267,sI

Taxa de Juros

IGP-M +7,75Yo a.a.

Quantidade

91,

Data de Vencimento

LO.r2.2023

Garantias

N/A

Enquadramento

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

e 22 respectivamente

Adimplência Financeira

38q Série da Le emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs20.000.000,00

Taxa de Juros

IPCA + 8% a.a.

Quantidade

66

Data de Vencimento

05.L2.2017

Garantias

alienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de recebíveis e fiança

Enquadramento

lnadimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

52e Série da Le emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs39.160.773,99

Taxa de Juros

IGP-DI + 12,6825 a.a

Quantidade

r77

Data de Vencimento

ro.o5.2021

Garantias

hipoteca e fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira
(z

(

)
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(

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

56e Série da Le emissäo de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs6.930.647,04

Taxa de Juros

IGP-M + L5,39%o a.a.

Quantidade

t

Data de Vencimento

14.12.2021,

Garantias

cessão fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

62e Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
Rs7.771.520,50

Taxa de Juros

IPCA + t2% a.a

Quantidade

25

Data de Venc¡mento

L2.11.2022

Garantias

alienação fiduciária de açöes, cessão fiduciária de direitos creditórios

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

64e Série da 1e emissão certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs10.581.000,00

Taxa de Juros

IGP-M + t2% a.a

Quantidade

10.581

Data de Vencimento

L5,07.2024

Garantias

alienação fiduciária de cotas, fiança, hipoteca

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

67e Série da 1e emissão certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs28.600.000,00

Taxa de Juros

IPCA + L3,68%a.a.

Quantidade

2.860

Data de Vencimento

2r.04.2031

Garantias

cessão fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira

(I

r
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(

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

73e Série da Le emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Secu ritizadora S.A.
Rs40.000.000,00

Taxa de Juros

IPCA + 10,50% a.a

Quantidade

40.000

Data de Vencimento

0L.72.202r

Garantias

alienação fiduciária de quotas

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

77e e78z Séries da Le emissão certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão
Taxa de Juros

Rs70.000.000,00
LOO% da Taxa Dl + 2,3O%o a.a. (77e

série); tOO% da Taxa Dl + 3,50% a.a. (78e

série)

Quantidade

60.000 (77e série); 10.000 (78e série)

Data de Vencimento

27.03.2022

Garantias

alienação fiduciária de ações, cessäo fiduciária de direitos creditórios,
fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

80e Série da 1e emissão certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec

Securitizadora S.A.
Rs71.045.400,49

Taxa de Juros

IPCA + 6,50Yo a.a

Quantidade

70,518

Data de Vencimento

27.03.2027

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios,
fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

87e Série da 1e emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

Rs50.000.000,00

Taxa de Juros

100% da Taxa Dl + 4,75%o a.a

Quantidade

50

Data de Vencimento

07.o7.2027

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de quotas, cessão
fiduciária de direitos, fiança

(
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Enquadramento

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

Adimplência Financeira

9le Série da 1e emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Secu ritizadora S.A.
Rs60.000.000,00

Taxa de Juros

I00% da Taxa Dl + 7Yo a.a.

Quantidade

60.000

Data de Vencimento

24.O8.2020

Garant¡as

alienação fíduciária de imóvel, alienação fiduciária de ações, cessão
fiduciária de direitos creditórios e fiança

Enquadramento

lnadimplência Financeira

Série e Emissão

101a e 104a Séries da 1e emissão de certificado de recebíveis
imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão

Rs220.000.000,00

Taxa de Juros

I00% da Taxa Dl + t,3Yo a.a

Quantidade

220.OOO

Data de Vencimento

21,.L2.2032

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios e
fiança

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

1034 Série da La emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

RS 23.000.000,00

(vinte tres milhões)

Taxa de Juros

IGP-Dl + 7,7SYo a,a

Quantidade

23.000 (vinte três mil)

Data de Vencimento

20.06.2029

Garantias

alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

116e Série da Le emissäo de certificado de recebíveis imobiliários da
Ha

bitasec Securitizadora S.A.

RS 26.500.000,00

(vinte seis milhoes e quinhentos mil)

Taxa de Juros

IOOo/oTaxa Dl + 6,34Yo a.a.

Quantidade

26.500 (vinte seis mil e quinhentos)

Data de Vencimento

22.10.2028

(
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Garantias

Cessäo Fiduciára de Direitos Creditórios; Alienação Fiduiária de Bem
lmóvel; Alienação Fiduciária de Cotas.

Enquadramento

Adimplência Financeira

Série e Emissão

Valor Total da
Emissão

118e e 128a Série da 13 emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.
RS 35.000,000,00

(trinta e cinco milhöes de reais)

Taxa de Juros

IPCA + 8,15% a.a. (118e série); 1,OO% da Taxa Dl + 1,35%o a.a. (128a série)

Quantidade

35.000 (trinta e cinco mil)

Data de Vencimento

06.12.2033 (118e série); 07.12.2027 (128e série)

Garantias

Alienação Fiduciária de Ações ldeais; Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios; Aval.

Enquadramento

Adimplência Financeira
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