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TERMO DE SECURTÍZAçÂO DE CRÉD|TOS TMOBTUÁRIOS

Pelo presente instrumento particular, na qualidade de emissora dos CRI (conforme definido abaixo):

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações com registro de companhia securitizâdora

perante a Comissão de Valores Mobiliários ("Cv'N!"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de são

Paulo, na Avenida BrigadeiÍo Faria Lima, ne 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEP 01451-902, inscrita no

Cadastro Nacional da Pêssoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o

np 09.304.427 /OOO1-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("E!qi§§gle" ou

"Securitizadora"); e

Na oualidade de aeente fiduciário nomeado nos te o artd tEo 10e da Lei n,e 9.514 e da lnstrucão CvM n.9

583:

[. PENTÁGoNo s.A. D|ÍR|BU|DORA DE TÍTULOS E vAtoREs MoutlÁRlos, instituição financeira com

sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.e 4.200, Bloco

08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-L02, inscrita no CNPJ/ME sob o ne

17.343.682/O0Ot-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Aeg!]!Cljd-UgÉ-f!9");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente lermo de Securitízoção de Créditos

lmobilióríos ("Termo de Sêcuritizacão"), para vincular os Créditos lmobiliários aos Certificados dê Recebíveis

lmobiliários da 1333 Série da 1Ê Emissão da Habitasec Emissora S.A., de acordo com o artigo 8e da tei ne 9.514,

de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a lnstrução da CvM ne 414, de 30 de dezembro de 2004,

conforme alterada, a lnstrução da CVM ne476, de L6 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais

disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

cúusurÁ PRTMETRA - DEFTNTçÔEs

1.1. Qg[!{gQgg: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definições, sêm prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

1,1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não definidas

neste Termo, terão o si8nificado previsto abaixo ou nos Documentos da Operação (abaixo definido); e
(ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as referências contidas neste

Termo a quaisquer outros contratos ou documentos si8nificam uma referência a tais contratos ou

documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de qualquer forma,
modificados.

t-(

"Asente Fiduciário": PENTÁGoNo s,A. DISTRIBUIDoRA DE TíTuLos E vAToREs MoBIUÁRIoS,

acima qualificada;

'AleleçÕcsljdcljorE§-de

lmóveis":

Alienações fiduciárias em garantia a serem constituídas sobre os lmóveis,

nos termos de cada um dos lnstrumentos particulares de Alienação
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tiduciária de lmóveis;

"Amortização ElEaoldinóIla
Comgulsória"

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.4 destê Termo de

Securitização;

,,ANBIMA":
ASSOCTAçÃO BRASTTE|RÂ DAS ENTTDADES DOs MERCADOS FTNANCETRO

E DE CAPITAIS, associação privada com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, n.e 8501, 21e andar,

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 34.271.17L/0@7-

62;

"Assembleia Geral de Titulares de Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade com

a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"83": 83 S.A. - 8RÂSll" BOISA, BALCÃO - Segmento CETIP UTVM, instituição

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação de

serviços de depositário eletrônico de ativos escriturais e liquidação

financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça

Antonio Prado, n.e 48, Centro, CEP 01010-901;

"Banco Liquidante" ITAÚ UNIBANCo S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São

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

ne 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-770, inscrita no CNPJ/ME sob o

ne 60.70L.190/0001-04, responsável pela liquidação financeira dos CRI;

"Banco Votorantim" ou

"Cedente"

BANCO VOTORÂilTlM S.A., instituição financeira, com sede na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nâções Unidas, ne 14.171,

Torre A, 18eandar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscÍita no

CNPJ/ME sob o np 59.588.111/0001-03;

"Boletins de Subscricão": Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os Titulares dos CRI

subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os termos e

condições deste Termo de Securitização e da Oferta;

"Caixa": Todo e qualquer valor disponível na Conta do Patrimônio Separado,

inclusive aqueles decorrentês de aplicaçôes realizadas pela Securitizadora,

nos termos do Contrato de Cessão;

"Ceg" ou "çe§ls!ê": A Cédula de Crédito Bancário ne 122055-6, emitida pela Trisul em favor do
Banco Votorantim, no valor total de principal de R544.000.000,00

(quarenta e quatro milhões de reais), nos termos da qual o Banco

Votorantim concedeu financiamento imobiliário à Trisul no valor acima

indicado;
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,,CCI'':. A Cédula de Crédito lmobiliário inteBral, sem Barantia real ou fidejussória,

sob a forma escritural, emitida pela Securitizadora, nos termos do §3e do

artigo 18 da Lei ne LO.93L|O4 e da Escritura de Emissão de CCl,

representativas dos Créditos lmobiliários;

"Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios":

Cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes da locação de

imóveis de propriedade das Fiduciantes em garantia das obriBações

financeiras assumidas pela Devedora nos termos da CCB ê demais

obrigações da Devedora e das Fiduciantes no âmbito da emlssão de CRl,

constituída por meio dos Contratos de Cessão Fiduciáriâ, cuja eficácia está

sujeita à notificação aos locatários, em observância ao artigo 290 da Lei ne

1,0.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme atterada, sendo que a mesma

ocorrerá apenas em caso de evento de declaração de Vencimento

Antecipado e/ou vencimento final sem que as Obrigações Garantidas

tenham sido quitadas;

"cEr|P2r, Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

"CNPJ/ME" Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia;

"Códieo de Processo Civil" Lei ns 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada;

,,COFINS": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.1.4(b) deste Termo de

Securitização;

"Condicões Precedentes" São as condições prêcedentes para que a EmissoÍa realize o pagamento do

Preço de Aquisição, conforme previstas no Contrato de Cessão;

"Conta de Livre Movimentacão

Cedente"

Conta corrente ns 1.000.000-1, Agência ne 0001-9, mantida junto ao

Cedente, de titularidade do Cedente;

"Conta do Patrimônio Seoarado" Conta corrente ne 13560-3, agência 7307, mantida iunto ao Banco ltaú-

Unibanco (ne 341), de titularidade da Emissora;

"Conta Trisul" Conta corrente ne 1.006.768-0, aBência ne 0001, mantida junto ao Banco

Votorantim, de titularidade da Trisul;

"ContÍato de Cessão": O lnstrumento Porticulor de Controto de Cessõo de Créditos lmobiliorios e

Outtos Avenços, celebrado, nesta data, entre o Cedente, a Emissora, a

Devedora e as Fiduciantes, por meio do qual os Créditos lmobiliários,

(
I,
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representados pela CCB, foram cedidos pelo Cedente à Emissora;

"Contrato de Cessão F iduciária" os "lnstrumento Potticulor de Cessão Fiduciório de Direitos Creditórios e

Outrds Avenços", a serem celebrado entre as Fiduciantes, na qualidade de

fiduciantes, a Securitizadora, na qualidade de fiduciária, e a Devedora, na

qualidadê de interveniente anuente, por meio do qual as Fiduciantes

cederão os direitos creditórios decorrentes da locação de imóveis de suas

propriedades em garantia das obrigações financeiras assumidas pela

Devedora nos teÍmos da CCB e demais obrigações da Devedora e das

Fiduciantes no âmblto dâ emissão de CRI;

"Contrato de Distribuicão": "lnstrumento Porticulot de Controto de Distribuição Público Primório, com

EsÍorços Rest tos de Distribuição, sob o Regime de Gorantio Fime de

Colocoção, de Certifícodos de Recebíveis lmobilidrios do 1i3s Série do 7e

Emissõo do Hobitosec Securitizodoro 5.A." , celebrado, nesta data, entre a

Emissora, o Coordenador Líder e a Trisul;

"Coordenador Líde/' Banco Votorantim, acima qualificado;

"Créditos lmobiliários": Direitos de crédito decorrentes da CCB, e representados pela CCl, com

valor total de principal de RS44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de

reais), acrescido de juros, conforme previsto na CCB, bem como todos e

quaisquer outros encargos devidos por força da CCB, incluindo a totalidade

dos respectivos acessórios, tais como encargos moÍatórios, multas,

penalidades, indenizaçôes, despesas, custas, honorários e demais encargos

contratuais e legais previstos na e relacionados à CCB;

.,CRI": Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1333 Série da la Emissão da

Emissora, emitidos com lastro nos Créditos lmobiliários, por meio da

formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo 8e da Lei

nP 9.5t4/97;

"CRl em Circulacão" (para fins de

quórum):

Todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos aqueles mantidos em

tesouraria pelo próprio Cedente e pela Emissora ou de titularidade da

Devedora e das Fiduciantes, bem como aqueles detidos pelos

controladores ou administradores das pessoas acima mencionadas e seus

cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o 2e

(segundo) grau;

Corrientes CORRIENTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SOCiCdAdE

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na

Avenida Paulista, ne 37, 18e andar, Paraíso, CEP 01.311-902, inscrita no

CNPJ/ME sob o ne 09.241.25610001-65;
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"csLr" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.1.4(a) deste Termo de

Securitização;

"CVM" Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial,

vinculada ao Ministério da tazenda, ffiada pela Lei n.s 6.385, de 07 de

dezembro de 1976, conforme alteÍada, com sede na cidade do Rio de

Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, n.e 111,

Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNPJ/ME sob o n.e 29.507.878/0001-

08;

"Data da Primeira lntesralizacão

dos CRl":

Corresponde a data em que ocorrer a primeira integralização dos CRI;

"Data de Emissão" 22 de março de 2019;

"Data de Pasamento dos CRl": Cada data de pagâmento dos Juros Remuneratórios e do Valor Principal,

conforme Anexo ll deste Têrmo de Securitização;

"Data de Vencimento Final" A data de vencimento dos CRl, qual seja, 22 de março de 2023;

"Data de Verificacão": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.2. deste Termo de

Securitização;

"Dia útit" Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado

nacional na República Federativa do Brasil. Caso se trate de uma data de

vencimento de qualquer obrigação de pagamento oriunda dos

Documentos da Operação, e tal dia não sera Dia Útil, a referida obrigação

passará a ser exigível e deverá ser cumprida no Dia Útil imediatamente

posterior a tal dia, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem

pagos;

"Documentos da Operação" Os documentos que integram a Emissão, quais sejam (i) a CCB; (iil a

Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) os lnstrumentos

Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; (v) a Escritura de Hipoteca;

(vi) o presente Termo de Securitização; (viil o Contrato de Cessão

Fiduciária; (viii) o Contrato de DistÍibuição; e (ix) os Boletins de Subscrição;

"Emissora" ou "Securit izadora": HABITASEC SECURITIZADORA S.4., acima qualificada;

"Emissão": 133e série da 1ê emissão de CRI da Emissora;

Em n entos Alvo": Em reendime ntos imobiliários residenciais, conforme identificados no

(
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Anêxo ll da CCB;

"Escritura de Emissão de CCl" lnstrumento PaÍticulor de Emissõo de Cédulo de Çrédito lmobiliário

lntegrol, Sem Goruntia Redl ou Fidejussório, Sob o Formo Escriturol Íitmado

nesta data entre a Emissora e a lnstituição Custodiante;

"E-ssi!u E je-U.ip9!89ê" : São as "Escrituro Público de Constituição de Hipoteco", celebradas, nesta

data, entre a Corrientes e a Securitizâdora, com a finalidade de garantir as

Obrigações Garantidas;

"EscrituradoÍ" lTAÚ CORRETORA DE VATORES 5.A., instituição financeira, com sede na

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

Lima, n.e 3.500, 3e andaÍ, CEP 04538-132, inscrita no CNPI/ME sob o

n.e 51.194.353/0001- , responsável pela escrituração da Emissora;

"Evento de Vencimênto

Antecioado":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.3.1 deste Termo de

Securitização;

"Eventos de Vencimento

Antecioado Automático"

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.3 deste Termo de

Securitização;

"Eventos de Vencimento

Antecipado Não Automático":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.3.1 deste Termo de

Securitização;

"Fiduciantes Significa, em conjunto ou separadamente,:

(i) SAAD JÚNIOR CONSTRUçÕES E EMPREENDIMENTOS

lMOB|tlÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, ne 37,

18e andar, conjunto 181, Paraíso, CEP 01.311-902, inscrita no

CNPJ/ME sob o nq 53.932.588/0001-88;

(iil oMEGA ADMTNTSTRAçÃO E PART|CtPAçÕES LTDA., sociedade

limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Paulista, ne37,]-7eandaÍ, coniunto 171,

parte, Paraíso, CEP01.311-902, inscrita no CNPJ/ME sob o

ns 03.513.27910001-03;

(iiil TRICURY ARMAZÉNS LTDA., sociedade limitada, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista,

ne 37, 17e andar, conjunto 171, parte, ParaÍso, CEP 01.311-

902, inscrita no CNPJ/ME sob o ns 38.890.406/0001-60; e

l(
1168áO6v1 87214

Página 8 de 118



(iv) coRRtENTES EMpREENDtMENToS tMogtLtÁnlos LTDA.,

sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado

de 5ão Paulo, na Avenida Paulista, ne 37, 18e andar, Paraíso,

CEP 01.311-902, inscrita no CNPJ/ME sob o

ne 09.241.256/0001-65.

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

Getúlio Vargas;

"lmóveis" lmóveis de propriedade das Fiduciântes identificados no Alelg]l de cada

um dos lnstrumentos Particularês de Alienação Fiduciária de lmóveis e na

Escritura de Hipoteca, conforme o caso;

"lmóveis Pré-Aprovados": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.5. destê Termo de

Securitização;

"índice de Cobertura" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.1 deste Termo de

Securitização;

"lnstituicão Custodiante" PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTUTO5 E VATORES MOBIUÁRIOS,

acima qualificada;

"lnstruÇão CVM ne 4L4": lnstrução da CVM ne 414, de 30 de dezembro de 20O1, conforme alterada,

que regula a emissão e a distribuição pública de CRI;

"lnstrucão CVM ne 476" lnstrução da CVM ne 476, de 16 de ianeiro de 2009, conforme alterada, que

regula as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços restritos;

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

que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos,

serviços e operações ao perfil do cliente, bem como define lnvestidores

Qualif icados e lnvestidores Profissionais;

"lnstrução CVM ne 583" lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de 201.6, que dispõe sobre o

exercício dâ função de agente fiduciário;

"lnstrumento s Particulares de

Aliênac ão Fiduciária de lmóveis":

lnstrumentos Potticulares de Alienoçõo Fiduciária de lmóveis em 6010ntio

e OutÍos Avenços, firmados, nesta data, entre cada uma das Fiduciantes

(com exceção da Corrientes), na qualidade de fiduciantes, e a Emissora, na

qualidade de fiduciária, com a finalidade de garantir as Obrigações

Garantidas;

í
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"lnvestidores Prof issionais" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.3.1 deste Termo de

SecuÍitização;

"l nvestidores Qualificados" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.5 deste Termo de

Securitização;

"lOF/Câmbio": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.1.7(d) deste Termo de

Securitização;

"ror/rvM": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.2.1 deste Termo de

Securitização;

,,IPCA/IBGE": Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulBado

pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"IRRF" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.1.2 deste Termo de

SecuÍitização;

"xlpgleçe": A hipoteca constituída pela Corrientes por meio da Escritura de Hipoteca,

com a finalidade de garantir as Obrigações Garantidas, sendo certo que, na

hipótese de a Devedora desenvolver incoÍporação imobiliária ou

loteamento nos imóveis objeto da hipoteca, tais imóveis deixarão de ser

considerados para fins de cálculo do índice de Cobertura e a Devedora

deverá, em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data do reglstro do

memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis competente,

substituir os referidos imóveis ou realizar Reforço nos termos da Cláusula

2.9.1.5. e seus subitens, sob pena de ser configurado um Evento de

Vencimento Antecipado Não Automático;

,,J 
UCESP" Junta Comercial do Estado de São Paulo;

Juros Remuneratórios É a remuneração devida aos titulares dos CRl, conforme estabelecida na

Cláusula 3.1, alínea "(g)", deste Termo de Securitizâção;

"Laudo de Avaliacão": Tem o si8nificado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.L.1. deste Termo de

Securitização;

,,Le i ne 6.404/76" [ei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

"Lei ne 9.5L4197": Lei ne 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que regula o

Sistema de Financiamento lmobiliário;

i]_
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"lei nP 70.937/04" Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada, que dispõe

sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de crédito

imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito bancário, altera

o decreto-lei 91.1, de 1de outubro de 1969, as leis 4.591, de 16 de

dezembro de 7964, 4.728, de 14 de iulho de 1965, e 10.406, dê 10 de

ianeiro de 2002, e dá outras providências;

,,MDA,, Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

Securitização;

"obrisacões Garantidas" O fiel, pontual e integral cumprimento (il da obrigação dê pagamento de

todos os diÍeitos dê crédito decorrentes da CCB, com valor total de

principal de RS44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais),

acrescido de juros, conforme previsto na CCB, bem como todos e quaisquer

outros encargos devidos por força da CCB, incluindo a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas,

penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos

contratuais e legais previstos e relacionados à CCB; (ii) das obrigações da

Devedora e das Fiduciantes previstas no Contrato de Cessão; e (iii) de

quaisquer outras obrigações, pecuniárias ou não, bem como declarações e

garantias da Devedora e das Fiduciantes nos termos dos demais

Documentos da Operação;

"Oferta": Os CRI serão obieto de oferta pública e distribuídos com êsforços restritos,

em conformidade com a lnstrução CVM ne 476, estando, portanto,

automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos

termos do artigo 69 da referida lnstrução;

"OutÍos lmóveis": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.5.1. deste Termo de

Securitização;

"Patrimônio Seoarado" Patrimônio constituído mediante â instituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos lmobiliários, pela CCl, pela Conta do Patrimônio

Separado, pelas Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios, pela Hipoteca

e pelas Alienações Fiduciárias de lmóveis, incluindo todos seus respectivos

acessórios, os quais, nos termos do artigo 11 da Lei ne 9.514197:
(i! constituem patrimônio destacado do patrimônio da Emissora; (ii) serão

mantidos apartados do patrimônio da Emissora até que complete o resgate

da totalidade dos CRI; (iii) serão destinados exclusivamente à liquidação

dos CRI a que estão âfetados, bem como ao pagamento dos respectivos

custos de administração e de obrigações fiscais, inclusive tributos de

ualquer natureza, vigentes ou que venham a ser instituídos ao longo do

"|'(
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prazo do CRl, que tenham como base de cálculo eventuais ganhos

apurados pelo Patrimônio Separado; (ivl estão isentos de qualquer ação ou

execução promovida por credores da Emissora; (v) não são passíveis de

constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da

Emissora, por mais privilegiados que seiam, e só responderão,

exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no

entanto, eventual aplicação do artigo 76 da Medida Provisória np 2.158-35;

e (vi) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão

afetados;

"Período de Restricão": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.5 deste Termo de

Securitização;

"PIS" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13.1.4(b) deste Termo dê

Securitização;

"Prazo de Colocação": Prazo de colocação dos CRI contado do início da Oferta, na forma dos

artigos 7-A e 8e da lnstrução CVM ne 476109, até a ocorrência de uma das

sêguintes hipóteses: (i) subscrição e integralização da totalidade dos CRI

pelos lnvestidores Profissionais; ou (ii) encerramento da Oferta a exclusivo

critério da Emissora, o que ocorrer primeiro, observado que a subscrição

ou aquisição dos CRI deve ser realizada no prazo máximo de 24 (vintê e

quatro) meses contados da data de início da Oferta, nos termos do art. 8s-

A da lnstrução CVM nP 476109.

"Preco de Aouisicão" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Preco de lntesralizacão" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.2 deste Termo de

Securitização;

"Recursos ReforÇo": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.5. deste Termo de

Securitização;

"Reforco": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.5. deste Termo de

Securitização;

"Reeime Fiduciário": Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB

e representados pela CCl, a Conta do Patrimônio Separado, as Cessões

Fiduciárias de Direitos Creditórios, a Hipoteca e as Alienações Fiduciárias

de lmóveis, criando o Patrimônio Separado, nos termos do artigo 9e da Lei

ne 9.514197;

t"
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"SPEs lnvestidas": Sociedades dê propósito específico em que a Emitente (ou suas

controladas) detenha participação societária, que receberão os recursos

captados por meio da CCB com o objetivo de financiar empreendimentos

imobiliários desenvolvidos por tais sociedades.

"Taxa de Administracão" Tem o siBnificado que lhe é atribuído na Cláusula 12.1 deste Termo de

Securitização;

"Taxa Dl" Variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos

lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, over extra-grupo, expressas na forma

percentual âo ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no informativo Diário

disponível em sua página na lnternet (http://www.b3.com.br);

"Termo de Securitizacão": O presente Termo de Securitização de Créditos lmobilidrios;

"Titulares dos CRl": Os lnvestidores Profissionais e/ou lnvestidores Qualificados subscritores e

detentores dos CRl, conforme o caso;

"Trisul" ou "Devedora" TRISUL S.À, sociedade por ações, com registro de companhia abeíta

perante a CvM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Paulista, ne 37, 18e andar, Paraíso, CEP 01.311-902, inscrita no

CNPJ/ME sob o ne 08.811.643/0007-27, na qualidade de devedora dos

Créditos lmobiliários;

"Valor Nominal Unitário" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(e)", deste

Termo de Securitização;

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado

de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o

primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

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

terceiro do aÍtigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data de 18 de dezembro de 2018,

mediante deliberação tomada em Assembleia Gêral Ordinária e Extraordinária, realizada em 18 de dezembro

de 20L8, cuja ata foi devidamente registrada perante a JUCESP em data de 14 de março dê 2019, sob o número

1s4.792119-6.

cúusurA SEGUNDA - oBJETo E cRÉDtros tMoBtUÁRtos

2.L. Obieto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e
irretratável, a totalidade dos Créditos lmobiliários cedidos à Emissora pelo Cedente, representados pela CCl,
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sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 133e Série da L3 Emissão da

Emissora, cujas características são descritas na Cláusula 3.1. deste Termo de Securitização.

2.1.1. A integralização dos CRI e a liberação do valor da referida integralização, que será equivalente

ao Preço de Aquisição, pela Emissora ao Cedente somente será realizadâ quândo observado o

cumprimento das Condições Precedêntes, conforme estabelecidas na cláusula 3.4. do Contrato de

Cessão.

2.L.2. Na hipótese de não cumprimento das Condições Precedentes no prazo de 45 (quarenta e

cinco) dias a contar da data de assinatura do Contrato de Cessão, a Emissora, no limite dos recursos do

Patrimônio Separado ou dos recursos recebidos pela Devedora, deverá restituir aos respêctivos

Titulares dos CRI a totalidade do valor integralizado por estes no CRl, acrescido dos Juros

Remuneratórios e demais juros e encargos moratórios previstos neste Termo de Securitização, sem

prejuízo da obrigação da Devedora realizar o pagamento de eventual saldo devedor.

2.2. Créditos lmobiliários Vjoeulados: A Emissora declara que, pelo presente Íermo de Securitização, foram

vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários representados pela CCl, de sua titularidade, com

saldo devedor de R544.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), na Data de Emissão.

2.2.1. O presente Termo de Securitização e o respectivo Regime Fiduciário serão registrados na

lnstituição Custodiante, nos termos do artiBo 23, parágrafo único, da Lei n s 10.931/04, nos termos da

declaração constante do Anexo Vl dêste Termo de Securitização.

2.3. Características dos Créditos lmobiliários: As câracterísticas dos Créditos lmobiliários vinculados a este

Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo I deste Termo de

Securitizaçâo.

2.4. Vinculacão dos Créditos lmobiliários aos CRI: Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude dos

Créditos lmobiliários representados pela CCI serão computados e integrarão o lastro dos CRI até sua integral

liquidação. Todos e quaisquer recursos Íelativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários representados pela

CCI estão expressamente vinculados aos CRI por força do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em

conformidade com o pÍesente Termo de Securitização, não estando sureitos a qualquer tipo de retenção,

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

Créditos lmobiliários oriundos da CCB e representados pela CCl, as Alienações tiduciárias de lmóveis, as

Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios, a Hipoteca e a Contâ do Patrimônio Separado:

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

em nenhu ma hipótese;

(bl permanecerão seBretados do patrimônio comum da Emissora até o pagamento integral da

totalidade dos cRl;

(cl destinam-se exclusivamente ao pagamento dos cRl e dos custos da administração nos termos
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deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão, incluindo

mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83 relativos tanto à CCI quânto aos CRI; (iil remuneração da

Emissora pela estruturação da Oferta; (iii) remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos à

lnstituição Custodiante; (iv) remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao Agente

Fiduciário; (v) despesas relativas ao depósito de ativos para distribuição e negociação nos ambientes da

83, e atualização da classificação de risco dos CRl, se houver; (vi) averbações, prenotações e registros

em cartórios de registro de imóveis e títulos e documentos e junta comercial, quando for o caso, que

será equivalente a RS 600,00 (seiscentos rêais) por hora de trabalho dos profissionais da Emissora (ou

advogados por ela contratados); e (üil despesas com Laudo de Avaliação;

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

(e) não podem ser utilizados na prestação de garantias e não podem sêr êxcutidos por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(íl somente respondem pelas obrigações decorrentes dos cRl a que estão vinculados

2.5. A titularidade dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, foi adquirida pela Emissora por meio

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

lmobiliários representados pela CCI serão pagos diretamente à Conta do Patrimônio Separado, mediante

Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou por outra forma permitida ou não vedada pelas normas então

vigentes.

2.6, A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma escritural e a Escritura de

Emissão de CCI encontra-se custodiada pela lnstituição Custodiante, tendo sido a CCI devidamente registrada

na 83, na forma prevista nos parágrafos 3'e 4'do artigo 18 da l-ei ne 10.93L/04.

2.7. Administracão Ordinária dos Créditos lmobiliários: As atividades relacionadas à administra ção dos

Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCI serão exercidas pela Emissora, incluindo-se nessas

atividades, pÍlncipalmente, mas sem limitação: o cálculo e envio de informação à Devedora previamente às

suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes da CCB, bem como o saldo devedor

atualizado da CCB, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos que vierem a

ser efetuados por conta dos Créditos lmobiliários representados integÍalmente pela CCI na Conta do

Patrimônio Separado, deles dando quitação.

2.8. Preco de Aquisicão. O preço de aquisição a ser pago ao Cedente pela cessão da totalidade dos Créditos

lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos estabelecidos no Contrato de

Cessão é de RS44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) ("Preco de Aouisicão").

2.8.1. Observado o previsto no respectivo boletim de subscrição, mediante o cumprimento integral

das Condiçõês Precedentes, os CRI serão integralizados na Conta do Patrimônio Separado e os recursos

serão, imediatamente, transferidos para a conta corrente ne 315.026.401-9, agência ne 0001-9, mantida

iunto ao Cedente, de titularidade da Emissora. Recebido o valor da integralização dos CRl, a Emissora
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procederá ao pagamento do Preço de Aquisição ao Cedente, mediante depósito na Conta de Livre

Movimentação Cedente.

2.8.2. Após o recebimento do Preço de Aquisição, o Cedente realizará a liquidação da CCB, no

montante do Preço de Aquisição, descontados, ainda, eventuais comissionamentos devidos ao

Cedente, por meio de Transferência Eletrônica Disponível para a Conta Trisul.

2.8.3. Após o recebimento pelo Cedente do pagamento pela Emissora do Preço de Aquisição, as

obrigaçôes de pagamento da Emissorâ serão consideradas cumpridas, representando plena e geral

quitação pelo Cedente à Emissora por tais obrigações, nos montantes ali previstos, valendo os

comprovantes de depósito na Conta de Livre Movimentação do Cedente como recibos.

2.9. Garantias da Operacão.

2.9.L. Garantia Real. Em garantia do fiel, pontuale integral cumprimento das Obrigações 6arantidas,

serão constituídas pelas Fiduciantes em favor da Securitizadora, na qualidade de administradora do

Patrimônio Separado, conforme o caso, as Cessões tiduciárias de Direitos Creditórios, a Hipoteca e as

Alienações Fiduciárias de lmóveis.

2.9.1.1. A soma do valor total de venda forçada dos lmóveis dados em garantia de Alienação Fiduciária

de lmóveis e Hipoteca deverá ser sempre maior ou iBual a 100% (cem por cento) do saldo devedor da

CCB subtraído dos recursos disponíveis na Conta do Patrimônio Separado na Data de Verificação, sendo

certo que, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) dos referidos valores deverão corresponder ao

valor dos lmóveis dados em Alienação Fiduciária de lmóveis que possuam lajes comerciais construídas,

não sendo considerado para o cálculo dos referidos 67% (sessenta e sete por cento) lmóveis dados em

Alienação Fiduciária de lmóveis que se.iam apenas terrenos, galpões, salas ou outros que não sejam lajes

comerciais ("Índice de Cobertura"). Para fins de cálculo do Índice de Cobertura em cada Data de

Verificação, deverá ser utilizado o valor total de venda forçada dos lmóveis conforme Laudo de

Avaliação, e sua caractêrização como "La.ies", para os imóveis que possuam lajes comerciais construídas,

ou "Não Lajes", para os imóveis que sejam apenas terrenos, galpões, salas ou outros que não sejam

lajes comerciais, conforme caracterizados no Anexo Vlll a este Termo de Securitização.

2.9.1.1.L. Para fins de tal cálculo do valor de cada lmóvel, a Securitizadora

deverá utilizar laudo de avaliação de imóveis emitido com até 02 (dois anos) e 03

(três) meses de antecedência à respectiva Data de Verificação (abaixo definida), a ser

providenciado e pago pela Trisul, por qualquer das empresas especializadas listadas

no quadro âbaixo ("Laudo de Avaliacão"), sempre considerando o valor de venda

forçada e estando expressamente descrito no laudo que o interessado é a Emissora

e que tal avaliação é realizada para fins de garantia das Obrigações Garantidas, sendo

certo que os laudos de avaliação farão parte integrante do Contrato de Cessão, como
se nele estivessem transcritos, para fins de atualização dos valores dos lmóveis

constantes no Anexo lll ao Contrato de Cessão.

l-
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AMARAL D'AVILA ENGENHARIA DE AVALIACOES - 40.206.567/0001-33

CBRE - CONSULTORTA DO BRASI- LTDA - 51.718.57510001-85

coNTROL UNrON LTDA - s3.281.382/0006-40

DELLOTTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA - 02.189.92410001-03

ENGEBANC CONSULTORTA E ENGENHARTA LTDA - 04.072.L4810001-92

MARANHÃO ENGENHARTA LTDA - 06.945.69710001-50

MERCATTO ASSESSORTA E AVALTAçÔES LTDA - 55.030.3 48l00OL-77

MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA TTOA - 58.7OO,428IOOOL-27

BTNSWANGER BRASTt- 02. 164.894/0001-80

uoN coNSuLToRrA TECNTCA LTDA - 10.496.12710001-0s

C+R REAL ESTATE IMÓVEIS LTDA - 11.201.131/OOO1-53

VALOR ENGENHARTA DE AVALTAçÔES E PERÍCrAS S/S LTDA - 41.052.27510001-55

2.9.1.2. A verificação de atendimento ao índice de Cobertura será feita pela Securitizadora, em até 5

(cinco) Dias Úteis contados da data em que a Devedora solicitar a liberação ou substituição de quaisquer

lmóveis integrantes das garantias de Alienação Fiduciária de lmóvêis ou Hipoteca, constituídas no

âmbito da operação desta Emissão ou quando decorridos 180 (cento e oitenta) dias do registro de

incorporação imobiliária ou do loteamento, conforme o caso, na matrícula objeto da Hipoteca ("Dale

de Verificacão" ), sendo certo que, (i) na hipótese de liberação de quaisquer gaíantias, o cálcu lo do Índice

de Cobertura não deverá considerar o lmóvel objeto do referido pedido de liberação de gârantia; e (ii)

na hipótêse de substituição de quaisquer garantias, o cálculo do índice de Cobertura deverá considerar

o novo imóvel a ser incluído e desconsiderar o lmóvel a ser substituído. A solicitação da Devedora

apenas será atendida caso, após os cálculos aqui mencionados, o índice de Cobertura seja mantido ou,

caso não o seja, a Emissora adote os procedimentos previstos na cláusula 2.9.1.4. abaixo.

2.9.L.2.1. Para fins do cálculo de que trata a Cláusula 2.9.L.2 acima, um Laudo de

Avaliação deverá ser apresentado para todos os lmóveis quando da solicitação de substituição

ou liberação de imóveis caracterizados como "Lajes". A apresentação de Laudo de Avaliação

fica dispensada para os imóveis constantes no Anexo lll ao Contrato de Cessão quando da

solicitação de substituição ou liberação de imóveis caracterizados como "Não Lajes", sendo

certo que tal Laudo de Avaliação deverá ser apresentado para o imóvel que for dado em

substituição.

2.9.1.3. (i) todas as Alienações Fiduciárias de lmóveis e a Hipoteca deverão ser devidamente

reBistradas nos respectivos Oficiais de Registro de lmóveis no prazo de até 30 (trinta) dias corridos

contados da data de assinatura do respectivo lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária ou da

Escritura de Hipoteca, conforme o caso, podendo, a critério exclusivo da Emissora, ser prorrogado por

duas vezes, sendo cada uma por novos prazos de 30 (trinta) dias corridos, sendo que, no prazo de até 5

(cinco) Dias Úteis da data de assinatura do respectivo lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de

lmóveis e da Escritura de Hipoteca, conforme o caso, a respectiva Fiduciante deverá protocolá-lo nos

respectivos cartórios de registro de imóveis e, após registÍo, enviar à securitizadora, em até 5 (cinco)

Página 17 de 118

f'11684O6u1 87214

í



Dias Úteis do respectivo registro, 1 (uma) via original do respectivo lnstrumento Particular de Alienação

Fiduciária de lmóveis e da Escritura de Hipoteca registrados; e (ii) todas as Cessões Fiduciárias de

Direitos Creditórios deverão ser devidamênte registradas nos respectivos cartórios de registÍo de títulos

e documentos competente no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de assinatura do

respectivo contrato de Cessão tiduciária, sendo que, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis da data de

assinatura do respectivo Contrato de Cessão Fiduciária, a respectiva Fiduciante deverá protocolá-lo no

competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da sede de cada uma das partes

e enviar à Emissorâ, em até 5 (cinco) Dias Úteis do respectivo registro, 1 (uma) via original do Contrato

de Cessão Fiduciária registrado.

2.9.1.4. caso, em qualquer Data de Verificação, seja verificado o não cumprimento do Índice de

cobertura, observâdo o disposto na Cláusula 2.9.1.2 acima, a Emissora deverá notificar a Devedora

acerca do referido descumprimento, em até 1 (um) Dia Útil da Data de Verificação, ocasião em que a

Devedora deverá amortizar extraordinariamente a CCB, incluindo principal, iuros remuneratórios e

demais juros e encar8os moratórios previstos na CCB, com a finalidade de que o saldo então devedor

da ccB, após tais pagamentos, faça com que seja atinBido o índice de Cobertura ("Amortizacão

Extraordinária Comoulsória") ou realizar o Reforço., observado o disposto na Cláusula 2.9.1.5. abaixo,

tal Amortização Extraordinária Compulsóriâ deverá ocorrer em até 15 (quinze) Dias Úteis posteriores à

respectiva Data de Verificação em que se constatou o não cumprimento do índice de Cobertura, sob

pena de ser considerado como um Evento de Vencimento Antecipado Não Automático nos termos da

CCB, em complementação aos eventos lá previstos, com o que a Devedora e o Banco Votorantim

concordam plenamente.

2.9.1.5. Reforco: Alternativamente ao disposto na Cláusula 2.9.1.4 acima, a Trisul poderá oferecer, em

até 10 (dez) Dias Úteis contados da Data de Verificação em que sê constatou o não cumprimento do

Índice de cobertura, à Emissora, em acréscimo aos lmóveis dados em garantia para cumprimento do

índice de Cobertura (i) recursos próprios, que devem ser dêpositados na Contâ do Patrimônio Separado,

em montânte necessário ao reenquadramento do Índice de Cobertura ("Recurcos Reforco"); ou

(ii) outros imóveis de sua propriedade e/ou dos Fiduciantes e/ou de outras sociedades de propósito

específico controladas pela Trisul ou por suas sociedades controladas que atendam aos critérios de

diligência descritos no Anexo Vlll e âcompanhados dê Laudo de Avaliação, nos termos do item 2.9.7.L.1.

acima ("CritéÍios de Diliqência" e "Reforco", respectivamente). Para fins do subitem (ii) deste item,

ficam desde já pré-aprovados para fins de Reforço os imóveis descritos no Anexo Vlll ("lmóveis Pré-

Aorovados").

2.9.1.5.1. Caso o Reforço se dê mediante o depósito de Recursos Reforço ou a apresentação de lmóveis

Pré-Aprovados que cumpram com os procedimentos e Critérios de Diligência previstos no Anexo Vlll,

não será necessária aprovação em Assembleia Geral de Titulares de CRI para realização do Reforço. Na

hipótese de a Trisul apresentar outros imóveis de sua propriedade e/ou dos Fiduciantes e/ou de outras

sociedades de propósito específico controladas pela Trisul ou por suas sociedades controladas para flns

de Reforço que não sejam os lmóveis Pré-Aprovados ("Outros lmóveis"), o Reforço deverá ser aprovado
pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRl, devendo ser observado, ainda,

o previsto no item 5.1.6.2., abaixo.

I
I
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2.9.1.5.2. Realizado o Reforço, a Trisul fica dispensada da obrigação de Amortização Extraordinária

compulsória prevista na Cláusula 2.9.1.4. acima.

2.9.1.5.3. Após o oferecimento, por parte da Trisul, de quaisquer das opções de Reforço, os seguintes

procedimentos deverão ser observados:

(a) Caso a Trisul opte pelo Reforço por meio do depósito de Recursos Reforço, esta

deverá realizar o depósito de recursos próprios na Conta do Patrimônio Separado no prazo

previsto na Cláusula 2.9.1.5 acima;99

(bl caso a Trisul opte por oferecer Outros lmóveis, a Emissora deverá convocar

Assembleia Geral de Titulares dos CRI no prazo de 5 (cinco) dias contados da apresentação

do Reforço pela Trisul para que os Titularês dos CRI aprovem o imóvel oferecido para fins de

Reforço como garantia das Obrigações Garantidas. Caso o referido imóvel seja aprovâdo pela

Assembleia Geral de Titulares dos CRl, a Trisul deverá realizar a Auditoria Jurídica (conforme

definida no Anexo Vlll) do respectivo imóvel, nos termos do Anexo Vlll, em até 30 (trinta)

dias contados da data da respêctiva Assembleia Geral de Titulares dos CRI que aprovou o

imóvel para fins de Reforço. 5e os Outros lmóveis aprovados em Assembleia Geral de

Titulares dos CRI para fins de Reforço (i) cumprirem com os procedimentos e Critérios de

Diligência previstos no Anexo Vlll após a realização da Auditoria Jurídica e a obtenção do

Laudo de Avaliação (conforme definido no Anexo Vlll) no prazo aqui previsto, as Partes,

conforme aplicável, deverão celebrar o respectivo lnstrumento de Alienação Fiduciária de

lmóveis ou Escritura de Hipoteca, conforme o caso, nos moldes dos Anexos lX e x deste

contrato, rêspectivamente, em até 10 (dez) dias corridos da conclusão da Auditoria Jurídica

e da obtenção do Laudo de Avaliação (conforme definido no Anexo Vlll), o que ocorrer por

último, devendo a Trisul registrar, às suas expensas, no prazo estabelecido na Cláusula

2.9.1.3.. abaixo o respectivo instrumento no competente Cartório de Registro de lmóveis,

nos termos previstos no respectivo lnstrumentos de Alienação tiduciária de lmóveis ou na

Escritura de Hipoteca; (ii) não cumprirem os procedimentos e Critérios de Diligência

previstos no Anexo Vlll após a realização da Auditoria Jurídica e do Laudo de Avaliação

(conforme definido no Anêxo Vllllno prazo aqui previsto, a Emissora deverá convocar

Assembleia Geral de Titulares dos CRl, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento,

pela Emissora, do parecer de assessores legais elaborado no âmbito da Auditoria Jurídica e

do Laudo de Avaliação (conforme definido no Anexo Vlll), para aprovar a inclusão dos

referidos imóveis na garantia para fins de Reforço. Caso a referida Assembleia Geral de

Titulâres dos CRI aprove a inclusão dêstês imóveis para fins de Reforço, as Partes, conforme

aplicável, deverão celebrar o respectivo lnstrumento de Alienação Fiduciária de lmóveis ou

Escritura de Hipoteca, conforme o caso, nos moldes dos Anexos lX e X deste Contrato,
respectivamente, em até 10 (dez) dias corridos da realização da referida Assembleia Geral

de Titulares dos CRl, devendo a Trisul registrar, às suas expensas, no prazo estabelecido na

Cláusula 2.9.1.3. o respectivo instrumento no competente Cartório de Registro de lmóveis,
nos termos previstos no respectivo lnstrumentos de Alienação Fiduciária de lmóveis ou na

À
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Escritura de Hipoteca; ou

(cl caso a Trisul opte por oferecer lmóveis Pré-Aprovados, a Trisul deverá realizar

Auditoria Jurídica dos referidos imóveis, nos termos do Anexo Vlll, em até 30 (trinta) dias

contados do oferecimento destes para fins de Reforço. Após a conclusão da Auditoria

Jurídica e a obtenção do Laudo de Avaliação (conforme definido no Anexo Vlll), o que ocorrer

por último, dos lmóveis Pré-Aprovados, deverão ser observados os mesmos procedimentos

previstos nos subitens (i) e (ii) do item (b) acima.

2.9.L.5.4,Parc fins dos itens (b) e (c) da Cláusula 2.9.1.5.3 acima, caso os imóveis oferecidos para

Reforço não sejam aprovados em Assembleia Geral de Titulares dos CRI ou os Critérios de Diligência não

seiam cumpridos satisfatoriamente nos prazos mencionados na Cláusula 2.9.1.5.3., a Trisul deverá

realizar o depósito dos Recursos Reforço na Conta do Patrimônio Separado ou a Amortização

Extraordinária Compulsória em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da respectiva Assembleia Geral

de Titulares de CRI que não aprovou os imóveis, ou após decorrido o prazo para realização da Auditoria

Jurídica mencionado na Cláusula 2.9.1.5.3. acima, sob pena de ser configurado um Evento de

Vencimento Antecipado Não Automático nos termos da CCB.

2.9.1.5.5.A Devedora está dispensada de observar o percentual de 67% (sessenta e sete por cento) do

índice de Cobertura referente aos lmóveis dados em Alienação Fiduciária de lmóveis que possuam lajes

comerciais construídas, conforme mencionado na Cláusula 2.9.1.1., acima, quando for realizado Reforço

com lmóvêis Pré-Aprovados, desde que não haja liberação para a Trisul de quaisquer Barantias, ainda

que excedentes em relação ao Índice de Cobertura. A Trisul fica obrigâda a, durante todo o prazo de

duração dos CRl, mantêr em garantia de Alienação Fiduciária de lmóveis, lmóveis que seiam

considerados como "Laies", cuja soma de seus valores de venda forçada seja equivalente a, no mínimo,

67% (sessenta e sete por cento) do saldo devedor dos CRl.

2.9.1.6. Os novos imóveis dados em garantia serão incorporados ao conceito de "lElrygi!" para todos

os fins deste Termo de Securitização. As minutas dos novos lnstrumentos de Alienação Fiduciária de

lmóveis ou Escrituras de Hipoteca encontram-se nos Anexos lX e X a este Termo de Securitização.

2.9.1.7. Na Data de Verificação, caso o valor dos lmóveis dados em garantia, somado ao montante

total dos Recursos Reforço, supere o Índice de Cobertura (valor este (al representado pelo "Valor de

Venda Forçada" constante no Anexo lll ao Contrato de Cessão, quando o imóvel a ser substituído ou

liberado seja caracterizado como "Não Lajes"; ou (bl a ser calculado conforme Laudo de Avaliação em

caso de substituição ou liberação dos imóveis considerados "Lajes" no Anexo lll ao Contrato de Cessão),

a Emissora, mediante solicitâção da Devedora, deverá liberar os Recursos Reforço ou determinados

lmóveis de forma a manter o índice de Cobertura, sendo certo que, a liberação somente ocorrerá se o

valor dos Recursos Reforço ou dos lmóveis forem inferior ao montante total excedente do índice de

Cobertura. A liberação deverá observar a sêguinte ordem de liberação será: (al primeiramente, serão

liberados Recursos Reforço; (b) esgotados os Recursos Reforço, poderão ser liberados quaisquer os

imóveis caracterizados como "Não Lajes" no anexo lll ao Contrato de Cessão; e (c) esBotados os imóveis
"Não tajes", poderão ser liberados quaisquer dos imóveis carâcterizados como "Lajes,' no Anexo lll,

T
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desde que seja mantido o Índice de Cobertura ("Ordem de Liberacão"}. Sempre que houver a inclusão

de Outros lmóveis para fins de Reforço, a Assêmblêia Geral que aprovar a inclusão dos referidos imóveis

na Barantia deverá deliberar, também, por uma nova Ordem de Liberação a ser observada.

2.9.L.7 .l Para a liberação dos lmóveis de que trata a Cláusula 2.9.L.7 acima, a Emissora deverá, em até

2 (dois) Dias Úteis contados da data em que a Devedora solicitar tal liberação, emitir o correspondente

termo de quitação para os lmóveis solicitados pela Devedora. Quando solicitada a liberação de Recursos

Reforço, nos termos da Cláusula 2.9.1.7 acima, a Emissora deverá liberar os Recursos Reforço que

excedam o índice de Cobertura em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que a Devedora solicitar

tal liberação mediante a TED para a Conta Trisul.

2.9.1.8. A Trisul poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição dos lmóveis, sendo que, para a

substituição, deverá ser observado os procedimentos previstos nas Cláusulas 2.9.1.5.1. a 2.9.1.5.4.

acima.

2.9.1.9. As Fiduciantes, conforme o caso, poderão realizar o desmembramento e/ou a unificação das

matrículas dos lmóveis e/ou dos lmóveis Pré-Aprovados, conforme aplicável, e/ou todos os atos

inerentes ao registro de incorporação e/ou a retificação das matrículas atuais e futuras, independente

de aprovação dos titulâres dos CRl, desde que não diminuam o valor dos lmóveis, concordando a

Emissora com as referidas providências e se obrigando desde já a fornecer todas as informações

necessárias e assinar todo e qualquer documento que se faça necessário para tanto, observado os

termos e condições previstos nos Documentos da Operação. Para fins do disposto neste item, a

Emissora poderá, a seu único e exclusivo critério e após a constituição a garantia de Alienação Fiduciária

de lmóveis ou Hipoteca, conforme o caso, sobre os respectivos lmóveis, outorgar procuração específica

à Devedora para que esta pratique, em nome da Emissora, todos os atos necessários para consecução

dos atos previstos neste item.

cúusur.A TERCETRA - TDENTTFTcAçÃo Dos cRr E FoRMA DE DrsrRrBUrçÃo

3.1. Características dos CRI: Os CRI obieto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos

lmobiliários, possuem as seguintes características:

(al Emissão:13;

(b) Série:133e;

(cl Quantidade de CRI:44.000 (quarenta e quatro mil);

(d) Valor Global da Série: R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhôes de reais);

(el Valor Nominal Unitário: RS1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

(f) Atualização Monetária: Não há;
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Gl Juros RemuneratóÍios: 100% (cem por cento) da Taxa Dl, acrescida de spreod (sobretaxa) de

1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos

e cinquenta e dois) Dias Úteis;

(hl PeÍiodicidade e FoÍma de Patamênto da Amortização: De acordo com as tabelas constantes

do Anexo ll deste Termo de Securitização;

(il Periodicidade de pagâmento de Juros RemuneratóÍios: De acordo com as tabelas constantes

do Anexo ll deste Termo de Securitização;

ül Redme Fiduciário: Sim;

(kl Ambiente de Distribuição, Negociação ê tiquidação Financeira: 83;

(ll Data de Emissão:22 de março de 2019;

(m) Local de Emissão: São Paulo - SP;

(n) Data de Vencimento Final: 22 de março de 2023;

(o) Prazo da Emissão: 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias contados da Data de Emissão;

(p) Taxa de Amortização: de acordo com as taxas de amortização constantes do Anexo ll deste

Termo de Securitização;

(q) GaÍantia flutuante: Não há;

(rl Garantia fidejussória: Não há;

(s) Garantias Íeais: Alienações Fiduciárias de lmóveis, Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios

e Hipoteca;

(tl Coobrigação da Emissora: Não há;

(u) Carência de Amortização: 12 (doze) meses a contar da Data de Emissão;

(v) Date do PrimeiÍo Pagamento de Juros RemuneratóÍios: 23 de setembro de 2019;

(wl Data do Primeiro Pagamento de Amortizeção Programada: 23 de março d e ZO2O; e

(xl Forma: escritural.
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3.2. Depósito dos c8l: os cRl serão depositados para: (il distribuição pública no mercado primário por

meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("Mq\"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo a

distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da 83; e (iil negociação no mercado

secundário, observado o disposto neste Termo e no Contrato de Distribuição, por meio do CETlP2l - Títulos

e Valores Mobiliários ("CETIPZL"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas

financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente na 83. A distribuição será intermediada pelo

Coordenador Líder, nos termos do artigo 2e da lnstrução CVM ne 476.

3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a lnst rução CVM ne 476 e com

as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente dispensada de registro de

distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da lnstrução CVM ne 476. A Oferta será registrada na ANBIMA

exclusivamente para compor a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 1e, §1e, inciso le §2e, do

"Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de

Valores Mobiliários" vigente desde 1e de agosto de 2016, conforme aherado, e na forma da Deliberação

ANBIMA ne 02, de 06 de outubro de 2014, conforme atualizada pela Deliberação ANBIMA ne 5 de 30 de julho

de 2015, ambas expedida pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA.

3.3.1. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-A da

lnstÍução cvM ne 539/13 ("hyC§ldore!_lro!§sion3ig" ou "lnvestidor Profissional", quando

individualmente denominado).

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM ne 476, o Coordenador Líder se compromete

a zelar para que os CRI objeto da Oferta sejam ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores

Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais. De

acordo com os termos da lnstrução CVM ne 476, o Coordenador líder deverá manter lista de relação

com a identificação dos lnvestidores Profissionais consultados, identificando aqueles que efetivâmênte

su bscreveram os CRl, e deverá entregar à Emissora uma cópia da referidâ listâ quando do encêrramento

da Oferta.

3.3.3, Os CRI serão subscritos por meio da asslnatura dos Boletins de Subscrição e serão

integralizados no ato de subscrição, pelos lnvestidores Profissionais, de acordo com os termos dos

referidos Boletins de Subscrição, devendo os lnvestidores Profissionâis, por ocasião da subscrição,

fornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestando que:

(al estão cientes de que a oferta dos CRI não foi registÍada na CVM e será registrada perante a
ANBIMA única e exclusivamente para composição da sua base de dados;

(bl estão ciêntês de que os CRI ofertados estão sureitos às restrições de negociação previstas na

lnstrução CVM ne 476; e

(c) são lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM ne 539

L
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3.4. Encerramento da D istribuicão dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada quando da

subscrição e integralização da totalidade dos CRl, devendo o Coordenador Líder enviar o comunicado de

encerramento à CvM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.4.1 abaixo.

3.4.1. Em conformidade com o ârtigo 8e da lnstrução CVM ne 476, em até 5 (cinco) dias corridos

contados do encerramento da Oferta, o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação de

encerramento da Oferta à CVM, devendo rêferida comunicação ser encaminhada por intermédio da

página da CVM na rede mundial de computadores ou, caso este meio esteja indisponível, por meio de

protocolo em qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou na

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

f.4.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 06 (seis) meses da data de seu início, o

Coordenador deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3.4.1 acima com os dados disponíveis

à época, complementando-o semestralmente até o seu encerramento. A subscrição ou aquisição dos

CRI deve ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de início da

Oferta, nos termos do art. 8e-A da lnstrução CVM ns 476109.

3.5. Nesociacão nos Mercados Resulamenta dos deValores Mobiliários : Os CRI poderão ser negociados

em mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores qualificados, assim definidos

nos termos da lnstrução CVM ne 539 ("lnvestidores OualiÍicados"), e (iil depois de decorridos 90 (noventa)

dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores profissionais ("periodp__dC

Restricão"), conforme disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da lnstrução CVM ne 476 e observado o

cumprimento, pela Emissora, do artiBo 17 da lnstrução CVM ne 476. Após o Período de Restrição e observado

o disposto na lnstrução CVM ne476, os CRI poderão ser negociados entre lnvestidorês Qualificados nos

mercados de balcão organizado.

3.5.1, ObseÍvadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente Emissão somente poderão

ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta

pública perante a CVM, nos termos do coput do artigo 21 da Lei n.s 6.385/76 e da lnstrução CVM ne 400.

3.6. Dêclâracões: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução CvM ne 414, constâ,

como Alelg_llL AlCLg_ly Anexo V e Anexo Vl ao presente Termo de Securitização, declaração emitida pela

Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Coordenador Líder e pelo Custodiante, respectivamente.

CúUsuI.A QUARTA - SUBSCRIçÃo, INTEGRAUzAçÃo E TITUTARIDADE Dos cRI

4.L. Subscricão dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da âssinatura de Boletim de Subscrição pelo

lnvestidor Profissional.

4.2. lntesralização dos CRI:A i ntegralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, no

ato de subscrição, pelo Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, acrescido dos Juros Remuneratórios,

calculado pro roto d,e desde a Data da Primeira lntegralização dos CRI até a data de sua efetiva integralização,
sendo admitido ágio ou deságio neBociado na distribuição ('PIe§9_dC_10!egElEe§&,,). A integralização dos
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CRI será realizada via 83

4.3. Titularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será comprovada pêlo extrato em nome de cada titular e
emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83. Adicionalmente serão

admitidos os extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações pÍestadas pela 83.

cúUsUI.A QUINTA . cÁLcUTo Do sALDo DEVEDoR E JuRos REMUNERATÓnIos oos cnI

5.1. Juros Remuneratórios dos CRI: Os Juros RemuneratóÍios serão calculados de acordo com a seguinte

fórmula:

I = vNb x (Fator de Juros - 1)

Onde:

J - Valor unitário de juros acumulado no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

!!! - Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRl, conforme o caso, desde a

Data da Primeira lntegralização dos CRI ou da última Data de Pagamento dos CRI ou da data da última

amortização, conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator de Juíos - Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa (spreod),

calculado com 9 (nove) casâs decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator d.e Juros = (Fator DI x Fator Spread)

Onde:

Fator Dl - Produtório das Taxas Dl, da Data da PrimeiÍa lntegralização dos CRI ou a Data de Pagamento

dos CRI imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamentos dos CRl, ou data de cálculo,

exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

n

Fator Dr = flfr + roro)
k-r

Onde:

n - Número de taxas Dl over utilizadas.

k - Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n

IDL - Taxa Dl de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento,
da seguinte forma:

(

I'
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Onde:

ql1 - Taxa Dl divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

Fator Spread - Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas dêcimais, com arredondamento,
conforme calculado abaixo

tsnread \
Fator Spread = (-r*- * ,J

dul
252

(i)

B3;

Spread - r,3500 (um intelro e três mil e quinhentos décimos de milésimos).

glgp - Número de Dias Úteis entre â Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou a Data de Pagamento

dos CRI imediâtamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento dos CRI ou na data de

cálculo, exclusive.

Observações

a Taxa Dl deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada pela

(iil o fator resultante da expressão (l + TDIà é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais

sem arredondamento;

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 +TDIà, 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;

(ivl uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório Fator

Dl com 8 (oito)casas decimais, com arredondamento;

(v) o fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) deve ser considerado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento; e

(vi) para a aplicação de Dlk será sempre considerado a Taxa Dl divulgada no Se (quinto) Dia útil
imediâtamente anterior à data efetiva de cálculo, por exemplo: para cálculo no dia 15 será considerada
a Taxa Dl divulgada no dia 10 e válida para o dia seguinte, considerando que os dias lO, L]., L?,13, L4 e

15 são Dias Úteis.

t
116eác6ú A7Z4

Página 26 de 118



5.1.1. A Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será calculada da seguinte forma:

Aaü=(VNbxTai)

Onde:

Aai - Valor unitário da i-ésima parcela dê amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento.

vNb - Conforme definido anteriormente.

Iqi -Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme os

percentuais informados na coluna "Taxa de Amortização - Tai" do Anexo ll deste Termo de

Securitização.

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

obrigação pela Em'ssora até o 1e (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que

não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

5.3. Datas de Pasamento: As datas de pa8amento de Juros Remuneratórios e da amortização dos CRI

encontram-se descritas no A!gIq!! deste Termo de Securitização

5.4. lntervalo entre o Receb imento ê o Pâsâmento: Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo

de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os pagamentos

referentes aos CRl, advindos dos Créditos lmobiliários e a realização pela Emissora dos patamentos aos

Titulares dos CRI referentes aos CRl, com exceção da data de vencimento.

5.5. Nas hipóteses de restrição de uso, ausência de publicação, suspensão do cálculo ou e)dinção da Taxa

Dl, a Emissora concorda que a Devedora utilize, para apuração dos valores devidos a título de Juros

Remuneratórios, seu substituto legal ou, na sua falta, a Taxa SELIC - taxa de juros média ponderada pelo

volume das operaçôes de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, apurados pelo

Sistêma Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo que na falta da Taxa SELIC a Emissora convocará, em

até L5 (quinze) dias contados da data em que nenhum dos Índices listados acima estiver disponível, uma

Assembleia GeÍal de Titulares de CRI para que seja deliberado pelos Titulares de CRI o novo parâmetro a ser

utilizado para a Íemuneração dos CRl. Caso não haja um acordo no referido prazo, os Titulares de CRI poderão,

a seu exclusivo critério, solicitar o pagamento antecipado total ou parcial do saldo devedor da CCB no prazo

de até 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral de Titulares de CRI ou na data de pagamento da

Remuneração, o que ocorrer primeiro.
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cúusurÁ sExÍA - AMoRTtzAçÃo ExÍRAoRDTNÁR|A pARcrAr ou RESGATE ANTEctpADo Dos cRt

6.1. Antecipacão dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários poderão ser antecipados nos seguintes

casos: {i} vencimento antecipado da CCB, conforme previsto na Cláusula 4 e suas subcláusulas da CCB e na

Cláusula 6.3 e subcláusulas deste Termo de Securitização; ou (ii) caso a Devedora seia exigida a realizar a

Amortização Extraordinária Compulsória em virtudê de não constituição de garantias suficientes para atingir

o Índice de Cobertura, conforme previsto na Cláusula 2.9.1.4 deste Termo de Securitização. Nestes casos, a

Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para a amortização extraordinária parcial e

proporcional, em até 15 (quinze) dias corridos posteriores à notificação enviada neste sentido, nos termos da

Cláusula 2.9.1.4 acima, ou caso haja a antecipação total dos Créditos lmobiliários, a Emissora deverá realizar

o resgate antecipado total dos CRl, em até 1(um) Dia Útil contados da data de recebimento dos referidos

recursos na Conta do Patrimônio Separado, devendo a Emissora comunicar aos titulares dos CRl, com cópia

para o Agente tiduciário, e à 83, por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da realização da

amortização extraordinária parcial ou do resgate antecipado total dos CRI objeto do presente Termo de

Securitização.

6,1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos CRl, a Emissora elaborará e

disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRl, bem como atualizará

o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização das parcelas futuras, caso aplicável, sendo

tal cronograma considerado, a partir da data de disponibilização ao Agente Fiduciário e atualização na

83, a tabela vigente.

6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecioacão dos Créditos lmobiliários: A amortização

êxtraordinária parcial e/ou o res8ate antecipado total dos CRl, em decorrência da antecipação dos Créditos

lmobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1 acimâ, serão realizados pelo percentual do saldo do Valor

Nominal Unitário do CRl, no caso de amortização extraordinária parcial, e pelo saldo do Valor Nominal

Unitário, no caso de resgate antecipado total, ambos acrescidos de Juros Remuneratórios, na data do evento,

deÍorma pro roto d,e, confoÍme disposto na Cláusula 5.1acima.

5.3. Vencimento Antecioado Automático da CCB: A CCB será declarada antecipadamente vencida pela

Emissora, de forma automática, ou sêia, sem a necessidade de aprovação em Assembleia Geral dos titulares

dos CRI aos quais a CCB estará vinculada, nos seguintes casos ("Eventos de Vencimento Antecipado

Automático")

(al descumprimento, pela Devedora, pelas SPEs lnvestidas e/ou pelas Fiduciantes, de qualquer

obrigação pecuniária prevista na CCB ou em qualquer dos Documentos da Operação, não sanada no

prazo de 1 (um) Dia Útil contado da data do inadimplemento;

(b) provarem-se falsas ou enganosas, em qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarações

ou garantias prestadas pela Devedora, pelas SPES lnvestidas e/ou pelas Fiduciantes na CCB ou em
quaisquer dos demais Documentos da Operação;

(cl pedido de recuperação iudicial, independente de deferimento pelo juízo competente, ou
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submissão a qualquêr credor ou classe de credores dê pedido de negociação de plano de recuperação

extraiudicial, formulado pela Devedora e/ou pelas Fiduclantes, e/ou por qualquer de suas controladas

e/ou por qualquer de seus acionistas controladores, independentemente de ter sido requerida

homologação judicial do referido plano;

(dl extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de autofalência, pedido de falência não

elidido no prazo legal ou decretação de falência da Devedora e/ou das Fiduciantes e/ou de qualquer de

suas controladas, e/ou de qualquer de seus acionistas controladores;

(el distribuição de dividendos, pagamento de luros sobre o capital próprio ou a realização de

quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Devedora esteja em mora com qualquer de suas

obrigações pecuniárias estabelecidas na ccB, observados os prazos de cura aplicáveis, ressalvado,

entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 2O2 da Lei das Sociedades

por Ações;

(f) caso a Devedora transfira ou por qualquer forma ceda ou prometa ceder a terceiros os direitos

e obrigações assumidos nos termos da CCB, sem a prévia anuência da securitizadora, que se dará

mediante deliberação em Assembleia Geralde Titulares de CRI;

(d (1) incorporação, fusão ou cisão, da Devedora por quaisquer terceiros, incluindo

incorporações de ações; e/ou (2) realização pela Emitente de qualquer reorganização societária, sem â

prévia anuência da Securitizadora. As hipóteses previstas nos itens (1) e (2) acima não se aplicam: (i) às

reorganizações societárias das quais participem exclusivamente a Devedora e suas subsidiárias,

observado que tais operações societárias não poderão resultar em uma diminuição patrimonial da

Devedora em mais de 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido consolidado conforme apurado

em sua última demonstração financeira divulgada ou em sua extinção; e (ii) incorporações totais ou de

parcela cindida de sociedades em que a Devedora possua participação minoritária;

(h) transferência do controle acionário, direto ou indireto, da Devedora sem a prévia anuência da

Securitizadora, que se dará mediante deliberação em assembleia geraldos titulares dos CRI;

(il transformação da forma societária da Devedora de sociedade anônima para sociedade

limitada, nos termos do artigo 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; e

U) alteração do objeto social da Devedora de forma a modificar sua atividade principal

atualmente praticada ou seu setor de atuação.

6.3.1. nto Anteci ado Não m Sem prejuízo das hipóteses de Vencimento

Antecipado Automático, previsto na Cláusula 6.3 acima, a CCB pode ser declaradâ antecipadamente
vencida pela Emissora, sempre de forma não automática, ou seia, com a necessidade de aprovação em

Assembleia Geral dos titulares dos CRI aos quais a CCB estará vinculada, nos seguintes casos (.,fygolgg
de Vencimento Antecioado Não Automático" e, quando em conjunto com os Eventos de Vencimento
Antecipado Automático, simplesmente "Eventos de Vencimento Antecipado"):
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(al descumprimento, pela Devedora, pelas SPEs lnvestidâs e/ou pelas Fiduciantes, de qualquer

obrigação não pecuniária prevista na CCB ou em qualquer dos Documentos da Operação, não sanada

no prazo de 10 (dezl Dias Úteis contados da data do inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste

inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico;

(bl revelarem-se incorretas, inconsistentes, incompletas ou imprecisas, em qualqueí aspecto

relevante, quaisquer das declarações ou Barantias prestadas pela Devedora, pelas SPES lnvestidas e/ou

pelas Fiduciantes na CCB ou em quaisquer dos demais Documentos da Operação;

(c) não cumprimento de qualquer decisão judicial final e irrecorrível ou arbitral definitiva, de

natureza condenatória, contÍa a Devedora e/ou qualquer de suas controladas, em valor unitário ou

agregado superior a RS5.000.000,00 (cinco milhões de reais), corrigidos anualmente, a partir da Data de

Emissão, pelo IPCA/IBGE, ou seu equivalente em outras moedas, no prazo estipulado na Íespectiva decisão;

(d) redução de capitalsocial da Devedora;

(e) inadimplemento ou vencimento antêcipado, de quaisquer obrigações financeiras a que estejam

suieitas a Devedora e/ou qualquer de suas controladas, seja como parte ou como Barantidora, no mercado

local ou internacional em valor, individual ou agregado, superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais),

corrigidos anualmente, a partir da Data de Emissão, pelo IPCÂ,/lBGE, ou seu equivalente em outras moedas;

(f) se as obrigações de pagar da Devedora prêvistas na CCB deixarem de concorrer, no mínimo, em

condições pdri possu com as demais dívidas da Devedora com o mesmo tipo de garantia desta Cédula,

ressalvadas as obrigações que gozem de preferência por força de disposição legal;

(g) não renovação, cancelamento, revo8ação ou suspensão das autorizações e licençâs, inclusive as

ambientais, relêvântes para o regular êxercício das atividadês desenvolvidas pela Devedora e/ou pelas SPEs

lnvestidas e/ou pelas Fiduciantes, exceto se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de tal não

renovação, cancelamento, revogação ou suspensão a Devedora e/ou as SPEs lnvestidas e/ou pelas

Fiduciantes comprove a existência de provimento iurisdicional autorizando a regular continuidade das

atividades da Devedora e/ou das SPEs lnvestidas e/ou pelas Fiduciantes até a renovação ou obtenção da

referida licença ou autorização;

(h) protesto de títulos contra a Devedora e/ou qualquer de suas controladas cujo valor não pago,

individual ou agregado, ultrapasse R§5.000.@0,00 (cinco milhões de reais), corrigidos anualmentê, a partir

da Data de Emissão, pelo IPCA/IBGE, ou seu equivalente em outras moedas, salvo se o protesto tiver sido
efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado à Securitizadora pela

Devedora, ou se for cancelado, ou ainda se for validamente contestado em juízo, em qualquer hipótese, no
prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis contados da data do respectivo protesto;

(i) não manutenção dos Índices Financeiros estabelecidos no Anexo lV à CCB a serem calculados
pela Devedora e verificados pela Emissora. A não manutenção pela Devedora de qualquer dos índices
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Financeiros apenas em um dado trimestre não acarretará o vencimento antecipado da CCB, desde que

ocorra o reenquadramento no trimestre imediatamente seguinte; caso após o reenquadramento seja

apurado novo desenquadramento de qualquer dos índices Financeiros (conforme dêfinido na CCB) em

qualquer período subsequente, tal desenquadramento acarretará o Vencimento Antecipado Não

Automático;

ü) aplicação dos recursos em destinação diversa da descrita na Cláusula 2 da CCB;

(kl se ocorrer a cassação da licença ambiental, quando aplicável, e de sentença condenatória

transitada em iulgado, em razão da prática, pela Devedora, de atos que importem trabalho infantil, trabalho

análogo ao escravo, proveito criminoso dâ prostituição ou danos ao meio ambiente;

(l) por qualquer forma, os lmóveis das Fiduciantes, objeto da Alienação Fiduciária e da Hipoteca,

bem como da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, sejam obieto de constituição de novos ônus ou

gravames, sem o prévio ê expresso consentimento da Securitizadora, em observância à deliberação da

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI;

(m) por qualquer forma, a Alienação Fiduciária e/ou a cessão Fiduciária de Direitos Creditórios ê/ou

a Hipoteca venham a ter sua vigência ou efeitos extintos ou materialmente limitados antes do paBamento

integral das obrigações garantidas, seja por nulidade, anulação, resilição, rescisão, denúncia, distrato ou

por qualquer outra razão, exceto caso seja substituída ou complementada, medlante aprovação da

Securitizadora, que se dará mediante deliberação em Assembleia Geralde Titulares de CRI;

(n) se constatado o descumprimento do Índice de Cobertura e a Devedora e/ou as tiduciantes não

recomponham o índice de Cobertura, nos prazos determinados no Contrato de Cessão (i) mediante o

reforço de garantia; ou (ii) mediante a amortização extraordinária dos CRI em montante suficiente para a

recomposição do Índice de CobertuÍâ;

(o) se as Cessões Fiduciárias, as Alienações Fiduciárias ou a Hipoteca não forem constituídas nos

prazos estabelecidos nos respectivos Contratos de Cessão Fiduciária, Contratos de Alienação Fiduciária e

Escritura de Hipoteca, respectivamente; e

(p) não ceder, vender, alienar, transferir, permutar, conferir ao capital, dâr em comodato, emprestar,

dar em pagamento ou de qualquer forma transferir ou outorgar qualquer opção de compra ou venda ou

dispor ou constituir qualquer ônus ou gravame, incluindo, mas não se limitando a constituição de penhor,

penhora, depósito, alienação fiduciária, cessão fiduciária ou preferência, prioridade ou qualquer negócio
jurídico similar, judicial ou extrajudicial, sobre, em qualquer dos casos deste inciso, de forma gratuita ou

onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, qualquer dos direitos creditórios obietos da Cessão

Fiduciária e/ou dos direitos a estes inerentes, exceto pela Cessão tiduciária, pela Alienação tiduciária, pela

Hipoteca e pelas obrigações assumidas no âmbito dos CRl.

6.1.2. No caso da ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático
indicados nos incisos da Cláusula 6.3.1 acima, observados os prazos de cura (quando existentes), a

Página 31de 118

116&4(Êu18724 Í



Devedora ficará automaticamente constituída em mora, independentemente de qualquer notificação

judicial ou extraiudicial, inclusive para fins do §2s do artigo 26 da lei 9.514197 . Findo o prazo de cura,

quando existente, a Securitizadora deverá convocar uma Assembleia Geral de Titulares dos CRl, no

prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data de ocorrência de quaisquer dos eventos indicados na

Cláusula 6.3.L acima, observado o prazo de cura, quando aplicável, para deliberar a respeito da

declaração de vencimento antecipado da CCB. Caso a Assembleia Geral de Titulares dos CRI mencionada

nesta Cláusula não seja instalada por falta de quórum, em primeira e segunda convocação, observados

os quóruns de instalação previstos neste Termo de Securitização, ou não seia obtido quórum de

deliberação, SecuritizadoÍa deverá declarar o não vencimento antecipado da CCB. O vencimento

antecipado somente ocorrerá caso assim seia expressamente deliberado na referida Assembleia Geral

de Titulares dos CRl, observados os quóÍuns prêvistos neste Termo de Securitização, tendo tal decisão

caráter irrevogável e irretratável.

5.3.3. Declarado o vencimento antecipado nos termos das Cláusulas 6.3 e 6.3.2 acima, o pagamento

do saldo devedor da CCB deverá ser realizado pela Devedora em até 2 (dois) Dias Úteis da data de

declaração de vencimento antecipado da CCB, sendo que nestes casos a Emissora deverá realizar o

resgate antecipado totaldos CRl, em até 1 (um) Dia Útilcontados da data de recebimento dos referidos

Íecursos na Conta do Patrimônio Separado.

6.4. Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude de um Evento de Vencimento Antecipado,

deverão ser creditados na Conta do Patrimônio Separado e aplicados única e exclusivamente ao pagamento

dos CRl.

cúusuu sÉÍtMA - oBRTGAçÕES DA EMrssoRA

7.t. tatos Relevantes acerca dos CRI e de Dróoriâ Emissore : A Emissora obriga-se a informar todos os fatos

relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediante publicação no jornal de publicação de seus atos

societários, quâis sejam Estadão e Diário Oficial do Estado de SP, assim como imediatamente Informar tais

fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obr iga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês

subsequente à integralização dos CRl, bem como a colocá-lo à disposição dos Titulares dos CRI e enviá-lo ao

Agente Fiduciário até o 25e (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos

lmobiliários aos CRl.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Data de Emissão dos CRI;

Saldo devedor dos CRI;

Data de Vencimento Finaldos CRI;

Vâlor pago aos Titulares dos CRI no mês;

Valor recebido dos Créditos lmobiliários;

Saldo Devedor da CCB;
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(g) Índice de Cobertura;

(h) Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;

(i) Valor do Caixa;

(j) lnformações sobre as Alienações Fiduciárias de lmóveis, valor em reais do imóvel alienado

fiduciariamente, calculado conforme laudo mencionado na cláusula 2.9.1.1., acima;

(k) lnformações sobre as eventuais rescisões dos contratos de locação cujos créditos foram

obieto das Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios.

7.3. Resoonsável pela Elaboracão dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gêstão sêÍão preparados ê

foÍnecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

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

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

Securitização.

7.4. Fornecimento de lnformacões Relativas aos Créditos lmobiliórios: A Emissora obriga-se a fornecer aos

Titulares dos CRI e ao Agente FiduciáÍio, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da

respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos lmobiliários, desde que estas estejâm

disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conforme o caso.

7.4.L, A Emissora obriga-se, ainda, a (i! prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciário,

em 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, todas as informações e

documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI; (ii) encaminhar ao Agente

Fiduciário na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da EmissoÍa destinados aos titulares

dos CRI que vênham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer um

dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a antecipação dos Créditos lmobiliários,

conforme previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de Securitizâção, imêdiatamente após tomar

conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos

de cura estipulados, bem como as medidas e)drajudiciais e iudiciais que tenham e venham a ser

tomadas pela Emissora.

7.5. RelatóÍio Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme lnstrução CVM ne 583, que

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela

Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido

organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle
comum, coliBadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

7.6. A Emissora obriSa-sê, neste ato, em caráter irrevo8ável e irretratável, a cuidar para que as operações
que venha a praticar no âmbito 83 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e
perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer
responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não
respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido gerados por atuação
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do Agente Fiduciário.

7.7. A Emissora neste ato declara que:

(al é uma sociedade devidamente orBanizada, constituída e existente sob a forma de sociedade

por ações com rêgistro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autoÍizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste

Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação de que seja parte, à emissão dos CRI e

ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos demais Documentos da Operação de

que seja parte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários refeÍentes à

Emissora para tanto;

(cl os representantes legais que assinam este Termo e os demais Documentos da Operação de

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

estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os podêres legitimamentê outorgados, estando os

respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pela CCI e das Alienaçôes

Fiduciárias de lmóveis prestadas nos termos do Contrato de Cessão;

(el foram contratados escritóÍios especializados para avaliar as Alienaçóes Fiduciárias de lmóveis,

os Contratos de Cessão Fiduciária, a Escritura de Hipoteca, e que os Créditos lmobiliários representados

pela CCl, em conformidade com opinião legal da operação, encontram-se livres e desembaraçados de

quaisquer ônus, gravames ou restriçôes de natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do

conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora

de celebrar este Termo de Securitlzação e os demais Documentos da Operação de que seja parte;

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

do Crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato de Cessão;

(gl observado o disposto no item "(e)" acima e nas condições enunciadas nos demais

Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou

ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer

tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários representados pela CCI e/ou as

Alienações Fiduciárias de lmóveis e/ou as Cessões Fiduciárlas de Direitos Creditórios e/ou a Hipoteca,

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

(hl conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente data, da existência

de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma autoridade governamental

referente aos Empreendimentos Alvo;

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

ü) este Termo de Securitizaçâo e os demais Documentos da Operação de que seja parte

constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus

termos e condições.

7.7.L. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o ABente Fiduciário caso quaisquer das

declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

cúusurA orrAvA - REGTME FrDUcrÁRro E ADMTNTSTRAçÃo Do PATRTMôNro SEpARADo E pRToRTDADE

NOS PAGAMENTOS

8.1. Resime F iduciário: Na forma do art iBo 9e da Lei ne 9.514/97, a Emissora institui, em caráter irrevogável

e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, a Conta do Patrimônio

Separado, as Alienações tiduciárias de lmóveis, as Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios e a Hipoteca

constituindo referidos Créditos lmobiliários lastro para os CRl. O Regime Fiduciário, mediante entrega deste

Termo na lnstituição Custodiante, será registrado conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei

nP 10.931/04.

8.2, Conta do Patrimônio Separado: A arrecada ção dos Créditos lmobiliários ocorrerá diretamente na

Conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos CRI e permanecerão separados e segregados do

patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRl.

8.3. lsênÇão de Acão ou Execucão: Na forma do artigo 11 da Lei ns 9.514/97, os Créditos lmobiliários,

representados pela CCl, as Alienações Fiduciárias de lmóveis, as Cessões tiduciárias de Direitos Creditórlos, a

Hipoteca e os recursos porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação

ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por

quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que seiam, e só responderão, exclusivamente,

pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do

artigo 76 da Medida Provisória ne 2.158-35/2001.

8.4. Patrimônio Seoarado: Os Créditos lmobiliários , representados pela CCl, as Allenações Fiduciárias de

lmóveis, as Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios, a Hipoteca e os recursos mantidos na Conta do

Patrimônio Separado permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até o
vencimento e pagamento integral dos CRl.

8.5. Administracão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos,

ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua

regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos lmobiliários e de pagamento da

amortização do principal, iuros e demais encaÍgos acessórios dos CRl.

8.5. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução CVM ne 414, a Emissora declara que:
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(a) com relação à CCl, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela lnstituição

Custodiante; e

(bl a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades da Emissora,

da se8uinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos Créditos lmobiliários; (iil o controle

e a guarda dos rêcursos que transitarão pela Conta do Patrimônio Separado; e (iii) a emissão, quando

cumpridas as condições estâbêlecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias.

8.7. Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da remuneração da Emissora descrita

na Cláusula 2.4, item (c) acima serão suportados pela Devedora, inclusive os tributos incidentes na fonte que

devam ser retidos pela Devedora sobre tais pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora

receba o valor devido livre de quaisquer tributos incidentes na fonte (gross-up).

8.7.1. A Taxa dê Administração será devida pela Devedora, com recursos do Pâtrimônio Separado,

e paga a partir do le (primeiro) Dia Útil subsequente à integralização dos CRI e, a partir de então,

mensalmente, até o resgate total dos CRl.

8.7.2. Sobre os valores em atraso devidos pela Devedora à Emissora, incidirão multa moratória de

2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como.iuros moratórios de L% (um por cento) ao mês,

calculado pro rato tempo s, se necessário.

8.8. A Cedente será responsável pela guarda da via negociável da CCB, recebendo a lnstituição Custodiante

uma cópia eletrônica da CCB para fins de registro da CCI na 83, ê a Emissora ficará com a via não negociável

da CCB, bem como uma via de cada um dos Documentos da Operação, para fins de evidenciar a válida e eficaz

constituição dos Créditos lmobiliários e da CCl.

8.9. Ordem de Prioridade de Pâsâmêntos . Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos

lmobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias ou liquidação antecipada,

deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma que cada item

somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento das despesas recorrentes da operação, previstas no Anexo ll do Contrato de

Cessão e na Cláusula 3.1.4. do Contrato de Cêssão;

(b) Pagamento dos Juros Remuneratórios;

(cl Pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário dos CRl.; e

(d) Realização da Amortização Extraordinária Compulsória, se for o caso

8.9.1. Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejam insuficientes para

cumprimento das obrigações do CRI previstas nos itens "(al" a "(dl" da Cláusula 8.9, a Emissora
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notificará a Oevedora para que em até 2 (dois) Dias uteis deposite recursos necessários para

cumprimento de todas as obrigações.

8.10. Preiuízos ou lnsuficiência do PatÍimônio Separado: A Emissora somente responderá por pre.juízos ou

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou

rêgulamêntar, negligência dolosa ou administração temerária reconhecidos por sentençâ condenatória

transitada em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

8.11. Os recursos disponíveis na Conta do Patrimônio Separado serão aplicados nos termos previstos na

Cláusula 8.12 abaixo. Os pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão

efetuados pela Emissora na medida em que existam recursos no Patrimônio Separado, utilizando-se dos

procedimentos adotados pela 83.

8,12. lnvestimentos Permitidos: Os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Se parado (o que inclui os

Recursos Reforço) serão aplicados em títulos de renda fixa ou em Certificado de Depósito Bancário - CDB,

ambos do Banco ltaú Unibanco S.A. ou fundos de investimento de baixo risco; sendo certo que os rendimentos

líquidos de tributos decorrentes das referidas aplicações integrarão o Patrimônio Separado. A Emissora não

terá qualqueÍ responsabilidade com relação a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas,

danos, tributos, ou despesas íesultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entÍe outros,

qualquer responsabilidade por demoras não ocasionadas pela Emissora (não resultante de transgressão

deliberada) no invêstimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimêntos, ou quaisquer lucros

cessantes inerentes a essas demoras.

8,12.1. Eventuais retenções de impostos decorrentes dos rendimentos dos lnvestimentos Permitidos

pertencerão com exclusividade à Emissora.

8.13. Após a liquidação integral dos CRl, caso haja qualquer recurso no Patrimônio Separado, a Emissora

deverá depositar tais recursos na Conta Trisul em até 3 (três) Dias Úteis a contar da liquidação integral dos

cRt.

cúusuTA NoNA . AGENTE FIDUGIÁRIO

9.1. Aeente Fiduciário: A Emissora , neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua

nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma

remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitizâção.

9.2. Declarações do Asente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente

Fiduciário declara:

(al aceitar integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas e

condições, bem como a função e incumbências que lhe são atribuídas;

(bl não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6e da
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lnstrução CVM ne 583;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é

atribuída, conforme o § 3e do artigo 66 da Lei ne 6.404/76 e o seção ll da lnstrução CVM 583;

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

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários

para tanto;

(e) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1" do artigo 6 da lnstrução CVM n.e 583,

tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros titulares de certificados de

recebíveis imobiliários de eventuais emissóes realizadas pela Emissora, sociedade coligada,

controlada, Controladora ou inte8rante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na

qualidade de agente fiduciário;

(f) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora ou com as Fiduciantes que o

impeça de exercer suas funções de forma diligente; e

(gl ter analisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação, além

de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora

e contidas no Termo de Securitização. Os prazos para os registros das Alienações Fiduciárias dos

lmóveis, das Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios e da Hipoteca estão previstos nos respectivos

instrumentos sendo que (i| no caso das Alienações Fiduciárias de lmóveis e da Hipoteca, após a

obtenção dos respectivos registros nos compêtentes Cartórios de Registro de lmóveis, estarão

efetivamente constituídas e exequíveis as garantias constituídas nos termos dos lnstrumentos de

Alienação Fiduciária e da Escritura de Hipoteca, e (ll) no caso das Cessões Fiduciárias de Direitos

Creditórios, após o registro dos Contratos de Cessão Fiduciária nos competentes Cartório de Registro

de Títulos e Documento, estarão regularmente constituídas perante terceiros nos termos dos

Contratos de Cessão Fiduciária. As garantias mencionadas no presente item deverão ser suficientes

para garantir o cumprimento das Obrigações Garantidas, tendo em vista que, na data de assinatura

deste Termo de Securitização, o valor dos lmóveis dados em garantia, conforme valor convencionado

pelas partes nos lnstrumentos de Alienação Fiduciária, corresponde a pelo menos 160% (sento e

sessenta por cento) do saldo devedor.

9.2.1. O Agente Fiduciário presta seNiços de agente fiduciário nas emissões da Emissora descritas

no Anexo Vlldeste Termo de Securitização.

9.3 lncu mbências do Aeente Fiduciário lncumbe ao ABente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

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

(bl zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício

da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administração dos
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próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado;

(c) verificar a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis, das Cessões

Fiduciárias de Direitos Creditórios e da Hipoteca bem como o valor dos bens dados em garantia,

observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade;

(d) examinar proposta de substituição dos bens dados em garantia, manifestando sua opinião a

respeito do assunto de forma justificada;

(e) intimar, conforme o caso, a Emissora, a Devedora e as Fiduciárias a reforçar a garantia dada,

na hipótesê de sua deterioração ou depreciação;

(0 manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive,

gestão junto à Emissora;

G) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto nâ Cláusula 10.1abaixo;

(il renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de

interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da

assembleia que deliberará sobre sua substituição;

ü) conservar em boa guardâ toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(k) 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, diligenciando

no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou dêfeitos de que tenha conhecimento;

(U adotar as med idas judicia is ou extrajudiciais necessá rias à defesa dos interesses dos Titu lares

dos CRl, bem como inclusão dos Créditos lmobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora

não o faça nas hipóteses de substituição ou liquidação do Patrimônio Separado;

(ml notificar os Titulares dos CRl, no prazo máximo de 7 (sete) Dias Úteis, contado a partir da

ciência de eventual inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer obrigações financeiras assumidas

neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a Barantias e a cláusulas contratuais

destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI ê que estabeleçam condições que não devem ser

descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as providências

que pretende tomar a respeito do assunto;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerar necessário, auditoriâ extraordinária na Emissora ou no patrimônio Separado;
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(o) disponibili2âr aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do Valor Nominal

Unitário dos CRl, realizado em coniunto com a Emissora, por meio de seu website;

(pl acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando os Titulares

de CRl, no relatório anual, acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(q) fornecer à Emissora declaração de quitação, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após satisfeitos

os créditos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime Fiduciário;

(r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRl, conforme prevista no

Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às âssêmblêias gerais constantes da Lei

ne 6.404176;

(sl comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que lhe

forem solicitadas;

(tl verificar, ao longo de todo o prazo da Oferta, no mínimo semestralmente, o efetivo

direcionamento de todo o montante obtido com a emissão da CCB para os Empreendimentos Alvo,

conforme previsto no Anexo ll da CCB;

(ul fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente

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

(vl divulgar em sua página na rede mundial de computadorês, em até 4 (quatro) meses após o

fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante

o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo abaixo:

(i) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de informações

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

(ii) alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os

Titulares dos CRI;

(iii) comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da

Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares

do CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora;

(iv) quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulação e saldo cancelado no

período;

(v) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRI

realizados no período;

1168406u1 87214

Página 40 de 118



(vi) constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando

houver;

(vii) destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informaçóes

prestadas pela Emissora;

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

(ix) cumprimento de outras obrigações assumidas pela EmissoÍa, Devedora, Fiduciantes

ou Cedente, neste Termo de Sêcuritização

(x) manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

(xi) existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladoÍa ou integrante do mesmo grupo da

Emissora em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os

seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da

emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e)

prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período; e

(xii) declaração sobre a não existência de situação de conflito de inteÍesses que impeça o

agente fiduciário a continuar a exercêr a função.

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições nos âmbitos dâ emissão dos CRl, o

Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de Securitização

para proteBer direitos ou defender os interesses dos titulares dos CRl.

9.4. Remuneracão do Asente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário receberá

da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como remuneração, pelo desempenho dos deveres e

atribuições que lhe competem, nos termos da leie deste Termo, durante o período de vigência dos CRI ou até

a liquidação integral dos CRI à tÍtulo de honorários pelâ prestação dos serviços, serão devidas

RS13.O0O,O0 (treze mil reais) equivalente às parcelas anuais, sendo a primeira devida em 5 (cinco) Dias Úteis

a contar da data do recebimento do reembolso das Despesas Flat na Conta do Patrimônio Separado, e as

demais na mesmas data dos anos subsequentes até o resgate total dos CRl, atualizada anualmente pela

variação positiva acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo

índice q ue vier a su bstitu Í-lo, calctJladas pÍo roto dle, se necessário. Caso os recu rsos do Patrimôn io Sepa rado

não sejam suficientes para o pagamento da remuneração do Agente Fiduciário, os Titulares dos CRI arcarão

com sua remuneração, ressalvado seu direito de serem reembolsados pela Devedora, após a realização do

Patrimônio Separado.

9.4.1. A remuneração definida acima continuará sendo devida e calculada pro roto die, mesmo
após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividade inerentes à sua

função em relação à emissão.
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9.4.2. No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários ou da Emissora com relação às suas

obrigações assumidas neste Íermo de Securitização, todas as despesas em que o Agente Fiduciário

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverão ser,

sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas por estes. Tais despesas incluem os gastos

com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas iudiciárias

de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da inadimplência,

enquanto representante dos Titulares dos CRl. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais

decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titulares dos CRl,

bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora

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

dias corridos, podendo o A8ente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do

risco de sucumbência.

9.4.3. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício da

função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente: publicações em geral (por exemplo,

edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral dos Titulares

dos CRl, anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre

outros), notificações, extração de certidões, fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes e

alimentação de seus agêntes, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização,

contatos telefônicos efou conference coll, assessoria legal ao Agentê Fiduciário, bêm como custas e

despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos de quitação e acompanhamento das garantias

constituídas pelas Alienações Fiduciárias de lmóveis, pelas Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios e

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

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

comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

9.4.4. O pagamento das despesas acima referidas será realizado mediante pagamento das

respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes

pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Atente Fiduciário, após, sempre que

possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora na qualidade de administradora do

Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos Titulares dos CRl.

9.5. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas nas Cláusulas acima, o

valor em atraso estârá suieita à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo

IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado prc roto die, se

necessário.

9.5.1. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS

(lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao programa de lntegração Social),

coFlNS (contribuição para o Financiamento da seguridade social), lRRt (tmposto de Renda Retido na

Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário
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nas alíquotas vigentes nas datas de cada pa8amento

9.6. Substituicão do Asente Fiduciário: O Agente tiduciário 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, contado da ocorrência de qualquer desses eventos,

Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seia eleito o novo agente fiduciário.

9.6.1. A Assembleia Geral dê Titulares de CRI destinada à escolha de novo agente fiduciário deve

ser convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares

dos valores mobiliários que representem 10% (dez por cento), no mínimo, dos CRI em Circulação.

9.6.2. Se a convocação da assembleia geral não ocorrer até 15 (quinze) dias ântes do finâl do prazo

referido na cláusula 9.6 acima, cabe à Emissora a imediata convocação. Em casos excepcionais, a CVM

pode proceder à convocação da assembleia para a escolha do novo agente fiduciário ou nomear

substituto provisório.

9.7. Deveres, Atribuicões e Responsabilidades do Asente Fiduciário Eleito em Substituicão: O agente

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 acima, assumirá

integralmente os deveres, atribuiçôes e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo

de Securitização.

9.8, Substituicão Permanente: A substitu ição do Agente FiduciáÍio em caráter permanente deverá ser

obieto de aditamento ao presente Termo de Securitização. A substituição do Agentê Fiduciário deve ser

comunicada à CVM no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados do registro do aditamento ao Termo.

9.8.1. Juntamente com a comunicação da cláusula 9.8 acima, devem ser encaminhadas à CVM a

declaração e demais informações exigidas na lnstrução CVM ne 583.

9.9. Substituto Provisóíio: Por meio dê voto da maioria absoluta dos titulares dos CRI em Circulação, estes

poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

9.10. Validade das manifestaÇões: Os atos ou manifesta ções por parte do Agente tiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como

aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, inclusive a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstas neste

Termo de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI

reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRl.

9.11. Atuação Vinculada: O Agente Fiduciário não fará qualquer juízo sobre â orientação acerca de qualquer

fato da emissão que sela 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
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conforme definidas pêlos Titulares dos CRI ê reproduzidas perante a Emissora, indepêndentemente 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 ne 583 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.

9.L2. Presuncão de Veracidade: Sem preiuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente

Fiduciário assumirá que os documentos ori8inais ou cópias autenticadas de documentos encaminhâdos pela

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob

qualquer hipótêse, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão

sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.13. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar a

devolução de quaisquer valores recebidos refêrentes ao período após â sua renúncia.

cúusurÁ DEz - uqurDAçÃo Do pATRTMôNro sEpARAoo

10.1. liquidacão do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com relação às

obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas na Cláusula 10.4

abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imediata e transitoriamente a

administração do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patrimônio Separado, nas hipóteses em

que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar sobre a assunção da admlnistração do Patrimônio

Sepârado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidâção.

1O.2. Convocação da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Titulares de CRl,

na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintês abaixo, ê na Lei n0 9.514/97.

10.3. Deliberacão Pela Liquidacão do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de Titulares de CRI deverá

deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pelâ continuidade de sua administração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua viabilidade

econômico-financeira.

10.4. Eventos oue Enseiâm a ncão da Administracão do Patrimônio Seoare oelo Aeente Fiduciário:

Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta operação, a critério
da Assembleia Geral de Titulares de CRl, a ocoÍrência de qualquer um dos eventos abaixo deverá ensejar a
assunçâo da administração do Patrimônio Sepârado pelo Agente Fiduciário, para liquidá-lo:

(al pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência da Emissora;

(b) inadlmplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias
previstas neste Termo de securitização, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do patrimônio
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Separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mais de 30 (trinta) dias, contados da verificação

da mora ou do inadimplemento. Sendo certo que a liquidação do Patrimônio Separado dependerá de

decisão da Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentido; ou

(cl inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das obrigações

pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sêndo que, nessa hipótêse, a liquidação do

Patrimônio Separado poderá ser considerada desde a data do inadimplemento ou na data de verificação

da mora, caso os Titulares do CRI decidam nesse sentido.

10.4.1. A ocorÍência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada,

ao Agente FiduciáÍio, pela Emissorâ, em L (um) Dia Útil.

cúU5UtA ONzE - ASSEMBTEIA GERAT

11.1 Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de Titulares de CRl, a

fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulâres dê CRl.

LL.z, A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agente Fiduciário, (iil pela

Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em

Circulação.

11.3. Observado o disposto na Cláusula 11.2 acima, deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulares de

CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a Emissora, na qualidade de titular dos

Créditos lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na CCI ou em quaisquer outros

Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu

direito frente à Devedora.

11.4. A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser realizada com no mínimo

15 (quinze) dias a contar da data da primeira das 3 (três) publicaçôes do edital relativo à primeira convocação

ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da data da primeira das 3 (três) publicações do edital relativo à segunda

convocação.

11.5. Somente após definição da orientação pelos Titulares dos CRI em Assembleia GeÍal de Titulares de

CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer seu direito e deverão se manifestar conforme lhe for
orientado, exceto se de outra forma prevista nos Documentos da Operação. Caso não haja quórum necessário

para a instalação da Assembleia Geral de Titulares de CRl, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação,

a Emissora e/ou Agente Fiduciário poderão permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão,

sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como negliBência em relação aos direitos dos Titulares

dos CRl, não podendo ser imputada à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer responsabilização decorrente

de ausência de manifestação.

11.6. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação definida
pelos Titulares dos CRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim instruída. Neste
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sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da

orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentêmente dos eventuais pre.iuízos causados

aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

LL.7. Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRl, no que couber, o disposto na Lei ne 9.514, bem

como o disposto naLeine 6.404.176, a respeito das assembleias gerais de âcionistas.

11.8. A Assembleia Geral de Titularês de CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presençâ de

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

convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos CRI

em Circulação.

11.9. Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Titulares dos CRl, sendo

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

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

totalidade dos CRI em Circulação presentes.

11.11. Os representântes legais da Emissora deverão comparecer nâs Assembleias Gerais de Titulares de CRI

11.12. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares dos CRI e prestar aos Titulares

dos CRI as informaçôes que lhe forem solicitadas, sêndo que a Emissora, o ABente Fiduciário e/ou os Titulares

dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, a Devedora), para participar das Assembleias Gerais

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

ordem do dia. Sem prejuízo da referida faculdade, a Devedora e/ou suas partes relâcionadas não poderão

participar do processo de deliberação e apuração dos votos dos Titulares dos CRI a respeito da respectiva

matéria em discussão.

11.13. A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a tenha

convocado, respectivamente: (il ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; ou (iiil ao Titular do CRI

eleito pelos Titulares de CRI presentes.

11.14. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou nos Documentos da Operação,

todas as deliberações, inclusive quanto às deliberações das declarações de vencimento antecipado não

automático, serão tomadas, em primeira ou se8unda convocação, pela maioria dos titulares dos CRI em

Circulação presentes à Assembleia.

11.15. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou nos Documentos da

Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em relação: (i| às datas de

pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amortização de principal; (ii! à
forma de cálculo da evolução financeira dos CRl, os Juros Remuneratórios dos CRl, a amortização de principal

e o Valor Nominal Unitário; (iiil ao prazo de vencimento dos CRI; (ivl aos Eventos de Liquidação do patÍimônio

Separado; (v) aos Eventos de Vêncimento Antecipado previstos na Cláusula 3 e 6.3.1. deste Termo de

Página 45 de 118

( l',
1168á06v187?,4



Sêcuritização; (vil aos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, que possa impactar os direitos dos

Titulares dos CRI (entende-sê como altêração que possa impactar os direitos dos Titulares dos CRI qualquer

alteração em relação à CCB relativa ao prazo de vencimento, à atualização monetária, ao iuros
remuneratórios, à periodicidade de pagamento e aos encargos moratórios); (viil às Alienações Fiduciárias de

lmóveis e/ou às Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios e/ou à Hipoteca, incluindo sem limitação, a

substltuição das garantias, exceto no caso da definição da ordem e da forma da excussão das garantias;

(üii) aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI; (ixl realização de

qualquer amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; e/ou (x) qualquer liberação especÍfica

com relação a um inadimplemento da Devedora (sempre considerando que qualquer liberação de um evento,

numa data específica, não significa liberação de fatos posteriores), deverão ser aprovadas em primeira ou

segunda convocação da Assemblêia dê Titulares dos CRI por Titulares de CRI que representem, no mínimo,

75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.

11.16. lndependentemente das formalidades previstas na leie neste Termo, será considerada regularmente

instalada a Assembleia de Titulares dos CRI a que comparecerem todos os Titulares dos CRl, sem pre.juízo das

disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.

11.17. Dispensâ: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assemblêia de Titulares dos CRI

sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (il da necessidade de atendimento a exigências de

adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores;

(iil da verificação dê erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; e (iiil das alterações

a quaisquer documentos da Emissão ,á expressamente permitidas nos termos do(s) respeaivo(s)

documento(s) da Emissão; e (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.

11.18. Encaminhamento de Documentos oara a CVM: As atas lavradas das Assembleias Gerais de Titulares

de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de lnformações Periódicas e Eventuais - lPE,

sendo que sua publicação em.iornais dê grande circulação não será necessária, exceto se a Assembleia Geral

de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso.

cúUsUtA DozE - DESPESAS DA EMISSÃo

L2.1. Em virtude da securitização dos Créditos lmobiliários representados pela CCl, bem como diante do

disposto na tei ne 9.514/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM, que estabelecem as obrigações da

Emissora, será devido à Securitizadora, durante todo o período de vigência dos CRl, taxa de administração, no

valor lQuido de RS 2.000,00 (dois mil rêais) ao mês, atualizada anualmente pela variação acumulada do IGP-

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

calculadas pro roto dre, se necessário, a sêr paga à Securitizadora no le (primeiro) Dia Útil a contar da data do

recebimento do reembolso das despesas Í/ot na Conta do Patrimônio Separado pela Devedora, e as demais

na Data de Pagamento dos CRI dos meses subsequentes até o resgate total dos CRI ("fe&_de_AdEfni§lEçãe").

116UO6u1872/4
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L2.L.l. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuará sendo devida, mesmo após o

vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda este.ia atuando na cobrança de Créditos lmobiliários

inadimplidos, remuneração esta que sêrá calculada e devida proporcionalmente aos meses de atuação

da Emissora.

l2.L.Z. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevista nesta Cláusula,

estará sujeita a multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor em atraso,

bem como a juros moratórios à taxa efetiva dê 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor em

atraso, calculados dia a dia.

12.L.?. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serão affescidos dos impostos que incidem sobre a

prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL

(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de lnte8ração Social),

COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na

Fonte) ê quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas alíquotas

vigentes na data de cadâ pagamento.

t2.1.4. Caso não sejam quitados em diâ todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham

a incidir sobre os imóveis onde estão localizados os Empreendimentos Alvo e/ou sobre os

Empreendimentos Alvo, poderá a Securitizadora fazê-lo, com recursos do Patrimônio Separado, desde

que previamente aprovado pelos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRl,

ficando a Devedora obrigada a reembolsá-la das quantias despendidas, no prazo de até 2 (dois) Dias

Úteis após recebimento de notificação encaminhada pela Securitizadora, sob pena de, sobre tais

quantias, incidir os encargos moratórios previstos no Contrato de Cessão e nos lnstrumentos

Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos

Titulares dos CRI nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na

Cláusula 11.14 acima.

L2.2. Desoesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabilização (registro contábil indêpendente),

auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos lmobiliários e do Patrimônio

Separado e outras despesas indispensáveis à administração dos Créditos lmobiliários;

(bl as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador, lnstituição

Custodiante, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com

procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, depósito judlcial e sucumbência, Incorridas para

resguardar os interesses dos Titulares dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou relacionados

a realização dos Créditos lmobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre
que possível, pÍeviamente apÍovadas pelos Titulares dos CRl. Tais despesas incluem também os gastos

com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo

Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas,

no exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto

Página 48 de 118

I1168406v187214



representante da comunhão dos Titulares dos cRl, ou Emissora dos CRl, bem como a remuneração e as

despesas reembolsáveis do ABente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência

por um período superior a 30 (trinta) dias;

(cl as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia

Geral dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRl, anúncio de comunicação de

disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extração de

certidões, fotocópias, despesas cartorárias, transporte, alimentação, viagens e estadias, contatos

telefônicos e/ou conlerence coll, necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário e da Emissora,

duÍante ou após a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo Patrimônio Separado,

desde que, sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora, na qualidade de administradora

do Patrimônio Separado;

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

cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio separado;

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser criados

e/ou majorados ou que tenham sua base dê cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação

incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários;

(0 as perdas, danos, obrigaçóes ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios

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

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

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

empregados, consultores e agentes, conformê viêr a ser determinado em decisão judicial final proferida

pelo juízo competente;

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

Titulares dos CRI;

(h) despesas com a auditoria do Patrimônio Separado; e

(i) demais despesas previstas em lei, na

Securitização.

regulamentação aplicável, ou neste Termo de

L2.1. Desoesas Suoortâdes oelos Titulares dos CRI : Considerando-se que a responsabilidade da Emissora se

limita ao Patrimônio Separado, nos têrmos da Lei ne 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente

para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula L2.2 acima, tais despesas serão suportadas pelos

Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

12.3.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos lmobiliários, representados

pela CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo de Securitização.
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L2,4. Resoonsabilidades dos Titulares dos CR!: Observado o disposto nas Cláusulas L2.2 e L2.3 acima, são

de responsabilidade dos titulares dos CRI:

(al eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na

descrição da Cláusula 12.1 acima;

(bl todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos

Titulares dos CRl, observada a Cláusula 12.4.1 abaixo; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo, mas não se

limitando, àqueles mencionados na Cláusula Treze, abaixo

12.4.1. No caso de transferência da administração do Pâtrimônio Separado para outra entidade que

opere no Sistema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas neste Termo de SecuÍitização,

os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias à

salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRl, deverão ser, sempre que possível,

previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao ABente Fiduciário, na proporção de CRI

detidos, na data da respectiva aprovação.

12.5. Se, após o pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem Créditos

lmobiliários seja na forma de recursos ou de cÍéditos, tais recursos e/ou créditos devem ser restituídos pela

Emissora à Devedora, sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos (incluindo seus

rendimentos líquidos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais oriundos

destes rendimentos.

cúUsUIÁ TREzE - TRATAMENTo TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS TITUTARES DOS CRI

13.1. Tratamento Tributário Aolicável aos Titulares dos CRI: As regras gerais relativas aos principais tributos

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

são de responsabilidade dos Titulares do CRl. Cada Titular dos CRI deve avaliar os impactos tributários relativos

ao seu investimento em CRl, não devendo considerar unicamente as informações contidas abaixo.

Recomendamos que cada Titular dos CRI consulte seus próprios assessores quanto à tributação a que deve

estar sujeito na qualidade de Titular de CRl, levando em consideração as circunstâncias especÍficas de seu

investimento.

13,1.1. Pessoas físicas residentes no Brasil: A remuneração produzida por CRI está isenta do imposto

de renda por força do artigo 3e, ll, da tei n.e 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

L3.l.z. Não há, para fins de aplicação do dispositivo legal acima mencionado, uniformidade de

interpretação a respeito da definição e abrangência do termo "remuneração". De acordo com o
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 37, parágrafo 9e, e artigo.44, paÍáPÍafo

único, ll, da lnstrução Normativa RFB n.e l.O22ll0l, referida isenção abrange rendimentos decorrentes
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da aplicação em CRl, mas não o ganho de capital auferido na âlienação ou cessão do CRl, o qual deve

ser tributado pelo lmposto de Renda Retido na Fonte ("!BBE"L independentemente de a operação ser

realizada em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, mediante aplicação das

seguintes alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação:

(al até 180 dias, 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento);

(bl de 181 a 360 dias, 20% (vinte por cento);

(c) de 361 a 720 dias, 17,5% (dezêssete vírgula cinco por cento); e

(dl acima de 720 dias, 15% (quinze por cento)

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

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

deve ser tributado na forma de "ganho líquido", sujeitando-se ao imposto de renda à alíquota de 15%

(quinze por cento) e havendo retenção na fonte à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por cento), o

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

13.1.4. Pessoas iurídicas não-financeiras domiciliadas no Brasil :O tratamento tributário de

investimentos em CRI é, via de Íegra, o mesmo aplicável a investimentos êm títulos de renda fixa:

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

e a base de cálculo da Contribuição Sociâlsobre o Lucro Líquido ("CSLL") da pessoa jurídica investidora.

Além disso, tais rendimentos devem ser tributados pelo IRRF às alQuotas regressivas mencionadas

acima. O IRRF pago de acordo com essas regras deve ser considerado antecipação do imposto de renda

devido pela pessoa jurídica ao término do respectivo período de apuração. Aplicam-se, aqui, os mesmos

comentários feitos acima a respeito da interpíetação da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto

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

de outra linha de interpretação; e

(b) com relação à contribuição ao Programa de lntegração Social ("P!§") e à Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social ("çoElX§"), Íendimentos e ganhos de capital decorrentes de

investimento em CRI não devem estar sujeitos à incidência destas contribuições, ou devem estar

su.ieitos à incidência destas contribuições à alíquota zero, dependendo do regime de apuração dessas

contribuições ao qual o Titulaí dos CRI se sujeita.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a

exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades

assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos luros dos CRI é considerada, pela

Receita Federâl do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional

dessas pessoâs juÍídicas, estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao plS e pela COFINS,

na forma da legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir
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13.1.5. Outras pessoas iurídicas domiciliadas no Brasil: Os rendimentos e ganhos de capital auferidos

em investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência

privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas, sociedades de capitalização,

corretoras e distribuidoras dê títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil

também devem compor o lucro real e base de cálculo da CSI-L dessas pessoas jurídicas. Tais rendimentos

e ganho de capital, contudo, não estão sujeitos ao lRRt. Pode haver incidência do Pls e da coFlNS, a

depender das circunstâncias especificas do Titular dos CRl.

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

capital auferidos por fundos de investimento brasileiros em decorrência de investimentos que

compõem sua carteira não estão suieitos à tributação.

Ll.L,7. Residentes ou domicil iados no exterior: Relativamente a investidores residentes ou

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

Nacional (Resolução CMN n.e 4.373, de 29 de setembro de 2014):

(al investidores pessoas físicas estão isentos do IRRF sobre a remuneração produzida por CRI;

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

tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos, exceto

aqueles referidos no itêm (a) acima, decorrentes de investimento em CRI dêvem, via de regra, suieitar-

se ao IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), inclusive no caso de operações realizadas no mercado

de balcão ou em bolsa;

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

que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos, exceto aquêles referidos no

item (a) acima, decorrentes de investimento em CRI devem, via de regra, suieitaí-se ao IRRF de acordo

com as mesmas regras aplicáveis aos residentes ou domiciliados no Brasil, acima descritas; e

(d) independentemente das características do investidor residente ou domiciliado no exterior, a

liquidação da operação de câmbio relativa ao ingresso de recursos no Brasil para investimento em CRI

sujeita-se ao lmposto sobre Operações de Câmbio ('!9I]1çêEU9") à alíquota zero. A liquidação da

operação de câmbio para saída de recursos relativa ao mesmo investimento sujeita-se ao IOF/Câmbio

à alíquota zero. A alíquota do IOF/Câmbio pode ser aumentada a qualquer tempo para até 25% (vinte

e cinco por cento), por meio de decÍeto presidencial.

L1.2. ,|9E: Ainda, com relação aos Titulares dos CRI não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o

ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma

regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN ne 4.373, de 29 de setembro de 2009) a

alíquota do IOF/Câmbio será igual a 6% (seis por cento), conforme alteração estabelecida pelo Decreto ne

7.33012010. Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel extrafiscal, as

alíquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder Executivo;
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13.2.1. IOF/WM: O lmposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários ("|OF/TVM")

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

resgate, cessão ou repactuação de CRI em prazo inferior a 30 (trinta) dias, o IOFIrVM incide à alíquota

de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento

da operação, em função do prazo, consoante tabela prevista em regulamentação. A âlíquota do

IOF/WM pode ser aumentada paÍa até 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, por meio de decreto

presidencial.

11.2.2. Lei ne 12.431: Sem prejuízo do disposto acima caso o CRI atenda ao disposto na [ei ne 12.431,

de 24 de junho de 2011:

(a) ficará reduzida a 0 (zero) a alíquota do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos

definidos nos termos da alínea "a" do § 2o do artigo 81 da Lei n,s 8.981., de 20 de janeiro de 1995,

produzidos pelo CRl, 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 20% (vinte por cento); e

(b) a alíquota do IOF/Câmbio ficará reduzida para 0 (zero)

cúUSUtA QUATORZE . PUBTICIDADE

l0.L zubllgldedg: Os fatos e atos Íelevantes de interesse dos Íitulares dos CRI (excetuados os atos e fatos

relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações para as respectivas

Assembleias Gerais de Titulares de CRl, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que a

Emissora publica seus atos societários, quais seiam Estadão e Diário Oficial do Estado de SP, sendo certo que,

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

L4.2. As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão

disponibilizadas ao mercado, nos pÍazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de

informações periódicas e eventuais da CVM.

CúusUtA QUINzE - REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAçÃO

15.1. Registro do Termo de Securitizacão: O presente Termo de Securitização será registrado na lnstituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei ne L0.931/04, ocasião em que a lnstituição

Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo Vl a este Termo de Securitização.

cúusuLA DEzEssErs- Nofl FrcAçÕEs

16.1. Comunicacões: Todas as comunicações entre as partes serão consideradas válidas a partir do seu

recebimento nos enderêços constantes abaixo, ou em outro que a Emissora e o Agente Fiduciário venham a

indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo.
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Poro o Emissoro

HABTTASEC SECURTnZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894,9e andar, coniunto 92,

5ão Paulo, SP - CEP 01451-902

At.: Marcos Ribeiro do Valle

e-mail: monitoramento @ ha hita<ec com hr: mrvalle@habitasec.com.br;

Tel.: +55 (11) 3074-4900

Poto o Agente Fiduciário

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VALORES MOEIIIÁRI05

Avenida das Américas, n.e 4.200, bloco 8, sala 302 a 304, Barra da Tijuca

Rio de laneiro, RJ - cEP 22640-102

At.: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Santoro / Karolina Vangelotti

e-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br

Tel.: 21 3385-4565

16.2. Consideracão das Comunicacões: As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços

mencionâdos neste Termo de Securitização. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seia confirmado através de

indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços

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

cúusurA DEZESSETE - Rtscos

L7.1. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisâdos

independentemente pelo potencial investidor. Para todos os fins desta Cláusula, são incorporados a este

Termo de Securitização todos os fatores de risco relacionados: (i) à Trisul; (ii| ao controlador, direto ou

indireto, ou ao grupo de controle da Devedora; (iiil aos acionistas da Trisul; (ivl às controladas e coligadas da

Trisul; (vl aos fornecedores da Trisul; (úl aos clientes da Trisul; (üi) aos setores da economia nos quais a

Devedora atua; (viiil à re8ulação dos setores em que a Trisul atua; (ix) às questões socioambientais; que sejam

divulgados pela Trisul, de tempos em tempos, em seu Formulário de Referência, elaborado e atualizado, nos

termos da lnstrução CVM ns 480, de 7 de dezembro de 2009. O Formulário de Referência mais atual da Trisul

na data deste Termo de Securitização é o "Formulário de Referência - 2018 - versão 2". Adicionalmente, estão

descritos â seguir os riscos, não exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura iuridica da

presente emissão:

(al Risco da deterioracão da quâlidade de crédito do Patrimônio Separado poderá afetar a

capacidade da EmissoÍa de honrar suas obrigacões decorrentes dos CRI: Os CRI são lastreados nos

Créditos lmobiliáÍios, os quais foram vinculados aos CRI por meio deste Termo de Securitização, no qual

foi instituído o Regime Fiduciário ê constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos lmobiliários

representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio Separado constituído em
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favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação dâ Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos depende do

pagamento dos Créditos lmobiliários p€la Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrentes dos cRl. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora

poderão afetar negativamente a capacidade do PatÍimônio Separado de honrar suas obrigações no que

tange o pa8amento dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, o valor a ser recebido pelos

Titulares dos CRI podeÍá não ser suficiente para reembolsar inteBralmente o investimento realizado.

Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem mêsmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos

para satisfação dos interesses dos titulares dos cRl.

(b) Riscos Relativos ao Pasamento Condicionâdo ê Descontinuidade: As fontes de recursos da

Emissora para fins de pagamento aos Titulâres dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos

pagamentos dos Créditos lmobiliários. Os rêcebimêntos de tais pagamentos ou liquidação 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

e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou

extrajudicial dos Créditos lmobiliários, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRl, a

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

saldos aos titulares dos CRl.

(c) Risco de crédito da Trisul: O risco de crédito desta operação encontra-se concentrado na

Trisul. Desta forma, a capacidade de pagamento dos CRI está na capacidade da Trisul de cumprir com

suas obrigações previstas na respectiva CCB e no Contrato de Cessão. O descumprimento, pela Trisul,

da obrigação de pagar os valores devidos implicará no descumprimento do pagamento dos CRl.

(d) Risco nas transferências de recursos entre as contas da Ooeracão: A estrutura de transferência

de recursos na Operação prevê que, mediante a subscrição e integralização dos CRl, tais recursos serão

utilizados para paBamento do Preço de Aquisição, nos termos do Contrato de Cessão, pela Emissora ao

Cedente, e ato continuo utilizados pelo Cedente para desembolso da CCB à Devedora. Tais recursos

serão recebidos pela Devedora na Conta Trisul, de titularidade da Devedora mantida junto ao Banco

Votorantim, e dessa conta os recursos serão transferidos para a Conta do Patrimônio Separado

mediante prévia autorização da Devedora ao Banco Votorantim, e ali mantidos até o cumprimento das

Condições Precedentes, observadas as condições previstas no Contrato de Cessão. Qualquer falha

operacional, ou mesmo a efetiva não transferência de tais recursos pelo Cêdente, em nome da

Devedora, para a Conta do Patrimônio Separâdo poderá prejudicar a Operação, e consequentemente o
pagamento dos Créditos lmobiliários e os CRl.

(e)

liqu

que

Baixa Liouidez no ercado SecundáÍio O mercado secundário de CRI no Brasilapresenta baixa
idez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI

permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo
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desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar dificuldades para

negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI até

a Data de Vencimento Final.

(fl Risco da Ausência de Fundo de Reserva: A ausência de fundo de reserva ÍepÍesenta um risco

ao pagamento dos CRl, posto que a insuficiência de pagamentos, a mora e/ou o inadimplemento por

parte da Devedora poderá impactar direta e neBativamente nas obrigações da Emissora perante os

Titulares dos CRl.

(g) Risco da Existência de Credores Privileqiados: A Medida Provisória ne 2.158-35, de 24 de

agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a afetação

ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com

relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e

aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que "desta forma

permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito

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

Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele dêcorrentes, não obstante

serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e

previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas

físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de

responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico

existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destês créditos com os Titulares

dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto dê realização dos Créditos tmobiliários, em caso de

falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos lmobiliários não venham a ser suficientes para o

pagamento inte8ral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

(hl Risco da não realizaÇão da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia emissora de títulos

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

créditos imobiliários através da emissão de CRl, cujos patrimônios são administrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma,

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

capacidade da Emissora de honrar as obriBações decorrentes dos CRl. Na hipótese de a Emissora ser

declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos Créditos

lmobiliários e dos demais direitos e acessórios que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia

Geral, os Titulares dos CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio

Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá sêr insuficiente para o cumprimento das

obrigações da Emissora perante os Titulares dos CRl.

(il Falência. recu racão iudicial ou extraiudici al da Emissora : Até que os CRI tenham sldo

integralmênte pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação ,udicial ou

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

Separado sobre os Créditos lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,
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previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários, principalmente em razão da

falta de jurisprudência significativa em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

U} Manutencão do Ree istro de ComDanhia Aberta: A sua atua ção como Emissora de CRI depende

da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizâções

societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua

autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRl.

(k) Crescimento da Emissora e de seu Capital: O capital atual da Emissora poderá não ser

suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de forma

que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas. Não se pode assegurar que

haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições

desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

{tl A lmDortância de u a Eduioe Ouâlificâdâ : A pêrda de membros da equipe operacional da

Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso

relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissorâ. O ganho da

Emissora provém basicamente da securitização de recebÍveis, que necessita de uma equipe

especializada, para originâção, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes

da equipe e a incapacidadê de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de

resultado.

(m) lnexistência de Jurisorudência Firmada Acerca da Securitizacão: Toda a arquitetura do modelo

financeiro, econômico e |urídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações

estipuladas através de contratos elaborados nos termos da leBislação em vigor. Entretanto, em razão

da pouca matuÍidâde e da falta dê tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que

tange a este tipo de opêração financeira, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

Titulares dos CRl, inclusivê decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer

as disposições contidas nos documentos desta operação.

(nl Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico

e jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados através de

contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca

maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange às

operações de CRl, poderá haver perdas por parte dos Titulares dos CRI em razão do dispêndio de tempo
e recursos.

Efeitos da Elevacão Súbita da Taxa de Juros : A elevação súbita da taxa de iuros pode reduzir a

anda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que

am 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
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(p) Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou majoração

de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a

incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos,

ainda que relativos a opêrações já efetuadas.

(ql Alteracões na lesislacão tributária do Brasil ooderão afetar adversamente os resultados

operâcionais da Emissora: O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal,

que afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes. Essas alterações

incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja

arrecadação é associada a detêrminâdos propósitos Bovernamentais específicos. AlBumas dessas

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

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

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

obrigaçóes assumidas junto aos titulares dos CRI por meio dos CRI se ocorrerem alterações significativas

nos tributos aplicáveis às suas operações.

(r) Risco em Funcão da Dispensa de Resistro e da Oferta: A oferta dos CRI , distribuída nos termos

da lnstrução CVM 476, eslá automaticamente dispensada de registro peÍante a CVM, de forma que as

informações prestadas pela Emissora, pelo Coordenador e pelo Agente Fiduciário não foram obieto de

análise pela referida autarquia federal. Adicionalmentê, os CRI distribuídos nos termos da lnstrução

CVM 476 estão suieitos à restrições de negociação, o que poderá afetar a liquidez do CRI no mercado

secundário em razão destas restrições.

(sl Risco de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecioado: Os CRI poderão estar sujeitos, na

forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordinária parcial ou

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

reinvestimento por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRl.

(t) Risco de ausência de Quórum para instalacão e/ou deliberacão em Assembleia Geral

Determinadas deliberações no âmbito da Assembleia Geral de Titularês CRI necessitam de quórum

qualificado para serem aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e poÍtanto a

deliberação pode não ser aprovada, o que poderá impactar os CRl. Além disso, caso a Assembleia Geral

de Titularês de CRI não seja instalada em ocasiões que demandem a deliberação sobre ocorrência de

hipóteses de vencimento não automático, a Emissora deverá declarar o não vencimento antecipado dos

CRl, o que poderá causar preiuízos aos Titulares dos CRl.

(u) Risco referente à limitacão do escooo da auditoria realizada A auditoria jurídica realizada na

presente emissão de CRI Iimitou-se a identificar eventuais contingências relacionadas aos lmóveis, à

Devedora e às Fiduciantes, assim como eventuais riscos envolvidos na constituição das Alienações

Fiduciárias de lmóveis, não tendo como finalidade, por exemplo, a análise de questões legais ou

administrativas, ambientais ou de construção relativas aos lmóveis, ou aos antigos proprietários dos

lmóveis. A não realização de auditoria jurídica completa, conforme acima descrito, não confere a
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seBurança desejada com relação à total ausência de contingências envolvendo os Créditos lmobiliários

e/ou os lmóveis, podendo ocasionar prejuízo aos Titulares dos CRl.

(v) Risco de não constituiÇão da Alienacão Fiduciária de lmóveis e da Escritura de Hipoteca:

Embora o desembolso dos valores depositados na Conta do Patrimônio Separado, equivalentes ao valor

principal da CCB, dependam da prenotação dos lnstrumentos de Alienação tiduciária e da Escritura de

Hipoteca, na presente data, as garantias outorgadas nos termos dos lnstrumentos de Alienação

Fiduciária e da Escritura de Hipoteca não se encontram devidamente constituídas e exequíveis, na

medida em que os referidos instrumentos não foram registrados nos respectivos Cartórios de Registro

de lmóveis. Adicionalmente, os lmóveis alienados fiduciariamente ou dados em hipoteca poderão, na

forma prevista neste Termo de Securitização, ser substituídos por outros imóveis, o que exigirá o

registro dos respectivos instrumentos de constituição de alienação fiduciária e escrituras de hipoteca,

conforme o caso. Os prazos para obtenção dos referidos registros encontram-se especificados nos

respectivos instÍumentos, desta forma, existe o risco de atrasos dado à burocracia e exigências

cartorárias ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição das referidas gaÍantias.

Desta forma, na data de assinatura deste Termo de Securitização, as referidas garantias não se

encontram devidamente constituídas e exequíveis.

(w) Risco Referente à Transferência dos lmóveis Alienados Fiduciariamente: As Fiduciantes

poderão transmitir os direitos de que é titular sobre os lmóveis sem que haja Assembleia Geral de

Titularês de CRl, desdê que tal transferência ocorra para empresas do mesmo grupo econômico das

tiduciântes e a respectiva Alienação Fiduciária de lmóvel não seja desconstituída, sendo que, caso

ocorra taltransferência, os novos proprietários dos imóveis não serão analisados para fins de auditoria

legal ldue diligence), o que poderá causar riscos aos investidores.

(x) Risco de lnsuficiência da Garantia Real lmobiliária: Possíveis varia ções no mercado imobiliário

poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado dos lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias

de lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço no

mercado imobiliário estão vinculadas predominântemente, mas não exclusivamente, à relação entre a

demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação, obsolescência e

adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários.

(vl Risco rcfercnte à Cessõo Fiduciório Dircitos Creditótios'. os adquirentes irão realizar os

pagamentos referentes aos Direitos Creditórios em conta de titularidade da Devedora, que pode,

eventualmente, vir a sofrer bloqueio judicial, não sendo possível assegurar que os recursos lá

depositados não irão sofrer bloqueio ou serão utilizados de alguma forma pela Devedora, tendo em

vista que o controle da conta mantém-se com a própria Devedora. Os devedores dos direitos cÍêditórios
cedidos fiduciariamente somente serão notificados da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de que

deverão depositar os diÍeitos creditórios na Conta do Patrimônio Separado em caso de ocorrência de

vencimento antecipado dos CRI ou no caso de, na Data de Vencimento Final, as Obritações Garantidas
não tenham sido quitadas, e, portanto, não êstarão cientes da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
até quê recebam referida notificação, sendo que, sem tal notificação e ciência dos Devedores, a cessão

fiduciária não terá efeitos perante estes, nos termos do artigo 290 da Lei ne 10.406, de 10 de janeiro de

Página 59 de 118

P
11684c6v1 87214



2002, de forma que, em ambos os casos, os investidores poderão vir a ser prejudicados. Além disso, a

Securitizadora poderá não encontrar todos os locatários para que seja efetivamente realizada a

notificação. Os direitos creditóÍios objêtos da Cêssão Fiduciária de Direitos Creditórios somente serão

depositados na Conta do Patrimônio Separado após a realização da referida notificação, sendo que, até

tal momento, tais recursos não terão passado pela Conta do Patrimônio Separado.

(zl Risco referente aos lmóveis Pré-Aprovados dados em Reforco: Nos termos da Cláusula

2.9.L.5., a Devedora poderá, em substituição à Amortização Extraordinária Compulsória, realizar o

Reforço das garantias, de forma a atender ao índice de Cobertura. Caso a Trisul apresente os lmóveis

Pré-Aprovados para o Reforço, tais imóveis estarão dispensados de aprovação por parte dos Titulares

dos CRI por meio de Assembleia Geral de Titulares de CRl, de forma que, caso os lmóveis Pré-Aprovados

apresentados atendam aos Critérios de Diligência, tais lmóveis passarão a integrar a garantia de

Alienação Fiduciária de lmóveis. Desta forma, os Titulares dos CRI não terão a oportunidade de se

manifestarem com relação aos lmóveis Pré-Aprovados apresentados.

íaa) Demais Riscos: Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos dê motivos

alheios ou exógenos, tals como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRl,

alteração na política econômica, decisões .iudiciais etc.

CLAUSULA DEZOTTO - DTSPOSTçÕES FTNATS

1E.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 inadimplemênto, nem constituirá novação ou modificação de

quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante

a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

1t.2. O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obriBando as

partes por si e seus sucessores.

18.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados com o

consentimento expresso e por escrito pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, mediante aprovação dos

Titulares dos cRl (exceto pelo disposto de outra forma acima), atuando por seus repÍesentantes legais ou
procu radores devidamente autorizados.

18.4. A Emissora e o ABente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo constitui título
executivo extraiudicial nos termos dos artigos 784,815 e seguintes do Código de processo Civil.

18.5. Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em qualquer

aspecto das leis aplicávêis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposiçôes aqui contidas não
serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.
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18.6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos prejuízos que lhes causar por culpa

ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado, da qual não caiba mais

recursos.

cúusurA DEzENovE - crAssrFrcAçÃo DE Rtsco

19.1 Os CRI objeto desta emissão não serão obieto de análise de classificação de risco

CúUSULA VINTE - FORO

20.1. EqIg: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o FoÍo da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,

como o único competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decoÍrente deste Termo de

Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seia.

2O,2. Execucão Esoecífica: A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo, requêrer a

execução específica das obrigações aqui assumidas pela outra Parte, conforme estabelecem os artigos 536,

806,815 e 501 do Novo Código de Processo Civil.

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

têstemunhas.

São Paulo,22 de março de 2019

TRESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRACO. AS ASSINATURAS SEGUEM NA PÁGINA

SEGUINTE}

t-
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Pógino de Assinoturos do Termo de Secu tizoçõo de üéditos lmobiliórios do 133s Sétie do 7e Emissão de

CertiÍicodos de Recebíveis lmobiliórios dd Hobitosec SecutitizodoÍo 5.A., celebrodo em Sõo Poulo,22 de março

de 2019.

"«z/-
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissoro
Íd Íia ÉstÍ

odÍigo
CPT OA

rt 09

5.7
835

94.047'
.866'&

81
R)

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
iÍÊRCOS RISEIRO DO \A!É NEÍO

RG.44'E58'32'Z

cFF308'20041&!7

PENTÁGONO S.A. DISTRI DE LOS E

Agente Fiducidrio
JUrtâ Ánre. .,

Píl(Irdoã
CPF: !í65C0J47{a

ATORES MOEILÉRIOS

lIICttÊ. CIIIARGO IIAVAflRO llIflAIIDA
CPF: 396.'179.798€1

RG:48.383.137-2

Nome:

Cargo:
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Nome:

RG ne:
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RG ne:
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ANEXO I

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TO5 TMOBTUÁR|O5 DA 133! SÉRIE DA 1! EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CETEBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Coructeústicos da CCt

l

L/

cÉDulÁ DE cRÉDrro tMoBUÁRto
LOCAL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAUTO,

22 de março de 2019

SÉRIE única NÚMERO 001 TIPO DE CCI INTEGRAL

1, EMISSORA

RAZÃO SOCIAT: HABITASEC SECURITIZADORÂ 5.4.

CNPJ : 09.304.42710001-s8

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894

COMPLEMENTO 99 andar,

con.iunto 92

CIDADE São

Paulo

UF 5P CEP 01451-

902

2. tNSTTTUTçÃO CUSTODTANTE

RAZÃO 5OCIAL: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VATORES MOBITIÁRIOS

CNPJ/M E: 17.343.582/0001-38

ENDEREçO: Avenida das Américas, 4.200

COMPTEMENTO bloco 08, ala B,

salas 302 a 304

CIDADE Rio de

Ja neiro

UT Rio de

Janeiro

CEP 22640-t02

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: TRISUT S.A

CNPJ/ME: 08.81 1. 643 /0@L-27

ENDEREçO: Avenida Paulista, ne 37

COMPLEMENTO 18e andar CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 01.311-

902

4. GARANTIAS - Sem garantia

5. VALOR DO CRÉD|TO lMOBlLlÁRlO: RS44.OOO.OOO,OO (quarenta e quatro milhôes de reais), na Data de Desembolso.

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário ne 122055-6

DESCRIçÃO: Emitida pela Trisul em 22 dê março de 2019 ("Data da Constituicão do Crédito") , por meio da qual o Banco

Votorantim S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações

Unidas, ne 74.L7L, ToÍte A, 18e andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o ne

59.588.111/0001-03, concedeu um financiamênto imobiliário à Devedora da ccB no valor total de Rs44.o0o.ooo,oo

(quarenta e quatro milhões de reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento dos gastos incorridos nos

Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

TDENTTFTCAçÃO DOs EMpREENDTMENTOS

1168/,06v187214

Página 63 de 118



Empreendimento Cartório Matricula Endereço

"Atemporal Pompéia",

de propriedade da

Trisul Quisqualis

Empreendimentos

lmobiliários SPE Ltda.

10e oficial

Registro

lmóveis

de

de

L48.257 Rua Coriolano, n.e 231 e Rua Doutor Miranda de Azevedo, ne

180 - Pompéia - São Paulo

"State lbirapuera", a ser

desenvolvido pela

Temuco

Empreendimentos

lmobiliários Ltda.

14s Cartório de

Registro de

lmóveis

228.486 Rua Estado de lsrael, 745 - Saúde - 5ão Paulo / SP

"Elev Araçatuba", a ser

desenvolvido pela

Púglia

Empreendimentos

lmobiliários Ltda.

Oficial

Registro

lmóveis

de

de

7 4.tO6 Rua Dr. Francisco Villela, ne 1271 - Araçatuba / SP

"Elev Brás", a ser

desenvolvimento pela

Trisul L1

Empreendimentos

lmobiliários Ltda.

3e Oficial

Registro

lmóveis de

Paulo

de

de

São

r$.997 Rua Martim Burchard, 249 - Brás - São Paulo/SP

"Vivamar - Condomínio

Sabiá", a ser

desenvolvimento pela

Astana

Empreendimentos

lmobiliários SPE Ltda.

le Oficial de

Santos

89.719 Av. Jornalista Paulo Matos, 239 - Areia Branca - Santos / SP

6. CONDrçÕES DE EMrSSÃO

6,1 DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO 20 de sêtembro de 2019

6.2 DATA DE VENCIMENTO FINAL 21 de março de 2023

6.3 VATOR PRINCIPAL R544.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), na Data de

Desembolso.

6,4 ATUATIZAçÃO MONETÁRIA N/A

7.5 JUROS 100% da variação acumulada da Taxa Dl + L,35% a.a., base 252 (duzentos e

cinquenta e dois) dias úteis.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS

(JUROS E AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

Pagamento semestral de Juros e semestral da Amortização conforme tabela

no Anexo I da CCB

6.7, LOCAL DE PAGAMENTO 5ão Paulo/SP.

6.8 ENCARGOS (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o Montante(ii)

(r1168/,06v187214
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Devido; e

(iii) comissão de permanência calculada pela taxa de mercado conforme

dados informados pelo Banco Central do Brasil ou juros remuneratórios

calculados pela mesma taxa de juros acima, o que for maior.

I

f"
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ANEXO II

Ao rERMo DE sEcuRrnzAçÃo DE cRÉo[os rMoaruÁnros ol rllr sÉnrt DA 1a EMtssÃo DE

cERTrFlcADos DE neceaÍvets tníoatuÁnros oa xeatrAsEc sEcuRtnzADoRA s.A. cELEBRADo EM 22 DE

MARçO DE 2019

Cronogromo de Amortizoção de Principol e Jurcs Remunemtó os

I

Emissão:

22/03/20L9
7 23l09l2Ot9 0,0000% Sim

2 23103/2020 74,2857% Sim

3 22109/2020 t6,6667% Sim

4 22/03/2027 20,0000% 5im

5 22l09l2O2L 25,0000% Sim

6 2210312022 33,33330Á 5im

7 2210912022 50,0000% Sim

Data de
Vencimento

100,0000%
Sim

8

Data
Patamento

dos CRI

Tai
(% Amort.)

Pagamento
de Juros?Período
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ANEXO m

AO TERMO DE SECURTflZAçÃO DE CRÉD|TOS rMOB|LrÁRrOS DA 133Ê SÉRrE DA 1! EMrSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBIUÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA 5.A. CELEBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Decloroção da Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA 5.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n.p 2.894, 9e andar, coniunto 92, CEP 01451-902, inscrita no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o n.e 09.304.4271000L-58, por seus

representantes legais ao final assinados (doravante denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de

emissora dos Certificados de RecebÍveis lmobiliários da 133! Série de sua 1Ê Emissão ("Ç!!" e "E-Eissê-g",

respectivamenteL que serão objeto de oferta pública de distribuição, em que o BANCO VOTORÂNTIM S.A.,

instituição financeira, com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,

ne l4.L7t, Torre A, 18e andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o

ne 59.588.111/OOO1{3, na qualidade de instituição intermediária ("Coordenado/') e a PENTÁGONO S.A.

DISTRIBUIDORA DE TÍTUIOS E VAIORES MOBIUÁRIOS, instituição finânceira com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.s 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304,

Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o ne L7.343.682/000I-38, atua como agente

fiduciário ("Aqente Fiduciário"l, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em coniunto com o

Coordenador e o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com

diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no

Termo de Securitização de Créditos lmobiliários dâ Emissão.

São Paulo, 22 de março de 2019.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

7*;z,á a\

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:IARCOS RISEIRO Do VÀLLE NEÍO

RG.44.65E.32F2

cPF.106.?00.a1t!7

.ria És\radâ
Ifo.oa:'ar
.ítuu'ç*'

Rodrig
CPç O 45

c-\ 09 I

f^
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ANEXO IV

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS rMOB|UÁRrOS DA 1333 SÉRlE DA 1! EMISSÃO DE

CERTIFICÂDOS DE RECEBíVEI5 IMOBILIÁRI05 DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A, CETEBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Decloroção do Agente Fiduciótio

PENTÁGoNo s.A. DISTRIBU|DoRA DE TÍÍuLos E vALoREs Mo uÁRlos, instituição financeira com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.e 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas

302, 303 e 304, Barra da Tüuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o ne L7 .343.6821000L-38, neste ato,

representada na forma de seu Estatuto Social (doravante denominada simplesmente "Asente Fiduciário"), na

qualidade de aBente fiduciário dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1333 Série da 13 emissão ("e8l"

e "E-rnj§§ão", respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA 5.4., sociedade por açôes com registro de

companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, n.s 2.894, 9eandar, coniunto 92, CEP01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob o

n.e 09.304.427 /0001-58 ("Emissora"), em que o BANCO VOTORANTIM S.A., instituição financeira, com sede

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, ne 14.L7Lfofie A, 18e andar,

bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 59.588.111/0001-03, na qualidade de

instituição intermediária ("lSglde!!dg/'), DECIARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto

com a Emissora e com o Coordenadot a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com

diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela

Emissora no TeÍmo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo,22 de março de 2019

PENTÁGONO 5.A. DISTRIEUIDORA DE TíTUTOS E VATORES MOBITIÁRI()5

Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:
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ANEXO V

Ao rERMo DE sEcuRtnzAçÃo DE cRÉotros tMoetuÁnlos oa tllr sÉntr DA 1! EMtssÃo DE

cERTrFrcADos DE nrcreívers rnnoaruÁntos ol xaa[AsEc sEcuRrlzADoRA s.A. cETEBRADo EM 22 DE

MARçO DE 2019

Decldroção do Coordenador Líder

BANCO VOTORANTIM 5.4., instituição financeira, com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida das Nações Unidas, ne 14.171, Torre A, 18e andar, baiÍro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("çNP,:ME") sob o ne 59.588.111/0001-03,

neste ato representado na forma do sêu Estatuto Social, (doravante denominado "Coordenador"), na

qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da

1333 série da 1e emissão ("Emissão"), em que a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com

registro de companhia securitizadora perantê a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.s 2.894, 9e andâr, conjunto 92, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob

o n.e 09.3o4.427 /@01-58 (doravante denominada simplesmente "Emissora") atua na qualidade de emissora

dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição e a

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTUtos E VALORES MOUUÁRlOS, instituição financeira com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.e 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas

302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-702, inscrita no CNPJ/ME sob o ne L7.343.682/000I-38, atua como

agente fiduciário ("ABeq]CIC!§É!S"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

a Emissorâ e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, âlém 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 da Emissão.

São Paulo,22 de março de 2019

BANCO VOTORANTIM S.A,

Nome

Cargo

Nome:

Ca rgo:

P
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ANEXO VI

Ao rERMo DE sEcuRrflzAçÃo DE cRÉo[os rn ogrlrÁnros oa rgla sÉntr DA t! EMrssÃo DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA 5.A. CETEBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Decloração do lnstituição Custodiante

DEC|ÁRAçÃO DA |NSTTTU|çÃO CU$OD|AUTE DA CCr PARA OS F|NS DO PAúGRAFO ÚN|CO DO ARTTGO 23

DA [Et N.e LO.9!L12004

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VALORES MOUUÁRlOS, instituição financeira com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.e 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas

302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22@iO-102, inscrita no CNPJ/ME sob o ne L7.343.682/000I-18, neste ato

representada na forma de seu Estatuto Social ("lnstituicão Custodiante"), na qualidade de instituição

custodiante nomeada nos termos do lnstrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliário

lntegral sem Garantia Real ou Fidejussória sob a Forma Escritural e Outras Avenças ("Escritura de Emissão de

!Q"), por meio da qual foi emitida 1(uma) Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem garantia real ou

fidejussória, sob a forma escritural ("ee!"), DECLARA, para os Íins do parágrafo único do artigo 23 da Lêi

n.e 10.931/2004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e que, conforme o Termo

de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 133e série da

1q emissão ("CEl" e "E-!DE§&", respectivamente) da Habitasec Securitizadora 5.A., sociedade por ações com

registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894, 9e andar, coniunto 92, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob

o n.s 09.304.4271000L-58 ("Emissora"), foi realizada por meio do Termo de Securitização de Créditos

lmobiliários da Emissão, firmado em 22 de março de 2019 entre a Emissora e esta lnstituição Custodiânte, na

qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitizacão"), tendo sido, nos termos do Termo de Securitização,

instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários

que ela representa, nos termos da tei n.s 9.514/1997. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição

Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontra-se,

respectivamente, registrado e custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4e, da Lei

n.s 10.931/2004.

São Paulo,22 de março de 2019.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VATORES MOBILIÁRIOs

lnstituição Custodiante

t"
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ANEXO V[
AO TERMO DE SECUR|nZAçÃO DE CRÉDIrOS tMOBtUÁRtOS DA 133! SÉR|E DA 1! EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CEI.EBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Decloroção Acercd Do Existêncid De OutÍos Emissões de Vatorcs Mobiliátios, Públicos Ou Ptivddos, Feitos

Pelo Emissot, Pot Sociedode Coligodo, ContÍolodo, Contrclodord Ou lntegrcnte Do Mesmo Grupo Do

Emissoro Em Que Tenho Atuodo Como Agentê FiduciáÍio No Pe odo

Na dota de celebtoçõo desto Escritura de Emissão, conÍorme orgonogromo encominhodo pelo Emissoro, o Agente
Fiduciário ídentíÍícou que presto serviços de ogente Íiduciário nos seguintes emissÕes.

(
t"

Sériê e Emissão 1" série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão Rs14.ó00.000,00

Remunêração IGP-DI * 10,75% a.a.

Quantidade 4
Data de vencimento 15.10.2020

Garantias atienaçáo fiduciária de lmóvel e cessáo fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

série e Emissão 3o, 4' e 5" series da 'l' emissâo de certificado de recebiveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão RS52. í 07.365,3ó

Remuneração IPCA + 9% a.a. (3'série); IPCA + '15% a.a. (4à serie); IPCA + 11,0520% a.a.(5" série)

Quantidade 115 (3" serie); 29 (4" serie); 28 (5" série)

Data de Vencimento 15.09.2021 (3" série); 1 5.04.2023 (4' série); 15.10.2023 (5" série)

Garantias ce6são fiduciária de recebíveis

Enquadramento lnadimptência Financeira

Série e Emissão 9" série da 1â emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.4.

Valor Total da Emissão Rsí 1.000.000,00

Taxa de Juros IGP-M + 12,0413% a.a.

Quantidade 3ó

Data de Vencimento 78.05.202?

Garantias atienação fiduciária de cotas, promessa de alienação fiduciária de imóvet, fiança e
promessa de cessão íiduciária

Enquadramento Adimptência Financeira

1168Á06v1 87214
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Série e Emissão í2', í3" e 14" séries da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão Rs50.513.474,29

Taxa dê Juros IPCA*8,75%a.a. (í2" série); IPCA*'17%a.a. (13" serie); IPCA + '16,4515% a.a. (í4" serie)

Quantidade 112,28 e 28 respectivamente

Data de Vencimento 1 5. 1 0.2027, 1 5.09.2027 e 1 5. 0ó. 2026 respectivamente

Garantias cessão fiduciária de recebíveis e promessa de cessão fiduciária de recebiveis em estoque

Enquadramento lnadimptência Financeira

Série e Emissão í5", 16" e 17" séries da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec.
Securitizadora S.A.

Vàlor Total da Emissão Rs55.323.373,52

Taxa de Juros IPCA + 9% a.a., lrcA + 15% a.a. e IPCA + 19,2884% a.a. respectivamente

quantidade 107, 33 e 24 respectivamente

Data de Vencimento 10.10.2021 , 10.10.2021 e 10.11.2021 respectivamente

Garantias cessão fiduciária de recebíveis, atienação fiduciária de quotas

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão 18" e 19" Séries da 1" emissáo de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.4.

Valor Total da Emissão Rsó7.ó03.8í 1,32

Taxa de Juros IPCA + ó% a.a. e IPCA + 9,7966% a.a. respectivamente

Quantidade í78 e 44, respectivamente

Data de Vencimento 10,02.7074 e 10,1 1.2024, respectivamente

Garantiàs atienação fiduciária de imóvel e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 20'serie da 1" emissão de certificado de recebiveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Totàl dà Emissão Rs51.751 .340,68

Taxa de Juros IPCA * 6,95% a.a.

quantidade 170

Data de Vencimento 't0.12.2024

Garantias atienação fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de recebíveis e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 21" e 22'Séries da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da tlabitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissáo Rsí 2.436.1 1ó,68
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axa de Juros IGP-I,{ + í0,30% a.a. e IGP-M * ó,5% a.a.

quantidade 39 (21 â serie); 4 (22â série)

Data de Vencimento í 5.05.2021

Garantias atienaçáo fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramênto Adimptência Financeira

Série e Emissão 23" e 24" série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão RSí 25.000.000,00

Taxa dê Juros IPCA + 9,25% a.a. e IPCA + 11,7602% a.a.

Quantidade 29í (23" série); 125 (24â série)

Data de Vencimento 22.03.2029

Garantias atienação fiduciária de quotas

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 25' e 26" Séries da 1u emissão de certificado de recebiveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão R517.ó38.792,05

Taxà de Juros IGP-,ú + 8% a.a.

Quantidade 47 (25' séne); 11 (2ó" série)

Data de Vencimento 15.10.2072

Garàntías NiA

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 27" Serie da í" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissáo Rs3ó.9ó5.252,00

Taxa de Juros IPCA + ó,95% a.a.

Quantldade 123

Data de Vencimento 70.06.2025

Garantias atienação fiduciária de imóvet, Íiança e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 29' e 30" Série da 'l â emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.4.

Valor Totàl da Emissão Rs37.002.917,5ó

Taxa de Juros IGP-rrt + 7,5% a.a

Quantidade 98 (29" série) 24 (3e serie)

Data de Vencimênto 06t09 /2023

Garantias cessão fiduciária de recebíveis, alienação íiduci;ir@
ações

Enquadramento lnadimptência Financeira
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Série e Emissão 32" série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários dâ Habitasec
Securitizadora S.A.

Vàlor Total dà Emissão R536.965.252,00

Taxa dê Juros IGP-ÀI + 7,5% a.a.

Quantidade 123

Data de Vencimento 20.06.2025

Garantias atienação fiduciária de ações, atienação fiduciária de imóvet, íiança, cessão fiduciária de
recebíveis

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 13" e 34" Series da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão R534.372.267,51

Taxa de Juros IGP-,i + 7,75% a.a.

Quantidàde 9í e 22 respectivamente

Data de Vencimento 10.12.2023

Garantias N/A

Enquadramento Adimptência Financeira

série e Emissão 38" Serie da í" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.4.

Valor Total da Emissão Rs20.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + 8% a.a.

Quantidade 66

Datà de Vencimento 05.12.2017

Garàntias atienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de recêbíveis e fiança

Enquadramento lnadimptência Financeira

Série e Emissão 52" Serie da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizâdora S.A.

Vàlor Totàl dà Emissáo R539.'r60.23,99

Taxa de Juros IGP-Dl * 12,6825 a.a.

Quantidade 1'17

Dàta de Vencimento 10.05.2021

Garantias hipoteca e fiança

EnquadÍamento Adimptência Financeira

Série e Emissão 156" Serie da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec

lsecuritizadora 
S.A.

Valor Total da Emissáo
lRs6 

. e30. ó47,0,r

Taxa de Juros
llGP-M 

+ '15,39% a.a.

r l
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Quantidade

Dàta de Vencimento '14.12.20?1

Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissáo ó2" série da 'l " emissão de certiíicado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissáo RS7.21.520,50

Taxa de Juros lrcA + 12% a.a

Quantidade 25

Data de Vencimento 12.11.2022

Garantias atienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 64' Serie da 'Í â emissão certificado de recebiveis imobitiários da Habitasec Securitizadora
S.A.

Valor Total da Emissão RSí0.s8í.ooo,oo

Taxa de Juros IGP-M + 12% a.a.

quantidade í0.58'l

Data de Vencimento 15.07.2024

Garantias atienação fiduciária de cotas, fiança, hipoteca

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 67" Serie da 1" emissão certiíicado de recebíveis imobitiários da Habitasec Securitizadora
s.Á.

Valor Total da Emissão RS28.600.000,00

Taxa de Juros IPCA+ í3,ó8%a.a.

Quantidade 2.8ó0

Data de Vencimento 21.U.2031

Garantias cessáo fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

série e Emissão 73" Serie da í" emissão de certificado de recebiveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Vàlor Total da Emissão Rs40.000.000,00

Taxa de Juros lrcA + 10,50% a.a.

Quantidade 40.000

Data de Vencimento 01.12.2021

Gàrantias atienaçáo fiduciária de quotas

Enquàdramento Adimptência Financeira
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Sériê e Emissão 77' e 78' Séries da 1" emissão certificado de recebiveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão Rs70.000.000,00

Tâxa de Juros 'Í 00% da Tàxa Dl + 2,3094 a.â. (77o serie); 1001t da Taxa Dl + 3,50% a.a. (78'serie)

Quantidade ó0.000 (7/' série); 10.000 (78" série)

Data de Vencimento 27.03.2022

Garantias atienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios, fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 80" Série da '1" emissão certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec Securitizadora
S.A.

Valor Total da Emissâo R571.045.400,49

Taxa de Juros IPCA + ó,50% a.a.

quantidade 70.518

Data de Vencimênto 27.03.2027

Garantias atienação fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de direitos creditórios, fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 87à Serie da 1'emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão RS50.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Ol * 1,75% a.a.

Quantidade 50

Data de Vencimênto 07 .07 .2021

Garantias atienação fiduciária de imóvet, atienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de
direitos, fiança

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão 91" Série da'lâ emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.4.

Valor Total da Emissão RS60.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 7% a.a.

Quantidade ó0.000

Data de Vencimênto 24.08.2020

Garàntias atienação fiduciária de imóvet, atienação fiduciária de açôes, cessão fiduciária de
direitos creditórios e fiança

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão '10'1" e'lM" Séries da 1â emissão de certificado de recebiveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.A.

Valor Total da Emissão Rs220.000.000,00

Taxa de Juros 100% da Taxa Dl + 1,3% a.a.

\
l.
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quantidade 220.000

r (

t'.

Datà de Vencimênto 21 .12.2032

atlenação fiduciária de imóvet, cessão fiduciária de direitos cÍeditórios e fiançaGarantias

Enquadramênto Adimptência Financeira

série e Emissão 103" série da 1â emissão de certiÍicado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissâo RS 23.000.000,00 (vinte tres mithões)

Taxa dê Juros IGP-Dl + 7,75% a.a

Quantidade 28.000 (vinte três mit)

Dàtà de Vencimento 20.$.2029

Garantias atienação fiductana de im , cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramênto ÀaimpGnila Financeira

série e Emissão 116 Série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora 5.4.

Valor Total da Emlssáo @quintrentos mit)

Taxa de Juros 100% Taxa Dl + 6,34% a.a.

Quantidade 2ó.50O (vinte seis mit e quinhentos)

Data de Vêncimento 22.10.2028

Garàntias ffi[órios;AtienaçãoFiduiáriadeBemlmóve[;Atienação
Fiduciária de Cotas.

Enquadramento Adimptência Financeira

Série e Emissão íí8" e í28" Série da 1" emissão de certificado de recebiveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão RS 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)

Taxa de Juros IPCA + 8,15% a.a. (118'série); 100% da Taxa Dl + 1,35% a.a. (128" série)

Quantidade 35.000 (trinta e cinco mit)

Data de Vencimento Oó. 1 2.2033 (1 1 8' serie); 07.12.2027 (1 28' série)

Garantias Atienação Fiduciária de Ações ldeais; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; Avat.

Enquadramento Adimptência Financeira

série e Emissão í 31" Série da 1" emissâo de certificado de recebíveis imobitiários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total dà Emissão RS 38.0m.000,00 (trinta e oito mithóes de reais)

Tàxa de Juros 100% da Taxa Dl + 2,50% a.a.

Quantidade 38.000 (trinta e oito mit)

Data de VencÍmento 17 .01 .2023

Garantias Atienação Fiduciária dr lmoveis; Atienaçáo Fiduciária de Cotas; Avat.
Enquadramênto Adimptência Financeira
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ANEXO Vlll

Ao rERMo DE sEcuRtlzAçÃo DE cRÉotros ltvtogtuÁntos DA 133! sÉRtE DA 1! EMtssÃo DE

cERTtFtcADos DE necrsívers rÍúoerLrÁntos oe xesrrAsEc sEcuRrrzADoRA s.A. cETEBRADo EM 22 DE

MARçO DE 2019

Critérios de Diligêncio de tmóveis o sercm inctuídos no goruntio

1. Os lmóveis Pré-Aprovados (abaixo indicados) e os Outros lmóveis (conforme definidos no Termo de

Securitização) devem atender aos seguintes critérios de diligência para a sua utilização em caso de Reforço:

(i) auditoria juridica realizada escritório de advocacia de primêira linha, devidamente reconhecido no território

brasileiro e elencado no ranking da "Chambers Latin Americâ", com escopo e demais condições descritos no

subitem "a", abaixo, ("Agli191@-lq!{gg"} e cuja conclusão não aponte a existência de pendência jurídica

impeditiva à alienação fiduciária/hipoteca; e (ii) precificação realizada com base em laudo de avaliação

elaborado nos termos da Cláusula 2.9.1.1.1. do Termo de Securitização e por quaisquer umâs das avaliadoras

elencadas na referida Cláusula 2.9.1.1.1. ("Avaliadoras Elesíveis") ("[audo de Avaliacão"] ("Critérios de

Dilisência").

A Auditoria Jurídica terá como base as certidões abaixo elencadas e consistirá na análise dos

principais aspectos técnicos e imobiliários dos Novos Empreendimentos, de sua proprietária

e dos seus antecessores nos últimos 10 (dez) anos ("Documentos da Auditoria"), e deverá

respeitar o seguinte trâmite:

(i) A Auditoria Jurídica deverá ser concluÍda, conforme o caso, (i) para os Outros lmóveis,

no prazo de em até 30 (trinta) dias contados da data da respectiva Assembleia Geral que

aprovou o imóvel para fins de Reforço; ou (ii) para os lmóveis Pré-Aprovados, no prazo de

30 (trinta) dias contados da data do oferecimento dos lmóveis Pré-Aprovados para fins de

reforço ("Prazo oara Conclus );

(ii) Na eventualidade de não ser possível a apresentação ê/ou análise da totalidade dos

Documentos da Auditoria no Prazo para Conclusão da Auditoria, será admitida a dispensa

de apresentação de certidões forenses de antecessores, cuja emissão dependa de

solicitação direta por tal antecessor ou da outorga de procuração por este, e desde que

comprovada a tentativa da Devedora em obter tais certidões ou a procuração com o

referido antecessor;

(iii) Considerar-se-á como apontamento relevante: (i) quaisquer débitos tributários,

municipais, estaduais ou federais; (ii) passivo judicial que, somados, supere RS

5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (iii) existência de processo de recuperação judicial

ou falência que atinja o proprietário do Novo Empreendimento; e (iv) existência de

pÍocessos ambientais, auto de infração ambiental ou quaisquer passivos ambientais que

incidirem sobre o Novo Empreendimento.

2. lmóveis Pré-Aprovados:

a

l"
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Propriqtárbt,ttt,,,. :t i:t§ú&ãqi,
Corrientes Empreendimentos

Imobiliários Ltda. (em processo

de aquisição, na data de

assinatura do Contrato de

Cessão)

Prédio de números 752,754 e
756 da Rua Almirante Marques

Leão.

Transcriçâo ne 39.777, do 4e

Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca da Capital do

Estado de São Paulo

Corrientes Empreendimentos

Imobiliários Ltda. (em processo

de aquisição, na data de

assinatura do Contrato de

CessãoJ

Rua Almirante Marques Leão nq

746

Transcrição ne L\.274, do 4e

Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca da Capital do

Estado de São Paulo.

3. Documentos da Auditoria:

I. DOCUMENTOS DO IMóVEL

certidão de matrícula do imóvel atualizada (emitida há menos de 30 dias)

Certidão de propriedade de filiação decenária do imóvel atualizada (expedida nos últimos 30 dias),

relatando todos os atos de registro praticados nos últimos 10 (dez) anos e com relato de ônus e alienações

Cópia do título aquisitivo de propriedade do imóvel ou de direitos aquisitivos relativos ao imóvel

Cópia de todos os contratos vigentes relativos ao imóvel, tais como: locação, comodato, ônus em geral,

etc., em especialos contratos que serão cedidos fiduciariamente em garantia da Operação

Relatório(s) dos advogados que assessoraram a operação de aquisição do imóvel, se houver

Certidão Nêgativa de Débitos de TÍibutos lmobiliários expedida pela Prefeitura onde se localiza o imóvel

Certidão de Dados Cadastrais do imóvel

Declaração de lnexistência de Débitos Condominiais, assinada pelo síndico do condomínio, com firma

ia da ata da assembleia que o elegeureconhecida, acom nhada de có

Laudo de Avaliação dos imóveis atualizados, com identificação do valor de venda forçada de cada unidade

Licenças ambientais (Licença Prévia, de lnstalação e de Operação) e das demais autorizações emitldas
pelos ór8ãos ambientais, incluindo documentos que atestêm o cumprimento de toas as condicionantes de

validade impostas em tais lice as

Confirmar que não existem quaisquer sentenças, medidas, ordens, acórdãos, julgamentos, ou qualquer

outro tipo de decisão, acordos judiciais e administrativos e Termos de Aiustamentos de Conduta (TAC)

eitosária do imóvel e/ou o imóvel estejam surietrorelacionados a assuntos ambientais aos quars a

Ir
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II. DOCUMENTOS DO PROPRIETÁRIO E ANTECESSORES NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

A) Se pessoa rurídica:

í

Contrato/Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, devidamente registrados na Junta

Comercial competente

Organograma societário da Empresa Auditada, com indicação de quotistas/acionistas até as pessoas físicas,

bem como de demais sociedades que façam parte do grupo societário (controladas, controladoras e

subsidiárias), se houver

Lista de filiais da Empresa Auditada, se houver, e respectivos endereços, CNPJ e NIRE

Ato(s) societário(s) que elegeu(ram) os atuais representantes legais da Empresa Auditada e respectivos

termos de posse, se aplicável, devidamente arquivados na Junta Comercial competente

Ato societário de autorização, se necessário, para a realização da operação (minuta a ser elaborada pelos

assessores legais da Empresa Auditada)

Cópia do livro de registro e transferência de ações, se aplicável

Acordos dê sócios/acionistas, se houver

Ficha câdastral Completa emitida pela Junta Comercial competente ou, se for o caso, pelo Cartório de

Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente

Contratos de Parceria e/ou de Consórcio

Confirmar se há Sociedades em Conta de Participação (SCP) e fornecer os respêctivos contratos, se aplicável

Confirmar que não existe participação societária (direta ou indireta) do Banco do Brasil ou de qualquer

sociedade do grupo Votorantim na Empresa Auditada

Acordos/compromissos/instrumentos de lnvestimento, associação, parceria e/ou quaisquer outros

instrumentos que criem obrigâções de vender, comprar, ceder, transferir, emitir ou onerar ações da Empresa

Auditada

Se a Empresa Auditada for do setor público ou de setor regulado (ainda que privadas), confirmar a

necessidade de autorizações específicas para a emissão (i.e., agências reguladoras, governo, órgãos de

controle, etc), inclusive com relação à necessidade/inexigibilidade de licitação para contratação do(s)

Coordenador(es) (i.e. publicação em Diário Oficial de processo de inexigibilidade de licitação)

Demonstrações financeiras auditadas da Empresa Auditada com notas explicativas contemplando

contingências/provisões e consolidado das controladas

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral no CNPJ

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclui débitos relativos

às contribuições revidenciárias e às de terceiros)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certidão de Débitos Tributários lnscritos em Dívida Ativa do Estado da sede da Empresa Auditada, do Estado
de cada uma das filiais e do Estado do local de cada um dos imóveis
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Certidão de Oébitos Tributários lmobiliários do Município, da sede da Empresa Auditada, do local de cada

uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidões dos Tabeliães de Píotesto de Letras e Títulos da Comarca Municipal da sede da Empresa Auditada,

do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidão de Distribuições, em le instáncia, de Açôes CÍveis, de Família e dos Juizados Especiais Cíveis da

Comarca Municipalda sede da Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

(processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior

período anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1ê instância, de Executivos Fiscais Municipais e Estaduais da Comarca

Municipalda sede da Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos

físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior período

anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1ê instância, de Pedidos de Falência, Concordatas, Recuperaçôes Judiciais e

Extrajudiciais, da Comarca Municipal da sede da Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada

um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20

ríodo anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissoranos, ou o maior

Certidão de Distribuiçôes de Ações em Andamento nas Seções de Direito Privado, Direito Público, Câmara

Especial e Órgão Especial da 23 instância dos Tribunais de Justiça do Estado da sede da Empresa Auditada,

do Estado de cada uma das filiais e do Estado do local de cada um dos imóveis (processos físicos e

eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior período anterior à

sua emissão adotado loó o emrssor

Certidão de Distribuições, em 1i instância, de Ações Criminais da Comarca Municipal da sede da Empresa

Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1e instânciâ, de Execuções Criminâis da Comarca Municipal da sede da

Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições de Ações em Andamento na Seção de Direito Criminal da 2e instância dos Tribunais

de Justiça do Estado da sede da Empresa Auditeda, do Estado de cada uma das filiais e do Estado do local de

cada um dos imóveis ( rocessos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em le instância, de Ações Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

tederais Criminais Adruntos da Justiça Federal, da Seção Judiciária da sede da Empresa Auditada, do local de

cada uma das filiais e do localde cada um dos imóveis

Certidão de Distribuições, em 1ê instância, de Ações Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adjuntos da Justiça Federal, em tramitação no sistema PJE*, da Seção Judiclária da sede

da Empresa Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidão de Distribuições, em 2! instância, de Ações Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adjuntos da Justi onal Federal da sede daão do Tribunal ReFederal, da jurisd

Certidão de Débitos Tributários Mobiliários lnscritos em DÍvida Ativa do Município, da sede da Empresa

Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis. *Caso â EmpÍesa Auditada não

possua inscrição municipal no local das filiais ou no localdos imóveis, favor informar
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Empresa Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e

eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1ê instância, de Açóes Trabalhistas da Região da sede da Empresa Auditada,

do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 2Ê instância, de Açôes Trabalhistas da Região da sede da Empresa Auditada,

do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos).

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho

Certidão de débitos trabalhistas emitida pela Secretaria de lnspeção do Trabalho - SlT, da sede da Emprêsa

Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis.

Certidão das Promotorias Gerais de Justiça do Meio Ambiente (lnquéÍitos Civis Públicos) da sede da EmpÍesa

Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidão das PÍomotorias de Justiça do Consumidor da sede da Emprêsa Auditada, do local de cada uma das

filiais e do local de cada um dos imóveis

Cópia dos relatórios de advogados referentes a ações trabalhistas, cíveis e tributárias, acima evidenciadas,

informando: (i) valor da causa; (ii) Status; e (iii) probabilidade dê perda

Relatório dos advogados sobre procedimentos administrativos e/ou autuações considerados relevantes

Listas dos processos judiciais, arbitrais, procedimentos administrativos ou autuações, dos processos,

procedimentos ou autuações considerados relevantes para os negócios da sociedade auditada e/ou para a

regularidade, validade e eficácia do Lastro/constituição da Barantia, conforme o caso, incluindo, sem

limitação, aqueles processos que possam gerar grande impacto reputacional (como determinadas questões

trabalhistas ou regulatórias), os processos coletivos ou ações civis públicas; processos criminais; processos

entre as partes relacionadas; processos entre a sociedade audltada e seus administradores; processos

administrativos (incluindo comunicações e investigações), notadamente aqueles existentes perante

autoridades reguladoras relevantes (MAPA, CVM e CADE), incluindo eventuais TACS e multas potenciais ou

já aplicadas deles decorrentes; e eventuais processos que de alguma forma limitem ou proibam ou possam

potencialmente limitar ou restringiÍ o desenvolvimento de atividades e dos negócios da sociedade auditada.

Eventuais pedidos de peças processuais ocorrerão a partir da análise de tal listâgem

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral no CNPJ

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclui débitos relativos

às contribuiçôes previdenciárias e às de terceiros)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certidão de Débitos Tributários lnscritos em Dívida Ativa do Estado da sede da Empresa Auditada, do Estado

de cada uma das filiais e do Estado do local de cada um dos imóveis

Certidão de Débitos Tributários Mobiliários lnscritos em DÍvida Ativa do Município, da sede da Empresa
Auditada, do local de cada uma das filiais e do localde cada um dos imóveis. +Caso a Empresa Auditada não

ldas filiais ou no local dos imóveis, favor informarpossua inscr ão municipal no loca

Certidão de Débitos Tributários lmobiliários do Município, da sede da Empresa Auditada, do local de cada
uma das filiais e do local de cada um dos imóveis
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Certidão de Distribuições, em 1e instância, de Ações Cíveis, de Família e dos Juizados Especiais Cíveis da

Comarca Municipal da sede da Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do localde cada um dos imóveis

(processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior

período anterior à sua êmissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1i instância, de Exêcutivos Fiscais Municipais e Estaduais da Comarca

Municipal da sede da Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do localde cada um dos imóveis (processos

físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior período

anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1e instância, de Pedidos de Falência, Concordatas, Recuperações Judiciais e

Extraiudiciais, da Comarca M unicipal da sede da Empresa Auditada, de cada uma das filiais e do localde cada

um dos imóveis (processos físicos e eletÍônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20

anos, ou o maior período anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições de Ações em Andamento nas Seções de Direito Privado, Direito Público, Câmara

Especial e Órgão Especial da 2Ê instância dos Tribunais de Justiça do Estado da sede da Empresa Auditada,

do Estado de cada uma das filiais e do Estado do local de cada um dos imóveis (processos físicos e

eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior período anterior à

sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1e instância, de Ações Criminais da Comarca Municipal da sede da Empresa

Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1r instância, de Execuções Criminais da Comarca Municipal da sede da

Emprêsa Auditada, de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições de Ações em Andamento na Seção de Direito Criminal da 2a instância dos Tribunais

de Justiça do Estado da sede da Empresa Auditada, do Estado de cada uma das filiais e do Estado do local de

cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1Ê instância, de Ações CÍveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Ad.iuntos da Justiça Federal, da Seção Judiciária da sede da Empresa Auditada, do local de

cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidão de Distribuiçôes, em 1e instância, de Ações Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adiuntos da Justiça Federal, em tramitação no sistema PJE*, da Seção Judiciária da sede

da EmpÍesa Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidão de Distribuiçôes, em 2E instáncia, de Ações Cíveis, tiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adjuntos da Justiça Federal, da jurisdição do Tribunal Regional Federal da sede da

Empresa Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e

eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1ê instância, de Ações Trabalhistas da Região da sede da Empresa Auditada,

do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 23 instância, de Ações Trabalhistas da Região da sede da Empresa Auditada,

do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos).

Certidão NeBativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho

Certidões dos Tabeliães de Protesto de Letras e Títulos da Comarca Municipal da sede da Empresa Auditada,

do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis
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Certidão das Promotorias Gerais de Justiça do Meio Ambiente (lnquéritos Civis Públicos) da sede da Empresa

Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Certidão das Promotorias de Justiça do Consumidor da sede da Empresa Auditada, do local de cada uma das

filiais e do localde cada um dos imóveis

Cópia dos relatórios de advogados Íeferentes a ações trabalhistas, cíveis e tributárias, acima evidenciadas,

informando: (i) valor da causa; (ii) Status; e (iii) probabilidade de perda

Relatório dos advogados sobre procedimentos administrativos e/ou autuações considerados relevantes

Listas dos processos ,udiciais, arbitrais, procedimentos administrativos ou autuações, dos processos,

procedimentos ou autuações considerados relevantes para os negócios da sociedade auditada e/ou para a

regularidade, validade e eficácia do Lastro/constituição da garantia, conforme o caso, incluindo, sem

limitação, aquelês processos que possam gerar grande impacto reputacional (como determinadas questões

trabalhistas ou regulatórias), os processos coletivos ou ações civis públicas; processos criminais; processos

entre as partes relacionadas; processos entre a sociedade auditada e seus administradores; processos

administrativos (incluindo comunicações e investigações), notadamente aquêles existentes perante

autoridades reguladoras relevantes (MAPA, CVM e CADE), incluindo eventuais TACS e multas potenciais ou

.iá aplicadas deles decorrentes; e eventuais processos que de alguma forma limitem ou proibam ou possam

potencialmente limitar ou restringir o desenvolvimento de atividades e dos negócios da sociedade auditada.

Eventuais pedidos de peças processuais ocorrerão a partir da análise de tal listagem

Certidão de débitos trabalhistas emitida pela Secretaria de lnspeção do Trabalho - SlT, da sede da Empresa

Auditâda, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis.

Bl Se pessoa física:

r
I

\

F

Cópia do RG e do CPF

Comprovante de residência

Certidão de casamento, se casado, ou certidão atualizada de nascimento, se solteiro, viúvo ou separado, a

fim de verificação do regime de bens. Caso conviva em união estável, favor fornecer nome e qualificação

completa da companheira

Certidão Coniunta de Débitos relativos a Tributos tederais e Dívida Ativa da União (inclui débitos relativos
revidenciárias e às de terceiros)às contribui es

Relatório de Situação Fiscal e Relatório Complementar de Débitos Previdenciários, emitidos no CPF da
pessoa física.

Certidão de 0ébitos Tributários lnscritos em Dívida Ativa do Estado emitida (i) nos locais onde tenha ou teve
negócios durante os últimos 20 anos, (ii) no domicílio, (iii) nas sedes das Empresas Auditadas, (iv) no local de
cada uma das filiais e (v) no local de cada um dos imóveis

Certidão de Débitos Tributários Não lnscritos em Dívida Ativa do Estado emitida (i) nos locais onde tenha ou

teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) no domicílio, (iii) nas sedes das Empresas Auditadas, (iv) no
local de cada uma das filiais e (v) no local de cada um dos imóveis
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Certldão de Débitos Tributários Mobiliários lnscritos em Dívida Ativa do MunicÍpio emitida (i) nos locais onde

tenha ou teve neBócios durante os últimos 20 anos, (ii) no domicílio, (iii) nas sedes das Empresas Auditadas,

(iv) no local de cada uma das filiais e (v) no local de cada um dos imóveis

Certidão de Débitos TÍibutários Mobiliários Não lnscritos em Dívida Ativa do Município emitida (i) nos locais

onde tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) no domicílio, (iii) nas sedes das Empresas

Auditadas, (iv) no local de cada uma das filiais e (v) no local de cada um dos imóveis

í
À.

Certidões dos Tabeliães de Protesto de Letras e Títulos da Comarca Municipal (i) dos locais onde tenha ou

teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do

local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis

Certidão de Distribuições, em 1ê instância, de Ações CÍveis, de Família e dos Juizados Especiais Cíveis dâ

Comarca Municipal (i) dos locais onde tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicilio,

(iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos

imóveis (processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos,

ou o maior período anteíior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1e instância, de Executivos Fiscais Municipais e Estaduais da Comarca

Municipal (i) dos locais onde tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das

sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis

(processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior

período anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições, em 1i instânciâ, de Pedidos de Falência, Concordatas, Recuperaçôes Judiciais e

Extraiudiciais, da Comarca Municipal (i) dos locais onde tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos,

(ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de

cada um dos imóvêis (processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá compreender o período dos

últimos 20 anos, ou o maior período anterior à sua emissão adotado pelo órgão emissor

Certidão de Distribuições de Ações em Andamento nas Seções de Direito Privado, Direito Público, Câmara

Especial e Órgão Especial da 2i instância dos Tribunais de lustiça do Estado (i) dos locais onde tenha ou teve

negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de

cada uma das flliais e (v) do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos). *A certidão deverá

compreender o período dos últimos 20 anos, ou o maior período anterior à sua emissão adotado pelo órgão

emissor

Certidão de Distribuições, em le instância, de Ações Criminais da Comarca Municipal (i) dos locais onde

tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas,
(iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1E instância, de Execuções Criminais da Comarca Municipal (i) dos locais onde
tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas,

do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis(iv (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições de Ações em Andamento na Seção de Direito Criminalda 2ê instância dos Tribunais

de Justiça do Estado (i) dos locais onde tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio,
(iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos

imóveis (processos físicos e eletrônicos)
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Certidão de Distribuições, em l.ê instância, de Açôes Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adjuntos da lustiça Federal, em tramitação no sistema PJE*, da Seção Judiciária (i) dos

locais onde tenha ou teve negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas

Auditadas, (iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis

Certidão de Distribuições, em 2e instância, de Ações CÍveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adjuntos da Justiça Federal, da jurisdição do Tribunal Regional Federal (i) dos locais onde

tenha ou teve neBócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas,

(iv) do local de cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis (processos fÍsicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 1e instância, de Açôes Trabalhistas da Região (i) dos locais onde tenha ou teve

negócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de

cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão de Distribuições, em 2r instância, de Ações Trabalhistas da Região (i) dos locais onde tenha ou teve

neBócios durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de

cada uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis (processos físicos e eletrônicos)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho

Certidão de débitos trabalhistas emitida pela Secretaria de lnspeção do Trabalho - Sll da sede da Companhia

Auditada, do local de cada uma das filiais e do local de cada um dos imóveis

Cópia dos relatórios de advogados referentes a ações trabalhistas, cíveis e tributárias, acima evidenciadas,

informando: (i)valor da causa; (ii) Status; e (iil) probabilidade de perda

Llstas dos processos judiciais, arbitrais, procedimentos administrativos ou autuações, dos processos,

procedimentos ou autuações considerados relevantes para os negócios da sociedade auditada e/ou para a

regularidade, validade e eficácia do Lastro/constituição da garantia, conforme o caso, incluindo, sem

limitação, aqueles processos que possam Berar grande impacto reputacional (como determinadas questões

trabalhistas ou regulatórias), os processos coletivos ou ações civis públicas; processos criminais; processos

entre as partes relacionadas; processos entre a sociedade auditada e seus admlnlstradores; processos

administrativos (incluindo comunicações e investigações), notadamente aqueles existentes perante

autoridades reguladoras relevantes (MAPA, CVM e CADE), incluindo eventuais TACS e multas potenciais ou

já aplicadas deles decorrentes; e eventuais processos que de alguma forma limitem ou proíbam ou possam

potencialmente limitar ou restringir o desenvolvimento de atividades e dos negócios da sociedade auditada.

processuais ocorrerão a partir da análise de tal listagemEventuais pedidos de peças

Certidão de Distribuições, em 1ê instânciâ, de Ações Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais

Federais Criminais Adjuntos da Justiça Federal, da Seção Judiciária (i) dos locais onde tenhâ ou teve negócios

durante os últimos 20 anos, (ii) do domicílio, (iii) das sedes das Empresas Auditadas, (iv) do local de cada

uma das filiais e (v) do local de cada um dos imóveis

(
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ANEXO IX

AO TERMO DE SECURTÍZAçÃO DE CRÉD|TOS IMOBIUÁRIOS DA 133! SÉR|E DA 1! EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOs DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Minuto de lnstrumento PaÍticulot de Alienação Fiduciário de lmóveis

tAR DE AIIE FIDUCIÁRIA DE IMóVEIS EM

Pelo presente instrumento particular, com efeitos de escritura pública, por força do artigo 38 da Lei n.e 9.514,

de 20 de novembro de 1997 ("Lei 9.514/97"), as partes:

t. t=l (adiante designada simplesmente como "Fiduciante"); e

[. HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por açôes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEP 01451-902, inscrita

no CNPJ/ME sob o ne 09.301.42710col-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social (adiante dêsignada simplesmente como "!g!gg!!1ig");

sendo a Fiduciante e a Fiduciária, doravante denominadas em conjunto como "Partes" e, individual e

indistintamente, como "Parte".

E, ainda, na qualidade de interveniente anuente,

u. TRISUL S.Â., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, ne 37, 18e andar, Paraíso, CEP 01.311-

902, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 08.811.643/OOOL-27, neste ato representada na forma de seu

Estatuto Social (adiante desiBnada simplesmente como "Iisgl" ou "Devedora").

CONSIDERANDO QUE:

a) em 22 de março de 2019, a Trisul êmitiu, em favor do BANCO VOTORANTIM S.A., Instituição financeiÍa,

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, ne 14.171,

Torre A, 18e andar, bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o

ne 59.588.111/0001-03 ("Banco Votorantim"\, uma Cédulo de Crédito Boncdrio reÍerente o CÉdito
imobiliório ("@' ), devidamente identificada na CCI (conforme definida abaixo) descrita no Anexo A

deste Contrato, no valor total de principâl de RSt14.0@.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)
('yêl9fP!!§t!gt"), nos termos da Lei ne L0.931, de 02 de agosto de 2OO4 ("Lei t1.93tlo4" ), nos termos
da qual a Trisul se obrigou a pagar ao Banco votorantim o valor da ccB, acrescido de juros e demais
encargos pÍevistos na ccB, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos
moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos
contratuais e legais previstos na e relacionados à CCB ("Créditos lmobiliários"); a finalidade da CCB é o
financiamento imobiliário destinado exclusivamente ao desenvolvimento dos empreendimentos
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imobiliárlos residenciais identificados no Anexo lda CCB;

b) o Banco Votorantim negociou com a Fiduciária a cessão da totalidade dos Créditos lmobiliários para a

Fiduciária, mediante a celebração, em 22 de março de 2019, do lnstrumento Porticulot de Controto de

Cessõo de Créditos lmobilidrios e Outros Avenças ("e98!Iq!9_dC..lEC§!ãq") e da formalização do endosso

da CCB constante do verso desta, sendo que como condição da aquisição dos Créditos lmobiliários pela

Fiduciária, com a consequente assunção do risco de crédito da Trisul pela Fiduciária, determinadas

sociedades constituíram, em favor da Fiduciária, garantia de alienação fiduciária sobre bens imóveis de

sua titularidade para assegurar o pagamento e cumprimento integral dos Créditos

lmobiliários ("Fiduciantes"), além de hipoteca e cêssão fiduciária de direitos creditórios, conforme o

caso;

c) a Fiduciária emitiu, em 22 de março de 2019, 1(uma) Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem

garantia real, sob a forma escritural ("!Q"), para representar os Créditos lmobiliários, nos termos do

lnstrumento Porticulor de Emissão de Cédulo de Crédito lmobilidrio lntegrol, Sem Gorontio Reol ou

Fidejussótío e Sob o Fotmo Escriturol ("Escritura de Emissão de CCl"), celebrado entre a Fiduciária e a

pENTÁGoNo 5.A. DtsTRtButDoRA DE TíTutos E VALoRES Mo8lLlÁRlos, instituição financeira com

sêde na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.e 4.200, Bloco

08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 2264,0-102, inscrita no CNPJ/ME sob o ne

17 .343.682/000I-34 ("PC!!é99!9"), na qualidade de instituição custodiante da CCI;

dl a tiduciante é a única e legítima proprietária dos imóveis identificados no Anexo B deste

contrato ("lEllyeE"), e constituirá garantia de alienação fiduciária sobre tais lmóveis em favor da

Fiduciária nos termos deste instrumento;

e! a Fiduciária é uma companhia securitizadora de créditos imoblliários, constituída nos termos do artiBo

3s da Lei n.e 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada ("Lei ne 9.5L4/97" ), devidamente

registrada perante a CVM nos termos da lnstrução CVM ns 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada ("lnstrucão CVM 414"), tendo como objeto, dentre outras atividades, a aquisição de recebíveis

imobiliários e consequente securitização por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários;

a Fiduciária pÍetende vincular os Créditos lmobiliários, garantidos pela presente garantia, e

representados pela CCl, aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1.33a Série da sua

1i Emissão ("Ç!!" e "Emissão dos CRl", respectivamentel, conforme Termo de Securitizoção de Oéditos

lmobiliórios, celebrado, em 22 de março de 2019, entre a tiduciária e a Pentágono, na qualidade de

agente fiduciário ("Termo de Securitizacão" e "Asente Fiduciário", respectivamente);

r) a garantia a ser constituída nos termos deste contrato pela Fiduciante é parte de uma operação
estruturada nos termos da Lei np 9.514/97, de forma que este contrato deve ser interpretado em
conjunto com os demais Documentos da Operação (conforme abaixo definido);

hl a Fiduciante, constituiu, nesta data, em favor da Fiduciária, alienação fiduciária em gaÍantia das
ObriBações Garantidas (conforme abaixo definido), nos termos do respectivo instrumento de alienação
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fiduciária sobre os lmóveis; e

il as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de todas as

cláusulas deste Contrato, cuia celebração, execução e extinção são pautadas pelos princípios da

igualdade, probidade, lealdade e boa-fé.

Resolvem, na melhor forma de direito, celebrar o presente lnstrumento Porticulor de Alienoçõo Fiduciúria de

lmóveis em Gorontio e Outtos Avenços l"@!!q1p:' ), o qual passará a ser regido pelas cláusulas â seguir

redigidas e demais disposições, contratuais e legais, aplicáveis.

1. PRTNCíP|OS E DEFTNTçÕES

1.1. As palavras e os termos constantes deste Contrato não expressamente aqui definidos, grafados em

portuBuês ou em qualquer língua estrangeira, bem como, quaisquer outros de linguagem técnica e/ou

financeira ou não, que, eventualmente, durante a vigência do presente Contrato no cumprimento de direitos

e obrigações assumidos pelas Partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos, deverão ser

compreendidos e interpretados conforme significado a eles atribuídos no Contrato de Cessão, na Escritura de

Emissão de CCI ou no Termo de Securitização, conforme o caso.

L.2. Salvo qualquer disposição expressa em contrário prevista neste Contrato, todos os termos e condições

do Contrato de Cessão aplicam-se total e automaticamente a este Contrato e dêverão sêr considerados como

uma parte integrante deste instrumento, como se estivessem aquitranscritos.

1.2.L. lndependentemente do acima disposto, o presente Contrato se constitui em instrumento

autônomo, que pode ser levado a re8istro isolada e independentemente do implemento de qualquer

condição ou do cumprimento de qualquer obrigação prevista no Contrato de Cessão.

2. ALTENAçÃOF|DUCTÁR|A

Z.L. Em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definido na Cláusula 2.1.1 abaixo),

a Fiduciante, neste ato, aliena fiduciariamente, de maneira irrevogável e irretratável, à Fiduciária, a

propriedade plena dos lmóveis, observado que cada um dos lmóveis responderá pelo valor que lhe for
atribuído à totalidade das Obrigações GaÍantidas, transferindo à Fiduciária, por consequência, o domínio

resolúvele a posse indireta dos lmóveis, incluindo todas as suas acessões, benfeitorias e melhorias, presentes

e futuras, as quais estão descritas e caracterizadas nas matrículas relacionadas no AlCIg_g do presente

Contrato, nos termos dos artigos 22 e seguintes da Lei 9.514/97 e deste ContÍato.

2.L.1. Para fins deste Contrato, "Obrigacões Garantidas" significa o fiel, pontual e integral
cumprimento (i) da obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito decorrentes da ccB, com
valor total de principal de RS214.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), acrescido de juros,
conforme previsto na ccB, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da ccB,
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e legars previstos e
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relacionados à CCB; (ii) das obriBações da Devedora e das Fiduciantes previstas no Contrato de Cessão;

e (iii) de quaisquer outras obrigações, pecuniárias ou não, bem como declarações e garantiâs da

Devedora e das Fiduciantes nos termos dos demais Documentos da Operação.

2.L.2. Para fins deste ContÍato, o termo "qqçg-!89.!!9§_dê_8p.gE@" significa, em coniunto: (i) a

CCB; (iil a Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (ivl o presente Contrato; (vl o Termo

de Securitização; (ül os demais lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; ívii) os

"lnstrumento Particular de Cessão tiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças", celebrados

entre as Fiduciantes, na qualidade de fiduciantes, a Securitizadora, na qualidade de fiduciária, e a

Devedora, na qualidade de interveniente anuente, por meio do qual as Fiduciantes cederão os direitos

creditórios decorrentes da locação de imóveis de suas propriedades em garantiâ das obrigações

financeiras assumidas pela Devedora nos têrmos da CCB e demais obrigações da Devedora e das

Fiduciantes no âmbito da emissão de CRI; (viiif a "Escrituro Público de Constituiçõo de Hipoteco",

celebrada entre a Corrientes Empreendimentos lmobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o

ne 09.24L.256/OOO1-65, ê a Securitizadora ("Hipoteca"l; lixl o lnstrumento Porticulor de Controto de

Distribuição Público Primório, com EsÍorços Restritos de Disttibuiçõo, sob o Regime de Gotontio Firme

de Colocoçõo, dos CertiÍicodos de Recebíveis lmobiliários do 1j3s 5érie do 7e Emissão do Habitosec

Securitizodoro 5.A., celebrado, em 22 de março de 2019, entre a Fiduciária e o Banco VotoÍântim S.4.,

na qualidade de coordenador líder, para reger a forma de distribuição dos CRI; e (x) boletins de

subscrição dos CRl, por meio dos quais os titulares dos CRI subscreverão os CRI e formalizarão a sua

adesão a todos os termos e condições do Termo de Securitização.

2.1.3. Para os fins do artigo 24 da Lei ne 9.514197, os lmóveis estão perfeitamente descritos e

caracterizados no A!CIg__q ao presente Contrato e as principais características das ObriSações

Garantidas estão descritas na Cláusula 3 abaixo.

2.L.4. Para os fins da Cláusula 2.1 deste Contrato, a Fiduciante, ao celebrar o presente Contrato,

declara conhecer e aceitar, bem como ratifica, todos os termos e as condições dos Documentos da

Operação.

2.1.5. O cumprimento parcialdas Obrigações Garantidas não importa exoneração correspondente

da alienação fiduciária constituída nos termos deste Contrato, contudo, é facultada à Fiduciária a

liberação de determinados lmóveis, desde que se mantenha o índice de Cobertura (conforme definido

no Contrato de Cessão), nos termos previsto na cláusula 5.1.7. do Contrato de Cessão.

2.7.6. A Fiduciante não poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre os lmóveis sem que

haja prévia e expÍessâ anuência da Fiduciária e que o(s) terceiro(s) adquirente(s) assuma(m)

integralmente as obrigações previstas neste Contrato, exceto sê tal tra nsferência ocorrer para empresas

do mesmo grupo econômico da Fiduciante e a presente alienação fiduciária não seja desconstituída,
hipótese em que a Fiduciária compromete-se a anuir sem necessidade de realização de assembleia geral

de titulares de CRl.

A transferência da propriedade fiduciária dos lmóveis pela Fiduciante à Fiduciária operar-se-á
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mediante o registro, às expensas da fiduciante, deste Contrato no Cartório de Registro de lmóveis competente

e vigorará até o efetivo cumprimento da totalidade das Obrigaçóes Garantidas. Referido registro deverá ser

concluído pela Fiduciante em até 30 (trinta) dias contados desta data ("Prazo Orisinal"). O Prazo Original

poderá, a critério exclusivo da Fiduciária, ser prorrogado duas vezes, sendo cada uma por novos prazos de 30

(trinta) dias para dar à Fiduciante a oportunidade de cumprir eventuais exigências dos competentes Cartórios

de Registro de lmóveis que seiam necessárias para a obtenção dos re8istros ("Prazo Total oara Constituicão

de Garantias").

2.2.1. A cada pedido de prorrogação, a Fiduciante deverá apresentar à Fiduciária a comprovação

do cumprimento das êxigências formuladas pelos competêntes Cartórios de Registro de lmóveis no

prazo de 05 (cinco) Dias Úteis subsequentes âpós a realização do pedido de prorrogação de que trata a

Cláusula 2.2 acima. Para fins de controle pela tiduciária do atendimento ou não pela Fiduciante e pela

Devedora do Índice de Cobertura, conforme previsto no Contrato de Cessão, a tiduciária levará em

consideração o critério utilizado na Cláusula 5.1.4 do Contrato de Cessão. Se, após 05 (cinco) Dias Úteis

do Prazo Total para Constituição de Garantias, não for apresentada a comprovação do registro previsto

na Cláusula 2.2., acima, será acionado o vencimento antecipado não automático da CCB, nos termos do

item "xy'' da Cláusula 4.1. da CCB.

2.2.2. Observado o previsto na Cláusula 2.2 acima com relação ao Prazo Total para Constituição de

Garantia, a Fiduciante e a Fiduciária ficam, desde iá, autorizadas a celebrar quaisquer re-ratificações

deste Contrato com o objetivo de sanar as eventuais exigências lançadas pelo Oficial de Registro de

lmóveis para o rêgistro do prêsente Contrato, bem como eventuais exigências legais ou regulamentares

lançadas por quaisquer autoridades públicas, incluindo, sem limitação, a Comissão de Valores

Mobiliários - CVM.

2.2.3. Mediante o registro do presente Contrato no competente Cartório de Registro de lmóveis,

estará constituída a propriedade fiduciária sobre os lmóveis em favor da Fiduciária, efetivando-se o

desdobramento da posse e tornando-se a tiduciante possuidora direta com direito à utilização dos

lmóveis, enquanto as ObriBações Garantidas não tiverem sido intêgralmente cumpridas, e a Fiduciária

possuidora indireta dos referidos lmóveis.

2.2.4. A posse direta de que ficará investida a Fiduciante, relativamente aos lmóveis, manter-se-á

enquanto as Obrigações Garantidas não tiverem sido inte8ralmente cumpridas, obrigando a Fiduciante

a mantet conservar e guardar os lmóveis, pagar pontualmente todos os tributos, taxas e quaisquer

outras contribuições ou encargos que incidâm ou venham a incidir sobre este, ou que sejam inerentes

à alienação fiduciária constituída nos termos deste Contrato.

2.1. Quaisquer acessões, benfeitorias, melhoramentos, construções, instalações introduzidas nos lmóveis,
independentemente da espécie ou natureza, incorporar-se-ão automaticamente a estes e aos seus valores,
independentemente de qualquer outra formalidade, recaindo sobre tais acessões ou benfeitorias o presente
ônus, não podendo a Fiduciante ou, conforme o caso, qualquer terceiro, invocar direito de indenização ou de
retenção, não importa a que título ou pretexto.

t
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2.4. Até a quitação integral das Obrigações Garantidas, a tiduciante se obriga a:

manter os lmóveis em perfeito estado de segurança e utilização;

ll. adotar todas as medidas e providências no sentido de assegurar os direitos da Fiduciária com

relação aos lmóveis; e

t. pagar pontualmente todos os tributos, despesas e encargos relativos aos lmóveis

2.5, A Fiduciante tem a obrigação de apresentar, a cada 12 (doze) meses contados desta data, ou a
qualquer momento caso assim solícitado pela cessionária, comprovantes de pagamento dos referidos

tributos, despesas e encargos, ou de quaisquer outras contribuiçôes, ou ainda, conforme o caso, a

comprovação de provisão dos valores eventualmente não pagos, relacionados com o imposto predial e

territorial urbano, condomínio e demais encarBos relacionados aos lmóveis. A periodicidade poderá ser

menor, caso a Fiduciária tome conhecimênto de atraso em qualquer um desses pâgamentos, hipótese em que

a Fiduciária poderá exigir a apresentação dos comprovantes em até 15 (quinze) Dias Úteis do seu pedido.

3. CARACTERÍSflCIS OnS OBATGAçÕES GARANTTDAS

3.L, As ObriBações Garantidas têm as características descritas na CCB, na EscrituÍa de Emissão de CCl, no

Contrato de Cessão, no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação que, para os fins do

artigo 66-8 da Lei n.s 4.728, de 14 de ju lho de 1965 e do artigo 24 da Lei 9.514/97, constituem parte integrante

e inseparável deste Contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, conforme características

abaixo:

3.1.1. Créditoslmobiliários

Valor do principal: RS44.000.000 (quarenta e quatro milhões de reais);

Data de emissão da CCB': 22 de março de 2019;

Praro: 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias â partir da data de emissão da CCB;

Data de Vencimento: 21. de março de 2023 ("Data de Vencimento");

CronotÍama de AmortizaÉo da CCB: O pagamento do ValoÍ Principal será realizado em 07

(sete) parcelas semestrais, de acordo com a tabela de amortizâção constante do Anexo lda
CCB;

Atualização Monetária: Não há;

JuÍos remuneratórios: 100% (cem poÍ cento) da variação acumulada das taxas médias diárias
dos ol over extru grupo - Depósitos rnterfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela
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83 5.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("EJ'), no lnformativo Diário, disponível em sua página na

lnternet (http://www.b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa

na forma percentualao ano ("Elqql"), acrescida de sobretaxa de 1,35% (um inteiro e trinta

e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,

calculadas de acordo com a fórmula constante na CCB; e

Data de pagamênto dê juÍos remunerâtóÍios: semêstralmente, sendo a primeira parcela

devida no dia 20 de setembro de 2019 e as demais na mesma data dos meses subsequentes,

de acordo com o cronograma constante do Anexo I da CCB, até a Data de Vencimento.

t.2, sem preiuÍzo das obrigações descritas na Cláusula 2.1 deste Contrato, a alienação fiduciária

constituída nos termos deste Contrato garante também todas as demais obrigações pecuniárias e não

pecuniáÍias assumidas pela Fiduciante, nos termos do Contrato de Cessão e dos demais Documentos da

Operação, bem como a liquidação integral do Patrimônio Separado da emissão dos CRl.

4. MORÂ E INADIMPLEMENTO

4.L. Na hipótese de descumprimento, total ou parcial, das Obrigações Garantidas, nos termos dâ CCB, da

CCl, do Contrato de Cessão, deste Contrato e/ou dos demais Documentos da Operação, e a contar da

respectiva data do descumprimento, a Fiduciária poderá, observado os prazos de cura estabelecidos nos

mencionados instrumentos, nos termos do artigo 26, §2e, da lei 9.5L4197, a seu critério, iniciar o

procedimento de excussão da pÍesente garantia fiduciária, com relação a qualquer um dos lmóveis objêto

desta gaÍantia fiduciária, respeitado o valor que cada um corresponde ao valor das Obrigações Gârantidas ou

a todos eles, a seu critério, por meio de intimação da Fiduciante, nos termos dos artigos 26, §7e, e 27 da Lei

9.s14/97.

4.2, A Fiduciante será intimada para puÍgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias, mediante o pagamento

das Obrigações Garantidas vencidas e não paBas, bem como daquelas que se vencerem até a data do efetivo

pagamento, que incluem o principal, a atualização monetáÍia, os juros remuneratórios, os encargos

moratórios, as multas, os demais encargos e despesas de intimação, inclusive tributos e contribuições.

4.3. O simples pagamento das Obrigações Garantidas vencidas, sem atualização monetária e os demais

acréscimos pactuados, não exonerará a tiduciante da responsabilidade de liquidar tais obrigações,

continuando-se em mora para todos os efeitos legais, contratuais e da excussão iniciada.

4.4. O procedimento de intimação para pagamento obedecerá aos seguintes requisitos

l. A intimação será requerida pela Fiduciária ao Oficial do Cartório de Registro de tmóveis

competente, indicando o valor das Obrigações Garantidas vencidas e não pagas, as penalidades cabíveis

e demais encargos contratuais e legais;

ll. A diligência de intimação será realizada pelo Oficial do Cartório de Registro de tmóveis da
circunscrição imobiliária onde se localizarem os lmóveis, podendo, a critério desse oficial, vir a ser
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realizada por seu preposto ou por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca

da situação dos lmóveis, ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou, ainda, pelo Correio, com aviso de

recebimento a sêr firmado pessoalmente pela Fiduciante, ou por quem deva receber a intimação;

lll. A intimação será feita à Fiduciante, a seus representantes legais ou a seus procuradores

regularmente constituídos, podendo, ainda, nos termos dos parágrafos 3e-A e 3e-8, do artigo 26 da

Lei 9.574197 , serem notificados os vizinhos do lmóvel da Fiduciante ou o funcionário da portaria do

lmóvel responsável pelo recebimento de correspondências quando, havendo suspeita motivada de

ocultação, por duas vezes, o Oficial de Cartório de ReBistro de lmóveis ou o Oficial de Registro de Títulos

e Documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado a Fiduciante no endereço

indicado sem a encontrar; e

lv. 5e o destinatário da intimação se encontrar em local incerto e não sabido, certificado pelo

Oficial do Cartório de Registro de lmóveis ou pelo Oficial de Títulos e Documentos, ou caso não seja

encontrado após 03 (três) diligências consecutivas, competirá ao primeiro promover a sua intimaçâo

por edital, publicado por 03 (três) dias, ao menos, em um dos iornais de maior circulação do local dos

lmóveis.

4.5. Purgada a mora peÍante o Cartório de ReBistro de lmóveis competente, a presente Alienaçâo

Fiduciária se restabelecerá, caso ainda existam Obrigações Garantidas. Nesta hipótese, nos 03 (três) dias

seBuintes à purgação da mora, o Oficial competente entregará à Fiduciária as importâncias recebidas,

deduzidas as despesas de cobrança e intimação, Íelativamente ao procedimento de excussão da alienação

fiduciária constituída nos termos deste Contrato.

4.6. O não pagamento, pela Fiduciante, de qualquer valor devido em virtude das Obrigações Garantidas

vencidas, depois de devidamente comunicadas nos termos desta cláusula, bastará para a configuração da

moÍ4.

4.7, Não purgada a mora, conforme certificado pelo Oficial do Registro de lmóveis competente, este

promoverá a averbação da consolidação da propriedade do lmóvel em nome da Fiduciária na respeqtiva

matrícula, nos termos do parágrafo 7e do artigo 26 da Lei 9.574197 .

4.8. Na hipótese de excussão da presente garantia fiduciáÍia, no todo ou em parte, fica, desde logo,

facultado à Fiduciária utilizar o produto total apurado com tal excussão para pagamento, além das Obrigações

Garantidas, de eventuais tributos, despesas e encargos pendentes, ainda que houver discussão, judicial ou

administrativa, sobre eles, inclusive com depósito, restituindo o que sobejar ao valor total das Obrigações

Garantidas à Fiduciante, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após o recebimento pela FiduciáÍiâ do valor

apurado com a excussão da presente garantia.

5. LEIIÁOEXTRAJUDICIAL

5.1. Uma vez consolidada a propriedade de qualquer um dos lmóveis em nome da Fiduciária, observado o
previsto nas Cláusulas 4.1 a 4.8 deste Contrato, deverá o respectivo lmóvel ser alienado pela Fiduciária a
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têrceiros, observado o disposto no item ll abaixo, com observânciâ dos procedimentos previstos neste

Contrato, bem como na lei 9.514/97, como a seguir se explicita:

A alienação far-se-á sempre por público leilão, extrajudicialmente;

ll, No período compreendido entre a averbação da consolidação da propriedade fiduciária do

lmóvel em nome da Fiduciária até a data da realização do segundo leilão, conforme item lV abaixo, é

assegurado à Fiduciante o direito de preferência para adquirir o respectivo lmóvel pêlo preço

correspondente ao valor da dívida a que o respêctivo lmóvel representa, conforme valores definidos no

Anexo B ao presênte Contrato, somado (a) aos encargos e despesas previstos no §2e do artigo 27 da Lei

9.514/97, (b) aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se

for o caso, pagos paÍa efeito de consolidação da propriedade fiduciária do lmóvel em nome da

Fiduciária, e (c) às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, cabendo, ainda, à

Fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do lmóvel,

de que tÍata este item, inclusive custas e emolumentos;

lll. o primeiro público leilão será realizado dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de

averbação da consolidação da plena propriedade em nome da Fiduciária, devendo o lmóvel ser ofertado

no primeiro leilão pelo valor estabelecido na Cláusula 6.1deste Contrato;

lV. Não havendo oferta em valor igual ou superior ao que as Partes estabeleceram como Valor

Mínimo, conforme Cláusula 6.1 deste Contrato, o lmóvel será ofertado em segundo leilão, a ser

realizado dentro de 15 (quinze) dias contados da data do primeiro público leilão, por valor igual ou

superior ao valor da dÍvida a que o lmóvel representa, conforme valores definidos no Anexo B ao

presente Contrato, atualizado com todos os encargos apurados até êntão, acrescido da projeção do

valor devido na data do segundo leilão e, ainda, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos

legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, tudo conforme previsto no artigo 27, §§2e,

2e-A, 2e-B e 3s, da Lei 9.514/97, observado o previsto na Cláusula 5.2 deste Contrato;

V. Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único, publicado por 03 (três) dias, ao

menos, em um dos rornais de maior circulação no local do lmóvel. A Fiduciante será comunicada por

simples correspondência endereçada ao endereço ou ao endereço eletrônico constante na Cláusula

l0.L abaixo acerca das datas, locais e horários de realização dos leilões; e

Vl. A Fiduciáriâ, iá como titular do domínio pleno, transmitirá o domínio e a posse dos lmóveis

ao licitante vencedor.

5.2. Para fins do leilão extrajudicial, as Partes adotam os seguintes conceitos:

l. Valor do lmóvel é o Valor Mínimo mencionado na Cláusula 6.1 deste ContÍato, nele incluído
o valor dâs benfeitorias, melhorias e acessões;

[. Valor da dívida é o equivalente à soma das seguintes quantias
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(il valor a que o lmóvel representa do valor das Obrigações Garantidas executadas, conforme

previsto no Anexo B ao presente Contrato, atualizado monetariamente prc ruto die até o dia do leilão

e acrescido das penalidades moratórias, encargos, prêmios de seguro e despesas abaixo elencadas;

(ii) despesas de água, luz e gás (valores vencidos e não pagos à data do leilão), se for o caso;

(iiil IPTU, foro e outros tributos ou contribuições eventualmente incidentes (valores vencidos e

não pagos até a data do leilão), e reembolsos de tributos e demais encargos e despesas relativas ao

lmóvel que a Fiduciária tenha pago e não tenha sido ainda reembolsada pela Fiduciante, se for o caso;

(iv) taxa diária de ocupação, fixada em 1% (um por cento) por mês, ou fração, sobre o Valor

Mínimo, conforme definido na Cláusula 6.1deste Contrato, e devida desde a data da consolidação da

propriedade fiduciária em nome da Fiduciária até a data em que a Fiduciária, ou seus sucessores

(incluindo eventual adquirente do lmóvel em leilão), vier a ser imitida na posse do lmóvel; a

desocupação do lmóvel deverá ser formalizada mediante termo de desocupação;

(v) qualquer outra contribuição social ou tributo incidente sobre qualquer pagamento efetuado

pela Fiduciária em decorrência da intimação e da alienação em leilão extrajudicial e da entrega de

qualquer quantia à tiduciante;

(vi) custeio dos reparos necessários à reposição do lmóvel em idêntico estado ao existente nesta

data, ressalvado o desgaste natural pelo tempo e a menos que a Fiduciante iá o tenha devolvido em tais

condições à Fiduciária ou ao adquirente em leilão extrajudicial;

(vii) imposto de transmissão ou laudêmio que eventualmente tenha sido pago pela Fiduciária,

em decorrência da consolidação da plena propriedade pelo inadimplemento das Obrigações

Garantidas; e

(viii) despesas com a consolidação da propriedade em nome da Fiduciária;

lll. Despesas com a consolidação da propriedâde êm nome da Fiduciária são o equivalente à

soma dos valores despendidos para a realização do público leilão, neles compreendidos, entre outros:

(i) os encargos e custas de intimação da Fiduciante;

(iil os encargos e custas com a publicação de editais; e

(iiil a comissão do leiloeiro, limitada aos valores praticados pelo mercado

5.3. Observado o disposto na Cláusula 5.1 deste Contrato, se o maior lance ofeíecido no primeiro leilão
for inferior ao Valor Mínimo, será realizado segundo leilão; se superior, a Fiduciária entregará à Fiduciante a

importância que sobejar ao valor total das Obrigações Garantldas, observado o disposto na cláusula 5.8
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abaixo, na forma prevista nâ alínea (llda Cláusula 5.4 deste Contrato e disponibilizará à Fiduciante o respectivo

termo de quitação (em relação ao valor das Obrigações Garantidas representado pelo lmóvel) dentro de 05

(cinco) dias a contar da data de realização do leilão, sob pêna de multa legal.

5.4. No segundo leilão, observado o disposto nos incisos lll e lV da Cláusula 5.1 deste Contrato:

l. Será aceito, para cada um dos lmóveis, o maior lance oferecido, desde que igual ou superior

ao respectivo valor da dívida indicâdo no Anexo B, acrescido de todas as despesas, tributos e encargos

previstos nos incisos lll e lV da Cláusula 5.2 acima, hipótese em que, nos 05 (cinco) dias subsequentes

ao integral e eÍetúo recebimento, a Fiduciária entregará à Fiduciante a importância quê sobejar ao valor

total das ObriBações Garantidas, observado o disposto na Cláusula 5.8 abaixo, se aplicável, como

disciplinado na Cláusula 5.5 deste Contrato, ato que importará em quitação recíproca para ambas as

Partes; e

ll. Caso o maior lancê oferecido seja suficiente para liquidação do valor da dívida indicado no

Anexo B, conforme previsto no inciso I acima, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de realização

do segundo leilão, a Fiduciária disponibilizará à Fiduciante o respectivo termo de quitação (em relação

ao valor das Obrigações Garantidas representado pelo respectivo lmóvel, tal como previsto no Anexo B

deste Contrato), sob pena de multa legal.

5.5. Na hipótese das Obrigaçôes Garantidas terem sido devidamente quitadas, se em primeiro ou segundo

leilão sobejar importância a ser restituída à Fiduciante, a Fiduciária colocará a diferença à sua disposição, nela

incluído o valor da indenização das benfeitorias, devendo tal diferença ser depositada em conta corrente da

Fiduciante no prazo prevlsto no inciso lda Cláusula 5.4 deste Contrato, devendo liberar imediatamente após

o segundo leilâo a Alienação Fiduciária sobre os lmóveis que não tenham sido excutidos.

5.5.1. Na hipótese de a propriedade do lmóvel dado em garantia se consolidar em nome da

Fiduciáriâ, a indenização por benfeitorias nunca será superior ao saldo que sobelar do valor da venda,

depois de deduzido todo o saldo das Obrigações Garantidas executadas, custos e despesas decorrentes

do processo de venda e demais acréscimos legais, sendo que, em não havendo a venda do lmóvel no

leilão, não haverá nenhum direito de indenização pelas benfeitorias.

5.6. Observado o previsto nas Cláusulas 5.3, 5.4 inciso (ii) e 5.5 acima, a Fiduciária deverá disponibilizar a

correspondente prestação de contas à Fiduciante, juntamente com a entrega do termo de quitação referido

na Cláusula 5.3 e na Cláusula 5.4, inciso ll, deste Contrato no prazo de 15 (quinze) Dias contados da realização

do leilão.

5.7. Em não ocorrendo a restituição da posse do lmóvel no prazo e forma aiustados, a Fiduciária, seus

cessionários ou sucessores, inclusive os respectivos adquirentes em leilão ou posteriormente, poderão

requerer a imediata reintegração iudicial dê sua posse, declarando-se a Fiduclante ciente de que, nos termos
do artigo 30 da lei 9.514/97, a reintegração será concedida liminarmente, com ordem judicial, para

desocupação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada, mediante certidões de matrícula
do lmóvel, a plena propriedade em nome da Fiduciária, ou o registro do contrato celebrado em decorrência
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da venda do lmóvel no leilão ou posteriormente ao leilão, conforme quem seja o autor da ação de reintegração

de posse, cumulada, se for o caso, com cobrança do valor da taxa diária de ocupação fixada ludicialmente, nos

termos do artigo 37-A da tei 9.514/97, e demais despesas previstas neste Contrato.

5.8. O presente Contrato integra um conjunto de documentos que compõem a estrutura jurídica de uma

securitização de créditos imobiliários viabilizada por meio da emissão dos CRl, estruturada para concessão de

financiamento à Devedora no âmbito do mercado de capitais. Dessa maneira, a excussão da totalidade ou de

parte da presente alienação fiduciária ora constituída, ou de qualquer outra garantia real ou fidejussória

constituída em Barantia das Obrigações Garantidas, não caracteriza necessariamente a quitação integral da

totalidade das Obrigações Garantidas, uma vez que tal excussão limita-se ao valor que tais garantias

representam da totalidade das Obrigações Garantidas, de modo que, caso tal valor não atinja a totalidade das

Obrigações Garantidas, a Devedora permanecerá obrigada ao pagamento do saldo restante, tampouco limita

a prerrogativa da Fiduciária de exercer quaisquer de seus direitos, incluindo a excussão de qualquer outra

Barantia constituída pela Fiduciante ou qualquer outra parte em favor das Obrigações Garantidas, a cobrança,

concomitantemente, da Devedora, os valores devidos nos termos da CCB e da CCl.

6. VALOR DE VENDA PARA FINS DE LEIúO

6.1. As Partes atribuem a cada um dos lmóveis (a) o valor constante do Anexo B ao presente Contrato

(Valor do lmóvel para fins de primeiro leilão), conforme laudo de avaliação elaborado pela Engebanc

Consultoria e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o ne 04.072.14810001-92, em 04 de fevereiro de

2019; ou (b) o valor do lmóvel utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do

imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor

fiduciário, o que for maior, que será considerado como valor mínimo de mercado pâra fins de leilão ("Valor

Mínimo"). Este Valor Mínimo deverá ser devidamente atualizado pelo IGPM, desde o mês anterior à data de

assinatura desta Alienação Fiduciária até o mês anterior à data de realização do leilão ("Valor Mínimo

Atualizado").

7. CANCEIÁMENTO DA ALIENAçÃO FIDUCIÁRIA

7.L, Pâra o cancelamento do registro da propriedade fiduciária e a consequênte reversão da propriedade

plena dos lmóveis em seu favor, a Fiduciante deverá apresentar ao Cartório de Registro de lmóveis

competente o termo de quitação a ser emitido pela Fiduciária na forma do disposto no inciso ll da Cláusula

5.4 deste Contrato, de forma a consolidar na pessoa da Fiduciante a plena propriedade dos lmóveis.

7.2. A Fiduciária deverá emitir o correspondente termo de quitação e liberação das garantias ora

constituídas, no prazo de 30 (trinta) dias contados do pagamento das Obrigações Garantidas, sob pena de
responder pelos danos a que der causa e pagar a penalidade prevista no §1e do art. 25 da Lei ne 9.514/97.

8. DEC|-ARAçÕES e eanerurrns DA FtDUctANTE

8.1. A Fiduciante declara e garante à Fiduciária que:
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l. É umâ sociedâdê devidamente constituída e em funcionamento de acordo com a legislação

e regulamentação em vigor;

ll. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Contrato, realizar todas as

operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações principais e acessóÍias aqui assumidas, tendo

tomado todas as medidas de natureza societária e outras eventualmente necessárias para autorizar a

sua celebração, implementar todâs as operações nele previstas e cumprir todas as obrigações nele

assumidas;

lll. Este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e

exequível, de acordo com os seus termos, e mediante a obtenção dos registros previstos na Cláusula

2-2 dcima no competente OfÍcio de RegistÍo de lmóveis estará automaticamente criada uma garantia

real de alienação fiduciária sobre cada um dos lmóveis;

lV, Tomou todas as medidas necessárias para autorizar a celebração deste Contrato, bem como

para cumprir suas obrigações aqui previstas, bem como que a celebração deste Contrato e o
cumprimento das Obrigações Garantidas não violam nem violarão (i) seus documentos societários, ou

(ii) qualquer lei, regulamento ou decisão a que esteja vinculada ou que seia aplicável a seus bens,

inclusive os lmóveis, nem constituem ou constituirão inadimplemento nem importam ou importarão

em vencimento antecipado de quaisquer contratos, acordos, autorizações governamentais ou

compromissos aos quais estejam vinculados;

v. Está apta a cumprir as obrigações previstas neste Contrato e agirá em relação a ele com boa-

fé, probidade e lealdade;

Vl, Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar o presente Contrato,

quaisquer outros contratos e/ou documentos a ele relacionados, tampouco tem urBência em celebrá-

los;

Vll. As previsões dos Documentos da Operação consubstanciam-se em relações .iurídicas

regularmente constituÍdas, válidas e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e

valores neles indicados;

Vlll. As discussões sobre o obieto deste Contrato foram feitas, conduzidas e implementadas por

sua livre iniciativa;

lX. A celebração deste Contrato e a assunção e o cumprimento das obrigaçôes dele decorrentes
não acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, de (i) quaisquer contratos,
de qualquer natureza, firmados anteriormente à data da assinatura deste Contrato, dos quais a

Fiduciante seja parte ou aos quais esteiam vinculados, a qualquer título, qualquer dos bens de sua
propriedade, em especial os lmóveis, exceto em relação aos contratos para os quais cada uma das

Partes iá obteve autorização prévia; (ii) qualquer norma legal ou regulamentar a que a Fiduciante ou
qualquer dos bens de sua propriedade estejam suieitos; e (iii) qualquer ordem, decisão, judicial (ainda
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que liminar), arbitral ou administrativa que comprovadamente afete ou possa afetar o cumprimento

das obrigações previstas no presente Contrato e demais Documentos da Operação;

X. Os representantes legais ou mandatários que assinam este Contrato têm poderes

estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir as obrigações estabelecidas neste Contrato;

Xl. Os lmóveis estão e permanecerão, durante a vigência deste Contrato, livres e

desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, dívidas ou restrições de natureza pessoâl ou real, com

exceção desta garantia, não havendo qualquer fato que impeça ou restrinja o seu direito de celebrar o

presente Contrato e constituir a presente garantia em favor da Fiduciária;

Xll. Não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,

pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Fiduciante em qualquer tribunal, que afetem ou

possam vir a afetar os lmóveis, ou, ainda que indiretamente, a presente garantia;

Xlll. Não tem conhecimento da existência de restrições urbanísticas, ambientais, sanitárias, de

acesso ou segurança, relacionadas aos lmóveis, que afetem ou possam vir a afetar os lmóveis, ou, ainda

que indiretamente, a presente garantia, ressalvadas as restrições impostas pelos órgãos ambientais,

conforme averbadas nas matrículas dos lmóveis;

XlV. Os lmóveis não se encontram tombados, em área objeto de desapropriação, ou em área

considerada de risco de contaminação, ressalvada menção expressa nas matrículas dos imóveis em

sentido contrário;

XV. Os lmóveis não se encontram sublocados, e não houve qualquer sublocação ou cessão de

área dos lmóveis a terceiros, a qualquer tÍtulo;

XVl, No seu melhor entendimento, os lmóveis estão livres de materiais perigosos, assim

entendidos os materiais explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substâncias tóxicas e perigosas ou

materiais afins, asbestos, amianto ou materiais contendo asbestos ou qualquer outra substância ou

material considerado perigoso pelas leis brasileiras, que possam vir a afetá-lo, ou, ainda que

indiretamente, a presente garantia;

XVll. Com relação aos lmóveis que estão sujeitos a regime do patrimônio de afetação, nos termos

da tei 10.931/04, não há qualquer financiamênto parâ construção dos respectivos empreendimentos

pendente de pagamento;

Xvlll. Não tem conhecimento, até a presente data, da existência de qualquer pendência ou

exigência de adequação suscitada por nenhuma autoridade governamêntal referente ao lmóveis, que

afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários;

xlx. Na hipótese de vir a existir eventuais reclamações ambientais ou questões ambientais
relacionadas aos lmóveis, que comprovadamente venham a diminuir o valor da garantia ora constitu ída,
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responsabiliza-se integralmente a Fiduciante pelos custos de investigação, custos de limpeza,

honorários de consultores, custos de resposta, ressarcimento dos danos aos recursos naturais (inclusive

áreas alagadas, vida selvâgem, espécies aquáticas e terrestres e vegetação), lesões pessoais, multas ou

penalidades ou quaisquer outros danos dêcorrentes de qualquer outra questão ambiental;

XX. Não tem conhecimento da existência de processos de desapropriação, servidão ou

demarcação de terras envolvendo, direta ou indiretamente, os lmóveis, que afetem ou possam vir a

afetar os lmóveis, ou, ainda que indiretamente, a presente garantia; e

XXl. No seu melhor entendimento, os lmóveis não violam qualquer lei de zoneamento, ambiental

ou de proteção de patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural, ou estão em descumprimento

de quaisquer diíetrizes de planeiâmento urbano.

8.2. Disposicões Anticorrupcão: A tiduciante declara , garante e certifica, por si e por suas sociedades

controladas e sob controle comum, seu compromisso de exercer suas atividades nos limites impostos pela

legislação a que está sujeita, em especial às normas legais e correspondentes disposições regulatórias que

versem sobre atos e crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e demais normas da legislação

penal brasileira (em con.iunto, "Normas Anticorrupcão"). Pela assinatura dêstê instrumento a tiduciante

Barante, por si e por suas sociedades controladas e sob controle comum, que:

(a) a Fiduciante, bem como suas sociedades controladas e sob controle comum, atuando por si

ou enquanto representados por seus funcionários, procuradores, administradores, diretores,

conselheiros, sócios, assessores ou consultores ("Partes Relacionadas" ), não exercem atividades ou

adotam condutas indicadas comprovadâmente como crime, infração, ato lesivo conforme os termos

das Normas Anticorrupção ("PÉ!.!ge§l!j§!E§");

(b) não existem, além daquelas iá informadas pela Fiduciante: (a) decisôes definitivas,

administrativas ou judiciais, que reconheçam Práticas llícitas, envolvendo a Fiduciante e/ou suas

controladas; ou (b) acordos de leniência, delação premiada, processo administrativo de

responsabilização ou termo de ajustamento de conduta, envolvendo a Fiduciante e/ou suas sociedades

controladas e sob controle comum; ou (c) inquéritos, denúncias ou outros procedimentos instaurados

pelas autoridades competentes para a apuração ou investigação de Práticas llícitas, envolvendo a

Fiduciante e/ou suas sociedades controladas e sob controle comum'

(c) a Fiduciante, bem como suas sociedades controladas e sob controle comum possuem e

manterão ProBrama de lntegridade, caracterizado pela adoção de mecanismos e procedimentos
internos de controle que atendam aos parâmetros indicados nas Normas Anticorrupção;

(d) atua em conformidade e compromete-se a cumprir, na realização de suas atividades, as

disposição da Lei ne 12.846, do Foreign corrupt practices Act (FcpA) e do uK Bribery Act (uKBA);

)
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(e) conhece e entende as disposições das leis anticorrupção dos países em que pratica negócios,

bem como não adota quaisquer condutas que infrinjam as leis anticorrupção desses países, executando

suas atividades em conformidade com tais leis;

(D seus funcionários, executivos, diretores, representantes e procuradores, no melhoÍ do seu

conhecimento, não estâo sofrendo investigação criminal e não estiveram suieitos a quaisquer ações

lêgais cíveis ou criminais no país ou no exterior, por conduta inadequada relacionada a suborno,

coÍrupção ou outro ato ilícito relacionado às leis indicadas nos itens (d) e (e) acima; e

(g) adota as diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de

terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, de

forma a verificar que estes não tenham praticado ou venham a praticar qualquer conduta relacionada

à violação das leis referidas nos itens (d) e (e) acima.

8.2.1. No caso de, até a efetiva liquidação das Obrigações Garantidas, qualquer das declaraçôes

prestadas na Cláusula 8.2. acima, forem comprovadamente verificadas como falsas, a Fiduciária terá o

direito de decretar o vencimento antecipado das Obrigações Garantidas.

8.2.2. A Fiduciante notificará imediatamente a Fiduciária a respeito do descumprimento de qualquer

declaração prevista nesta Cláusula, sobretudo em caso de ocorrência, ou suspeitâ de ocorrência, de

qualquer das Práticas llícitas, especialmente em casos referentes à participação em práticas de suborno,

corrupção e demais ilícitos contra a administração pública.

8.3. As declarações previstas nâs Cláusulas 8.1e 8.2 e seus subitens deste Contrato são válidas nesta data,

e deverão permanecer válidas até a liquidação integral das Obrigações Garantidas.

9. OBRIGAçÔES DA FIDUCIANTE

9.1. Obrisacões da Fiduciante: Sem prejuízo das demais obrigações que lhe são atribuídas nos termos

deste Contrato e da legislação aplicável, a Fiduciante obriga-se a

l. Observado o previsto na Cláusula 2.1..6 deste Contrato e exceto como previsto no Contrato

de Cessão, não ceder, vender, alienar, transferir, permutar, ou constituir qualquer ônus sobre os

lmóveis (exceto pelos previstos neste Contrato), de forma gratuita ou onerosa, no todo ou em partê,

direta ou indiretamente, ainda que para ou em favor de pessoa do mesmo grupo econômico, sem a

pÍévia autorização por escrito da Fiduciária;

ll. Manter e preservar todos os direitos reais de Barantia constituídos nos têÍmos deste
Contrato e eventuais aditamentos e notificar prontamente a Fiduciária sobre qualquer evento, fato ou
circunstância, incluindo, sem limitação, qualquer decisão, ação ludicial, procedimento administrativo,
procedimento arbitral, reivindicação, invêstigação ou alteração de legislação (ou na sua interpretação)
ou, ainda, qualquer evento, fato ou circunstância que vier a ser de seu conhecimento e que possa afetar
a validade, legalidade ou eficácia da garantia rear constituída nos termos deste contrato;
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lll. Assegurar e defênder o dirêito real de garantia constituído nos termos deste Contrato e

eventuais aditamentos contra quaisquer ações e reivindicações de quaisquer terceiros;

lV. Manter os lmóveis em perfeitas condições de uso, conservação ê funcionamento, bem como

a defendê-los de todo e qualquer ato de esbulho ou turbação ou de qualquer evento que venha a

provocar as suas desvalorizações;

V. lnformar, por escrito, à Fiduciária, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contado a partir de seu

conhecimento, em caso das seguintes ocorrências com relação aos lmóveis: (i) esbulho; (ii) qualquer

sinistro que compromêtâ operaçõês nos lmóveis; e

vl. Enviar a cada 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura deste Contrato, ou a

qualquer momento caso assim solicitado pela Fiduciária, à Fiduciária os comprovantes de

pagamento de IPTU, condomínio e demais encargos relacionados aos lmóveis que venham a ser

solicitados pela Fiduciária.

10. DTSPOSTçÕES GERATS

10.1. Comunicacões: Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir de seu

recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou outros que as Partes venham a indicar, por escrito,

durante a vigência deste Contrato.

Pdro o Fiducionte

t{
Iendereço]
CEP [=1, [Cidade - Estado]

At.: [=]

Telefone: [=]

E-mail: [=]

Pora o Fiduciátia

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894, 9e andar, conjunto 92

CEP 01451-902, São Paulo - SP

At.:5r. Marcos Ribeiro do Valle Neto e Gerência de Backoffice

Telefone : (lLl 3062- 17 37

E-mail: mrvalle@hab itasec.com. br / monitoramento@habitasec.com.br

Pora o lnteNeniente Anuente

TRISUT S.A.

Avenida Paulista, ne 37, L8e andar, Paraíso

CEP 01.311-902, São Paulo - SP
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At.: Sr. Fernando Salomão

Telefone: (11) 3147-0004

E-mail: fernandosalomao@trisul-sa.com.br

10.1.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo, com "aviso

de recebimento" expedido pela Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos, por telegrama nos

endereços acima ou por correspondência eletrônica a qualserá considerada entregue quando do envio

desta. Os originais dos documentos enviados por e-mail deverão ser encâminhados para os endereços

acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. Cada Parte deverá comunicar

imediatamente as outras sobre a mudança de seu endereço, sob pena de validade das comunicações

enviadas aos endereços acima mencionados.

10,2. Divisibilidade: Se uma ou mais disposições aqui contidas forem consideradas inválidas, ilegais ou

inexequíveis em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais

disposiçôes não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

10.3. Sucessão: Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as respectivas

Partes, seus (promissários) cessionários autorizados e/ou sucessores a qualquer título, respondendo a Parte

que descumprir qualquer de suas cláusulas, termos ou condições, pelos prejuÍzos, perdas e danos a que der

causa, na forma da legislação aplicável.

10.4. Resistro: A Fiduciante e/ou a Devedora responde por todas as despesas decorrentes deste Contrato,

compreendendo aquelas relativas a emolumentos e despachantes para obtenção das certidões dos

distribuidores forenses, da municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua efetivação e registro, bem

como as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de serviço de notas, de

serviço de registro de imóveis e de seÍviço de títulos e documentos, conforme necessário, de quitações fiscais

e qualquer tributo devido sobre este Contrato.

10.4.1. As Partes autorizam e determinam, desde já, que os oficiais dos Ofícios de Registro de

lmóveis competentes procedam, total ou parcialmente, a todos os assentamentos, registros e

averbações necessários decorrentes do presente Contrato, isentando-os de qualquer responsabilidade

pelo devido cumprimento do disposto neste Contrato.

10,5. Securitizacão: As Partes declaram que este Contrato integra um coniunto de documentos que

compõem â estrutura jurídica de uma securitização de créditos imobiliáÍios viabilizada por meio da emissão

dos CRl. Neste sentido, qualquer conflito em relação à interpretação das obrigações das Partes neste

documento deverá ser solucionado levando em consideração uma análise sistemática de todos os

documentos envolvêndo a emissão dos CRl.

10.5. Alteracões: Qualquer alteração a este Contrato somente será considerada válida e eficaz se feita por
escrito, assinada pelâs Partes, e rêgistrada em ofício(s) de registro de imóveis competente(s).

10.7. Tolerância: Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (il são cumulativos com outros direitos
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previstos em lei, a menos que expressamente excluídos; e (ii) só admitem renúncia por escrito e específica. A

tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e não configurarão, em qualquer

hipótese, renúncia, tÍansigência, remição, perda, modificação, redução ou ampliação de qualquer direito,

faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos a qualquer das Partes nos termos deste Contrato,

assim como, quando havidas, o serão, expressamente, sem o intuito de novar as obriBações previstas neste

Contrato. A ocorrência de uma ou mais hipóteses referidas acima não implicará novação ou modificação de

quaisquer disposições deste Contrato, as quais permanecerão íntegras e em pleno vigor, como se nenhum

favor houvesse ocorrido.

10.8, Desapropriação: Na hipótese de desapropriação total ou parcial dos lmóveis, a Fiduciante deverá

promover o reforço ou a substituição da garantia, conforme o caso, nos termos da Cláusula 5.1.6.1. do

Contrato de Cessão. Caso contrário, ficará a Fiduciária automaticamente sub-rogada na indenização que vier

a ser paBa pelo poder expropriante em relação aos lmóveis, até o limite das Obrigações Garantidas, sendo

garantido à Fiduciante discutir judicialmente os valores propostos pelo poder expropriante, se for de seu

interesse.

10.8.1. A Fiduciante constitui a Fiduciária como sua bastante procuradora para receber todas as

quantias referentes a pâgâmentos e indenizações pagas pelo Podêr Expropriante, pela seguradora

e/ou por quem de direito, por força de desapropriação inteBral ou parcial, por qualquer forma ou

motivo, dos lmóveis, aplicando obrigatoriamente tais valores na amortização ou solução das

Obrigações Garantidas, colocando o remanescente, se houver, à disposição da Fiduciânte no prazo de

até 5 (cinco) dias contados do recebimento do preço da indenização.

10.9. Proporcão: Se, no dia de seu recebimento pêla Fiduciária, a proporção das indenizações conforme a

Cláusula 10.8 dêste Contrato, for:

l. Superior ao saldo devedor das Obrigações Gârantidas, a Fiduciária deverá restituir à

Fiduciante o saldo que sobejar em até 05 (cinco) dias do seu recebimento pela Fiduciária da indenização

do poder expropriante; ou

ll, lnferior ao saldo devedor das Obrigações Garantidas, a Fiduciária ficará exonerada da

obrigação de restituição de qualquer quantia, a que título for, para a Fiduciante, continuando, neste

caso, a Fiduciante responsável pela integral liquidação das Obrigações Garantidas.

10.10. Entendimentos Anteriores: Fica desde lo8o estipulado que este Contrato revoga e substitui todo e

qualquer entendimento contrário havido entre as Partes, anteriormente a esta data e sobre o mesmo objeto.

10.11, Execucão Esoecífica: A Fiduciária poderá, a seu critério exclusivo, requerer a execução específica das

obrigações aqui assumidas pela Fiduciante, conforme estabelecem os artigos 497, 806 e 815 do Código de

Processo Civil.

10.12. Reforco: Constatando-se a ocorrência de trânsito em julgado de qualquer sentença iudicial
condenatória ou sentença arbitral definitiva ou emissão de laudo arbitral definitivo, em sede de arresto,
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sequestro ou penhora que acarretem ou possam acarretar a deterioração dos lmóveis, a Fiduciante obriga-se

a reforçar ou complementar a presente garantia, nos termos da Cláusula 5.1.6.1 do Contrato de Cessão.

LL. LEGrsrAçÃo APucÁvel r rono

11.1. Lesislacão Aolicável: Este Contrato será regido e intêÍpretado de acordo com as leis da República

Federativa do Brasil

11.2. EgIg: Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, como o único competente para

dirimir quaisquer questões ou litígios oriundos ou fundados neste Contrato, com renúncia de qualquer outro,

por mais privile8iado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato em 03 (três) viâs, de igual teor e

forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, [=] de [=] de 20[=]

IO restonte desto págino Íoi intencionolmente deixodo em branco]

(Págino de ossinotutos do lnstrumento Porticulor de Alíenoçõo Fíduciário de lmóveis em Gorontio e Outros

Avenços, celebrodo em [=] de [=] de 20[=], entre o [=], no quolidode de fiduciante, a Hobitdsec Secu tizodoro

5.A., no quolidode de Íiduciória, e o Trísul5.A., no qualidode de inteNeniente anuente)

[=l
Fiducionte

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

HABITASEC SECURITIZAOORA S.A.

Fiduciário

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

t-
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TRISUL S.A.

lnterueniente Anuente

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

Cargo:

Nome:

RG ne:

CPFlME nq:

Nome:

RG ne:

CPF/ME ne:

ANEXO I

AO TNSTRUMENTO PARTTCUT-AR DE AUENAçÃO FIDUCIÁn|A Oe tnAóVetS EM GARANTIA E OUTRAS

AVENçAS

Descição do CCB

CARACTERíSTICAS DA CCB TOCAL E DATA DE EMISSÂO: 5ÃO PAULO,

22 de março de 2019

1. CREDOR

RAZÃO SOCIAL: BANCO VOTORAI.JTIM S.A,

CNPJ: s9.s88.111/0001-03

ENDEREçO: Avenida das Nações Unidas, ne 1.4.171

COMPLEMENTO Torre A,

18e andar

CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 04.794-

000

2. DEVEDORÂ

RAZÃO SOCTAL: TRtSUt S.A.

CNPI/M E: 08.811. il3/O00L-27

O: Avenida Paulista, ne 37ENDERE

COMPLEMENTO 18e andar CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 01.311-

902
3. GARANTIAS - ,Võo hó

4. VALOR DA CCB: RS44.000.000,00 (quarenta e uatro milhões de reais), na Data de Desembolso

TÍTULO: Cédula de Crédito Bancário ne 122055-6

t
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DESCRIçÃO: Emitida pela Devedora em 22 de março de 2019 ("04ê_d!..]e9!§!j!CjÉ9jolÉ!!!o"), por meio da qual o Credor

concedeu um financiamento imobiliário à devedora da CCB novalortotal de RS/14.0O0.000,00 (quarenta e quatro milhões de

reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo descritos abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimento Proprietária Cartório Matricula Endereço

Atemporal

Pompéia

Trisul Quisqualis

Empreendimentos

lmobiliários SPe Ltda.

10e

oficial de

Registro

de

lmóveis

t48.257
Rua Coriolano, n.9 231 e Rua Doutor Miranda

de Azevedo, ne 180 - Pompéia - São Paulo

STATE IBIRAPUERA Temuco Empreendimentos

lmobiliários Ltda

l4e
Cartório

de

Registro

de

lmóveis

de São

Paulo

228.486
Rua Estado de lsrael, 745 - saúde - 5ão Paulo

/sP

ELEV ARAçATUBA Púglia Empreendimentos

lmobiliários Ltda.

Oficial de

Registro

de

lmóveis

7 4.LO6
Rua Dr. Francisco Villela, ne 1271 - Araçatuba

lsP

ELEV Brás Trisul 11 Empreenidmentos

lmobiliários Ltda

3e Oficial

de

Registro

de

lmóvêis

de São

Paulo

L43.997
Rua Martim Burchard, 249 - Brás - 5ão

Paulo/SP

VIVAMAR

CONDOM íNIO

SABIÁ

Astana Empreendimentos

imobiliários SPE Ltda. 1e Oficial

de Santos
89.719

Av. Jornalista Paulo Matos, 239 - Areia Branca

- santos / SP

s. coNDrçõEs DE EMrSSÃO

5.1 DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO 20 de setembro de 2019

5,2 DATA DE VENCIMENTO FINAL 21 de março de 2023

5.3 VALOR PRINCIPAL RSr14.000.000,00 (quarenta e quatro milhôes de reais), na

Data de Desembolso.

5.4 ATUALI MONETARIA N/A

5.5 JUROS 100% da variação acumulada da Taxa Dl (conforme definida

11684,06,v1 87214
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na CCB)+ L,35% a.a., base 252 (duzentos e cinquenta e dois)

dias úteis.

5.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS (JUROS E AMORTIZAçÃO

DE PRINCIPAL)

Pagamento semestral de Juros e da Amortização conforme

tabela no Anexo I da CCB.

5.7. LOCAL OE PAGAMENTO São Paulo/5P

5.8 ENCARGOS (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

(ii) multa não compensatória de 2% (dois por cento)

sobre o Montante Devido, conforme definido na CCB; e

(iii) comissão de permanência calculada pela taxa de

mercado conforme dados informâdos pelo Banco Central

do Brasil ou ruros remuneratórios calculados pela mesma

taxa de juros acima, o que for mâior.

ANEXO II

AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ATIENAçÃO FIDUCIÁRIA DE IMóVEIS EM GARANTIA E OUTRAS

AVENçAS

Descrição e volot individuolizodo dos tmóveis Objeto dd Alienoção Fiduciário

-

f-
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ANEXO X

AO TERMO OE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDrrOs TMOBTUÁR|O5 DA 133! SÉR|E DA 1! EM|SSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CETEBRADO EM 22 DE

MARçO DE 2019

Minuto de Esctituro de Hipoteca

ESCRTTURA pÚBUCA DE CONST|TUtçÃO DE HTPOTECA

SAIBAM,
quantos esta Escritura Pública de Constituição de Hipoteca, lavrada em [=l ([=]] dias do mês de l=l do ano de

t=l ({-l) ("ESçf!t!Iê"), nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, às [il
horas, compareceram na [=], perante a mim, escrevente autorizado pelo Tabelião, as partes entre si.iustas e

contratadas, a saber, de um lado, como outorgante hipotecante, doravante denominada "OutorBante

Hipotecante", [=1, e, de outro lado, como outorgada credora, doravante denominada "Outorgada

HipotecáÍia", HABITASEC SECURITIZADORA 5.A., sociedade por ações com registro de companhia

securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894, 5e andat conjunto 52, CEP 01451-000, inscritâ no

CNPJ/ME sob o ne 09.304.427/0001-58, neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social e, ainda, na

qualidade de interveniente anuente, TRISUL S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta

perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, ne 37, 18e andar,

ParaÍso, CEP 01.311-902, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 08.811.643/0001-27, neste ato representada na forma

de seu Estatuto Social, doravante denominada "lnterveniente Anuente". A OutoÍgante HiPotecantê, a

Outorgâda Hipotecária e a lnterveniente Anuente (doravantê denominadas, quando em conrunto, "IeEe!"

e, individual e indistintamente, "Pgftg"). Os presentes, por mim, Tabelião, reconhecidos como os próprios e

atestadas suas capacidades para a celebração do presente negócio jurídico, identificados de conformidade

com os documentos apresentados e acima citados, do que dou fé. E, pelas partes contratantes, como

comparecem, cada qual falando por sua vez, foi-me dito: PRIMEIRO - OBRIGACÕES GARANTIDAS - Lf , Em 22

de março de 2019, a lnterveniente Anuente emitiu a Cédula de Crédito Bancário ("ççg" ou "Cédula") ne

122055-6, no valor de R544.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) ("Valor Princioal"), em favor da

BANCO VOTORANTIM S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o ne 59.588.11V0001{3 ("Credor lnicial"). 1.2. Em

decorrência da emissão da Cédula, a lnterveniente Anuente obrigou-se, entrê outras obrigações, a pagar ao

Credor lnicial os créditos imobiliários decorrentes da Cédula, que compreendem a obrigação de pagamento,

pela lnterveniente Anuente, do Valor Prlncipal e dos juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por

cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dosDl over extro grupo - Depósitos lnterfinanceiros de

um dia, calculadas e divulgadas pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no lnfoÍmativo Diário, disponível em sua

página na lnternet (http://www. b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na

forma percentual ao ano, acrescida de sobretaxa de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos) ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Be!!!nglegãg"), bem como todos e quaisquer outros

encargos devidos por força da CCB, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos

moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais e

legais previstos e relacionados à CCB ("Créditos lmobiliários"). 1,3. Os Créditos lmobiliários decorrentes da

Cédula foram cedidos, para a Outorgada Hipotecáriâ, conforme o disposto no "lnstrumento Psrticulor de
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Controto de Cessõo de Créditos e Outtos Avenços" celebrado entre a lntêrveniente Anuênte, o Credor lnicial,

a OutoÍgada Hipotecária, e, na qualidâde de intervenientes anuentes, a Outortante Hipotecânte e outras

sociedades pertencentes ao grupo da lnterveniente Anuentê ("Ejd!giê!!g!"), no valor de RS44.000.000,00

(quarenta e quatro milhões de reais) ("Contrato de Cessão"). 1.4. Em garantia ao fiel, pontual e integral

cumprimento (i) da obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito decorrentes da CCB, com valor

total de principal de RS44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), acrescido de juros, conforme
previsto na CCB, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da CCB, incluindo a totalidade

dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidâdes, indenizações, despesas,

custas, honoráÍios e demais encargos contratuais e legais previstos e relacionados à CCB; (ii) das obrigações

da lnterveniente Anuente e dos Fiduciantes previstas no Contrato de Cessão; e (ii) de quaisquer outras

obrigaçôes, pecuniárias ou não, bem como declarações e garantiâs dâ lntervenientê Anuente e dos

tiduciantes nos termos dos demais Documentos da Operação (conforme definidos no Contrato de Cessão),

entre outras garantias, deseia constituir a presente hipoteca sobre os lmóveis (adiante definidos) ("Obrieacões

Garantidas"). 1.5. As Obrigações Garantidas possuem as características descritas na Cédula, que, para os fins

do artigo 66-B da Lei 4.728, de L4 de julho de L965, conforme alterada e em vigor, constituem parte integrante

e inseparável desta escritura, como se nele estivessem integralmente transcritos. 1.5, As principais

características das ObriBações Garantidas são as seguintes: lil Volor Totol do Dívida: RS44.000.000,00

(quarenta e quatro milhões d e reaisl; liil Prozo e Doto de Vencimento: 48 (quarenta e oito) meses, vencendo-

se, portanto, em 21 de março de 2023; liiil Atualizoção Monetório e Remuneroçõo: OYalor Principal não será

atualizado monetariamente. Sobre o Valor Principal iuros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por

cento) da variação acumulada das taxas médias diárias d os Ol ovet extro gtupo - Depósitos lnterfinanceiÍos de

um dia, calculadas e divulgadas pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no lnformativo Diário, disponível em sua

página na lnternet (http://www. b3.com.br), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na

forma percentual ao ano, acrescida de sobretaxa de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos) ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úleis; (ivl Fórmulo de cálculo do Remuneroção: A Remuneração

será calculada conforme fórmula descrita no item 3.9 do preâmbulo da CCB; (v) Encorgos Mototótios: A falta

de pagamento de qualquer quantia devida pela Cédula, principal ou acessória, no seu vencimento, obrigará a

Emitentê ao pagamento do saldo devedor da CCB, acrescido da Remuneração, ("Montante Devido"), e

acrescido, ainda, de, cumulativamente: (a) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o Montante

Devido, (b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro Íata die; e (c) comissão de

permanência calculada pela taxa de mercado conforme dados informados pelo Banco Central do Brasil ou

juros remuneratórios calculados pela mesma taxa de juros estabelecida na Cédula, a que for maior; e (vi)

Demais corocterísticas: O local, as datas de pagamento e as demais características da CCB estão discriminadas

na própria CCB. SEGUNDO: OBJETO - 2.1. A OutoÍgante Hipotecante é a proprietária e legítima possuidora

do imóvel localizado na [=], objeto da matrícula ne [=1, do [=le Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de

[=] do Estado de [=] ("RGl" e "lmóveis", respectivamente"). 2.2. Os lmóveis foram adquiridos pela Outor8ante
Hipotecante, respectivamente, mediante atftulo aqulsitivol, registrado em [=l na mâtrícula do lmóvel, sob o

ne Í=l; 2.3. Os lmóveis estão cadastrado na prefeitura do Município de São Paulo sob o contribuinte ne [=1,

com o valor venal para exercício de 2018, de R$[=] (Í=l) para o lmóvel 1; 2.4, São objeto da presente escÍitura
os lmóveis. 2.8. A Outorgantê Hipotecante declara que os lmóveis estão livres de ônus Íeais, flscais e outÍos
judiciais ou extrajudiciais, inexistindo sobre eles ações reais e pessoais reipersecutórias, o que é declarado
para os efeitos do Decreto Federal ne 93.240, de 9 de setembro de 19_86. [L9. a outorFÍtte tÍiú-lelintê
pretende desenvoluer sobre os lmóveb empreendimentos imobiüfuioq sob a forma de incorporação
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imobiliária, em conformidade com o dlsposto na Lêi Federal nc 4.59U1984 ("EmBreenalments")1. TERCEIRo:

CONSTITUICÃO DA HIPOTECA - 3.1. Mediante esta escritura, a OutoÍtante Hipotecante constitui sobre os

lmóveis garantia hipotecária cedular em primeiro trau, nos termos do disposto no artigo 1.487 da Lei ne

10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), em favor da OutoÍgada HipotecáÍia. 3.2. A hipoteca assim

constituída abrange todas as acessões, melhorias ou construções, concluídas ou não, existentes ou futuras,

bem como quaisquer benfeitorias úteis, necessárias ou voluptuárias, introduzidas ou que a elas venham a ser

agregadas durante a vigência desta escritura e até a efetiva e integral liquidação de todas as Obrigações

Garantidas. 3.3. A presente Hipoteca obriga seu cumprimento não só às Partes, como também seus

sucessores, a qualquer tÍtulo, permanecendo válida até o fiel e total cumprimento das Obrigações Garantidas.

3.4. As Partes aiustam ainda que a Outorgante Hipotecante poderá realizar o desmembramento e/ou a

unificação das matrículas dos lmóveis e/ou a retificação das matrículas atuais e futuras, independente de

aprovação dos titulares dos CRl, desde que não diminuam o valor dos lmóveis, concordando a Outorgada

Hipotecária com as referidas providências e se obrigando desde já a fornecer todas as informações necessárias

e assinar todo e qualquer documento que se faça necessário para tanto, observado os termos e condições

previstos na Escritura, ficando desde já autorizado ao Oficial de RegistÍo de lmóveis competente a promover

o registro da presente garântia na(s) matrícula(s) originadas das providências supramencionadas, conforme o

caso. IIUAEMIVAIgB - 4.1. Como previsto no artigo 1.484 do Código Civil, a OutoÍtante Hipotecante e a

OutoÍtada Hipotecáriâ convencionam que a base de preço para arrematações, ad.judicações ou remições,

será o valor total de R$ [=], conforme laudo de avaliação elaborado pela [=], inscrita no CNPJ/ME sob o ne [=],

em [=]. QUINTO: OBRIGACÕES OA OUTORGANTE HIPOTECANTE - 5.1. A Outorgante Hipotecante e/ou a

lnterveniente Anuente são responsáveis, perante a OutoÍgada HipotecáÍia, pelo pagamento pontual de todos

os impostos, tarifas ou encarBos que incidam ou venham a incidir sobre os lmóveis objetos da presente

Hipoteca, obrigando-se a enviar a cada 12 (doze) meses contados a partir da pÍesente data, ou sempre que

solicitado pela Outorgada Hipotecária, à Outorgada Hipotecária os comprovantes de pagamento de IPTU,

condomínio e demais encargos relacionados aos lmóveis que venham a ser solicitados pela Outorgada

Hipotecária. 5.2. A OutoÍtada Hipotecáriâ reserva-se o direito de exigir, mediante o envio de notificação com

antecedência prévia de 30 (trinta) dias e por escrito à Outorgante Hipotecânte e/ou à lnterveniente Anuente,

as cópias dos comprovantes de pagamento dos referidos encarBos fiscais e/ou tributários, ou de quaisquer

outras contribuições, que sejam devidos, com o que a OutoÍgante Hipotecante e a lntervêniente Anuentê

desde já se obrigam a entregar ao término do referido prazo. 5.3. Caso a Outortante Hipotecante e/ou a

lnterveniente Anuente não pague quaisquer encargos fiscais e/ou tributáÍios, ou de quaisquer outras

contribuições, que seiam devidos e não estejam sendo questionados.iudicial ou administrativamente pela

Outortante Hipotecante de boa-fé, a Outorgada Hipotecária notificará a Outortante Hipotecante e/ou a

lnterveniente Anuente solicitando o devido pagamento, que deverá ser realizado no prazo de até 30 (trinta)

dias corridos contados da notificação, sob pena de vencimento antecipado da CCB. 5.4. Caso a Outortante
Hipotecante e/ou a lnterveniente Anuente não paguê no prazo estabelecido na notificação, a Outorgada

HipotecáÍia poderá pagar qualquer dos referidos encargos fiscais e/ou tributários, ou de quaisquer outrâs

contribuições, inerentes aos lmóveis ora hipotecados, ocasião em que a Outortante Hipotecante e/ou a

lnterveniente Anuente deverá reembolsar a Outoryada HipotecáÍia, as despesas havidas nos termos deste
item, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação a esse respeito. 5.5. Ocorrendo
o vencimento antecipado ou no vencimento final sem que as Obrigações Garantidas tenham sido quitadas, a
Hipoteca ora constituída poderá ser executada, a critério da Outorgada Hipotecária. 5.6, A Outortante
Hipotecante obriga-se a: (a) permitir à outoryada Hipotecária inspecionar os lmóveis, quando
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individualizadas, obieto da Hipoteca sempre que achar conveniente, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias

por escrito e durante o horário comercial, sem que tal vistoria prejudique o desenvolvimento das atividades

da OutoÍgada Hipotecante ou de terceiros a ela relacionados, a fim de asseBurar os seus direitos e a

inexistência de danos aos lmóveis objetos da Hipoteca; (b) manter a garantia aqui estabelecida intacta,

conservando os lmóveis objetos da Hipoteca em perfeito estado, ressa[vado o desgaste natural do tempo e

do uso, durante a vigência desta Escritura, mantendo-as em dia com todos os impostos, taxas e demais

contribuiçôes que recaiam ou venham a recair sobrê as mesmas, seja em virtude de novas leis, sela por

interpretação das existentes, que serão sempre de responsabilidade da OutoGante Hipotecante e/ou da

lnterveniente Anuente, exibindo em até 15 (quinze) dias, quando solicitados previamente por escrito pela

Outortada Hipotecária, os comprovantes de cada pagamento; (c) manter sempre válidas, em vigor e em

perfeita ordem todas as autorizações necessárias à execução desta escritura, durante o prazo necessário para

o registro desta escritura; e (d) informar, sempre que solicitado pelâ OutoÍgada Hipotêcária, dentro de um

prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação, a respeito de qualquer processo ou ato

administrativo de desapropriação relativos aos lmóveis objetos da Hipoteca, assim como qualquer caso de

sinistro ou ônus, ou de litígios envolvendo os lmóveis. 5.6. A OutoÍgante Hipotecante obriga-se a incluir nos

compromissos de compra e venda a serem celebrados pelos futuros compradores das unidades dos

Empreendimentos que os lmóveis encontram-se hipotecados por meio da presente hipoteca. 5.7.

Adicionalmente ao disposto no item 5.6. acima, â Outorgante Hipotecante deverá, para cada lmóvel em que

desenvolver incorporação imobiliária, em até 180 (cento e oitenta) dias contados do registro do memorial de

incorporação, liberar os respectivos lmóveis e promover o reforço ou a substltuição da garantia, conforme o

caso, nos termos da Cláusula 5.1.6.1 do Contrato de Cessão, sob pena de vencimento antecipado não

automático da CCB, nos termos do item "xiv" da Cláusula 4.1. da CCB SEXTO - DESAPRO PRIACÃO ôruus -E

6.1. No caso de desapropriação total ou parcial dos lmóveis objêtos da Hipoteca, a Outorgante Hipotecante

e/ou â lnterveniente Anuente deverá promover o reforço ou a substituição da Barantia, conforme o caso, nos

termos da Cláusula 5.1.6.1 do Contrato de Cessão, sob pena de vencimento antecipado não automático da

CCB, nos termos do item "xiv" da Cláusula 4.1. da CCB. Caso não ocorra o reforço ou a substituição, ficará a

Outorgada HipotecáÍia automaticamente sub-rogada na indenização que vier a ser paga pelo poder

expropriante em relação aos lmóveis objeto da Hipoteca, até o limite do saldo das Obrigações Garantidas,

sendo Barantido à OutoÍBante Hipotecante discutir iudicialmente os vâlores pÍopostos pelo poder

expÍopriante, se for de seu interesse. 6.2. A Outoryante Hipotecante, desde iá, de forma irrevogável e

irretratável, nos termos do artigo 683 do Código Civil, constitui â Outorgada Hipotecária como sua bastante

procuradora para receber todas as quantias referentes a pagâmentos e indenizações pagas pelo Poder

Expropriante, pela seguradora e/ou por quem de direito, por força de desapropriação, integral ou parcial, por

qualquer forma ou motivo, dos lmóveis objetos da Hipoteca, aplicando obrigatoriamente tais valores na

amortização ou solução das Obri8ações Garantidas, colocando o remanescente, se houver, à disposição da

Outorgante Hipotecantê, no prazo de até 5 (cinco) dias contados do recebimento do preço da indenização.

6.3. Constatando-se a ocorrência de trânsito em julgado de qualquer sentençâ judicial condenatória ou

sentença arbitraldefinhiva ou emissão de laudo ârbitraldefinitivo, em sede de arrêsto, sequestro ou penhora

que acarretem ou possam acarretar a deterioração dos lmóveis, a Outorgante Hipotecante obriga-se a

reforçar ou complementar a presente garantia, nos termos da Cláusula 5.1.6.1 do Contrato de Cessão.

sÉrlMO: EXECUCÃO DA HIPoTEcA - 7.1. No caso de vencimento antecipado ou no vencimento final sem que

as Obrigações Garantidas tenham sido quitadas, a Outorgada Hipotecária poderá executar a presente garantia
hipotecária, na forma da legislação aplicável, utilizando-se de quaisquer dos procedimentos previstos na
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legislação em vigor, devendo o produto da execução da presente garantia hipotecária ser aplicado

primeiramente ao pagamento do saldo das Obrigâções Garantidas e, em seguida, dâs despesas razoavelmente

incorridas com a excussão. 7.2. A Outortada Hipotecária poderá executar qualquer uma das garantias

previstas na Cédula, incluindo a execução da Hipoteca de que trata essa Escritura, sem qualquer ordem de

preferência e sendo certo que a execução de uma garantia não pre.iudicará a execução de qualquer outra,

desde que não hara excesso de execução frente ao saldo das Obrigações Garantidas então devido. 7,3. Nos

termos do artiBo 1.430 do Código Civil, uma vez executada a garantia hipotecária ora constituída, se o produto

não bastar para pagamênto das Obrigações Garantidas, acrescidos de todas as despesas incorridas com

execução da presente garantia, continuará a lnteÍveniente Anuente obrigada, assim como as Fiduciantes,

pessoal e individualmente, pelo saldo remanescente das Obrigações Garantidas. 7.4. Qualquer valor que

sobejar após o pagâmento das Obrigações Garantidas deverá ser entregue à Outorgante Hipotecante no

prazo de até 5 (cincoldias contados do recebimento do preço da indenização. 7.5. O cumprimento parcialdas

Obrigações Garantidas não importa exoneração correspondente da presente Hipoteca, contudo, é facultada

à OutorBante Hipotecante a liberação de determinados lmóveis, desde que se mantenha o Índice de Cobertura

(conforme definido no Contrato de Cessão), nos termos previsto na cláusula 5.1.6.1. do Contrato de Cessão.

OITAVO: REGISTRO - 8.1. A Outoryante Hipotecante e/ou a lnterveniente Anuente obriga-se, às suas

expensas, a realizar o registro do presente instrumento e de seus eventuais aditamentos no Cartório de

Registro de lmóveis competente em até 30 (trinta) dias a contar da data da lavraturâ do presente instrumentos

e de seus eventuais aditamentos, conforme aplicável, ficando, ainda, obrigada a tomar todas as medidas

necessárias para o registro do presente instrumento, cumprindo com toda e qualquer exigência

eventualmente formulada pelo competente Cartório de Registro de lmóveis, o prazo acima mencionado

poderá, a critério exclusivo da Outortada Hipotecária, ser prorrogado, no máximo, 02 (duas) vezes, por novos

prazos de 30 (trinta) dias para dar à Outorgânte Hipotecante e/ou a lnterveniente Anuente a oportunidade

de cumprir eventuais exigências dos competentes Cartórios de Registro de lmóveis que sejam necessárias para

a obtenção dos registros.8.2. Caso o Cartório do Registro de lmóveis faça exiBências para o registro da

hipoteca cuia superação não dependa exclusivamente da Outortante Hipotecante, a Outorgada HipotecáÍia

compromete-se a apresentar e assinar documentos, aditamentos e rerratificações à presente escritura,

prestar declarações, bem como a tomar todas as medidas Íâzoavelmente necessárias em razão de exigências

formuladas para o registro.8.3. Para a situação em que, no prazo estabelecido no item 8.1 acima, a hipoteca

não esteia devidamente prenotada, a Outorgante Hipotecante, neste ato e na melhor forma de direito,

nomeia e constitui a Outor8ada Hipotecária como sua bastante procuradora, outorgando-lhe especiais

poderes para que a OutorEada Hipotecária, em nome e às expensas da Outortante Hipotecante, possa

realizar o registro do presente instrumento na matrícula dos lmóveis obietos da hipoteca, caso já tenham sido

individualizadas pelo Cartório de Registro de lmóveis quando da prenotação da presente escritura, bem como

cumprir ou diligenciar para cumprir todas e quaisquer exigências formuladas pelo referido Cartório de Registro

de lmóveis e praticar ou assinar todo e quâlquer ato ou documento necessário ou útil para tanto. XqXq
DECTARACóES - 9. gàrante!!!;,l1áde uma,

à Outoqada que lse áplEóvel, réssolvor o qúànto verificodo no oudiioria lurÍdlcali t. É uma
sociedade devidamente constituída e em funcionamento de acordo com a leBislação e regulamentação em
vigor; ll. Possui plena capacidade e letitimidade para celebrar o presente Instrumento, realizar todas as

operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações principais e acessórias aqui assumidas, tendo tomado
todas as medidas de naturezâ societária e outras eventualmente necêssárias parâ autorizar a sua celebração,
implementar todas as operações nele previstas e cumprir todas as obrigaçôes nele assumidas; lll, Este
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instrumento é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo

com os seus têrmos, e mediante a obtenção dos registros no competente Ofício de Registro de lmóveis estará

automaticamente criada uma garantia real de hipoteca sobre cada um dos lmóveis; lV. Tomou todas as

medidas necessárias para autorizar a celebração deste instrumento, bem como para cumprir suas obrigâções

aqui previstas, bem como que a celebração deste instrumento e o cumprimento das Obrigações Garantidas

não violam nem violarão (a) seus documentos societários, ou (b) qualquer lei, regulamento ou decisão a que

esteja vinculada ou que seja aplicável a seus bens, inclusive os lmóveis, nem constituem ou constituirão

inadimplemento nem importam ou importarão em vencimento antecipado de quaisquer contratos, acordos,

autorizações governamentais ou compromissos aos quais estejam vinculados; V. Está apta a cumprir as

obrigações previstas neste instrumento e agirá em relação a ele com boa-fé, probidade e lealdade; Vl. Não se

encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar o presente instrumento, quaisquer outros

contratos e/ou documentos a ele relacionados, tampouco tem urgência em celebrá-los; vll. As previsões dos

Documentos da Operação consubstanciam-se em relações jurídicas regularmente constituídas, válidas e

eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores neles indicados; Vlll. As discussões

sobre o objeto deste instrumento foram feitas, conduzidas e implementadas por sua livre iniciativa; lX. A

celebração deste instrumento e a assunção e o cumprimento das obrigações dele decorrentes não acarretam,

direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, de (a) quaisquer contratos, de qualquer

natureza, firmados anteriormente à data da assinatura deste instrumento, dos quais a OutoÍgante

Hipotecante se.ia parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, qualquer dos bens de sua

propriedade, em especial os lmóvels, exceto em relação aos contratos para os quais cada uma das Partes já

obteve autorização prévia; (b) qualquer norma legal ou regulamentaÍ a que a Outortante Hipotecante ou

qualquer dos bens de sua propriedade estejam suieitos; e (c) qualquer ordem, decisão, judicial (ainda que

liminar), arbitÍal ou administrativa que comprovadamente afete ou possa afetar o cumprimento das

obrigações previstas no presente instrumento e demais Documentos da Operação; X. Os representantes legais

ou mandatários que assinam este instrumento têm poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para

assumir as obrigações estabelecidas neste instrumento; Xl. Os lmóveis estão e permanecerão, durante a

vigência deste instrumento, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, dívidas ou restrições de

natureza pessoal ou real, com exceção desta garantia, não havendo qualquer fato que impeça ou restrinja o

seu direito de celebrar o presente instrumento e constituir a presente garantia em favor da Outorgada

HipotecáÍia; Xll. Não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judicials,

pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a OutoÍgante Hipotecânte em qualquer tribunal, que afetem

ou possam vir a afetar os lmóveis, ou, ainda que indiretamente, a presente garantia; Xlll. Não tem

conhecimento da existência de restrições urbanísticas, ambientals, sanitárias, de acesso ou segurança,

relacionadas aos lmóveis, que afetêm ou possam vir a afetar os lmóveis, ou, ainda que indiretamente, a

presente garantia, ressalvadas as restrições impostas pelos órgãos ambientais, conforme averbadas nas

matrículas dos lmóveis; XlV. Os lmóveis não se encontram tombados, em área objeto de desapropriação, ou

em área considerada de risco de contaminação, ressalvada menção expressa nas matrículas dos imóveis em

sentido contrário; XV. Os lmóveis não se encontram sublocados, e não houve qualquer sublocação ou cessão

de área dos lmóveis a terceiros, a qualquer título; XVl. No sêu melhor entendimento, os lmóveis estão livres

de materiais perigosos, assim entendidos os materiais explosivos ou radioativos, dejetos perigosos,

substâncias tóxicas e perigosas ou materiais afins, asbestos, amianto ou materiais contendo asbestos ou
qualquer outra substância ou material considerado peíigoso pelas leis brasileiras, que possam vir a afetá-lo,
ou, ainda que indiretamente, a presente Barantia; XVll. Com relação aos lmóveis que estão suieitos a regime
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do patrimônio de afetação, nos termos da tei 10.931/04, não há qualquer financiamento para construção dos

respectivos empreendimentos pendente de pagamento; XVlll. Não tem conhecimento, até a presente data,

da existência de qualquer pendência ou êxigência de adequação suscitada por nenhuma autoridade

governamental referente ao lmóveis, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários; XlX. Na

hipótese de vir a existir eventuais reclâmações ambientais ou questões ambientais relacionadas aos lmóveis,

que comprovadamente venham a diminuir o valor da garantia ora constituída, responsabiliza-se

integralmente a Outorgantê Hipotecante pelos custos de investiBação, custos de limpeza, honorários de

consultores, custos de resposta, ressarcimento dos danos aos recursos naturais (inclusive áreas alagadas, vida

selvagem, espécies aquáticas e terrestres e vegetação), lesões pessoais, multas ou penalidades ou quaisquer

outros danos decorrentes de qualquer outra questão ambiental; XX. Não tem conhecimento da existência de

processos de desapropriação, servidão ou demarcação de terras envolvendo, direta ou indiretamente, os

lmóveis, que afetem ou possam vir a afetar os lmóveis, ou, ainda que indiretamente, a presente Barantia; e

Xxl. No seu melhor entendimento, os lmóveis não violam qualquer lei de zoneamento, ambiental ou de

proteção de patrimônio histórico, artístico, paisagístico ê cultural, ou estão em descumprimento de quaisquer

diretrizes de planejâmento urbano.g.z. A Outorgante Hipotecânte compromete-se, ainda, a indenizar e

manter indene a Outorgada Hipotecária, conforme decisão judicial transitada em iulBado, por perdas diretas

e despesas (incluindo, sem limitação, despesas e honorários advocatícios razoavelmente incorridos) que a

Outorgada HipotecáÍia venhâ a efetivamente incorrer, em decorrência direta e comprovada dê não

veracidade, omissão ou inexatidão de quaisquer das declarações e garantias aqui contidas. qEZillEE&!!Éq

DA HIPOTECA - 10.1. Nos termos do Contrato de Cessão, a presente garantia poderá ser liberada, a critério

único e exclusivo da OutoÍgada Hipotecária, nos termos da Cláusula 5.1.7. do Contrato de Cessão. ONZE:

DlsPoslcÕEs GERAIS - 11.1. A tolêrância por qualquer das Partes quanto à eventual demora, atraso ou

omissão da outra Parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação, na

ocasião oportuna, das cominações aquiconstantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos

poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso

permaneçam as causas. U.2. O disposto no item anterior prevalecerá ainda que a tolerância ou a não

aplicação das cominações ocorra repetidas vezes, consecutiva ou alternadamente. 11.3, A ocorrência de uma

ou mais hipóteses supra referidas não implicará em novação ou modificação de quaisquer disposições deste

instrumento, as quais permanecerão íntegras e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse intercorrido.

11.4. As obrigações constituídas por este instrumento são extensivas e obrigatóÍias aos sucessores e

cessionáÍios ou promitentes cessionários das Partes. 11.5. A Outorgante Hipotecantê responde pelas custas

e emolumentos referentes à lavratura e registro da presente escritura, assim como pelas custas relativas a

emolumentos e despachante para obtenção de certidões dos distribuidores forenses, da municipalidade e de

propriedade, se necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a

emolumentos e custas de SeÍviço de Notas e de Serviço de Registro de lmóveis, de quitações fiscais e qualquer

tributo devido sobre a operação. 11.6. Fica desde logo estipulado que a presente escritura revoga e substitui

todo e qualquer entendimento havido entre as Partes anteriormente a esta data sobre o mesmo objeto. U.7.
Todas as comunicações entre as Partes serão consideradas válidas a partir do seu recêbimento nos endereços

constantes do preâmbulo deste instrumento, ou em outro que as Partes venham a indicar, por escrito, no

curso desta hipoteca. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com

"aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços acima. Cada

Parte deverá comunicar às outras a mudança de seu endereço. 11.8, Exceto se de outra forma aqui disposta,
os termos definidos terão o significado a eles atribuídos na Cédula. Em caso de conflito entre as definições
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contidas nesta escritura e na Cédula, as definições contidas na Cédula prevâlêcerão. DOZE: LEGISIACÃO

APLICÁVEL E FORO - 12.1. O presente instrumento será regido e interpretado de acordo com a legislação da

República Federativa do Brasil, sendo certo que eventuais divergências e/ou conflitos oriundos e/ou
relacionados a esta escritura ou à sua execução, cumprimento ou interpretação deverão ser resolvidos na

forma desta cláusula. 12.2. As Partes deliberam e elegem que o foro compêtente para o conhecimento e

propositura de demandas será o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em substituição a

qualquer outro, por mais privilegiado que seia. TREZE: DISPOSICÕES FINAIS - 13.1. A Outorgante Hipotecante

apresenta neste ato (a)a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais

e à Dívida Ativa da União, emitida às [=l do dia [=J, válida até l=], código de controle da certidão sob o ns [=1,

que fica arquivada nestas notas, na pasta ne [=1, às fls. [=]. Para os efeitos da Lei Federal ne 7.433, de 18 de

dezembro de 1985 e seu regulamento Decreto ne.93.240, de 9 de setembro de 1986: (a) a OutoÍtânte
Hipotêcânte declara que, sobre os lmóveis obietos da Hipoteca, inexistem feitos ajuizados fundados em ações

reais e pessoais reipersecutórias; (bl a OutoÍBante Hipotecante apresenta: (i) a certidão de propriedade dos

lmóveis, expedidas pelo [=le Registro de lmóveis de São Paulo/SP; (cl as Certidões Negatlvas de Débitos de

Tributos lmobiliários, emitidas via lnternet pela Prefeitura do Município de São Paulo/SP às [=] horas do dia

[=1, códiBo de Controle ne [;i (contribuinte ne [;l); ê, (d] a Cêrtidão lt{e8aliyaylPositiva de Débims

Trabalhktas,com Efeito de Negàtival, sob ne [=], expedida pelo Poder rudiciário - Justiça do Trabalho em [=],

às [=], Válida até [=], que ficam arquivadas nêstas notas, na pastâ ne [=1, às fls.: [=1. 13.2. A Outorgâda

Hipotecária declara ter pleno conhecimento da Lei Federal ne 7.433, de 18 de dezembro de 1985,

regulamentada pelo Decreto ne.93.240, de 9 de setembro de 1986, dispensando para a lavratura deste ato o

arquivamento nestas notas, pois recebeu da Outorgante Hipotecante, todas as certidões previstas em

referida Lei Federal, que ficam sob sua guarda. 13,3. As Partes foram cientificadas da possibilidade de

obtenção prévia da Certidão de Débitos Trabalhistas, nos termos do artigo 2 da Consolidação das Leis do

Trabalho ("ÇLT"), com a redação dada pela Lei ne.12.440, de 7 de julho 2011. 13.4. Finalmente, pelas Partes

contratantes, me foi dito que aceitam a presente escritura, em todos os seus expressos termos, relações e

dizeres, tal qual nela se contém e declara. A pedido das paítes lhes lavrêi a presente escritura que, depois de

lida e achada conforme, acêitaram-na, outorgaram-na e a assinam, dispensando as testemunhas

instru mentárias, dou fé. Eu,
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