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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA I38" SERIE DA
I'EMISSÀO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

HABITASEC SECIJRITIZADORA S.4., companhia abeÍa registrada na Comissão de

Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n' 2894, conjunto n' 92, Jardim Paulistano, inscrita no

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda C'CNPJ^4F) sob o n."

09.304.42710001-58, neste ato representada na forma de seu Esratuto Social ("p!p!!!§EC"
OU 

*SECURITIZADORÁ' '); e

na qualidade de agente fiduciário, nomeado nos termos do artigo 10" da Lei n" 9.514197 e da

Instrução CVM n' 583/l 6,

OLMIRÂ TRUST DTVM S.4., com domicílio na cidade de São Paulo, estado de São

Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13" andar, sala 132 (parte) e inscrita no CN PJ/IVíF sob

o n" 36. I 13.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("AGENTE
FIDUCIARIO' ).

Pelo presente Termo de Securitizoção de Créditos Imobiliários da 138" Série da l' Emissão

da Habitosec Securilizadora,Ll. ("Termo" ou "Termo de Securitizacão"), celebrado entre a

SECURITIZADORA e o AGENTE, FIDUCúRIO, os Créditos Imobiliários são

vinculados aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 138" Série da l" Emissão da

SECURITIZADORA, de acordo com o artigo 8" da Lei n' 9.514/97, a Instrução da

Comissão de Valores Mobiliários n'414104, demais legislações aplicáveis e as cláusulas

abaixo redigidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇOES

l.l. Os termos aqui estabelecidos, quando iniciados em letras maiúsculas, no singular ou

no plural, terão o significado que lhes é atribuído a seguir:

V
r

Agente Fiduciário OLIVEIRA TRUST DTYM S.4., acima qualificada;

Alienação Fiduciária: Alienação fiduciária dos Imóveis Garantia, de titularidade dos

Fiduciantes, a ser constituída em garantia do pagamento das

Obrigações Garantidas nos termos dos Contratos de Alienação

Fiduciária;

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de

Capitais;

Autoridade: significa qualquer pessoa, entidade ou órgão (i) vinculada(o),
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direta ou indiretamente, no Brasil e/ou no exteríor, ao Poder

Público, incluindo, sem limitação, entes representantes dos

Poderes Judiciário, Legislativo e/ou Executivo, entidades da

administração pública direta ou indireta, autarquias e outras

pessoas de direito público, e/ou (ii) que administre ou esteja

vinculada(o) a mercados regulamentados de valores mobiliários,
entidades autorreguladoras e outras pessoas com poder

normativo, fiscalizador e/ou punitivo, no Brasil e/ou no exterior,
entre outros;

Boletins de Subscrição: os boletins de subscrição por meio dos quais os investidores

subscreverão os CRI e formalizarão sua adesão aos teÍrnos e

condições deste Termo de Securitização;

CCI é a Cédula de Crédito Imobitiário emitida pela Habitasec, por

meio da Escritura de Emissão de CCI, sob a forma escritural,

com Garantia Real e Fidejussória, nos termos do parágrafo 3" do

artigo l8 da Lei n" 10.931/04, para representar os Créditos

Imobiliários;

83: 83 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM,
sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo. Estado

de São Paulo, na Praça Antônio Prado, no 48, inscrita no

CNPJ^4F sob o n" 09.346.601/0001-25:

Cash Sweep é a possibilidade da SECURITIZADORA promover a

amortização parcial e extraordinária dos CRI com os recursos

depositados na Conta do Patrimônio Separado decorrentes do

pagamento do VMD devido em razáo do exercício pelas

Fiduciantes da faculdade de venda dos Imóveis Garantia.

prevista na Escritura de Emissão das Debêntures;

Código Civil: Lei n" 10.406, de l0 dejaneiro de 2002;

Código de Processo Civil: Lei n" 13.105, de l6 de março de 2015;

Condições Precedentes: são as condições estipuladas para a primeira

Devedora dos recursos da integralização das

dispostas na Cláusula 3.6.2.2. da Escritura de

Debêntures;

liberação à

Debêntures.

Emissão de

Condições Precedentes

Complementares:

são as condições estipuladas para a liberação à Devedora dos

recursos remanescentes da integralização das Debêntures,

dispostas na Cláusula 3.6.2.3. da Escritura de Emissão de

Debêntures;

Conta de Livre
Movimentação:

a conta corrente n' 120404-1, de livre movimentação, mantida

na agência 2632 do Banco Bradesco S.A., de titularidade da

DEVEDORA;

V,
Í
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Conta do Patrimônio
Separado:

a conta corrente integrante do Patrimônio Separado, de

titularidade da SECURITIZADORA, n" 36297-5, agência

7307, do Banco ltaú-Unibanco S/4, destinada a receber todos os

valores relacionados aos CRI, inclusive o produto arrecadado

com o pagamento da CCI e o pagamento dos Créditos

Imobiliários:

Contratos de Alienação
Fiduciária

os Inslrumenlo Parliculares de Álienação Fiduciária de Bens

Imóveis em Garanlia e Outras Avenças celebrados entre as

Fiduciantes e a Habitasec, que têm por objeto a constituição da

alienação fiduciária sobre os Imóveis Garantia em favor da

SECURITIZADORAI
Coordenador Líder: a SECURITIZADORA, conforme autorizada pelo artigo 9" da

Instrução CVM n' 4 l4104;

Créditos Imobiliários: são os créditos imobiliários provenientes das Debêntures,

incluindo todos os valores de principal, juros remuneratórios,

encargos, multas, garantias, penalidades, indenizações e demais

características previstas na Escritura de Emissão de Debêntures,

representados pela CCI;

CRI os CRI desta 138" Série da l' Emissão da

SECURITIZADORA, conforme descritos neste Termo de

Securitização, lastreados exclusivamente nos Créditos

Imobiliários, oriundos das Debêntures, representados pela CCI;

CRI em Circulação para fins de quórum em Assembleia Geral, são os CRI emitidos
e em circulação no mercado, excluídos aqueles que a

SECURITIZADORA, a Devedora, os Fiadores e/ou as

Fiduciantes possuirem em tesouraria, ou que sejam de sua

propriedade ou de seus controladores ou de qualquer de suas

controladas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros

e respectivos cônjuges. ou que sejam detidos por qualquer

pessoa que esteja em conflito de interesses:

Data de Pagamento dos

CRI:
as datâs em que os juros e a amortização dos CRI são devidas,

conforme Anexo II do presente Termo de Securitização;

Data da Primeira
Integralização:

a data em que ocorrer a primeira integralização dos CRI;

Data de Emissão para os CRI, é o dia 09 de abril de 201 9;

Data de Emissão das

Debêntures:

é o dia 09 de abril de 2019;

Debêntures: são as 15.000 (quinze mil) Debêntures emitidas pela Devedora

nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, totalizando o

valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

Devedora ou CHB: CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA.
instituição financeira, com sede na cidade de Natal, estado do

V
,l
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Rio Grande do Norte, na Rua João Pessoa, n' 267,5" andar,

Cidade Alta, CEP 59025-500, inscrita no CNPJ^4F sob o no

10.694.628/0001-98;

Dias Uteis ou Dia Util: quaisquer dias que não caiam em sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

Documentos da Emissão: quando em conjunto, (i) a Escrinrra de Emissão de Debêntures,'

(ii) o Contrato de Agente Custodiante e Registrador da CCI; (iii)
a Escritura de Emissão de CCI; (iv) os Contratos de Alienação

Fiduciária; (v) o Termo de Securitização; (vi) os boletins de

subscrição dos CRI; e os respectivos aditamentos e outros

instrumentos que integrem a Emissão e que venham a ser

celebrados;

Efeito Adverso

Relevante:

qualquer mudança ou evento material adverso nos negócios,

condição financeira, operações e desempenho econômico-
operacional das atividades da Devedora ou de qualquer

garantidor dos respectivos Créditos Imobiliários, ou qualquer

evento ou condição que afete ou possa afetar, de forma relevante

a capacidade da Devedora ou de qualquer garantidor dos

respectivos Créditos Imobiliários de cumprir suas obrigações,

inclusive pecuniárias, previstas nos Documentos da Emissão;

EGOS EGOS - EMPRESA GESTORA DE OBRAS E SERVIÇOS
LTDA., com sede na cidade de Natal, estado do Rio Grande do

Norte, na Rua João Pessoa no 267. sala 614 - D, Cidade Alta,
Natal, CEP 59.025-500, inscrita no CNPJ^{F sob o no

12.005.031/0001- l4;
ELAM ELAM GESTORA DE NEGOCIOS LTDA. EPP. com sede na

cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, na Rua João

Pessoa no 267, sala 512, Cidade Alta, Natal, CEP 59.025-500,

inscrita no CNPJ/I\4F sob o n'08.473.22510001-77:.

Escritura de Emissão de

CCI:

a Escrilura Particular de Emissão de Cédula de Crédito

Imobiliário com Garantio Real e Garantia Fidejussória, sob a

Forma Escrilural, celebrada nesta data, por meio da qual a CCI

foi emitida pela Habitasec;

Escritura de Emissão de

Debêntures:

o Instrumento Parlicular de Escritura da Primeira Emisstío de

Debêntures, não Conversiveis em Ações, em IJma Únic'a Série,

da Espécie Quirografária com Garantia Ádicional Fidejussória

a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Gmantio
Ádicional Fidejussória, emitida na presente data pela

DEVEDORA. As Debêntures foram subscritas pela

Securitizadora para a emissão da CCI, como condição da

Emissão;
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Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.4., instituiçào
financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n"3.500, 3o andar,

CEP 04538-132. inscrita no CNPJ^4F sob o

n'61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração da

Emissora;

Fiança e Fiadores: garantia fidejussória prestada pelos Fiadores, abaixo

qualificados:

(i) Alvaro Alberto Souto Filgueira Barreto, brasileiro, casado

sob o regime da separação total de bens, engenheiro civil,
residente e domiciliado na cidade de Natal. estado do Rio

Grande do Norte, na Avenida Rodrigues Alves, n" 410,

apartamento 100. Petrópolis, CEP 59020-200, portador da

CaÍeira de ldentidade N' 52.5 12 - SSP/RN e inscrito no

CPFA4F sob o n" 002.91 4.71 4-04 1"Álvaro".1: e

(ii) Mário Roberto Souto Filgueira Barreto, brasileiro,

divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de

Natal, estado do Rio Grande do Norte, na Avenida 25 de

Dezembro, n'946,Praia do Meio, CEP 59010-030, portador da

Carteira de Identidade N" 1.345.384 - SSP/RN e inscrito no

CPF/I\4F sob o no 0l1.885.184-53 ("Mário" e, em conjunto com

o Alávaro, "Fiadores");

Fiduciantes: a Devedora, a EGOS e a ELAM, quando mencionadas em

conjunto;

Garantias: a Alienação Fiduciária de Imóveis e a Fiança;

Garantidores: os Fiduciantes, em conjunto com os Fiadores;

IGP-M _ FGV Indice Geral de Preços do Mercado;

Imóveis Alvo: os recursos captados com as Debêntures serão destinados pela

Devedora ao financiamento dos Imóveis Alvo descritos no

Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures;

Imóveis Garantia: são os imóveis objeto da garantia real constituída nos termos dos

Contratos de Alienação Fiduciária, listados no Anexo VI;
Indice Substituto: Substituto legal a ser utilizado para apuração dos valores

devidos em razão das Debêntures, nas hipóteses de restrição de

uso, ausência de publicação, suspensão do cálculo ou extinção

da Taxa DII
Instituição Custodiante da

CCI:

OLIVEIRA TRUST DTVM S.4., acima qualificada;

lnstrução CVM n"

30v99:
texto consolidado da Instrução CVM n'301, de t6 de abril de

7999;
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Instrução CVM n"

400/03:

texto consolidado da Instrução CVM n" 400, de 28 de dezembro

de 2003;

Instrução CVM
n' 414104:

texto consolidado da lnstrução CVM n' 414, de 30 de dezembro

de2004;
Instrução CVM
n'476109:

texto consolidado da Instrução CVM n" 476, de l6 dejaneiro de

2009:

Instrução CVM
n' 539/ I 3:

texto consolidado da Instrução CVM n" 539, de I3 de novembro

de 2013;

Instrução CVM
n" 505/l I :

texto consolidado da Instrução CVM n" 505, de 27 de setembro

de20ll;
Instrução CVM
n" 583/16:

texto consolidado da Instrução CVM n" 583, de 20 de dezembro

de 2016;

Investidores Profi ssionais: significa a expressão definida no artigo 9"-A da Instrução CVM
n'539/13;

Investidores Qualifi cados: significa a expressão definida no artigo 9"-B da Instrução CVM
n" 539/1 3;

Investimentos Permitidos: títulos. valores mobiliários e outros instrumentos financeiros de

renda fixa, com liquidez diária, do Itaú Unibanco S.A. Os

recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais

investimentos integrarão o Patrimônio Separado. A
Securitizadora não terá qualquer responsabilidade com relação a

quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas, danos,

tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais

investimentos, inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade

por demoras (não resultante de transgressão deliberada) no

investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos

investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas

demoras;

IOFiCâmbio ou

IOF/Títulos:

Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio e Seguro, ou

relativas a Títulos e Valores Mobiliáriosl

IPC Indice de Preços ao Consumidor;

IPCA/IBGE Indice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

IPC da FIPE: Índice de Preços ao Consumidor, apurado e divulgado pela

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas;

Juros Remuneratórios acrescida de sobretaxa

base 252 (duzentos e

100% (cem por cento) da Taxa Dl
(spread) equivalente a 370 ao ano,

cinquenta e dois) dias úteis;

Lei n' 4.591164: Lei n"4.591, de l6 de dezembro de 1964;

Lei n" 6.404176: Lei n" 6.404, de l5 de dezembro de I 976;

Lei n'9.514197: Lei n' 9.514, de 20 de novembro de 1997 ;

Lei n" 10.93 l/04: Lei n' 10.931 , de 02 de agosto de 2004;
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Local de Pagamento: local de pagamento dos Créditos Imobiliários, o qual será a 83;
Norma: qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento, norma

administrativa, ofício, carta, resolução, instrução, circular e/ou

qualquer tipo de determinação, na forma de qualquer outro

instrumento ou regulamentação, de órgãos ou entidades

govemamentais, autarquias, tribunais ou qualquer outra

Autoridade, que crie direitos e/ou obrigações;

Obrigações Garantidas: o pontual e integral pagamento das Debêntures, com valor total

de principal de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e dos

CRI. emitidos com lastro nas Debêntures. As Garantias

assegurarão, ainda, o pagamento dos Juros Remuneratórios,

penalidades moratórias, despesas, custas e emolumentos devidos

pela cobrança da dívida, despesas com a excussão de garantias,

honorários advocatícios, assim como (i) qualquer obrigação

pecuniária incorrida para a plena satisfação e integral

recebimento das Debêntures e (ii) quaisquer obrigações

pecuniárias ou não bem como declarações e garantias da

Devedoranas condições desta Escritura de Emissão, dos CRI e

dos demais Documentos da Operaçâo:

Operação ou Emissão é a emissão dos CRI, lastreados pela CCI representativa dos

Créditos Imobiliários originados das Debêntures;

Patrimônio Separado: o patrimônio constituído, após a instituição do regime fiduciário,
pelos Créditos Imobiliários representados pela CCI, a Conta do

Patrimônio, todo e qualquer bem e direito que integre a Conta do

Patrimônio Separado, pela Alienação Fiduciária de Imóvel, bem

como todas as demais garantias que venham a ser constituídas

no âmbito da Emissão. O Patrimônio Separado não se confunde,

em hipótese alguma, com o patrimônio comum da

SECURITIZADORA e se destina exclusivamente à liquidaçâo

dos CRI a que está afetado, incluindo o pagamento dos

respectivos custos de administração e de obrigações fiscais;

Razão de Carantia

Alienação Fiduciária:

nos terrnos dos Contratos de Alienação Fiduciária, o valor de

mercado total dos Imóveis Garantia deverá ser a todo tempo, no

mínimo, equivalente a 166,660/o (cento e sessenta e seis inteiros

e sessenta e seis centésimos por cento) do saldo devedor dos

CRI;

Resgate ou Amortização

Antecipada Facultativa:

é a faculdade assegurada à DEVEDORA na Cláusula 3.3.3.6 da

Escritura de Emissão de Debêntures de amoúizar parcialmente

ou resgatar antecipadamente as Debêntures, com o consequente

cancelamento de uis Debêntures, a partir do 6" mês (inclusive)

contado da Data de Emissão das Debêntures, mediante o

pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário das
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Debêntures que forem amortizadas/resgatadas antecipadamente,

acrescido da remuneração e de prêmio de 2% (dois por cento) do

saldo devedor das Debêntures amortizado;

Taxa DI: Taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um

dia, "over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úrcis, calculada e

divulgada pela 83, no informativo dirírio disponível em sua

página na intemet (http://www.cetipb3.com.br);

Titulares dos CRI os titulares dos CRI;

Valor da Emissão: Valor da emissão das Debêntures, no montante de R$

I 5.000.000,00 (quinze milhões de reais);

Vencimento Antecipado são as hipóteses de Vencimento Antecipado indicadas na

Cláusula 4.1 da Escrituta de Emissão de Debêntures que, na sua

ocorrência, podem ensejar a declaração de vencimento

antecipado dos Créditos Imobiliários, de modo que a Devedora

estará obrigada a pagar, em moeda nacional corrente, o saldo

devedor dos CRI incluindo Valor Nominal Uniüírio, os Juros

Remuneratórios e demais encargos devidos;

VI\,{D o valor correspondente ao valor mínimo para desligamento dos

lmóveis Garantia, a ser calculado na forma prevista na Cláusula

3.3.3 da Escritura de Emissão de Debêntures.

Os termos em maiúsculas nessa escritura que, eventualmente, não se encontrem definidos

acima ou nesse Termo de Securitização têm o significado dado a eles nos Documentos da

Emissão.

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 e/ou acréscimo

aos valores a serem pagos. A regra em referência deverá ser adotada em todos os Documentos

da Operação, inclusive nas Atas de Assembleia Geral.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÁo DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1. Vinculação dos Créditos Imobiliórios. A SECIJRITIZADORÂ realiza neste ato e
pelo presente Termo de Securitizagão, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação dos

Créditos Imobiliários, representados pela CCI, exclusivamente aos CRI, conforme as

características descritas na Cláusula Terceira abaixo.

2.2. Valor dos Créditos Imobiliários. Na Data de Emissão, os Créditos Imobiliários,

representados pela CCI, decorrentes das Debêntures, ora vinculados aos CRI, possuem valor
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nominal de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

2.3. Represenlação por CCI. Os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo de

Securitização encontram-se representados exclusivamente pela CCI emitida pela

Securitizadora, com garantia real e fidejussória, sob a forma escritural, nos termos da Lei
n'10.931/04.

2.3.1. A Escritura de Emissão da CCI encontra-se devidamente custodiada junto à Instituição

Custodiante, nos terrnos do artigo 18, parágrafo 4", da Lei n" 10.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduciário, instituído pela SECURITIZADORA por meio deste Termo de

Securitização, será registrado junto à Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23,

parágrafo único, da Lei n" 10.931/04, por meio da declaração que constitui o Anexo III deste

Termo de Securitização.

2.4. Demais Características dos Créditos Imobiliários. As demais características dos

Créditos Imobiliários e da CCI que os representa constâm do Anexo I deste Termo de

Securitização, na forma do anigo I 9 da Lei n' I 0.93 I /04 e do item 2 do anexo III da lnstrução

CVM n" 414104.

2.5. Aquisição dos Créditos Imobiliários. Os Créditos Imobiliários foram adquiridos por

meio da integralização das Debêntures pela SECURITIZADORA. As liberações do Valor da

Emissão, descontado do valor das despesas da Emissão, detalhado no Anexo IV da Escritura

de Emissão de Debêntures, serão realizadas na proporção dos recursos recebidos pela

SECURITIZADORA em decorrência das integralizações dos CRI, devendo ser realizadas no

prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis contados do atendimento das Condições Precedentes e

das Condições Precedentes Complementares, conforme o caso, previstas na Cláusula 3.6.2.2 e

3.6.2.3 da Escritura de Emissão de Debêntures, respectivâmente.

CLÁUSULA TERCEIRA - CARACTERÍSTICÀS DOS CRI

3.1, Os CRI objeto da presente Operação possuem as seguintes características:

10

Emissão: lu emissão de certificados de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Série: 138' Série.

Quantidade de CRI 15.000 (quinze mil).

Global daValor
Emissão

R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

Valor Nominal Uniúrio
dos CRI:

Os CRI terão valor nominal unitirio de RS 1.000,00 (mil reais),

na Data da Emissão.
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Local e Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, o local de emissão dos CRI é a

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a data de emissão,

09 de abril de 2019.

Local de Pagamento dos

CRI:

Para todos os efeitos legais, será o local da 83, considerando

que os CRI estejam custodiados eletronicamente na 83 em cada

data de pagamento.

Prazo de Amortização

dos CRI:

Os CRI terão prazo de 1.462 (mil quatrocentos e sessenta e

dois) dias corridos contados a partir da Data de Emissão,

vencendo-se, portanto, no dia l0 de abril de 2023.

Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da Taxa DI acrescida de sobretaxa

(spread) equivalente a 3yo ao ano, base 252 (duzentos e

cinquenta e dois) dias úteis, calculados conforme previsto na

Cláusula Quinta, abaixo.

Periodicidade de

pagamento da

Amortização:

De acordo com a tabela constante do Anexo II deste Termo de

Securitização.

Periodicidade de

pagamento de Juros

Remuneratórios:

De acordo com a tabela constante do Anexo II deste Termo de

Securitização.

Regime Fiduciário Sim

Data(s) de Pagamento conforme Anexo II
Vencimento dos CRI: l0 de abril de 2023

Curva de Amortização: Variável, conforme a tabela de amortização dos CRI, contida

no Anexo II deste Termo de Securitização.

Sistema de

Distribuição,
Negociação,

Eletrônica e

Financeira:

Depósito,

Custódia

Liquidação

B3.

Garantias: a Alienação Fiduciária dos Imóveis Garantia e a Fiança.

Distribuição dos CRI Distribuição pública com esforços restritos de distribuição, na

forma da Instrução CVM n" 476109, nos termos da Cláusula

Quarta do presente Termo de Securitização.

3.2. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI pela

SECURITIZADORA, não sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis após o efetivo
recebimento dos Créditos Imobiliários, incidirão, sobre os valores em atraso, multa moratória

de 2% (dois por cento) e juros de mora de l% (um por cento) ao mês, bem como os Juros

Remuneratórios dos CRI, conforme o disposto neste Termo de Securitização, desde a data da

mora até a data do efetivo pagamento, calculadopro rata die-

11

DOCS - 10951191v1

V,
I



CLÁUSULA QUARTA
INTEGRALIZAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO, PREÇO DE SUBSCRIÇÃO f,

4.1. Os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da

Instrução CyM 476, sob o regime de colocação de melhores esforços, a ser realizada

diretamente pela SECURITIZADORA, nos termos do artigo 9o da Instrução CVM n"

4l 4/04, tendo como público-alvo Investidores Profi ssionais.

4.1.1. Em atendimento aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM n' 414/04, a

SB,CURITIZADORA declara que atende a regulamentação relacionada (i) ao cadastro de

clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de

operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores

mobiliários; (ii) ao dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao

perfil do cliente; (iii) à identificação, cadastro, registro, operações, comunicação, limites e

responsabilidade administrativa referentes aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens,

direitos e valores. Em observância ao previsto acima, a SECURITIZADORA atesta que

observa os procedimentos e obrigações relacionados à atividade de distribuição de valores

mobiliários, dispostos nos Capítulos III, MI e MII da Instnrção CVM n" 505/11, na InstÍução

CVM n" 539/13 e na Instrução CVM n'301./99.

4.2. A Oferta está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos

termos do artigo 6' da Instrução CVM n'476109.

4.3. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n'476109, os CRI da presente Oferta

serão oferecidos a, no máximo,75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e subscritos ou

adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

4.4. O início da Oferta deverá ser informado pela SECURITIZADORA à CVM, no prazo

de 05 (cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores, nos termos do

artigo 7"-A da Instrução CVM no 476/09, e, nos termos do §1" desse artigo 7qA, a

comunicação de que trata esta Cláusula deverá ser encaminhada por intermédio da página da

CVM na rede mundial de computadores e conter as informações constantes do Anexo 7-A da

Instrução CYM n' 476109, exceto se de outra forma vier a ser orientado pela CVM.

4.5. O encerramento da oferta deverá ser informado pela SECURITIZADORA à CVM,
no prazo de 05 (cinco) Dias Úrcis, contado do seu encerramento, nos termos do artigo 8" da
Instrução CVM n" 476/09. Caso o Prazo Máximo de Colocação seja prorrogado, a

SECURITIZADORA deverá realizar a comunicação referida no aúigo 8., da Instrução CVM
476 com os dados então disponíveis, complementando-os semestralmente até o encerramento,
conforme o caso.

4.6. Os CRI serão subscritos por meio da celebração dos Boletins de Subscrição, os quais

72
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indicarão a forma e prazo de integralização. A regular subscrição dos CRI dependerá, ainda,

de assinatura de declaração pelos investidores, para os fins do artigo 7o da Instrução CVM n'
476109, contendo declaração expressa atestando, entre outras coisas, que estão cientes de que

(i) a Oferta não foi registrada na CVM e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de

negociação previstas na Instrução CYM n' 476109.

4.7. Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores

mobiliários depois de transcorridos 90 (noventa) dias contados da data de subscrição ou

aquisição dos CRI por cada investidor profissionls e somente poderão ser negociados entre

Investidores Qualificados, na forma dos artigos l3 e I 5 da lnstrução CVM n" 476109.

4.E. Os CRI somente poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos que

a SECURITIZÂDORA obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do

caput do artigo 2l da Lei n'6.385/76 e da Instrução CVM n'400/03, nos termos da

regulamentação aplicável.

4.9. Observada a Cláusula 4.8, acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de

balcão organizado e não organizado, devendo a SECURITIZADORA cumprir o disposto no

arÍigo 17 da Instrução CVM n'476109.

4.10. O preço de integralização de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal

Unitário dos CRI da Data de Emissão, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios,

calculados pro rata die, desde a Data da Primeira Integralização até a daÍa de sua efetiva

integralização, sendo admitido ágio ou deságio em razáo das condições de mercado vigentes à

época da integralização. A integralização deverá ser feita em moeda corrente nacional.

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

pela 83 ou mediante crédito na Conta do Patrimônio Separado.

4,12. Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidâde será comprovada por

extrato emitido pela 83 em nome dos titulares dos CRI, enquanto estiverem eletronicamente

custodiados na B3. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos

CRl, o extrato em nome dos titulares dos CRI emitido pelo escriturador dos CRI, com base

nas informações prestadas pela B3.

4.13. Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esflorços restritos, a Oferta

não será registrada junto à CVM, nos termos da lnstrução CVM n' 476109. A Oferta será

registrada na ANBIMA, nos termos do artigo l', parágrafo 1", do Código ANBIMA e das

normas estabelecidas na diretriz anexa à deliberação n'2, de 06 de outubro de 2014, do

Conselho de Regtlação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da ANBIMA,
exclusivamente para fins de informação ao banco de dados da ANBIMA.

ção e integralização dos

13

4.14. Destinacão dos Recursos. Os recursos obtidos com a subscri
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CRI serão utilizados exclusivamente pela SECURITIZADORA para o pagamento do Valor
da Emissão, observadas as Condições Precedentes e as Condições Precedentes

Complementares.

4.14.1.Os recursos obtidos em razão do recebimento do Valor da Emissão, deverão ser

destinados pela Devedora, exclusivamente, à concessão de financiamentos destinados à

aquisição, produção, expansão, desenvolvimento, construção, comercializagão.

refinanciamento e/ou reforma dos Imóveis Alvo descritos no Anexo II da Escritura de

Emissão de Debêntures.

4.14.2. A Devedora deverá prestar contas, à SECURITIZADORA e ao ÀGENTE
FIDUCIÁRIO, da destinação de recursos e seu s/r, s, devendo, a partir da Data de Emissão.

emitir semestralmente Relatório de Destinação de Recursos, na forma do Anexo VI da

Escritura de Emissão de Debêntures.

4.14.3. Os Relatórios de Destinação de Recursos deverão estar acompanhados dos

documentos comprobâtórios que demonstrem a correta destinação do Valor da Emissão.

4.14.4. O AGENTE FIDUCIÁRIO devení verificar, ao longo do prazo de duração dos CRI.

o efetivo direcionamento do Valor da Emissão, a partir dos documentos fornecidos nos termos

da Cláusula 4.14.2. e 4.14.3 acima.

4.14.5.Uma vez atingido o valor da destinação dos recursos, que será veríficado pelo

AGENTE FIDUCIÁRIO, nos termos acima, o AGENTE FIDUCIÁRIO ficará desobrigado

com relação às comprovações de que trata as cláusulas acima, exceto se em razào de

determinação de Autoridades ou atendimento à Normas for necessária qualquer comprovação

adicional.

CLAUSULA QUINTA
AMORTIZAÇÃO

CALCULO DOS JUROS REMUNERATORIOS E DA

5.1, Os Juros Remuneratórios referente aos CRI serão calculados pela seguinte fórmula:

I = VNb x (Fator de Juros - 1)
Onde

Valor uniúrio de juros acumulado no período, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento.

Valor Nominal Uniúrio ou saldo do Valor Nominal Un itririo dos CRI.
conforme o caso, desde a DaÍa da Primeira Integralização dos CRI ou
da data da última amortização ou incorporação de juros, se houver,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

14
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Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de

sobretaxa (spread), calculado com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator de JuÍos - (Fator DI x Fator Spread)

Produtório das Taxas DI, desde a Data da Primeira Integralização,

incorporação ou última Data de Pagamento dos CRI, inclusive, até a

próxima Data de Pagamento dos CRI ou data de cálculo, exclusive,

calculado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da

seguinte forma:

n

Onde

Onde:

Onde

Fator DI:

Fator Dr = f],' +rDrk)
,.- 1

N:
k:

TDIk

DIr:
Fator Spread

1

(r*4*')-
]-'

Número de Taxas DI utilizadas.

Número de ordem da Taxa DI, variando de I (um) até n.

Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais,

com anedondamento, da seguinte forma:

TDIk =

Taxa DI divulgada pela 83, com duas casas decimais.

Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com

arredondamento, conforme calculado abaixo.

rSnread \
Fator Spread = (fuo * 1,)

dut
É.

Onde:

Spread

dut:

3,0 (três inteiros).

Número de dias úteis entre a Data da Primeira Integralização, ou a última
Data de Pagamento dos CRI, inclusive, e a próxima Data de Pagamento dos
CRI ou data de cálculo, exclusive.

t)

15
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(i) o lator resultante da expressão (l+TDIà é considerado com l6 (dezesseis) casas

decimais, sem arredondamento;

(iD efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDI1), sendo que a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resultado com l6 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o

próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(iii) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do

produtório Fator DI com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(iv) o fator resultante da expressâo: F ator Dl x F ator Sprea.d deve ser considerado

com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; e

(v) para a aplicação de "DIr." será sempre considerado a Taxa DI divulgada no 5o

(quinto) Dia Útil imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo

dos Juros Remuneratórios no dia 15, a Taxa DI considerada será a publicada no dia

l0 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, ll, 12, 13 e 14 e 15 são Dias

úteis;.

5.1.1. Se na data de vencimento de quaisquer obrigações pecuniárias da Devedora não houver

divulgação da Taxa DI pela 83, será aplicada a última Taxa DI divulgada, não sendo devidas

quaisquer compensações entre a Devedora e os titulares dos CRI quando da divulgação

posterior da Taxa DI que seria aplicável.

5.1.2. Nas hipóteses de restrição de uso, ausência de publicação, suspensão do cálculo ou

extinção da Taxa DI, os titulares dos CRI concordam que a Devedora utilize, para apuração

dos valores devidos em razão dos CRI, seu substituto legal ("indice Substituto";. Na falta de

Índice Substituto, será convocada pela Emissora Assembleia Geral de titulares dos CRI para a

definição do novo índice, em comum acordo com a Devedora. Na hipótese da Devedora e os

titulares dos CRI não chegarem a um acordo, as Debêntures serão vencidas antecipadamente,

e consequentemente, os CRI serão resgatados antecipadamente.

5.2. Cálculo da Amortizacão: Amortização do saldo Valor Nominal Unitário dos CRI
ocorrerá conforme o cronograma disposto no Anexo II. O cálculo da amortização do saldo do

Valor Nominal Uniúírio dos CRI será realizado da seguinte forma:

44i = (VNb xTa.) x AMi
Onde:

AAi:

vflb:
TAi:

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

Conforme defi nido anteriormente.

i-ésima taxa de amortização, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas

decimais, nos termos consúante do Anexo II deste termo.
Amortização mínima do i-ésimo periodo, calculado com 10 casas decimais,
com arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

76
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vNb
Se: 35;31; AMi=o

vNh
Se: 35; > t; AMi: rVNh - SDitt_l

\vnn xtl.i)

Onde:

SDi: Saldo devedor no i-ésimo período, conforme valor irúormado na coluna

Saldo Devedor do Anexo II.

5.3. O atraso no pagamento de qualquer importância devida pela DEVEDORA, inclusive

na hipótese de declaração de Vencimento Antecipado, seja referente ao valor principal dos

CRI, seja referente aos encargos previstos, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, implicará

nas obrigações da DEVEDORA de pagar à SECURITIZADORA, conforme aplicável:

i) juros de mora à taxa de l% (um por cento) ao mês calculado pro raÍa temporis desde a

data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento;

ii) multa não compensatória de 2o/o (dois por cento) incidente sobre o montante do débito

apurado, incluídos os encargos acima: e

iii) na hipótese de a SECURITIZADORA vir a ser compelido a recorrer a meios

administrativos e/ou judiciais para receber o seu crédito, honorários advocatícios fixados em

l0%, (dez por cento) do valor do saldo devedor dos CRI, e despesas de cobrança, inclusive

custas, e as demais despesas, taxas, encargos e tributos decorrentes dos procedimentos para

recebimento do crédito cumprimento e execução das obrigações assumidas na presente

Operação

CLÁUSULA SEXTA -
ANTECIPADO DOS CRI

AMORTIZAÇAO EXTRAORDINARIA E RESGATE

6.1. A SECURITIZADORA deverá promover a amortização extraordinária compulsória
parcial ou o resgate antecipado obrigatório da totalidade dos CRI, sempre que houver
amortização extraordinária ou o resgate integral dos Créditos Imobiliários.

6.2. Amortização Antecipada obrigatória. Na hipótese das Fiduciantes pretenderem vender
qualquer dos lmóveis Garantia, a Devedora deverá encaminhar à SECURITIZADORA
solicitação para a liberação do gravame incidente sobre a respectiva unidade, que somente
será concedida, após a confirmação pela SECURTTIZADORA do recebimento integral do
VMD na Conta do Patrimônio Separado.

ult
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6.2.1. Na hipótese acima, caso a Razão de Garantia Alienação Fiduciária se encontre entre

166,660/o (cento e sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), inclusive, e

250% (duzentos e cinquenta por cento), exclusive, do saldo devedor dos CRI, a integralidade

dos recursos transferidos para a Conta do Patrimônio Separado referentes ao VMD serão

utilizados na amortização antecipada das Debêntures e, consequentemente, dos CRI.

6.2.2. Entretanto, caso seja verificado pela SECURITIZADORA que, na data de

determinada Solicitação de Liberação, a Razão de Garantia Alienação Fiduciária é igual ou

superior a 2507o (duzentos e cinquenta por cento) do saldo devedor dos CRI, (D 60%

(sessenta por cento) dos recursos transferidos para a Conta do Patrimônio Separado referentes

ao VMD serão utilizados na amortização antecipada das Debêntures, e, consequentemente,

dos CRI e (ii) 40% (quarenta por cento) dos recursos transferidos para a Contâ do Patrimônio

Separado referentes ao VMD serão disponibilizados à Devedora, mediante a transferência

deste valor para a Conta de Livre Movimentação, desde que a Devedora e os Garantidores

estejam adimplentes com todas as suas obrigações, pecuniárias ou não, decorrentes dos

Documentos da Operação.

6.2.3. Enquanto a Devedora e/ou os Garantidores se mantiverem inadimplentes com

qualquer das Obrigações Garantidas, 100% (cem por cento) do VMD depositado na Conta do

Patrimônio Separado será destinado a amortização antecipada das Debêntures, e

consequentemente, dos CRI.

6,2.4. As amortizações antecipadas das Debêntures, previstas acima, serão realizadas na Data

de Pagamento imediatamente posterior ao recebimento dos recursos.

6.2.5. A Remuneração e as despesas incorridas no período, e os encargos aplicáveis, se for o
caso, deverão ser pagos com recursos próprios da Devedora.

6,3, Amortização/Resgate Antecipado Facultativo. A Devedora poderá, a qualquer

momento, a partir do 6" mês (inclusive) contado da Data de Emissão das Debêntures, realizar

o resgate ou a amortização parcial das Debêntures, desde que observadas as condições

estabelecidas na Cláusula 3.3.3.6 da Escritura de Emissão de Debêntures.

6,4. Ainda, de acordo com os Documentos da Operação, são hipóteses de resgate integral

do saldo devedor dos Créditos Imobiliários, as hipóteses de Vencimento Antecipado,
previstas na Cláusula 4.1 da Escritura de Debêntures, que acarretarão o resgate antecipado dos

CRI, conforme deliberado em Assembleia Geral dos Titulares de CRI.

6.5. A amortização extraordinária dos CRI será efetuada sempre proporcionalmente ao

Valor Nominal Unitiírio, considerando os Juros Remuneratórios, permanecendo inalterado o
prazo de vigência dos CRI.

6.6. Em caso de amortização extraordinária dos CRI, a SECURITIZADORA elaborará e

18
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disponibilizará ao AGENTE FIDUCIÁRIO nova tabela de amortização dos CRI,
recalculando, se necessário, os percentuais de amortização das parcelas futuras, em

conformidade com as alterações que tiverem sido promovidas no cronogÍama de amortização

dos Créditos Imobiliários utilizados como lastro da Operação, sem a necessidade de

aprovação pela Assembleia Geral dos Titulares de CRI.

6.7. A Emissora comunicará a 83 com até 03 (três) Dias Úteis de antecedência acerca do

evento de amortização extraordinária.

6,E, Não será admitida amortização extraordinária antecipada, total ou parcial, em períodos

de congelamento de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento

extraordinário da correção das prestações em decorrência de fato previsível. A presente

vedação não se aplica às hipóteses de amortização extraordinária obrigatória.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇOES E OBRIGAÇOES DA SECURITIZADORA

7.1. A SECURITIZADORÂ neste ato declara que:

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de

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

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

deste Termo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui

previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estaruúrios necessários para tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização têm poderes

estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e,

sendo mandaúrios, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos

mandatos em pleno vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários e da CCI que os representa;

(e) não é de seu conhecimento a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o seu

direito de celebrar este Termo de Securitização;

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

(g) não há qualquer ligação entre a SECURITIZADORA e o AGENTE FIDUCúRIO
que impeça o AGENTE FIDUCúRIO de exercer plenamente suas funções;

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

(i) os Créditos Imobiliririos e, por conseguinte, a CCI não serão em qualquer hipótese

objeto de negociação ou transferência.

1,2, A SECURITIZADORA se obriga a informar todos os fatos relevantes acerca da

Emissão e da própria SECURITIZADORÁ, observados os termos da sua Política de Ato e

Fato Relevante.

7.3. A SECURITIZADORA declara, quanto aos Créditos Imobiliários, sob as penas da

lei, que:

(a) com base nas declarações prestadas pela Devedora, verificou a existência,

exigibilidade, certeza, conteúdo, exatidão, veracidade, legalidade, legitimidade, validade,

ausência de vícios e correta formalização dos Créditos Imobiliários e emissão da CCI,

declarando que os mesmos se encontram perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e

substância descritos pela SECURITIZADORÂ neste Termo de Securitização;

(b) com base nas declarações prestadas pela Devedora e pelos Garantidores na Escritura

de Emissão de Debêntures, não tem conhecimento da existência de débitos, processos

administrativos ou judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, em qualquer tribunal,

que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, esta

Emissão;

(c) com base nas declarações prestadas pela Devedora e pelos Garantidores na Escritura

de Emissão de Debêntures e nos Contratos de Alienação Fiduciária, não tem conhecimento da

existência de i) restrições urbanísticas, ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança ou ii)
existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por autoridade

govemamental, que possam vir a afetar os Imóveis Garantia;

(d) os Documentos da Emissão representam relações contratuais regularmente

constituídas, válidas e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores

indicados no presente Termo de Securitização e seus anexos;

(e) a SECURITIZADORA não oferece direito de regresso contra seu patrimônio

comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da SECURITIZADORA
quanto às obrigações da Devedora e do Patrimônio Separado; e

(f) com base no parecer legal elaborado pelo assessor legal, verificou e atestou a

legalidade e ausência de vícios da presente operação de securitização, além da veracidade,

consistência, correção e suficiência das informações prestadas neste Termo de Securitização.

7.4. A SECURITIZADORA se obriga ainda a elaborar um relatório mensal, tendo como
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data base o último dia útil de cada mês. e enviá-lo ao AGENTE FIDUCIARIO até o 25"

(vigésimo quinto) dia do mês subsequente, a partir da Data de Emissao, ratificando a

vinculação dos Créditos Imobiliários (e, por conseguinte, da CCI) aos CRI.

7.4.1. O referido relatório mensal deverá incluir:

(i) Data base de emissão do relatório;

(ii) Informações Gerais da Emissão:

Securitizadora;

Emissão e Série;

Data de Emissão e Vencimento;

Valor Nominal Unitírio dos CRI na Data de Emissão (R$); e

Juros Remuneratórios dos CRI.

(iii) Saldo devedor dos CRI

a.l )
a.2)

a.3)

a.4)

a.5)

b.l)
b.2)

b.3)

Principal;

Juros Remuneratórios: e

Valor total.

(iv) Lastro e Garantias dos CRI:

c.l) Saldo devedor total dos Créditos Imobiliários; e

c.2) Razão de Garantia Alienação Fiduciária, na forma prevista nos Contratos de Alienação

Fiduciária.

7.5. A SECURITIZADORA se obriga a fomecer aos titulares dos CRI e ao AGENTE
FIDUCIÁRIO, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento do pedido

respectivo, todas as últimas informações disponíveis relativas aos Créditos Imobiliários que

venham a ser solicitadas.

7.6. A destituição ou renúncia do AGENTE FIDUCIÁRIO e de terceiros contratados com

o fim específico e único de resguardar os interesses dos titulares dos CRI e zelar pela

arrecadação dos Créditos Imobiliários será realizada nos teÍmos (i) do presente Termo de

Securitização, em relação à contratação do AGENTE FIDUCIÁRIO, e (ii) dos respectivos
contratos de prestação de serviços, quanto aos demais prestadores de serviços. A nomeação do
novo prestador ficará condicionada à aprovação prévia dos titulares dos CRI, observados os
quóruns previstos na Cláusula Quatorze desse Termo de Securitização, exceto na hipótese de

destituição ou renúncia de prestadores de serviços contratados pela SECURITIZADORA
para a realização de serviços intemos, cotidianos e inerentes às atividades da
SECURITIZADORA, desde que tais substituições não impliquem em alteração ou
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majoração dos custos vinculados à Operação

7.7. A SECURITIZADORÂ se obriga desde já a informar e enviar todos os dados

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

CVM n"583/16, que venham a ser solicitados pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, os quais

deverão ser devidamente encamiúados pela SECURITIZADORA em até 30 (trintâ) dias

antes do encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do

grupo socieúrio da SECURITIZADORA deverá conter, inclusive, controladores,

controladas, controle comum, coligadas, e integrantes de bloco de controle, no encerramento

de cada exercício social.

7,8. A SECURITIZADORA se compromete a notificar imediatamente o AGENTE
FIDUCIÁRIO caso tenha conhecimento de que quaisquer das declarações prestadas no

presente Termo de Securitização tenham se tomado total ou parcialmente inverídicas,

incompletas ou incorretas.

7.9. A SECURITIZADORA será responsável pela guarda de 01 (uma) uma via original

dos Documentos da Operação.

7.10. A ocorrência de quaisquer hipóteses de Vencimento Antecipado deverá ser

comunicada pela SECURITIZADORA ao AGENTE FIDUCIÁRIO, em até 0l (um) Dia

Útil da data de seu conhecimento.

CLÁUSULA OITAVA - GARÂNTIAS

8.1. A Operação conta com as seguintes garantias descritas nessa Cláusula Oitava, nos

termos previstos nos Documentos da Operação, inclusive neste Termo de Securitização.

8.2. Regime Fiduciário. A SECURITIZADORA institui, neste Termo de Securitização,

regime fiduciário, com a constituição do Patrimônio Separado, destinado exclusivamente à

liquidação dos CRI a que estiverem afetados. lntegram o referido Patrimônio Separado (i) os

Créditos Imobiliários originados das Debêntures e representados pela CCI, incluindo seus

acessórios; (ii) a Alienação Fiduciária; bem como (iii) todas as demais garantias que venham
a ser constituídas no âmbito da presente Operação.

8.3. Alienação Fiduciária. Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas as

Fiduciantes, por meio dos Contratros de Alienação Fiduciária, constituíram, em favor da
SECURJTIZADORA, a alienação fiduciária sobre os Imóveis Garantia. A soma do valor de
mercado total dos Imóveis Garantia deverá, até a integral liquidação dos CRI, representar, no
mínimo, a Razão de Garantia Alienação Fiduciária.
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E.3.1. A Alienação Fiduciária de Imóveis deverá ser mantida válida e em vigor até o efetivo
cumprimento das Obrigações Garantidas.

E.3.2. Até o fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, as Fiduciantes se

comprometeram a manter alienados fiduciariamente Imóveis Garantia suficientes para que o

valor de mercado dos Imóveis Garantia seja superior ou equivalente a Razão de Garantia

Alienação Fiduciária. Caso seja verificado o desenquadramento da Razão de Garantia

Alienação Fiduciária, as Fiduciantes deverão reforçar a referida garantia fiduciária mediante a

alienação fiduciríria, em favor da SECURITIZADORA, de outros bens imóveis.

8.3.3. Verificado o vencimento final sem que as Obrigações Garantidas tenham sido

devidamente quitadas ou o vencimento antecipado dos CRI, fica a SECURITIZADORA,
autorizada a dar início ao procedimento de excussão das Garantias.

8.4. Fiança. Nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, os Fiadores se

comprometeram, em caráter irrevogável e irretratável, na qualidade de fiadores e principais

pagadores da Devedora, a garantir solidariamente o pagamento integral das Obrigações

Garantidas, renunciando aos beneficios previstos nos artigos 827,829,834, 835, 837 e 838 do

Código Civil Brasileiro, e artigo 794 do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA NoNA - AUTORIZAÇÃO PARA A RI,ALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

9.1. A Emissora encontra-se devidamente autorizada a realizar a presente Emissão, nos

termos do seu estatuto social.

CLAUSULA DEZ- ORDEM DE PAGAMENTOS

10.1. Os pagamentos mensais das obrigações do Patrimônio Separado deverão obedecer à

cascata de pagamentos abaixo, de forma que cada item somente seja pago caso haja recursos

disponíveis do Patrimônio Separado após o cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento das Despesas do Patrimônio Separado, conforme o disposto na Cláusula

Quinze abaixo e nos demais Documentos da Operação;

(b) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos CRI;

(c) Amortização dos CRI e encargos moratórios eventualmente incorridos; e

(d) Amonização Extraordinária, se houver
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10.2. Caso a SECURITIZADORA verifique 03 (três) Dias Uteis antes da Data de

Pagamento das Debêntures correspondente (ou à data de pagamento de outra Obrigação

Garantida) a inexistência de recursos suficientes para o pagâmento da obrigação, a

SECURITIZÀDORA deverá comunicar a Devedora e/ou os Fiadores no mesmo dia da

verificação de tal evento de insuficiência de recursos, por qualquer meio escrito e com aviso

de recebimento, incluindo carta ou e-mail, para que a Devedora e/ou os Fiadores

disponibilizem os recursos faltantes na Conta do Patrimônio Separado, no prazo de até 02

(dois) Dias Úteis, contados a partir do recebimento da referida notificação.

CLÁUSULA oNZE - REGIME FIDUCIÁRIO E PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Na forma do artigo 9' da Lei n' 9.514197, a SECURITIZADORÂ institui Regime

Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários (e todos os seus acessórios, inclusive suas garantias)

vinculados ao presente Termo de Securitização, constituindo referidos Créditos lmobiliários
representados pela CCI, o lastro necessário e exclusivo para a emissão dos CRl.

11.1.1. O Regime Fiduciário, instituído pela SECURITIZADORÂ por meio deste Termo de

Securitização, será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, paúgraio

único, da Lei n" 10.931/04, conforme consta da minuta do Anexo III do presente instrumento.

I1.2. Os Créditos lmobiliários e todos os seus acessórios e a CCI que os representa, inclusive

suas garantias, sob Regime Fiduciário, vinculados ao presente Termo de Securitização

permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da SECURITIZADORA até

que se complete a amortizâção final dos CRI.

11.3. Na forma do artigo I I da Lei n" 9.514/97, os Créditos Imobiliários, a CCI e as Garantias

estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da SECURITIZÀDORA, não se

prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da

SECTIRITIZADORA, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações

inerentes aos CRI.

11.4. A SECURITIZADORA administrará o Patrimônio Separado, promovendo as

diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de

pagamentos das parcelas de amortização do principa[, juros remuneratórios e demais encargos

acessórios.

11.5. A SECURITIZÂDORA não será responsabilizada por eventual insuficiência do
Patrimônio Separado e somente responderá, com seu patrimônio, por prejuízos ou por
insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição
legal ou regulamentar; por comprovada negligência ou administração temerária ou, ainda, por
desvio da finalidade do mesmo, conforme previsto no artigo 12, parágrafo único da Lei
n" 9.514197.
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11.6. Na hipótese de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, a

SECURITIZADORA, deverá convocar Assembleia dos Titulares dos CRI para deliberar

sobre as normas de administração ou liquidação do Pahimônio Separado.

11.7. Nas hipóteses descritas nas Cláusulas I 1.5 e 11.6 acima, a Assembleia dos Titulares

dos CRI estará legitimada a adotar qualquer medida peÍinente à administração ou liquidação

do Patrimônio Separado, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para

outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, a forma de liquidação do patrimônio

e a nomeação do liquidante.

11,8, Todos os recursos geridos pela SECURITIZADORA em razão d,a emissão dos CRI

serão mantidos na Conta do Patrimônio Separado.

11.E.1, Os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado, que integram o Patrimônio

Separado, serão aplicados pela SECURITIZADORA, na qualidade de administradora da

Conta do Patrimônio Separado, nos Investimentos Permitidos.

11,t,2. A SECURITIZADORÂ, e/ou seus respectivos diretores, empregados ou agentes não

terão qualquer responsabilidade com relação a quaisquer prejuízos, reinvindicações,

demandas, danos, tributos ou despesas, resultantes do investimento, reinvestimento ou

liquidação dos investimentos acima mencionados, inclusive, entre outros, qualquer

responsabilidade por quaisquer demoras no investimento, reinvestimento ou liquidação dos

referidos investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas demoras.

CLAUSULA DOZE - AGENTE FIDUCIAR]O

12.1. A SECURITIZADORA nomeia e constitui o AGENTE FIDUCIÁRIO, para

desempenhar esta função na Emissão. O AGENTE FIDUCIÁRIO neste ato, aceita a

nomeação para, nos termos da lei e do presente Termo de Securitização, representar perante a

SECURITIZADORÁ. os interesses da comunhão dos Titulares de CRI.

12.2. O AGENTE FIDUCIARIO declara que:

a) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e

atribuições previstâs na legislação específica e neste Termo de Securitização;

b) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas suas cláusulas e condições;

c) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir suas

obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários para tanto;
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d) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas obrigações aqut

previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo ÂGENTE
FIDUCIÁRIO;

e) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Ler

das Sociedades por Ações para exercer a função que lhe é conferida;

f) não se encontra em nenhuma situação de conflito de interesses;

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

i) na presente data atua como AGENTE FIDUCIÂRIO nas emissões de titulos ou

valores mobiliários descritas no ANEXO V deste Termo.

12.3. O AGENTE FIDUCIÁRIO exercerá suas funções a partir da data de assinahrra deste

Termo de Securitização, devendo perrnanecer no exercício de suas funções até a Data de

Vencimento dos CRI ou até sua efetiva substituição, ou ainda, enquanto estiver atuando na

cobrança de inadimplências não sanadas, remuneração esta que será calculada e devida

proporcionalmente aos meses de atuação do AGENTE FIDUCIÁRIO.

12.4. São obrigações do AGENTE FIDUCIARIO:

a)

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

b) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício da

função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na

administração de seus próprios bens;

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

qualquer outra modalidade de inaptidão e rcalizar a imediata convocação da assembleia para

deliberar sobre sua substiruiçãol

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

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

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

demais documentos da emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões,

falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

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

aditamentos, sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da
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SECURITIZADORA, as medidas eventualmente previstas em lei;

g) acompanhar a prescação das informações periódicas pela SECURITIZADORA e

alertar os Titulares dos CRI, em seu relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que

tenha conhecimento;

h) acompanhar a atuagão da SECURITIZADORA na administração do patrimônio

separado por meio das informações divulgadas pela companhia sobre o assunto;

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

condições dos CRI;

j) verificar a regularidade da constituição das garantias reais, flutuantes e fidejussórias,

bem como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e

exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização;

k) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua

opinião a respeito do assunto de forma justificada;

l) intimar, conforme o caso, a SECURITIZADORA, os Garantidores a reforçarem as

garantias dadas, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

m) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões

atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das

Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública, da localidade onde se situe o bem dado

em garantia ou o domicílio ou a sede da Devedora ou dos Garantidores, conforme o caso;

n) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da SECURITIZADORA ou

do Patrimônio Separado;

o) convocar, quando necessário, a Assembleia dos Titulares dos CRI, na forma prevista

neste Termo de Securitização;

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

lhe forem solicitadas;

q) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e de seus endereços;

r) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes neste Termo de Securitização,
especialmente aquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e

s) comunicar aos Titulares dos CRI qualquer inadimplemento, pela

SECURITIZADORA ou pela Devedora de obrigações financeiras assumidas no Termo de
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Securitização ou em outros Documentos da Emissão, incluindo as obrigações relativas a

garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e

que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela SECURITIZÂDORA e/ou

DEVEDORA indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as providências que

pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo de 7 (sete) Dias Úteis após a sua

ciência a respeito do inadimplemento; e.

t) adicionalmente, em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE N" 02119, o AGENTE
FIDUCIÁRIO poderá, às expensas da Devedora, contratar terceiro especializado para avaliar

ou reavaliar, ou ainda revisar o laudo apresentado dos Imóveis Garantia.

12.4.1. Anualmente, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social, o AGENTE
FIDUCIÁRIO deve divulgar em sua página na rede mundial de computadores, relatório

anual descrevendo, os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos aos CRl.
contendo informações sobre:

a) cumprimento pela SECURITIZADORA das suas obrigações de prestação de

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

b) alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes pâra os

Titulares dos CRI:

c) comen!ários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura da emissão

relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI;

d) quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em Circulação e saldo

resgatado/amortizado no período;

e) repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no período;

f) constituição, saldo e aplicações de fundo de reserva ou fundo de liquidez da emissão,

se houven

g) destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informações
prestadas pela SECURITIZADORA;

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

i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela SECURITIZADORÂ, Devedor ou

Garantidores nos Documentos da Emissão e neste Terno de Securitização;

j) manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

k) existência de outras emissões de CRI feitas pela SECURITIZADORA em que tenha
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atuado no mesmo exercício como AGENTE FIDUCIÁRIO. indicando o valor da emissão e

quantidade de valores mobiliários emitidos, espécie e garantias envolvidas, prazo de

vencimento e taxa de juros, inadimplemento financeiro no período e sua declaração sobre a

não existência de situação de conflito de interesses que o impeça de continuar a exercer a
função de AGENTE FIDUCIÁRIO.

12.5. Pelo exercício de suas atribuições na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO dos CRI,

o AGENTE FIDUCIARIO receberá a seguinte remuneração (' 'Remuneraaãq do Agente

Fiduciário"):
(i) parcela única no valor de R$ 3.500,00 (três mil, e quinhentos reais) equivalente a parcela

de implantação, devida até o 5'(quinto) Dia Útil a contar da data da primeira integralização

dos CRll

(ii) parcelas anuais de R$18.000,00 (dezoito mil reais) cada, devida durante o período de

vigência dos CRI e mesmo após o vencimento dos CRI, caso o AGENTE FIDUCIÁRIO
ainda esteja em atuação. de sendo a primeira parcela devida até o 5'(quinto) Dia Útil a contar

da data da primeira integralização dos CRI, e as demais na mesma data dos anos

subsequentes, até o resgate total dos CRI; e

(iii) pela verificação da destinação dos recursos, será devido o valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) a cada trimestre a partir da primeira verificação, até a uÍilizaçío total dos recursos

oriundos das Debêntures, a ser paga até o 5" (quinto) Dia Útil contado da data da primeira

verificação e as demais nas periodicidades de verificações seguintes caso sejam necessárias;

12.5.1. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da SECURITIZADORA, ou

de reestruturação das condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões ou

conferências telefônicas, antes ou depois da Emissão, bem como atendimento à solicitações

extraordinárias, serão devidas ao AGENTE FIDUCIÁRIO, adicionalmente, o valor de

RS550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais fatos,

incluindo, mas não se limitando, à (i) comenLírios aos documentos da emissão durante a

estruturação da mesma, caso a operação não veúa se efetivar; (ii) execução de Garantias, (iii)
participação em reuniões internas ou extemas ao escritório do AGENTE FIDUCI/íRIO,
formais ou virtuais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI ou demais partes da

Emissão; (iv) análise a eventuais aditamentos aos Documentos da Operação; e (v)
implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias

corridos após comprovação da entrega, pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, de "relatório de

horas". Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos relacionados a

alteração (i) das Garantias, (ii) fluxo e prazos de pagamento e remuneração; (iii) condições
relacionadas ao vencimento antecipado, resgate antecipado, precificação do lastro e do CRI;
(iv) de assembleias gerais presenciais ou virtuais e aditamentos aos Documentos da Operação.

Os eventos relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos CRI.

12.5.1.1. No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários ou da SECURITIZADORA
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com relação às suas obrigações assumidas neste Termo 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 pelos investidores. Tais despesas incluem os gastos com honorários advocatícios,

inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e [axas judiciárias de ações propostâs

pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, desde que relacionadas à solução da inadimplência, enquanto

representante dos Investidores. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes

da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos titulares dos CRI, bem

como a remuneração e as despesas reembolsáveis do AGENTE FIDUCIÁRIO, na hipótese

de a Devedora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um

período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o AGENTB, FIDUCúRIO solicitar
garantia dos titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbência.

12.5.2. A Remuneração do AGENTE FIDUCIARIO será devida mesmo após a data de

vencimento dos CRI, caso o AGENTE FIDUCIÁRIO ainda esteja exercendo atividades

inerentes a sua função em relação à Emissão.

12.5.3. As parcelas da Remuneração do AGENTE FIDUCIÁRIO serão atualizadas pelo

IGP-M/FGV ou na sua falta, pelo mesmo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do

primeiro pagamento até as datas de pagamento de cada parcela, calculadas pro rata die, se

necessário.

12.6. A Remuneração do AGENTE FIDUCIÁRIO 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 CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI.

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 alimentaçào de seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria

e/ou fiscalização, contatos telefônicos e/ou conference call, assessoria legal ao AGENTE
FIDUCIÁRIO, bem como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos

de quitação e acompanhamento da Alienação Fiduciárias de Imóveis, necessárias ao exercício

da função do AGENTE FIDUCIÁRIO, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado,

observando-se que a SECURITIZADORA será, sempre que possível, comunicada sobre tais

despesas, previamente e por escrito.

12.6.1. A Remuneração do AGENTE FIDUCIARIO será acrescida dos seguintes impostos:

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

Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financimento da Seguridade Social) IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte), CSLL (Contribuigão Social sobre Lucro Líquido) e

quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a Remuneração do AGENTE
FIDUCIÁRIO nas alíquotas vigentes nas respectivas datas de cada pagamento.
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12.6,2. O pagamento das despesas acima referidas será realizado mediante pagamento das

respectivas faturas apresentadas pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, acompanhadas da cópia dos

comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do AGENTE
FIDUCIÁRIO, após, sempre que possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela

SECURITIZADORÂ na qualidade de administradora do Patrimônio Separado, ou, na

insuficiência deste, pelos investidores.

12.6.3. As remunerações referidas nas cláusulas acima serão atualizadas pela variação

acumulada do IGP-M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do

primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se

necessário.

12.7. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas nas

cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2% (dois por cento)

sobre o valor do débito, bem como ajuros moratórios de l% (um por cento) ao mês, calculado

pro rata temporis, desde a data da mora até a dat^ de seu efetivo pagamento, ficando o valor
do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a

data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

12.8. A Devedora ou SECURITIZADORA, conforme o caso, ressarcirá, às expensas do

Patrimônio Separado, o AGENTE FIDUCIÁRIO de todas as despesas com publicidade,

publicações, envio de documentos, transportes, alimentação, viagens e estadias, desde que

tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI

ou para realizar seus créditos. O ressarcimento a que se refere esta Cláusula será efetuado em

até l0 (dez) Dias Úteis após a entrega à SECURITIZADORA dos documentos

comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.

12.9. O AGENTE FIDUCúRIO poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento

temporário, renúncia, intervenção, liquidação extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso

de vacância, no prazo de 30 (rinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos,

mediante a deliberação da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, para que seja eleito o novo
AGENTE FIDUCIÁRIO.

12.9.1. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

(a) pelo voto de dois terços dos Titulares de CRI; ou

(b) por deliberação em Assembleia Geral dos Titulares de CRI, na hipótese de

descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitização.

12.9.2. A assembleia destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo
AGENTE FIDUCIÁRIO a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares dos
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valores mobiliários que representem l0%o (dez por cento), no mínimo. dos CRI em circulação.

12.10. O AGENTE FIDUCIARIO eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,

atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de

Securitização.

l2.ll, A substituição do AGENTE FIDUCIARIO em caráter permanente deve ser objeto de

aditamento ao presente Termo de Securitização.

l2.ll.l. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7

(sete) Dias Úteis, contados do registro do aditamento deste Termo de Securitização na

Instituição Custodiante.

12.12. O substituto do AGENTE FIDUCIARIO receberá uma remuneração pelo

desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei, que não poderá

ser superior à remuneração do AGENTE FIDUCIÁRIO conforme estabelecida nesta

Cláusula.

CLÁUSULA TREZE - LIQUIDAÇÁO Do PATRIMôNIO SEPARADO

13.1. Caso seja verificada a insolvência da SECURITIZADORA,
FIDUCIÁRIO assumirá imediata e transitoriamente a administração

Separado.

o AGENTE
do Patrimônio

13.1.1. Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração pelo AGENTE
FIDUCI/IRIO do Patrimônio Separado, o AGENTE FIDUCIÁRIO deveá convocar uma

Assembleia dos Titulares dos CRI.

13.2. A Assembleia dos Titulares dos CRI referida no item anterior deverá deliberar sobre

uma das seguintes opções referentes ao Patrimônio Separado:

(a) liquidação do Patrimônio Separado; ou

(b) transferência do Patrimônio Separado para uma outra companhia securitizadora de

créditos imobiliários.

13.3. A deliberação pela declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser

tomada pelos Titulares de CRI em Circulação que representem no mínimo,50% (cinquenta

por cento) dos presentes em Assembleia dos Titulares dos CRI convocada para tal fim.

13.4. Aprovada a liquidação do Patrimônio Separado, a mesma será realizada mediante
transferência dos créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado e todos os demais
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bens e direitos que o compõem ao AGENTE FIDUCIARIO (ou à instituição administradora
que vier a ser nomeada pelos titulares de CRI), na qualidade de representante dos titulares de

CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da SECURITIZADORA decorrente

dos CRI.

CLAUSULA QUATORZE - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DOS CRI

14.1. Os titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, a fim de

deliberar sobre matéria de seu interesse ("Assembleia dos Titulares dos CRI").

14.2. A assembleia poderá ser convocada pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, pela

SECURITIZADORÂ, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, llVio (dez por

cento) dos CRI em Circulação ou, ainda, pela CVM.

14.2.1. Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei no 9.514/97, bem

como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, de n' 6.40411976, a respeito das

assembleias de debenturistas.

14.3, A primeira convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante

edital publicado por 03 (três) vezes em jornal de grande circulação utilizado pela

SECURITIZADORA para suas publicações socie!árias, com a antecedência de 20 (vinte)

dias, no mínimo, da data marcada para a sua realizaçáo.

14.4. Não se instalando a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI em primeira convocação,

será publicado novo edital, de segunda convocação, com antecedência mínima de 08 (oito)

dias da realização da nova assembleia.

14.5. A Assembleia dos Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a

presençâ de Titulares dos CRt que representem, pelo menos,2i3 (dois terços) dos CRI em

Circulação e, em segunda convocação. com qualquer número de presentes.

14.6. A presidência da Assembleia caberá ao Tihrlar de CRI eleito pelos demais ou àquele que

for designado pela CVM.

14.7. Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias, sendo que cada

voto será proporcional ao valor que cada CRI representa em relação à totalidade dos CRI em

Circulação. Admite-se a constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não, com poderes

específicos para a tomada das decisões objeto da ordem do dia de cada assembleia.

14.E. Será facultada a presença dos representantes legais da SECURITIZADORA em

Assembleia, salvo quando seu comparecimento for solicitado para a prestação de quaisquer

esclarecimentos aos Titulares de CRI, ou nas hipóteses em que ela própria promover a
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convocação dos Titulares dos CRI, quando então o comparecimento da

SECURITIZADORA será obrigatório.

14.9. O AGENTE FIDUCIÁRIO deverá comparecer a todas as Assembleias dos Titulares

dos CRI e prestar as informações que lhe forem solicitadas.

f4.f0. A SECURITIZADORA e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes

da Devedora ou quaisquer terceiros para participar da Assembleia dos Titulares dos CRI,

sempre que a presença de qualquer dessas pessoas seja relevante para a deliberação da ordem

do dia.

l4.ll. Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na lei,

todas as deliberações serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de

aprovação equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais I (um) dos Titulares do CRI
presentes na referida Assembleia dos Titulares dos CRI, observado o disposto nos itens

abaixo.

l4.ll.l. Na ocorrência de qualquer evento de Vencimento Antecipado, descritos na Cláusula

4.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, a SECURITIZADORA convocará, em *é 2

(dois) dias úteis contados da data em que tomar conhecimento do respectivo evento, uma

Assembleia dos Titulares dos CRI para que seja deliberada a orientação da manifestação da

SECURITIZADORA em relação a tal evento.

14.11.2. Caso os Titulares dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) dos CRI em

Circulação votem por orientar a SECURITIZADORA a manifestar-se contrariamente ao

vencimento antecipado das Debêntures, a SECURITIZADORA deverá assim manifestar-se.

Caso contrário ou caso não haja instalação da Assembleia, em primeira e em segunda

convocação, por qualquer motivo, o vencimento antecipado das Debêntures deverá ser

declarado pela SECURITIZADORA.

14,11,3, Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na [ei,

as propostas de alterações e de renúncias em relação: (i) às datas de pagamento ao..|u.o,
remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amortização de principal; (ii) à forma de

cálculo da evolução financeira dos CRl, dos Juros Remuneratórios dos CRI, da Amortização
de Principal e do Valor Nominal Uniúrio; (iii) aos Juros Remuneratórios dos CRI; (iv) ao

prazo de amortização e vencimento dos CRI; (v) liquidação do Patrimônio Separado; (vi) aos

Créditos Imobiliários, representados pelas CCI; (vii) à amortização extraordinária
compulsória e resgate antecipado dos CRI; (viii) às alterações aos termos e condições das

Garantias; (ix) aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias de Titulares de

CRI; e/ou (x) à Ordem de Pagamentos estabelecida na Cláusula l0.l do presente Termo de

Securitização, deverão ser aprovadas em primeira convocação ou em qualquer convocação
subsequente da Assembleia de Titulares dos CRI por Titulares de CRI que representem, 500%

(cinquenta por cento) dos CRI em Circulação.
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14.12. Para efeito de cálculo de quaisquer dos quoruns de instalação ou de deliberação da

Assembleia dos Titulares dos CRI, serão excluídos os CRI que a SECURITIZADORA, a

Devedora e/ou os Garantidores possuirem em tesouraria. ou que sejam de propriedade de seus

controladores ou de qualquer de suas controladas, bem como dos respectivos diretores ou

conselheiros e respectivos cônjuges, ou que sejam detidos por qualquer pessoa que esteja em

situação de confl ito de interesses. Os votos em branco também deverão ser excluídos da base

de cálculo do quorum de deliberação da assembleia.

14.13. Os Titulares dos CRI reconhecem que as decisões tomadas em assembleia são válidas e

eficazes, conforme procedimentos descritos acima, comprometendo-se, ainda, a cumprir

fielmente a todas e quaisquer decisões deliberadas pela assembleia.

14.14. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitização,

será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que

comparecem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os

quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

CLÁUSULA QTJINZE - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARÂDO

15.1. São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a) as despesas recorrentes com a gestão dos CRI, cobrança, realização, administração,

custódia, e liquidação dos Créditos Imobiliários e do Patrimônio Separado, inclusive

aquelasreferentes à sua transferência para outra companhia securitizadora de créditos

imobiliários;

(b) as despesas recorÍentes com a SECURITIZADORA (ou outra companhia

securitizadora que venha a substituí-la), instituição custodiante das CCI, AGENTE
FIDUCIÁRIO, instituição financeira responsável pela escrituração dos CRI, na hipótese de

inadimplemento pela Devedora, e, desde que previamente aprovadas pelos titulares dos CRI;

(c) as despesas com procedimentos legais (incluindo sucumbência) e registros perante os

oficios de registros competentes, incorridas para resguardar os interesses dos titulares dos CRI

e realizaçío dos Créditos Imobiliários e/ou das Garantias integrantes do Patrimônio Separado,

que deverão ser previamente aprovadas pelos titulares dos CRI;

(d) os custos e despesas relativas à execução das garantias dos Créditos Imobiliários
incluindo mas não se limitando aos honorários advocatícios, à comissões de leiloeiros e

Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, na consolidação de propriedade;

(e) retificação do registro da CCI e dos CRI na 83 e custos inerentes ao registro dos
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Creditos Imobiliários e/ou das Garantias perante os cartórios competentes, quando necessáriol

(0 as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, despesas

com contatos telefônicos e conference cal/s, necessárias ao exercício da função de AGENTE
FIDUCIÁRIO, durante ou após a prestação dos serviços, desde que em razão dessa prestação

de serviços.

(g) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados e/ou

majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou

reconhecida, de maneira a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da

tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e suas garantias; e

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

arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas,

danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou comprovada

culpa por parte da SECURITIZADORA ou de seus administradores, empregados,

consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial final proferida
pelo juízo competente; ou (ii) sejam de responsabilidade da Devedora ou que puderem ser a

ela atribuídos como de sua responsabilidade.

15.2. Considerando-se que a responsabilidade da SECURITIZADORA se limita ao

Patrimônio Separado, nos termos da Lei n" 9.514197, caso o Patrimônio Separado perrnaneça

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas acima, tais despesas serão suportadas

pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles.

15.3. São de responsabilidade dos Titulares dos CRI:

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

na descrição da Cláusula l5.l acimal

(b) todos os custos e despesas inconidos para salvaguardar os direitos individuais dos

Titulares dos CRI e que, portanto, não guardem relação com os interesses coletivos dos

investidores e do Patrimônio Separado; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo mas não se

limitando àqueles mencionados nesta Cláusula Quinze.

15.4. No caso de destituição da SECURITIZADORA nas condições previstas neste Termo

de Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou

extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e Prerrogativas dos Titulares dos CRI

deverão ser previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI.
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CLÁUSULA DEZESSEIS - REMUNERAÇÃo DA SECURITIZADORA

16,1, Será devido à Emissora pelas atividades de administração do patrimônio separado, os

seguintes valores: (i) R$ 70.000,00 (setenta mil reais) devidos na data da primeira
integralização dos CRI; e 3.000,00 (três mil reais) mensais, sendo o primeiro pagamento

devido na data da primeira integralização dos CRI e os demais nas mesmas datas dos meses

seguintes.

16.2. As parcelas mensais referidas na Cláusula l6.l acima serão atualizadas pelo IGP-

M/FGV, a partir da Data de Emissão, até as datas de pagamento de cada parcela, calculadas
pro rala die se necessário.

16.3. As parcelas indicadas acima ficarão sujeitas a multa moratória de 2Yo (dois inteiros por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros de mora de l% (um inteiro por cento) ao

mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito à atualização monetária pelo IGP-M/IGV,
incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro ralo
temporis.

f6.4, A remuneração indicada na Cláusula l6.l será acrescida dos seguintes impostos: ISS

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

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

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido)
e quaisquer outros impostos que veúam a incidir diretamente sobre a remuneração da

SECURITIZADORA, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

CLAUSULA DEZESSETE - TRATAMENTO TRIBUTARIO

17.1. Serão de responsabilidade dos Titulares de CRI todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as

informações contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar

seus próprios consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titulares de

CRI:

(i) Imposlo sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a

certificados de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa. A partir

de 0l de janeiro de 2005, nos termos do artigo l" da Lei n" 11.033104, a tributação de

rendimentos destes títulos foi alterada, sendo estâbelecidas alíquotas regressivas diversas em

Íazão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos

recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de (i) 22,5% (vinte e dois e

meio por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 (cento e
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oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo

de I 8l (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) I 7,5% (dezessete e

meio por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) l5% (quinze por cento) quando os

investimentos forem realizados com prazo superior a 721 (setecentos e vinte e um) dias. Estes

prazos de aplicação são contados da datâ em que o investidor efetuou o investimento, até a

data do resgate (aÍigo I " da Lei n' I I .033/04 e artigo 65 da Lei n" 8.981 /95).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua

qualificação como pessoa fisica, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora

de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários,
sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho

de capital na alienação ou cessão, detidos por investidores pessoas fisicas a partir de 0l de
janeiro de 2005, fica isenta do imposto sobre a renda (na fonte e na declaração de ajuste

anual) independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital

estarão sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a investidores pessoa fisica ou pessoa

jurídica, no que s€ refere à tributação de ganhos de capital.

Os Investidores Profissionais como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus

ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é

compensável. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde

que declarem sua condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à

tributação pelo IRRF a qualquer tempo, inclusive retroativâment€, uma vez que a Lei no

9.532197, em seu artigo 12, parâgrafo lo, estabelece que a imunidade não abrange os

rendimentos auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este

dispositivo legal estri suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela

Confederação Nacional da Saúde.

O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou

real é considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em

cada período de apuração.

A partir de 0l de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de

recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de beneficios de entidade de

previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada

Individual - FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,

haverá dispensa de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários

realizada por instituições Íinanceiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de
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previdência complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas

técnicas e fundos), sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores

mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do
pagamento do imposto.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como

regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos

pelos residentes no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos

rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o

País, de acordo com as nornas do Conselho Monetário Nacional, Resolução CMN n'4373.
Nesta hipótese, os rendimentos e ganhos auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos

à incidência do imposto de renda, à alíquota de 15% (quinze por cento). Em relação aos

investimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota

inferior a 20%o (vinte por cento), ou ainda que oponha sigilo relativo à composição socieúria
de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, em qualquer situação há incidência do imposto de

renda à alíquota de 25oÁ (ttinte e cinco por cento).

(ii) IoF:

As liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro. para ingresso e

retorno de recursos no e do País destinados à aplicação em certificados de recebíveis

imobiliários, estão sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota zero. No entanto, a alíquota do

IOF/Câmbio pode ser alterada a qualquer momento pela Presidência da República, até o
miíximo de 25o/o (vinte e cinco por cento).

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos,
com alíquota máxima de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), cujo fato gerador será

a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores

mobiliários. Regra geral, para as operações cujo resgate, cessão ou repactuação ocoÍra após o

período de 30 (trinta) dias contados da data de sua aquisição, haverá isenção do IOF/Títulos.

Entretanto, em caso de resgate, cessão ou repactuação de certificados de recebíveis

imobiliários em prazo inferior a 30 (trinta) dias, o IOF/Títulos incide à alíquota de l% (um

inteiro 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 alíquota do IOF/Títulos pode ser aumentada para aÍé l,5oÁ (um inteiro e cinco décimos por

cento) ao dia, por meio de decreto presidencial.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na 83,

a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou

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

próprio sistema.

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não
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possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas

respectivas contas pela SECURITIZADORA, cabendo às instituições financeiras titulares
das referidas contas a retenção do e o recolhimento do IRRI.

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos

investidores e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente

ao decêndio de ocorrência do referido pagamento.

(iii) Contribuiçdo ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da
S e guri dade Soc ial-C O F INS

A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor total das receitas auferidas no mês

das pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas

auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil
adotada para tais receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei
n' 10.637102, desde 0l de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 1,657o (um inteiro
e sessenta e cinco centésimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser

compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas

jurídicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteração da sistemática da tributação da

COFINS, pois de acordo com a Medida Provisória n' 135, convertida na Lei n" 10.833/03,

desde 0l de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada para 7,6%o (sete inteiros e seis

décimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos

decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis

imobiliários aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui
receita financeira. Para os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas

financeiras auferidas estão sujeitâs à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos

termos do Decreto no 5.442105, até 30 dejunho de 2015. A partir de l'dejulho de 2015, entra

em vigor o Decreto 8.426 de l" de abril de 2015, que revogou o Decreto n" 5.442105, ficando
restabelecidas paÍa 0,65yo, em relação ao PIS e 4%o, para a COFINS as alíquotas incidentes

sobre as receitas financeiras auferidas pelas Pessoas Jurídicas sujeitas ou parcialmente sujeitas

ao regime de apuração não-cumulativa, de tais contribuições.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração

conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui

receita financeira, porém, não estjio sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a

revogação do parágrafo l" do artigo 3" da Lei n'9.718/98 pela Lei no 11.941109, revogado em

decorrência da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo

plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.
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E 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 titulo de pagamento dos juros dos

certificados de recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas,

estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da

legislação aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas fisicas não há qualquer incidência

dos referidos tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o 25" (vigésimo

quinto) dia do mês subsequente ao de recebimento da referida receita pelo Investidor em

geral, ou até o 20'(vigésimo) dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e

entidades assemelhadas.

Sem prejuízo do disposto acima, caso os CRI atendam ao disposto na Lei no l2.43llll,ficará
reduzida a zero a alíquota:

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

"a" do parágrafo 2' do artigo 8l da Lei no 8.981/95, produzidos pelos certificados de

recebíveis imobiliários, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário

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

alíquota máxima inferior a 20%(vinte por cento), e

(b) do IOF/Câmbio.

CLÁUSULA DEZOITO - PUBLICIDADE

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

de publicação de Ato e Fato Relevante da SECURITIZADORA.

CLÁUSULA DEZENOVE - DISPOSIÇÔES GERAIS

19.1, Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de

Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou remédio que caiba ao AGENTE FIDUCIÁRIO e/ou aos titulares dos

CRI em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da SECURITIZADORA,
prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos

mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação

de quaisquer outras obrigações assumidas pela SECURITIZADORA ou precedente no
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tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

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

19,3, Todas as alterações do presente Termo de Securitização, somente serão válidas se

realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares dos CRI, observados o

quórum previsto neste Termo de Securitização, e (ii) pela SECURITIZADORA.

19.3.1. A SECURITIZADORA e AGENTE FIDUCIÁRIO concordam que o presente

Termo de Securitização, assim como os demais Documentos da Emissão poderão ser

alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Titulares do CRI, sempre que e

somente (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a

exigências de adequação â norrnas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA,
B3 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro,

de digitação ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da ahralização dos dados cadastrais da

SECURITIZADORA e do AGENTE FIDUCIÁRIO, tais como alteração na razão social,

endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para

os Titulares do CRI.

19,4. Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitização venha a ser julgada

ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se a SECURITIZADORA e o AGENTE FIDUCI;(RIO, em

boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o

mesmo efeito.

19.5. O AGENTE FIDUCIÁRIO não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de

veracidade nas deliberações societárias e em atos da administração da SECURITIZADORA
ou ainda em qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido

encaminhado pela SECURITIZADORA ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas

suas decisões. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes

documentos, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Sf,,CURITIZADORA
elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

19.6. O AGENTE FIDUCIÁRIO não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de

definição pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tâo somente a agir em conformidade

com as inskuções que lhe forem transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o

AGENTE FIDUCIIIRIO não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os

efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares dos CRI a

ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a

SECURITIZADORÂ, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados

em decorrência disto aos Titulares dos CRI ou à SECURITIZADORA. A atuação do
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AGENTE FIDUCIÁRIO limita-se ao escopo da Instrução CVM n" 583/16, e dos artigos

aplicáveis da Lei n'6.404/76, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de

qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

19.7. Os atos ou manifestações por parte do AGENTE FIDUCIARIO que criarem

responsabilidade para os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com

eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento pela SECURITIZADORA das

obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim

deliberado pelos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral.

CLÁUSULA VINTE - NOTIFICAÇOES

20.1. Todas as comunicações serão consideradas válidas a paÍir do seu recebimento nos

endereços constantes abaixo, ou em outro que o AGENTE FIDUCIÁRIO e/ou a

SECURITIZADORA venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo de

Securitização.

Para a SECURITIZADORA:
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2.894,9" andar, conjunto 92

CEP 01451-902 - São Paulo - SP

At.: Marcos Ribeiro do Valle Neto / Controladoria e BackOÍIice

Telefone: (l l) 3074-4900

Correio eletrônico: mrvalle@habitasec.com.br / monitoramento@habitasec.com.br

Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Rua Joaquim Floriano, 1052, l3^ andar, sala I 32 (parte)

CEP 04534-004 - São Paulo - SP

At.: Antonio Amaro

Telefone: (21) 35 l4-0000
Correio eletronico : ger l.agente@oliveiratrust.com.br

20.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas com "aviso de

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos

endereços mencionados neste Termo de Securitização, bem como e-mail, as quais serão

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado

através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de

qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra Parte por aquela que tiver seu

endereço alterado.
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CLAUSULA VINTE E UM - FATORES DE RISCO

21.1. O investimento em Ceúificados de Recebíveis Imobiliários envolve uma série de

riscos que deverão ser observados pelos potenciais investidores dessa espécie de valor

mobiliário. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam à SECURITIZADORA, à

Devedoras, aos Garantidores e aos próprios CRI. Assim, recomenda-se que os potenciais

investidores leiam cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo de

Securitização, bem como consultem seus consultores de investimentos e outros profissionais

que julguem necessários antes de tomar uma decisão de investimento.

Risco de deterioração da qualidade dos recursos qae compõem o Patrimônio Separado

poderá afetar a capacidade da SECURITIZADORA de honrar suas obrigações decorrentes

dos CRI

Os CRI são lastreados na CCl, representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários

decorrentes das Debêntures. Os Créditos Imobiliários, por sua vez, serão pagos pela Devedora

e/ou pelos Fiadores.

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

conforme o Termo de Securitização depende do pagamento tempestivo e completo por parte

da Devedora e/ou dos Fiadores. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-

financeira da Devedora ou dos Fiadores poderá afetar negativamente a sua capacidade de

pagamento e o cumprimento das obrigações do Patrimônio Separado no que tange ao

pagamento dos CRI pela SECURITIZADORA.

Riscos relativos à desconíinuidade de pagamento dos CRI

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

decorrem dos pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os pagamentos de tais obrigações

podem ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amortizações dos

CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI.

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

dos Créditos Imobiliários, bem como para a excussão dos demais bens objeto das demais

Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a

SECURITIZADORA não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o

pagamento de eventuais saldos aos investidores.

Risco de ocorrência de eventos que possam ensejar o inadimplemenlo ou delerminar a

liquidaçiio ou amorlizaçiio dos Créditos Imobiliários
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A ocorrência de hipóteses de Vencimento Antecipado dos Créditos Imobiliários importará no

vencimento antecipado dos CRI, resultando em alteração da expectativa de investimento dos

Titulares dos CRI. Adicionalmente, a tal situação poderá resultar em dificuldades de

reinvestimentos por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos

CRI.

Os Crédilos Imobiliários poderão ser objeto de amortizaçiio extraordindrta

Na ocorrência das hipóteses de amortização extraordinária parcial ou total previstas no

presente Termo de Securitização, o Titular de CRI receberá antecipadamente, total ou

parcialmente, a amortizaçáo de seu investimento podendo ter frustrada sua expectativa de

prazo e montante final de rendimentos auferidos. Neste caso, o Titular de CRI deixa de

receber a rentabilidade que estes CRI hipoteticamente poderiam lhe proporcionar, caso não

tivessem sido pré-pagos. Adicionalmente, a efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em

dificuldades de reinvestimentos por parte do Titular de CRI à mesma taxa estabelecida como

remuneração dos CRI.

Riscos relativos à execução das Garantias

A impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Créditos Imobilirírios podeú levar à

necessidade de execução das respectivas garantias. Não é possível assegurar que as Garantias

serão executadas, caso necessário, de forma a garantir o pagamento integral e tempestivo dos

CRI.

A Fiança poderá ser afetada pela eventual insolvência ou incapacidade de pagamento dos

Fiadores.

Com relação à Alienação Fiduciária de Imóveis, é possível que seus respectivos

procedimentos de execução possam ter custo elevado (em razão de custos com advogados,

procedimentos de publicação de editais, custos judiciais para propositura e acompanhamento

de procedimento arbitral e/ou de ações judiciais, entre outros) ou tenham seu prazo estendido

de forma excessiva (em razão, por exemplo, de eventuais questionamentos relacionados à
legalidade do procedimento, da dificuldade de intimação da Devedora - não alienação de bens

em leilão, entre outros).

Assim, o atraso na excussão das garantias, a não alienação em leilão dos Imóveis Garantia

objeto da Alienação Fiduciríria poderão representar perda financeira aos titulares dos CRI,
relativamente não apenas à frustração da percepção da remuneração contratada, mas também
à incidência de custos adicionais.
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O Patrimônio Separado, constituído em favor dos titulares dos CRI, não conta com qualquer

garantia ou coobrigação da SECURITIZADORÂ. Assim, o recebimento integral e

tempestivo pelos investidores dos montantes devidos depende exclusivamente do

adimplemento dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores

devidos aos detentores dos CRl.

Riscos Financeirus

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização

no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de

remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de

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

Quhum de deliberaçiio

As deliberações a serem tomadas em assembleia são aprovadas pelo quórum estabelecido

nesse instrumento, a ausência de quórum para a deliberação de matérias específicas,

especialmente para algumas hipóteses de vencimento antecipado, poderá resultar na

impossilidade de definição da matéria objeto da ordem do dia, dentre elas a decretação do

vencimento antecipado. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar

decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda

compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI.

Boka liquidez no mercado secundário

O mercado secundário de Certificados de Recebíveis Imobiliários no Brasil apresenta baixa

liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação

dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes

decidam pelo desinvestimento. Os investidores que adquirirem os CRI poderão encontrar

dificuldades para negociáJos no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o

investimento nos CRI até o seu vencimento.

Risco de ertsftncia de credores privilegiados

A MP n'2.158-35/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que

estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de polrimônio de pessoa Jísica ou
juríclica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou
trobalhista, em especial quanto às gorontias 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 possivo, seu espólio
ou sua massafalida, inchtsive os que tenham sido objeto de separaçdo ou afetação".
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Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes, não

obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da SECURITIZADORA e, em alguns casos, por credores

trabalhistas e previdenciários de pessoas fisicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo

econômico da SECURITIZADORÁ, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária

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

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

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

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

para o pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

Risco legal

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

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

Documentos da Emissão.

Além disso, toda a estrutura de emissão e remuneração dos CRI, a vinculação dos Créditos

Imobiliários e a constituição das garantias foram realizadas com base em disposições legâis

vigentes atualmente. Dessa forma. eventuais restrições de natureza legal ou regulatória, que

possam vir a ser editadas podem afetar adversamente a validade da constituição da Emissão

ou dos Créditos Imobiliários, podendo gerar perda do capital investido pelos titulares de CRI.

Risco em funçiio da dispensa de regislro da olerla dos CR-I na CVM

A oferta dos CRI, a ser realizada nos termos da Instrução CVM n'476109, está

automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de lorma que as informações

prestadas pela SECURITIZADORA e pelo Coordenador Líder não foram objeto de análise

pela referida autarquia federal.

Manutenção do regisíro de companhia oberlo

A atuação da SECURITIZADORÁ como securitizadora de créditos imobiliários depende da

manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societiírias. Caso a SECURITIZADORA não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em

relação à companhia aberta, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada,

afetando assim as suas emissões de CRI.

Risco de eslruíura

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
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contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razã,o

da pouca maruridade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro.
no que tange a operações de CRl, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos

investidores em Íazão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço

contratual estabelecido.

Efeitos da elevoção súbita do taxa de juros

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos investidores por títulos e

valores mobiliários de companhia brasileiras e por tíhrlos que tenham seu rendimento pré-

fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste

caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

Allerações na legislação tribulrifia do Brasil poderão aÍetar adversamenle os rcsullados

op e rac io na is da S ec u ritizado r a

O Govemo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os

participantes do setor de securitização, a SECURITIZADORA e seus clientes. Essas

alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos

temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos govemamentais

específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da

SECURITIZADORA, que poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar

adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de que a

SECURITIZADORA será capaz de manter seus preçosr o fluxo de caixa de forma a cumprir

as obrigações assumidas junto aos investidores por meio dos CRI se ocotr€rem alterações

significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

Allerações na legislação fiibutti a aplicável aos CRI oa na inletprctaçdo das normas

lributdrias podem aletar o rendimenlo dos CRf.

Atualmente, os rendimentos gerados pela aplicação em certificados de recebíveis imobiliários
por pessoas fisicas são isentos de imposto de renda, por força do artigo 3', inciso II, da Lei
n' I 1.033/04, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Além disso, também

não há uniformidade na interpretação quanto à tributação aplicável sobre os ganhos

decorrentes da alienação desses valores mobiliários no mercado secundário. Existem pelo

menos duas interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente sobre a
diferença positiva entre o valor de alienação e o valor da aplicação do certificado de recebível
imobiliário, quais sejam (i) a de que os ganhos decorrentes da alienação desse estão sujeitos
ao imposto de renda na fonte, tais como os rendimentos de renda fixa, em conformidade com
as alíquotas regressivas previstas no artigo l' da Lei n 11.033/04; e (ii) a de que os ganhos

decorrentes da alienação do certificado de recebível imobiliátio são tributados como ganhos

líquidos nos termos do artigo 52, §2', da Lei n'8.383/91, com a redação dada pelo artigo 2.
da Lei n'8.850/94, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor até o
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último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à alíquota de t5% (quinze por

cento) estabelecida pelo inciso ll do caput do artigo 2" da Lei n" 11.033/04. Tampouco há

jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de

renda devido podem ser passíveis de sanção pela Secretaria da Receita Federal. Além disso,

eventuais alterações na legislação tribuúria eliminando a isenção acima mencionada, criando

ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os certificados de recebíveis

imobiliários, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da

legislação tribuLíria por parte dos tribunais e autoridades govemamentais aplicável às

operações de securitização em geral poderão afetar negativamente o rendimento líquido do

CRI para seus titulares.

Limitação do Escopo da Due Diligence Imóveis Garuntios

Os Imóveis Garantia foram objeto de auditoria, com escopo limitado, rcaltzada pelo assessor

legal da Operação. Referida análise foi realizada com base nos seguintes documentos: (i)

Certidão de matrícula atualizadas; (ii) Certidão de Débitos e de Tributos Imobiliários,

inscritos e não inscritos na Dívida Ativa. expedida pela Prefeitura do local do Imóvel; e (iii)
Comprovante de pagamento de despesas condominiais ou declaração de inexistência de

despesas condominiais, firmada pelo síndico com firma reconhecida, acompanhada de cópia

autenticada da respectiva Ata de Eleição.

Limitação do Escopo da Due Diligence @evedora e Garontidores)

No tocante à Devedora e às Fiduciantes, a diligência jurídica realizada pelo assessor legal da

Operação se limitou à análise das seguintes certidões: (i) Certidões dos Tabeliões de Protesto

de Letras e Títulos das Comarcas do domicílio/sede da empresa e do local dos Imóveis

Garantia (abrangendo o período de 5 anos); (ii) Certidão de Distribuição Cível em geral,

incluindo Falência e Execuções Fiscais das Comarcas do domicílio/sede da empresa e das

suas filiais e do local dos Imóveis Garantia (abrangendo o período de 20 anos); (iii) Certidão

de Distribuição Criminal e Execuções Criminais das Comarcas do domicílio/sede da empresa

e das suas filiais e do local dos Imóveis Garantia (abrangendo o período de 20 anos); (iv)
Certidão de Distribuição da Justiça Federal da Seção correspondente ao domicílio/sede da

empresa e das suas filiais e ao local do lmóvel (abrangendo o período de 20 anos); (v)

Ceúidão de Distribuição dos Feitos Trabalhistas de l" Grau nos Municípios (TRT da Região)

do domicílio/sede da empresa e das suas filiais e do local dos Imóveis Garantia (abrangendo o

período de 20 anos); (vi) Cenidão de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do

Trabalho; (vii) Cenidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
(viii) Certidão de Débitos Tributários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa do Estado,

expedida pelo Govemo do Estado do domicílio/sede da empresa e das suas filiais e do local
dos Imóveis Garantia; e (ix) Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários, inscritos e não

inscritos na Dívida Ativa da Prefeitura, expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio/sede
da empresa e das suas filiais e do local dos Imóveis Garantia.
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No tocante aos Fiadores a diligência jurídica realizada pelo assessor legal da Operação se

limitou à análise das seguintes ceíidões: (i) Certidões dos Tabeliões de Protesto de Letras e

Titulos das Comarcas do domicílio/sede da empresa; (ii) Certidão de Distribuição Cível em

geral, incluindo Falência e Execuções Fiscais das Comarcas do domicílio/sede da empresa

(abrangendo o período de 20 anos); (iii) Certidão de Distribuição Criminal e Execuções

Criminais das Comarcas do domicílio/sede da empresa (abrangendo o período de 20 anos);

(iv) Certidão de Distribuição da Justiça Federal da Seção correspondente ao domicílio/sede da

empresa (abrangendo o período de 20 anos); (v) Cenidão de Distribuição dos Feitos

Trabalhistas de I 
o Grau nos Municípios (TRT da Região) do domicílio/sede da empresa

(abrangendo o período de 20 anos); (vi) Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pelo

Tribunal Superior do Trabalho; (vii) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à

Dívida Ativa da União; (viii) Certidão de Débitos Tribuúrios, inscritos e não inscritos na

Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Govemo do Estado do domicílio/sede da empresa; e

(ix) Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa da

Prefeitura, expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio/sede da empresa e das suas filiais
e do local do Imóvel.

Para Devedora e Garantidores pessoas jurídicas, foram avaliados ainda os seguintes

documentos: (x) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; (xi) Comprovante de inscrição e

de situação cadastral no CNPJ; (xii) Certidão simplificada ou de inteiro teor, conforme o caso,

expedida pela Junta Comercial competente ou, se for o caso, pelo Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas competente; (xiii) Contrato ou Estatuto Social, consolidado e suas

alterações posteriores e última eleição dos representantes legais da sociedade; (xiv) Ata de

autorização para constihrição da garantia devidamente registrada, se necessário; e (xv) Cópias

dos acordos de acionistas ou quotistas da Sociedade, quando aplicável.

Para os Garantidores pessoa fisica (Fiadores), foram avaliados os seguintes documentos: (xvi)

Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF); (xvii) Cópia do comprovante de domicílio;
(xviii) Comprovante de estado civil; (xix) Certidão da Associação Comercial, Junta

Comercial ou extrato da Receita Federal, constando a existência ou não de empresas na qual o

vendedor/proprietiirio figure como sócio.

Ainda, salienta-se que a análise das certições expedidade pelos tribunais regionais e federais

teve o escopo limitado as ações que envolvenssem valor acima de RS 100.000,00 (cem mil
reais).

Não foi identificado pelo assessor legal fatos ou situações que pudessem inviabilizar
absolutamente a Emissão, contudo, foram formuladas observações e ressalvas no referido
relatório, que poderão, eventualmente, impactar, de forma mais ou menos relevante a presente

Emissão e há o risco de que fatos, informações ou documentos que não tenham sido levados

ao conhecimento e à análise do assessor legal, bem como fatos supervenientes, afetem

negativamente os CRI.
Risco de niio Conslituicdo da Garanlia de Alienação Fiduciriria de Imóveis
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A Alienação Fiduciária ainda não se encontrâ totâlmente constituída, até a data de assinatura

deste Termo, tendo-se em vista que os Contratos de Alienação Ficuiária ainda não foram

registrados perante os competentes registros de imóveis.

Conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures, a liberação (i) da primeira parcela

dos recursos decorrentes das Debêntures à Devedora. será realizada, dentre outras condições,

mediante a apresentação da prenotação dos registros dos Contratos de Alienação Fiduciária

perante os Regitros de Imóveis competentes, cujo valor total dos imóveis, previstos no Anexo

I das Instrumentos de Alienações Fiduciária, corresponda a, no mínimo, 120% (cento e vinte

por cento) do Valor da Emissão, e (ii) da segunda parcela, de forma parcial e proporcional, ,

na medida em que lhe forem sendo apresentadas a comprovação do registro dos Instrumentos

de Alienação Fiduciária e da averbação da CCI perante os Registros de Imóveis competentes,

acompanhada do relatório de auditoria legal relacionado ao respectivo imóvel, em termos

satisfatórios à Securitizadora, observada a razão mínima de 166,66% entre o valor do(s)

imóvel(is) objeto da Alienação Fiduciária registrada e os recursos liberados, sendo certo que,

caso não ocorra o efetivo registro da totalidade dos Contratos de Alienação Fiduciária, dentro

do prazo previsto na Escritura de Emissão de Debêntures restará configurado um Evento de

Vencimento Antecipado.

Dessa forma, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa

constituição das referidas garantias.

Risco Relativo à Alienação Fiduciária constituída sobre diversos imoveis.

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

assim, a excussão da Alienação Fiduciária poderá ser limitada na medida em que,

considerando cada um dos Contratos de Alienação Fiduciária isoladamente, a excussão de

todos os imóveis agrupados em cada contrato tenha que ser feita para evitar a aplicação da

quitação automática de que trata o § 5" do artigo 27 da Lei 9.514197, sem prejuízo da renúncia

ao § 5" do artigo 27 da Lei 9.514197 conforme previsto nos instrumentos de alienação

fuduciária de imóveis.

Em que pese a Securitizadora e Agente Fiducuiário resolverem expressamente afastar a

aplicação da quitação automática de que trata o § 5" do artigo 27 da Lei 9.514197, conforme
previsto nos instrumentos de Alienação Fiduciária, não se pode afirmar que referida renúncia
será observada no âmbito judicial.

Risco de decretaçiio de vencimenlo antecipado de outtos instrumenlos financeiros
celebrados pela Devedora e Fiadores

A Devedora e os Fiadores celebraram diversos instrumentos financeiros. Eventuais
inadimplementos desses instrumentos poderão acarretar a decisão dos credores desses
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instrumentos financeiros de declarar o vencimento antecipado das dívidas representadas por

referidos instrumentos, o que pode resultar no vencimento antecipado de outros instrumentos

financeiros de que a Devedora e os Fiadores são partes e os ativos ou fluxo de caixa da

Devedora e dos Fiadores podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo devedor

das obrigações nessas hipóteses, o que pode afetar adversamente e de forma relevante sua

condição financeira.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

22.1. Os CRI objeto desta Emissão não serão objeto de análise de classificação de risco por

Agência de Rating, sendo dispensada a elaboração e atualização de relatório de rating nos

termos do parágrafo 7'do artigo 7" da Instrução CVM n" 414104.

CLAUSULA VINTE E TRES - FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, com

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que

se originarem deste instrumento

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

Federativa do Brasi[.

O presente Termo de Securitização é firmado em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na

presença das 02 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo/SP, 09 de abril de 2019.
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(Página de ossinaturas do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da J,38" Série da

l'Emissão da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado entre a Habitasec Securitizadora 5.4.,

na qualidade de Secarilizadora e Oliveira Trust DTVM 5.4., na qualidade de AGENTE
FIDUCüRIO, em 09 de abril de 2019)
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ANE,XO I
DESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS VINCULADOS AO CRI

(i) DEVf,DORA: CHB - COMPAÀIHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA S/A
(ii) TÍTULO: as DeÉntures no valor total RS 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
(iii) vALoR ToTAL DO CRÉDrTO

54

VALOR TOTAL DO CREDITO R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)

DATA(S) DE VENCIMENTO Conforme Escritura de Emissão de Debêntures

DATA DE PAGAMENTO FINAL 06 de abril de 2023

PERIODICIDADE E DATAS DE
PAGAMENTO DOS JUROS

REMUNERATORIOS

Conforme Escritura de Emissão de Debêntures

JUROS REMUNERATORIOS Taxa efetiva de juros de 100% (cem por cento) da

Taxa DI acrescida de sobretaxa (spread) equivalente

a 3%; ao ano na base 252 (duzentos e cinquenta e

dois) dias úteis

MULTA Em caso de mora, a Devedora está sujeita ao

pagamento de multa moratória, não compensatória

de 2,00'/, (dois inteiros por cento) sobre o valor em

atraso, nos termos da Escritura de Emissão das

Debêntures.

ENCARGOS MORATORTOS: Em caso de mora, a Devedora está sujeita âo

pagamento de juros moratórios de 1,00% (um inteiro

por cento) ao mês calculado pro rota temporis deste

a data de inadimplemento até a daÍa do efetivo
pagamento, sobre o valor em atraso, nos termos da

Escritura de Emissão das Debêntures.
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE PÂGAMENTO DOS CRI

N" de

Ordem

Datâ de

Pagamento

dos CRI

Saldo DeYedor
(SDD

Pagamento dâ

Remuneração

Tâxâ de Amortizçâo
(Tai)

Emis§âii:: ,,,,',{*l.01/tttlg.:lll 1.000,00

I 10t05t20t9 1.000,00 Sim 0,0000%

2 10/0612019 I .000,00 Sim 0,0000%

3 10107 t2019 1.000,00 Sim 0,0000%

4 1210812019 1.000,00 Sim 0,0000%

5 t0t09t2019 1.000.00 Sim 0.0000%

6 t0 0lz019 1.000,00 Sim 0,0000%

7 t v| 12019 1.000,00 Sim 0,0000%

8 10112120t9 1.000,00 Sim 0,0000%

9 t0t0t12020 t.000,00 Sim 0,0000%

l0 t0t02/2020 1.000,00 Sim 0.0000%

ll 1010312020 l .000,00 Sim 0,0000%

t2 1310412020 1.000,00 Sim 10,ooo0%

l3 t t t0512020 900,00 Sim 0,0000%

t4 1010612020 900,00 Sim 0,0000%

l5 10t01t2020 900,00 Sim 0,0000%

t6 1010812020 900,00 Sim 0,0000%

t7 1010912020 900,00 Sim 0.0000%

t8 13 012020 900.00 Sim 0,0000%

l9 tllt I12020 900,00 Sim 0,0000%

20 1011212020 900,00 Sim 0,0000%

2l ttl0t12021 900,00 Sim 0,0000%

22 1010212021 900.00 Sim 0.0000%

23 t0t03t2021 900,00 Sim 0.0000%

24 12t04t2021 qrc,00 Sim 16,6667%

25 1010512021 750,00 Sim 0,0000%

26 t0106t2021 750.00 Sim 0.0000%

27 t2l0't 12021 750,00 Sim 0,0000%

28 't010812021 750,00 Sim 0,0000%

29 't010912021 750,00 Sim 0,0000%

30 1Ut0l202t 750,00 Sim 0.0000%

3l t0ltt/2021 750,00 Sim 0,0000%

32 t0lt2/2021 750,00 Sim 0,0000%

33 10101/2022 7s0,00 Sim 0,0000%

34 1010212022 750,00 Sim 0,0000%

Y
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N" de

Ordem

Data de

Pagamento

dos CRI

Saldo Devedor
(SDD

Pagâmento da

Remuneração
Taxa de Amortização

(Tai)

35 t0t03t2022 750,00 Sim 0,0000%

36 11104D022 750,00 Sim 20,0000%

1010512022 600,00 Sim 0.0000%

38 t010612022 600,00 Sim 0,0000%

39 1110712022 600,00 Sim 0,0000%

40 1010812022 600.00 Sim 0,0000%

41 1210912022 600,00 Sim 0,0000%

42 1011012022 ó00,00 Sim 0,0000%

43 10111t2022 600,00 Sim 0,0000%

44 1211212022 600,00 Sim 0,0000%

45 t0l0t/2023 600,00 Sim 0,0000%

46 \010212023 600,00 Sim 0,0000%

47 10103t2023 600,00 Sim 0,0000%

48 l0lul2023 600,00 Sim 100,0000%

V

56

DOCS - 10951191v1



ANEXO III
DECLARAÇÃo DA INSTITUIÇÃo custo»reNTE pÂRA FINs no raRÁcnlro

úxrco
DO ARTIGO 23 DA LEI N" 10.931/04

oLIvETRA TRUsr DISTRTBUIDoRA on, rÍrur,os E vALoRES Nrosrl,rÁnros
S,4., instituição financeira com domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na na

Rua Joaquim Floriano, 1052, 13" andar, sala 132 (parte), inscrita no CNPJ/N.{F sob o n'
36.1 13.876/0004-34 ("Instituicão Custodiante"), na qualidade de instituição custodiante da

Cédula de Crédito Imobiliário ("CCI") emitida em 09 de abril de 2019, pela IIABITASEC
SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP

01.451-902, inscrita no CNPJ^,ÍF sob o no 09.304.42710001-5 8, por meio d,a Escritura de

Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral, com Garantia Real e Garonlia

Fidejussória, sob a Forma Escrilural ("Escritura de Emissão de CCl"), representativa dos

Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures emitidas por CHB - COMPANHIA
HIPOTECÁRIA BRASILEIRA, instituição financeira, com sede na cidade de Natal, estado

do Rio Grande do Norte, na Rua João Pessoa. no 267, 5o andar, Cidade Alta, CEP 59025-500,

inscrita no CNPJ^,{F sob o no 10.694.628/0001-98, DECLARA, para os fins do parágrafo

único do artigo 23 da Lei n" 10.931/04, que mantém sob custódia a Escritura de Emissão de

CCI e que a CCI encontra-se exclusiva e devidamente vinculada aos Certificados de

Recebíveis Imobiliários da l" Emissão, 138'Série ("CRI" e "Operação", respectivamente) da

Securitizadora, servindo como lastro dos referidos CRI, nos termos e por meio da celebração

do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Operação, firmado com a

Securitizadora em 09 de abril de 2019 ("Termo de Securitização"), tendo sido instituído,

conforme Cláusula Onze do Termo de Securitização, o regime fiduciário pela Securitizadora,

conforme a Lei no 9.514197. O referido regime fiduciário se encontra registrado nesta

Instituição Custodiante, que DECLARA, ainda, que a Escritura de Emissão de CCI encontra-

se custodiada nesta Instituição Custodiante, nos termos do artigo 18, parágrafo 4o, da Lei
n" 10.931/04, e o Termo de Securitização registrado, na forma do parágrafo único do artigo 23

da Lei n" 10.931/04.

São Paulo,09 de abril de 2019.

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A,
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ANEXO IV
(A)

DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III
DA INSTRUÇÃO CVM N.414i04

HABITASEC SECURITIZADORÂ S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n'2.894,9o andar, conjunto 92, lardim Paulistano,

CEP 01.45l-902, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.304.42710001-58 ("Coordenador Líder"
ou "H4bIAsçg"), na qualidade de Coordenador Líder da ofena pública de distribuição dos

Certificados de Recebíveis Imobiliários da l'Emissão, 138'Série ("Ooeracão"), em qu€ a
própria Habitasec atua na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

da OfeTta e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORÂ DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com domicílio na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13'andar, sala 132 (parte), inscrita no

CNPJ/r\4F sob o n'36.113.87610004-34 (..AGENTE FIDUCIARIO' '), atua como AGENTE
FIDUCIÁRIO, nos termos da Instrução CVM n" 414, de 3011212004 e da Instrução CVM n'
476, de 1610112009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

o AGENTE FIDUCIÁRIO, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter

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

das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários objeto da

Operação.

São Paulo,09 de abril de 2019.

%*;ZZ t2,^^rzt-*, ,/cr".--
- HABITASEC SECURJTIZADORA S.A.

VlJ

58

/,
DOCS - 10951191v1



ANEXOIV
(B)

DECLARAÇÔES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III
DA TNSTRUÇÃO CvM N" 414/04

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n' 2.894,9' andar, conjunto 92, Jardim Paulistano.

CEP 01.451-902, inscrita no CNPJÀ4F sob o no 09.304.42710001-58, nesse ato representada

na forma de seu Estatuto Social ("Securitizadora" ou "Habitasec"), na qualidade de emissora

dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da l'Emissão, 138" Série ("Ooeração"), que será

objeto de oferta pública de distribuição, em que a própria Habitasec atua como intermediário

IídCT E A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORÂ DE TiTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.4., instituição financeira com domicílio na cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1052, 13" andar, sala 132 (parte), inscrita no

CNPJA.{F sob o n" 36.113.87610004-34 (..AGENTE FIDUCIARIO" ), atua como AGENTE
FIDUCIÀRIO, nos termos da Instrução CVM n' 414, de 3011212004 e da Instrução CVM n'
476, de 1610l/2009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com

o AGENTE FIDUCIÁRIO, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter

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

das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da presente

Operação.

São Paulo, 09 de abril de 2019

V4^;ur'/L tZ-,---o'4,.â, ,/1"",*
HÂBITASEC SECURITIZADORA S.A.
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ANEXO IV
(c)

DECLAIT {ÇÔES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III
DA TNSTRUÇÃO CVM N" 4r4l04

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.4., instituição financeira com domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Joaquim Floriano, 1052, 13 andar, sala 132 (parte), inscrita no CNPJ^.{F sob o n"

36.1 13.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("!@@
FIDUCIÁRIO"), na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO dos Certificados de Recebíveis

lmobiliários da l' Emissão. l3E" Série da HABITASEC SECURITIZADORA S.4.. com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n'
2.894,9'andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01.451-902, inscrita no CNPJ,MF sob o

n'09.304.42710001-58 ("Emissão" e "Securitizadora", respectivamente), em que a própria

Securitizadora atua como intermediário líder ("Coordenador Líder"), nos termos da Instrução

CVM n" 41411212004 e da Instrução CVM n"476, de 1610112009, DECLARA, para todos os

fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Securitizadora, 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 Securitizadora no

Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da presente Emissão.

São Paulo.09 de abril de 2019

OLIVEIRÂ TRUST DISTRIBUIDORÂ DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A.
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ANEXO V
OUTRAS EMISSOf,,S AGENTE FIDUCIARIO

HISTÓRICO DE EMISSÃO - HABITASEC

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSOES DE
VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR,
POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORÂ OU
INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORÂ EM QUE TENHA ATUADO
COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

6l

il,Yr

Emissora: Jlâbitâscc Sccuritizadoru S.,\

Atiro: ( RI

Série:4i Emissão: I

\iolum. n{ Det, de Emissão: R$ IL937-619,60 QuânÍidede de stiYos: 65

Date dc vrncimcnto: l0/0{12025

Taxa de.luros: 8,57o .... ns brse J60

Strtus: A l lVO

Inrdimplementos tro período: Nào ocorreram inadimplcnrcntos no período

Grrânti.s: (i) Rêgime íidu(iírio instituído sobÍ€ os crédilos imobiliário oriundos do Conlrato dc l,oc{çio; (ii}
Alienaçôo ['iduciária do Imóvcl ohjcto de m{tículâ n" J71.058 do 9" OÍício dc lmóreis do Rio de Janeiro; (iii) Cessão

t'iduciírie dc Racrbívcis dc crrtio de crédiío decorrrn(rs de exploraçio comcrcirl do €mpÍeendimcnto hot€lciÍo
rdministrrdo pela l)cvedora, o quâl deverá €quirâler s I l07n de próximr pÀr(êlx de Àmortizaçio e rcmunereção de

CRI; (\ ) I'iÀnça prestadi p€ls Anrelp.r Pàrticipações l,lds, Srâ. Eulálir Bâlhinr Lcmâ Suârez e Sr. Sccundino f,êmâ

Suarez, no (irn(rato de Ccssio; (vi) I'undo de Rescna equivalcntr a ,í parcclas intcgrais imedialam(ntc }inccndâs dos
( Rl; € (vii) l undo dc Performance equivalente r { prÍcrl:rs integrâis imediÀtâmcItc vinccndas dos (]RI.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 46 Emissão: I

Volume na Data de Emissãor R$ 5.000.000,00 Quantidade de afivos: 5

Dâta de Venciment ot 20 / "11, / 2028

Taxa de

13oí a.a. na bàse 360.
Juros: 13tr/r a,a na base 360

Status: ATIVO

Inadimplemento6 no período: Nào ocofierarn inadimplementos no período

Gaiântias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oÍiundos das CCBs n' ESH01 e

ESH02, com a (onsequente constituição do Pakimônio Separado; (ii) Cessão fiduciária dos DiÍeitos
Creditórios oriundos da comercialização dos Empreendimentos Imobiliários Cessão Fiduciári., quais sejam
Residen(ial Nova MorÀda, Residencial Maía Âbadia, Residencial Jardins Brasil 2 e Parque Rosa Bororo,
sendo ceÍto que deverá ser mantido o peÍ(entual de 140"1, sobre o valor das obrigações gârantidas (?Razào de

CaÍantia?); (iii) AvaI prestado por peE§oas Íísi(as nas CCBS (Srs. José Virgilio Ferreira Filho e Andrielly
Carvalho Duarte Ferreüa); (iv) Fundo de Reserva a ser mantido ne Conta Centralizadota, equivalente a 2096 do
lalor das 12 parcelas de amoÍtização e iuros dos CRI imediata-flente posterioÍes à Data de Apuração; e (v)
Âlienação Fidu.iária de Quotas repÍesentativas de 100,,/u do capitel social da [l Shadai pàrticipações e
Empreendimenl06 lhobiliáÍio6 I-tda - EPP.
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SéÍie:48 Emissào: I
Volume na Data de Emissáo: Rg 41.206.042,74 Quàntidade de ativos: 69

Dnt. de Vencimentot 20/01/2021
Taxa de Juros: 12,68'%, a.a. na base 360

Stetus: IN-ÀDIMPLENTE

lnadimplemento6 no pcíodo: Pagàmento do CRI realizado fora do anrbiente da B3 em 22/02/2018, conÍoÍme
comprovantes enviados pela Securitizadora.,Àtualmente, o ilvestidor está em tratativas paÍa Íealização de

âssembleia para deliberar sobre a proposta dà DevedoÍa com relaçào à nova aürva.

Garantias: (i) Regime fiduciário instituido sobre os déditos imobiliários oriundos da venda de unidades
comerciais do Empreendimento constÍuido no imóvel obieto da matícula n" 45.?52 do 2" Registro de Ímóveis

de Santa Catarina; (ii) Alienasão Fiduciária de 40.000 (otrs de emissào do Fundo de Investimento lmobiliário
SC 401; e (iii) Coobrigaçào assumida pelo Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 no Contrato de Cessào.

Emissora: Habitasec Securitizadora S,A,

Ativo: CRI

Série:49 Emissão: 1

Volume na Data de Emi6sâo: RS 13.216.554,31 Quântidade de ativos: 39

Data de Vencimento: 13/10/2026

Taxa de Juro§: 10,4"1) a.a. na base 360.

Status: INADII\4PLENTE

lnadimplementos no peíodo: Peüdenter Rating ahralizÂdo

GaÍântiâs: (i) Regime fiduciáÍio instituido sobre os créditos imobiliários oriundos dos Compromissos de

Compra e Venda; (ii) Alienação Fiduciária do Imóvel obieto das matrículas no 64.662,64.665,64.66E e 64.65E do
2' Regisko de Imóveis de Mâring4 (iii) CoobÍigaçáo da Argus [mpreendimentos ImobiliáÍios I,tda, no§

teÍmos do Contrato de Cessão, em relaçâo ao integÍàl (umprimento das Obri8açôes GaranÍidas; (iv) Fiança

prestada por ]eÍferson Nogaroli, Jeane Nogaroli Guioti, Francisco José Nogaroli Neto, Deolinda Brioli
Nogaroli e PE Participa(ões SocietáÍi.s Ltda, nos termos do Conkato de Cessão; (v) CoobÍiBrção da AÍgus
Empreendi$entos Imobiliários Ltda, nos termos do Contrato de Cessão, em relação a eventual descasamento

dos créditos imobiliários e os pagamentos dos CRI (?Coobrigação AmoÉizrção dos CRI?); (vi) Fluxo de

recebiveis exaedente, aorrespondente e moÁ dos créditos imobiliáÍios (?Excedente? ou ?Overcollateral?).

EmissoÍa: Habitâsec SecüriüzadoÍa S,A

Ativo: CRI

Série: 53 Emissão: 1

Volume na Data de EÚlissão: RS 72.600.000,00 Qüantidade de ativos: 242

Data de Vencimentot 15 /05/2029
Taxa de Jurosi 9,85'%, a.a. na base 3ó0.

Status: INADIMPLENTE
Inadimplementos no peíodo: Encontram-se pendentes os seguintes documefltosi - Relatório anual de gestão

reÍêrente aos periodos de 2016 e 2017; c - Calculo do lndice de Cobertura do scrl iço da divida.
Garantias: (i) Regime fiduciário instituido sobre os créditos imobiliários oriundos do Compromisso de
(iompra e Venda Center Shopping, do Compromisso de Compra e Venda Paralela Shopping e do
Conrpromisso de Compra e Venda West Shoppin& (ii) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a

7.50"1' do imóvel obieto das matrí(ulas n" 2863n a 286.534 do 9' Regisko de lmóveis do Rio de Janeiro
(?Alienaçào Fidu.iiíria Center Shopping?); (iii) Alienaç;o Fiduciárie da fÍação ideal corÍespondente a 17,5001,

do imóvel obreto da makí(ula 16.326 do 6'Regisko de lmóveis de Curitiba (?Alienâção Fiduciária Crystal
Plaza?); (iv) AIienação Fiduciária da fração ided correspondente a 11'% do imóvel obicto da matrícul.14.204 do
2'Registro de Imóveis de salvadoÍ (?Alienação Fiduciária Paralela Shopping?); (v) Alienação Fiduciária da
Íraçào ideal correspondente a 250'2, do imóvel obieto das makículas 148,748,182.1s9 e I ?2.796 e t73.064 do 4.
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (?Alienação FiduciáÍia west shopping?); (vi) cessào FiduciáriÀ de
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f)ireitos Creditórios oÍiundos da exploraçào comeÍcial dos Imóveis (?Cessào Fidu.iária Direitos Creditórios?);
(vii) Ccssão FidüciáÍia do Valor da Cessào até a verÍi(açáo das Condisões Precedentes B; (viii) Cash CollateÍal
01 equivalente a 75,0411' dos créditos decorÍentes do Compromisso de Venda e Compra; (ix) Cash Collateral 02

equivalente a E5ol, dos créditos pÍoveÍrientes da exploÍÀçào comercial dos imóveis.

63

Emissora: Habitasec Securitizadora S.-A-

Ativo: CRI

Série: 54 EÍÍrissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 180.000.000,m Quantidade de.tiuos: 600

Data de Vencimento:. 15/05/2029
'I'àxa de Juros: 9,85'% a.a. na base 360

Status: INADIÀ.IPLENTE

Inâdimplementog no peIíodo: Encontram-se pendentes os seguintes documentos: - Relatório anüal de gestào

reíerente aos períodos de 2016 e 2017; e - Cálculo <to Índice de Cobertura do sen'i(o da divida.

GaÍantias: (i) Regime fidúciário instituído sobre os .réditos imobiliáÍios oíundos do Comptomisso de

Compra e Venda Center Shopping, do Compromisso de Compra e Venda Paralele Shopping e do

Comproúisso de Compra e Venda West Shopping; (ii) Alienação Fiduciária da fraçào ideal correspondente a

225ütk do imóvel obieto da6 matrículas f 286-3Tl a 286.534 do 9' RegistÍo de Imóveis do Rio de faneiro
(?Alienação Fiduciária CenteÍ Shoppin8?); (iii) Alienaçào FiduciáÍia da fração ideal (oÍrespondente a 5450y,

do imóvel objeto dâ matícula 16.326 do 6' RegistÍo de lmóveis de CuritibÀ (?Alienaçào Fiduciária Crystàl

PIaza?); (iv) Alienaçào liduciária da fração ideal correspondente a 33'7; do imóvel obieto da inakícula 14.204 do

2" Regisko de Imóveis de Salvador ('AlienaçÀo Fiduciária Pârâlelâ ShoPPinE"); (v) Alienaçâo Fiduciária da

ftãção ideal correspondente a 2tí)r'l' do imóvel obieto das matÍículas 14E.74& 187.759 c 172.7 a 773.064 do 4"

Registro de Imóveis do Rio de Jàneiro ("Alienação Fidutiária West ShoPpinS"); (vi) Cessào Fiduciária de

Direitos Creditórios oriundos de exploraçào comeÍciel dos Imóveis ('Cessão Fiduciária Direitos Creditórios");
(vii) Cessâo Fiduciá!ia do Valor da Cessão até a veriÍicaçào das Condições PÍecedentes B; (viii) Cash Collateral

01 equivalente a 62,02'2, dos créditos decorrentes do CoÍpromisso de Venda e Compra; (ix) Cash Colleteral 02

equivalente a t5oÂ dos créditos provenientes da exploÍa(ão comeÍcial dos imóveis.

Emissora: Habitesec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

SéÍier 55 Emissão: I
Volume na Data de Emisliào: RS E.474-924,93 Quantidade de ativos: 28

Data de Vencimento:20/07 /2022
Taxa de )urosr 12Yn a.e. na base 360.

Status: IN,{DIl\'ÍPLENTE

Inadimplementos no peÍíodo: Pendências consolidadas. Descumprimento pecüniário, devido ao não pagaúento

da paÍ.ela de amortizaçào referente ao mês de setembro/ I7, no valor de R$ 133.318,53, Nào recebimento pelo
patÍinrôÍio sepaÍado dos valores referentes à venda dos lotes, conforrne Iistado na notificaÇào enviada pela

Securitizadora er.n 21/09/17, no valor de R$868.,176,39, devidaftente acrescidos das penalidades da cláusüld L6

do Contrato de Cessão F-iduciária; Nâo atendimento do prazo estahelecido para formalização do aditarnento ao

Conhato de Cessão Fiduciária para atualizar a relaçâo de créditos ceditlos; Não reconrposiçào do Valor Nli imo
da Garanfia, conlorme deUberado na AGT realizada em l8/U/2077. ConorNos termos da notificaçào rle
09/02/17o valor necessário paÍa a re.omposiçào é de R$ 4.338.681,28. YeriÍicação do cumprimento do Valor
lvrinimo de Garantia reÍerente ao mês de Íevereiro de 20-18

Garantias: (i) Regime fiduciário instituido 6obre os .réditos imobiliários oriundos da CCB n. DOMUS
17072015; (ii) Alienaçào Fiduciária de 75"/o das cotas de emissào de Valência I - Pirapozinho Urbanizadora SPE
I.tda; e (iii) Cessào Fiduciária de75rl4' dos DiÍeitos CreditóÍios oÍiundos da venda dos lotes do Empreendimento
listedos nos Anexos I e II do Contrato de Cessao Fiduciária.
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Emissora: Habitasec Securitizadorâ S.A,

Ativo: CRI

Série:58 Emissao: I

Volume na Data de Emissão: RS 14.501 740,13 Quantidade de ativos: 48

Data de Vencimento:14 /08/2025
Taxa de Juros: 11,5Úli a.a. na base 360.

Status: IN-{DIN{PLENTE

Inadimplementos no peíodo: Restarn penderte as rnatrí.ulas colnprovando o re8istro da 
^lienaçào 

Fid[cíária
dos imóveis para a Securitüadora;

Garantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários decorrentes dr CCB n'240E2015; (ii)
Alienação Fiduciária dos Imóveis de Rondonópolis listados no Termo de Securitização, conforme aditâdo; (iii)
Alienação Fiduciiirie de Quotas da BRDU SPE Vermont Ltd.; (ft ) Cessão Fiduciária de Direitos CÍeditórios
decorrentes da alienÀção de lotes integtantes dos loteamentos Iardim do Parque e ]ardim do Parque II, bem

como dos lotes remanes(entes dos Loteamentos, sendo certo que deuerá seÍ mantido Fundo de Liquidez
equivalente a R§ 480.000,00; e (v) Fiançe prestada pela BRDU SPE GenebÍa Ltda, Rafina Empreendimentos e

Pârticipaçdes S..À., Brasil Desenvolvisrento Urbano S.,{., Rafael de Rezende Femandez, Carolina Lopez Pontes

RoitteÍ, Marco Aurélio Grillo de Brito, Denise BeÍnaÍdes Grillo e José AlfÍedo da Just4 no âmbito do Contrato

de Cessão.

Emissora: Habitasea Seauritizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 59 Emissáo: I

volume na Data de Emissão: RS 3-625.435,03 Quantidade de ativos: 12

Data de Ven(iúrento t 14 / 08 /2025
TàxÀ de JuÍos: ll,5"i a.a. na base 360.

Status: INADTMPLENTÉl

Inadimplementos no peíodo: Restam pendente as matriculàs comprovando o Íegistro da Alienação Fiduciá a

dos imóveis para a S€cuÍitizadora;

Garanlias: (i) Regime Fiduciá,rio instituído sobre os créditos imobiliários decorrentes dÀ CCB n' 2a082015; (ii)
Alienação Fiduciária dos Imóveis de Rondonópolis listados no Termo de Securitizaçào, conforme aditedo; (iii)
Alienaçâo Fiduciáriâ de Quotâs da BRDU SPE Vermont Ltda; (iv) Cessão [iduciária de Direitos CÍeditórios
decoÍrentes da alienasão de lotes integrantes do6 loteamentos J.rdim do Parque e Jardim do PaÍque II, bem
como dos lotes reúranescentes dos Loteâmentos, 6endo certo que deverá ser mantido Fundo de Liquidez
equivÀlente e R.$ 480.0ffi,fi); e (v) Fiança prestada pelâ BRDU SPE Genebra Ltda, Rafina Empreendimentos e

Participaçoes S.4., Brasil Desenvolvimento UÍbâno S.Â., Rafael de Rezende Fehandez, Caroline Lopez Pontes

Roitter, MaÍco Aurélio Grillo de Brito, Denise Bern des Grillo e José Alfredo da Just4 no âmbito do Contrato
de Cessão.

Emissorâ: Habitasec Securitizadora S,A

Ativo: CRI

Sêrie: 63 Emissáo: 1

Volume na Data de Emissão: RS 100.000.000,00 Quantidade de ativosr 100000

Data de Vencimento: -12 
/ 1-l / 2025

Taxa de Juros: CDI + 2r% a-À na base 252.

Status: INADII,ÍPLENTE

Inadimplementos no período: Restam pendentes: - 2c ao ContÍato de Cessão e Aquisiçào de Créditos
Imobiliários; - Apólice de Següro relovada Pàrtage I e IL

Garantiâs: (i) Regime Fiduciário institüido sobre os cÍéditos imobiliários decorÍentes Contratos de Locação
r,âstro; (ii) Fiançâ prestadÀ pela Partàge Entpreendimentos e participÀções s.4., nos terhos do contrato de
C€ssão; (iii) Âlienação Fiduciária dos Imóvel Partage obieto das matrículas 13E.652,138.656 a 138.658,185.114 a
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1E5.116; (iv) Alieneção Fiduciiária dos Imóvel Pratapar obieto da makículÂ n" 762.178; (\tl Alienação Fiduciária
lnróvel Vinpar objeto da mntrícula n" \76.471,776.472, 176.474; (vi) Cessào Fiduciária de direitos creditórios
que soberarem eventual excüssão da Alienação Fiduciária Imóvel Partate ('Cessão Fidudiária Direitos
Creditórios PaÍtàge"); (vii) Ce6§ão Fiduciiária de diÍeitos creditórios oÍiundos dos Contratos de Locaçào

Garantia; Âdiaionelmente. ne ocorrência das hipóteses pÍe!istàs na cláusula 8.7 do Termo de Securitizaçào, a

Cedente deveÍá constituir garantia adicional correspondênte à (i) Carta de Fiânqa Bancária, conkatàda eÍr
alternativa à constituição do Cash Colateral, acima do Valor Mínimo de Coberfura Imóveis, nos termos dos

ContÍatos de Alienação Fiduciária; e/ou (ii) Cash ColateÍal, em alternativa à contratação da Carta de Fiança

Bancárir, Àcima do ValoÍ Minimo de CobeÍtura Imóveis, nos termos dos ContÍatos de Alienação Fiduciária.

Emissora: Habitasec Securitizadora S,A

Ativo: CRI

Série:85 Emissáo: l
Volume na Data de Emissão: RS 50.000.000,00 Qüantidade de ativos: 5mm
Data de Vencimento:. 2O / O8 / 202-l

Taxa de j uros: CDI + L75ol' a,a, nabase 252.

65

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 6ó Emissào:1

Volume na Data de Emissão: RS 8.013.192,75 Quantidade de ativos: 25

Data de ven.imento|. 15/07 /2024
Taxa de )uros: 1201, a.a. na base 360

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no periodo: Falta de cornproYaçào do cálculo da Razào l\'linima de Carantia coúesPonde a

1209á (cento e vinte por cento) da PÀIT do CRl, Íeferente ao nrês de março de 10-17

Gatantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários representados pela CCI e suâs G.rantias,.om
a consequente constituição do Patrimônio SepaÍado, (ii) Alieneção Fiduciária de Açôes ? SPE correspondente â

60'7; (sessenta por .ento) das Âçóes de emissào da SPE São José dos Campos S.4., (iii) Alienação Fiduciária de

Açôes sobre r totalidade das açoes de Emissão da FS PaÉicipasões S.4., (iv) Ce6são Fiducituia de Direitos

Creditórios corÍespondentes a 600Á (sessentÀ por cento) dos recebíveis decorÍentes das vendas dos lotes da fase

III do Empreendirnento Imobiliário, (v) Cessâo Fiducituia de Conta (lentralizadora que receberá os recursos

correspondentes a 60D1, (sessenta por cento) dos recebíveis decorrente$ das vendas dos lotes da fase III do

Empreendimento Imobiliário. Na Data de Emissào. as Garantias estão (onstituidas, mas não registradas, sendo

que os respe(tivos protocolos e rêgistIos são (ondi(óes suspensivàs parà o paBamento do valor da (essão no

âmbito do Contrato de Cessão. (onsoante item 2.3 do Íeferido contrÀto.

Emissore: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série: 79 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 47 000.000,00 Quantidade de ativos: 47000

Data de Venc imento]. 1D / 03 /202"1

Taxa de Juros: CDI + 2,5'lo a.a. na base 252.

Status: ATIVO

Inâdimplementos no peúodo: Neo ocorreranr inadirnplementos no periodo

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB n' FP 0014Â7 emitida pela
GÍisa S.Á., e repÍesentado poÍ CCI; (ii) Alienacào Fiducituia de Imóveis sobÍe os imóveis rela(ionados em
cadâ um dos Inskumentos ParticulaÍes de Alienâção FiduciáÍia de Imóveis; e (iii) Cessão Fidu.iáÍia de Contàs
CorÍentes onde serão areditados todos os Íecursos dc(orÍentes das futuras comercializaçào das unidâdes
eufônomas do6 imóveis, bem como quaisqueÍ ouhas receitas que seram destinadãs ao pagamento dÀ CCB.
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Status: IN-ADIMPLENIE

Inadimplementos no peíodo: Pendências consolidaclas: - Cópia do lo Àditameuto ao Contrato de Cessâo.; -

f)eclaração de CurnpÍinrento das Obrigações referente ao 2" semestre tle 2017; - CompÍovaçào de f)estinação de

Recursos; e - CompÍovante de pagamen[o de IP[U, condomíIio e denais encargos relacionados aos Imó\,eis,

correspondentes ao exercicio de 2017.

Garantias: (i) Regime Fidu.iário sobre os Créditos lmobiliários oÍiundos de CCB n" 120E20'1; (ii) Alienação
Fiduciáriâ de Imóveis. nos teÍmos do Ánexo II de cade um dos Instrumento6 PaÍticulares de Alienaçào
Fiduciária de Imóveit celebrado enke cada uma das Fiduciantes e a Emissora.

Ernissora: Habitasec SecuritizadoÍa S.A.

Ativo: CRI

Série: 90 Emissão: l
Volume na Data de Emi6sào: RS 10-000.000,00 Quantidade de ativos: 1

Data de Vencimento:27 /07 /2021
Taxa de Juros: CDI + 3,59,i, a.a. na base 252

Status: ATwo
Inadimplementos no peíodo: Nào ocorrcmm inaclirnplementos no período

Gdântiâs: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB n'FP FIM1y'7; (ii)
Àlienâção Fiduciária de lmóveis, nos tehos do Anexo II de cada um dos InstÍumentos Pârticulares de

Alienação Fidüciária de lmóveis, celebrado enke cada uma das Fiduciantes e a EnrissoÍa; e (iii) GaÍantia

Fideiussória prestada pelos FiadoÍes os Srs. José Roberto TeixeiÍa Pinto e Mauro Teixeira Pinto no âmbito do

ContÍato de Cessâo.

Emissora: Habitesec Securitiza dora S.A.

Ativo: CRI

Série: 92 Emissâo:1

Volume na Data de Emis6ão: RS 3.595.000,00 Quântidade de ativos: 3595

Data de Vencimentot 25/OE/2027

Taxa de luros: 10001, do CDI + 4r'lo a.a. na base 252.

Status: INADINÍPLENTE

lnadimplementos no peíodo: Pendências consolidadas: - Cópia assinada do Contrato de AF de lmóveis Befiini;
- Cópia assinada do Contrâto de AF de hnóveis Faria [,inra; - Cópia das rnàhicutas comprovando os atos dos itens

2 a 4 acima; - Verificações do Fur1do de Reserva correspondentes aos meses de outubro de 2017 a tevereiro de

2018; - Detlaração da Devedora atestândo o cumprimento das obrigações;

GaÍanhas: (i) Regime Fiduciário Instituído sob 06 Créditos decorrentes dr CCB n'FP FIM?2017,
representados poÍ CCI; (ii) Alienaçào Fidutiária constituidas 6obre os imóveis obieto dâs matli(ulas 768.777,

76a.197,16a.176,16A.1A9,76t.790,76E.202 do 16o Re8istro de Imô,eis de SP; das Matrículas 147.107 e 147.116 do
2' Re8ist o de Imóveis de Guarulhos; e Matrículas 101.1E0 do 8' registro de Imóveis de SP e 96.400 do 5"
Registro de Imóveis de SP; (iii) Fiança consubstanciada pelas pessoas físicas Sre. Febio FÍeitas Romano,
Guilherme Augusto Soares Benevides e Gilberto Bernardo Benevides.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Séie:97 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 28.000.000,00 Quantid.de de ativos: 28000

Data de Vencimento: 26 / 1 0 / 2021

TÀxa de Juros: CDI + 3.5ori a.a. na base 252.

Status: INADIIVÍPLENTE

InadimPlemento6 no peíodo: Pendéncias: Comprovação do Fundo cle Reserva de janeiro de 2018 até março de

66

DOCS 10951191v1



2016

Gàrenties: (i) ReBime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB n'FP FIM3/|7; (ii)
Alienaçáo Fiduciáiia de lmóveis, nos termos do Anexo II do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de

Imóveis, celebrado entre à Fiducialte e a Emissora; e (iii) CeiÀntia Fideiussória pÍeÊtada pelos Fiedores os 516.

Eduardo Antonio Sahadi Ditolvo, Heloisa I{elena SitÍangülo Ditolvo, Júlio César da Silveira Lemo6, Glâurr
Guimarães Lemos e Cláudio Iosé Sitrángulo no âmbito do ContÍato de Cessão.

EmissoÍa: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:99 Emissão: I

Volume na Data de Emissáo: RS 8.500.000,00 Quentidade de ativos: 8500

Data de vencimentot2T / 12/2021

Tara de furos
Statu6: ATIVO

Inadimplemento6 no peíodo: Não ocorreram inadimFlementos no período

GaÍentias: (i) Regime FiduciáÍio sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB n" FP FIw 0U8; (ii)
Alienacão Fidudária de Imóveis, nos termos do Arero II do InstÍümento ParticulaÍ de Alienação [iduciária de

Imóveis; (iii) Garantia Fideiussória ronsubstanci.da poÍ pessoas físi.as, definidas na .láusula 1.1 do Termo de

Securitização; € (iu) Fundo de Reserva-
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Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 100 Emissão: I

volume na Data de Emissào: RS 4.300.000,00 Quantidade de ativos: 1

D.ta de vencimenlot 25/11/2O2O

Taxa de Juros: CDI + 3,5r1/o a.a. na base 252

StatuÊ: ÍN ADIIVÍPLENTE

Inadimplementos no período: Pendênciàs colsolidadas - Contràto de Cessão ÍegistÍado no RTD/Santos; -

AlienÀção Fiduciá.ia registrada nos Registros de Inlóveis competentes, assinr como ds matrículas atualizatlas

contendo a Alienação Fiduciárià; - Registro da CCI: FP FIIVO1/2o17; - Comprovação da manutenção do Fundo

de Resen,a reÍerente ao mês de março-

GaÍantias: (i) ReBime Fiduciário in6tituído sobÍe os CÍéditos Imobiliários, ÍepÍesentados pela CCI; (ii)
Alienasào Fiduciiíria de Imóveis de propriedade dâ viaÍeg8io SPE EmpÍeendimentos imobiliários Ltda.,

conforme identificados ío Anexo I de cada um dos InstÍumento6 Particulares de Alienação Fiduciária de

Imóveis; (iii) Fiança consubstanciada por pessoes fisicas no âmbito do ConhÀto de Cessáo; e (iv) Fundo de

ReseÍl,a (onstituido akavés da retenção de pa.te do Preço de Aquisiçào Líquido, ne forma da cláusula 2.9.3 do

Termo de Secüritizasão.

Emissora: Habitasec SecuritizadoÍa S.A.

Ativo: CRI

Série: 107 Emissão:1

Volume ne Data de Emissào: RS 25.000.000,00 Quantidade de ativos: 25000

f)ata de Vencimento: 25 / 02 / 2022

Taxa de Juros: CDI + 6rli, a.a. na base 252.

Statu§: ATM
Inadimplêúentos no período: N"ão ocoÍrerarn inadimplernentos no período

Garantiãs: (i) Alienações Fiduciárias de Imóveis de propriedede da TRIUNFO BAHIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e. LISBOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., em conjunro, Íe8isrrados sob as
úratriculas identificadas no Arexo II de cada um dos lnstrumenlos Particulares de A.lienacão Fidu.iárie de
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lmóveis; (ii) GâÍàntia Fideiussória consubstanciada por pessoâs fisices; e (iii) Fundo de Reserva cujo valor
total delerá cobÍiÍ o montante equivalente às se8uintes despesas, a ser Íecalaulàdo mensalmente (a) valor
equivalente a 3 (hês) meses de Iuros Remuneretórios. com base na última Taxa DI (.onforme definido no

Terrno de Securifização) divulgada pela 83; e (b) valor equivalente e 6 (seis) meses de despesas relacionadas a

condoftínio e IPTU dos lmóveis objeto das Alienações Fiduciárias.

Emissora: HÀbitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: I 19 Emissão:1

Y

I
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Emissora: Habitasec Secüritizadora S.A

Ativo: CRI

Série:108 Emissào: I

Volume na Datâ de Emissãor Rg 5.600.000,00 Quantidade de ativos: 5600

Data de Venciment o:25 / O2/2022

Taxâ de Juros: CDI + 3,7511, a.a. nÀ bâse 252.

Status: ATIVO

Inâdimplementos no peúodo: Nào ocorreranr inadimplementos no Perlodo
GaÍàntias: (i) Atienações Fidüciárias de Imóveis de pÍoPÍiedade da CHÁCARA SANTA MÔNICA SPE

PARIICIPAÇÓES E EMPREENDTMEN] OS IMOBILIÁRIOS L',IDA., registÍado6 §ob as matrículas

identificâdas no Anexo I do InstÍumento Particular de Alienaçào Fiduciária de Imóveis; (ii) Garantia

Fidejüssória consubstan(iada por pe§6oas fisicas; e (iii) Fundo de Reserva cujo valor total deverá (obdr o

montante equivÂlente as se8uintes despesas, a ser Íecalculàdo mensalmente (a) 3 (trê§) me6e§ de JuÍos
Remüneratórios, com base na última Taxa DI (confoÍme definido abaixo) divulgada pela 83; e (b) 6 (seis)

meses de despesâs Íelaaionadas a condomínio e IPTU dos Imóveis.

Emissora: Habitasea Securitizadora S.A

Átivo: CRI

Série: 'l 
11 Emissão:1

Volunre na Data de Emissão: RS 90.000.000,00 Quantidade de aúvos: 90000

Datá de vencimento: 30 / 06 / 2022

Taxa de Juros: CDI + 3rr' a.â. na base 252.

Statu6: ATIVO

Inâdimplementos no período: Não ocorrcÍam iradimplementos no peÍiodo

Garantias: Regime Fiduciário e Patrimônio SeParado; e AlienÀçào Fiduciiíria de Imóveis, livÍes e

desembaraçados de quaisqueÍ ônus.

Emissora: Habitaset Se(uritizadoÍa S.A

Ativo: CRI

SéÍie:114 Eúissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 16.000.000,00 Quantidade de ativos: 16000

f)ata de Vencimentot 25/07 /2022
Taxa de Jurosr 1000Á do CDI
Status: ATIVO

Inadimplementos no peíodo: Nào ocorreram inadimplementos no periodo

Garantias: (i) Re8ime Fiduciário e Pakimônio Sepatado; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis, livres e

desemberaçados de quaisquer ônu§; (iii) Fiadores, ÍepÍesentados poÍ tÍês pessoas fisicas, que gar;rntem o
pontüal e integrel cumprimento das ObÍigações Garantidas; e (iv) Fundo de Reserva.
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Data de Vencimentot 29/09 /2022
T.xÀ de Iuros: 1000Á do CDI + 5r%r a,a. na lrase 52.
Status: ATIVO

Inadimplementos no peíoalo: rião ocorreram inadinrplemenlos lro periodo.

Garantias: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; Alienaçôes Fiduciárias de Imóveis sobre imóveis livres e

desembaraçados de quaisquer ônus; Fiadores, sendo esles 5 pessoas físicas, assumindo a re6ponsabilidade
pelo pontual e inte8ral (umpdmento da6 Obrigaçôes GarantidÀs; Fundo de Reservâ" cuio lalor total deverá

cobrir o montantg apurado mensaloente, equivalente a 3 parcelas de furos Remuneratórios e 6 meses de

despesas relacionadas a condominio e IPTU dos Imóveis.

Volume na Data de Emissão: R$ 10.000.fr)O,00 Quantidade de ativos: lüJ00

Emissorâ: Habitasec Securitizadora S.A,

Àtivo: CRI

Série: 120 Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 13 000.000,00 Quantidede de ativos: 33000

Data de Vencimento:10 /06/2026
faxa de furos: IPCA + 8,95olo â.4. nâ base 360.

Status: ATIVO

Inadimplementos no periodo: Não ocorreram inadimplementos rro periodo

GaÍantias: 06 CRI contÀÍão com as seguintes ga.antias: (i) Alienaçôes FiduciáÍirs de Imóveis; (ii) Cessão

Fiduciárie de Direitos CÍeditórios; (iii) PÍomessa de Cessão Fiduciária; e (iu) Fundo de Reserva,

Emissorai Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 124 Emissào:1
Volüme na Data de Emissão: RS 60.000 000,00 Quantidade de ativo6: 60000

v
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Emissorai Habitase( Securitizadota S-A

Ativo: CRI

Série: 121 Emissão: I
Volume na Data de Emissão: RS 17.000.000,00 Quantidade de ativos: 17000

Data de Venc i mento I l0 / 06 /2026
Taxa de JuÍos: IPCÂ + E,95%' a.a. na bâse 360.

Status: ATM
Inadimplementos no periodo: Náo oaorreram i adirnplementos no pedodo

Garanlias: Os CRI .ontarào com as seguintes garÀntias: (i) Aliena(ões Fiduciárias de Imóveis; (ii) Cessão

Fiduciária de DiÍeitos CÍeditórios; (iii) Promessa de Cessão Fiduciária; e (iv) Fundo de Reserva.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.Â.

Ativo: CRI

Sériei 123 Emissâo: I
Volume na Data de Emissão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 10000

Dâta de Ven.imento:29 /12/2022
Taxa de Iurosi 10ff/o do CDI + 4r7' a,a. na base 252.

Statu6: ATlVO
lnadimplementos no peúodo: i\ão ocorreram inadimplêmentos no periodo

Gartntias: (i) Alienação Fidü.iária de Imóveis; e (ii) Fiança outorgada pela CEGG Pârticipesões S.4,, CEGG
Conskutora e IncorpotadoÍa LT[)A e 3 (kês) pessoas fisicas, conforme consta no Termo de Securitizaçáo.
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Taxa de Juro6: IGP-M + 9,5%' a.a. na base 360.

Status: ATTVO

Inadimplemento6 no período: i\_âo ocorreram inadimplernentos no período

Garantias: (i) o Aval. em cada uma das Cédulas; (ii) a Cessào Fiduciária de Direitos CÍeditórios 01,02,03 e 04;

(iii) a Alienação Fidu(iária de Quotas m, 02,03 e M.

Data de Vencimento:2'l /Í\l /2029

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

ÀÍivo: CRI

Série: 129 Emissão: I

Volume na Data de Emissão: RS 74.000.000,00 Quantidade de ativos: 74000

f)a ta d e venci men to | 29 / 11 / 2022

Taxa de JuÍos: 100yo do CDI + 2,370 a.a. na báse 252

Status: ,{TIVO

Inadimplementoo no periodo: Não ocorreram inadimplementos no periodo

Garantias: Os CRI contarão com a se8uinte garantia: Alienações Fiduciárias de lmóveis

EmissoÍa: Habitasec Securitizadora S.A,

Ativo: CRI

Série:130 Emissão: I

Volume na Data de Emissão: RS 40.000.000,00 Quantidade de ativos: 40000

Data de Vencimento: 29 / O1 / 202-l

Taxa de furos: 1Íx)oÁ do CDI + 3lllo a.a. na base 252.

Statuo: ATIVO

InadimpleErentos no periodol Não ocorreram inadinrplententos no periodo

Garantias: Aval prestado pela Even Construtola e Incorporadora S.Â.; Alienação Fiduciária de Imóveis e a
Alienação Fidüciária de Quotas que será mantida válida e em vigor até a efetiva constituição da Alienação
FiduciáÍia de lmóveis.

V

70

EmissoÍa: Habitase. Securitizadora S.Á

Ativo: CRI

Série:1-12 Emissáo: I

Volume na Data de Emissão: RS 76.000.000,00 Qualtidade de ativos: 76000

Data de Vencimentol. -16 
/ 01 / 203-I

Taxa de Juros: IPCA + Zsr,t a.a. na base 360

Status: ÂTIVO

Inadimplementos no período: Nâo ocorrera inadimplenlentos no periodo

Ganantias: Alienaçào FiduciáÍia do Imóvel Femào Dias; AlienÀçào Fiduciiúia do Imóvel Privaliiç Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios Femào Dias; Cessào Fiduciária de Direitos Creditórios Privalia; e Fundo de
Resen,. no valoÍ mínimo eqúvalente a 1 (umr) par(ela média dos CRI dos próximos 12 (doze) meses.
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ANEXO VI
IMÓ!'EIS GARÂNTIA

1. CHB:

EMPREENDIMENTO UNIDADE ENDEREÇO CIDADE CARTORIO MATRICULA

COI,INAS

POTENGI

DO r03

TORRE F Rua Cristais de Gelo, 890, Redinha NATAL/RN

3' OFICIO /
l" zoNA 41.338

COLINAS

POTENGI

DO 501

TORRE F Rua Cristais de Gelo, E90, Redinha NATAL/RN

3' OFICIO /

I' ZONA 41.352

COLINAS

POTENGI

DO 701

TORRE F Rua Cristais de Gçlo, 890, Redinha NATAL/RN

3' OFICIO /

I'ZONA 41.360

COLINAS

POTENGI

DO '704

TORRE F Rua Cristais de Gelo, 890, Redinha NATAL/RN

3' OFICIO /

t" zoNA 41.363

JARDIM

SUIÇOS

ALPES

LOTE 5

QUADRA
B

Rua Judiú Campagnolli de Oliveira,

512, Vila Suiça INDAIATUBA/SP I'OFICIO 41.132

CORAIS DE LAGOA

NOVÁ r503

Rua dos Potiguares, 365, Lagoa

Nova NATAL/RN

6' OFICIO /

2" ZONA 62.368

ED. REQUINTE DO

RECREIO 301

Rua Joaquim da Silveira, 3l E,

Recreio dos Bandeirantes

RIO DE

JANEIROiRJ 9'OFICIO 274.29E

EDIFICIO

INIüENTlON SANTOS 194 Rua Sanúos Dumont, 172 SANTOS/SP 2" OFICIO 93.332

EDIFiCIO

MATTTNATA l0l
Praça BertHier Bento Alves, 395,

Vila Primavera SÃo PAI,'Lo/SP 8'RGI 143.070

EDIFICIO OT]RO

103

BLOCO A

Rua Genoveva de Souzz, 300.

Sagrada Família

BELO

HOzuZONTE/I\4G 4'RGI 9.138

LOTEAMENTO

CIDADE

COLIBRÍS

DOS

372

QUADRA
443 Rua Cândida Ferreira Nobre JOÃO PESSOA,,"B

l' oFlcto /

l. zoNA 107 .207

zuRITA
Avenida Presidente Café Filho, 5,

Praia do Meio NATAL/RN

3'OFICIO /

l" zoNA 2s.7 50

MAANAIMITT
101 Rua Otacílio Cunha, 89, Porta do Sol JOÃO PESSOA/PB

6'SERVIÇO

NOTORIAL 112.77',l

MAANAIM III
201 Rua Otacilio Cunha, E9, Porta do Sol JOAO PESSOA/PB

6. SERVrÇO

NOTORIAL 112.779

MAANAIM III
202 Rua Otacílio Cunha, E9, Porta do Sol JOÃO PESSOA/PB

6'SERVrÇO

NOTORIAL n2,7E0

MAANAIM III
301 Rua Otacilio Cunha, E9, Porta do Sol JOAO PESSOAiPB

6'SERVIÇO

NOTORIAL lL2.?tt

SL'N FAMILY
l70l

TORRE C

Rua Adeodaro Iosé dos Reis, 1100,

Nova Pamamirim PARNAMIRIM/RN 1'OFICIO 57.114

STIN GOLDEN I 104 Rua Joaquim Eduardo de Farias, NATAL/RN 7' OFICIO / 44.992

1/
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TORRE D 213. Ponta N 3'ZONA

/1

./

STIN RI\'ER
1903

TORRE A Rua Teotônio Freire,75, Ribeira NATAL/RN

3'OFICIO /
l" zoNA 4 t.573

SLIN RIVER

l70l
TORRE C Rua Teotônio Freire, 75, Ribeira NATAL/RN

3'OFICIO /

I'ZONA 42.062

NATAL/RN

3'OFICIO /
r" zoNA 4t.568STJN RIVER

703

TORRE Â Rua Teotônio Freire,75, Ribeira

Rua Teotônio Freire,75, Ribeira NATAL/RN

3'OFICIO /

l" zoNA 45.099SIJN RIVER

?04

TORRE B

ST]N SET

903

TORRE E

Rua Joaquim Eduardo de Farias,

209, Ponta Negra NATAL/RN

7' OFICTO /

3" ZONA 53.E04

Rua Joaquim Eduardo de Farias,

209, Ponta Negra NATAL/RN

7' OFICIO /

3" ZONA 50.241SLN SET

402

TORRE C

303

TORRE C

Rua Joaquim Eduardo de Farias,

209, Ponta Negra NATAL/RN

7' OFICIO /
3'ZONA 50.23ESUN SET

49.898SL]N SET

1802

TORRE A

Rua Joaquim Eduardo de Farias,

209, Ponta Negra NATAL/RN

7. OFICIO /
3" ZONA

l40 t

TORRE F Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAL/RN

7'OFICIO /

3" ZONA 51.898VIVER BEM

602

TORRE D Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAURN

7" OFICIO /

3" ZONA 5l.938VIVER BEM

VÍVER BEM

503

TORRE C Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAL/RN

7' OFICIO /

3" ZONA 53.452

l0l
TORRE F Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAL/RN

7' OFTCTO /
3" ZONA 51.862VT!'ER BEM

VIVERBEM 304

TORRE D Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAL/RN

7' OFICIO /

3" ZONA s 1.933

VIVER BEM 1503

TORRE F Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAL/RN

7'OFICIO /

3'ZONA 51.903

l00l
TORRE F Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu

VT!'ER BEM

NATAL/RN

7' OFICIO /

3" ZONA 5 r.tE6

VTVER BEM 202

TORRE B Avenida dos Caiapós, 1945, Pitimbu NATAL/RN

7" OFICIO /

3" ZONA 50.763

ATLANTIC CITY 401

Rua Eng. João Hélio Alves da

Rocha, n' I175, Planalto NATAL/RN

7' OFICTO /
3" ZONA 55.180

ATLANTIC CITY 403

Rua Eng. João Hélio Alves da

Rocha, no I175, Planalto NATAL/RN

7" OFÍCIO /
3" ZONA 55.182

ED. DALIA
82 BLOCO

4

Avenida Doutor Candido Motta

Filho. t83 SAO PAIJ'LO/SP l8' oFICIO 165.826 I
Rua Doutor Odon Carlos de

Figueiredo Ferraz, n" 418, Pirituba SÃO PAULO/SP r 6" cRI 91.359

Rua Francisco Juvenal de MourÀ no

22 FLORANIÁ,/RN

REGISTRO

úrrco t.947

Rua José Mendes, 241, Vila Gabriel SOROCABA/SP 1'OFICIO |7.290
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COND,

AUGUSTA

CAPITAL Rua Dona Anúonia de Queiros, lto,
1009 Conso SÃo PAULo/SP 5' OFICIO 93.088

Rua Do Parque, 90, Jardim Monte

Carlo

LONDRINA,?R 3'OFTCTO 440.688

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

84 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta

NATAL/RN 3" OFICIO /
I'ZONA

35.176

DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

85

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFTCIO /
1. ZONA

35.177

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

t6
Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO /

I" ZONA

35.178

G4 VAGA

E7

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO i
I'ZONA

35.179DOED. CIDADE

NATAL

G4 VACA

88

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /
1'ZONA

3 5.180DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

E9

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO /
l" zoNA

3 5.181DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

90

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATÂL/RN 3" OFICIO /

I'ZONA
3 5.182DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

9l
Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICTO /

l" zoNA
3 5.183DOED. CIDADE

NATAL

Rua Ioão Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICIO /
l" zoNA

35.184DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

92

DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

93

Rua João Pessoa, 267 , Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /
I'ZONA

35.185

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

94

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO /
I" ZONA

35.tt6

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

95

Rua João Pessoa. 267, Cidade Alta NATALiRN 3'OFICIO /

1'ZONA
35. 187

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

96

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFTCTO /
l" zoNA

3 5.1 88

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

9'7

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICIO /

I" ZONA

35.I 89

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

98

Rua loão Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICTO /
I" ZONA

3 5.190

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

99

Rua João Pessoa, 267, Cidadç Alta NATAL/RN 3'OFICIO /
I'ZONA

3 5. l9l

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

100

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICIO /
l" zoNA

35.192

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

t0t

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

t" zoNA
35.193

DOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

102

Rua João Pçssoa, 267, Cidade Alta NATAI-/RN 3" OFICIO /
I'ZONA

3 5.194

ED. CIDADE DO G4 VAGA Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO / 35.195

Y

/
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NATAL 102

G4 VAGA

t03

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICTO /
t" zoNA

3 5. 195DOED. CIDADE

NATAL
DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

104

Rua Joâo Pessoa.267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICTO /

l" zoNA
35.196

NATAL/RN 3' OFICIO /

I'ZONA
35.197DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

105

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta

NATAL/RN 3' OFTCTO /
I'ZONA

35. r 9tDOED. CIDADE

NATAL
G4 VAGA

106

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta

G4 VAGA

107

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/P.}.I 3' OFICIO /

r" zoNA
3 5.199DOED. CIDADE

NATAL
NATAL/RN 3" OFICIO /

l" zoNA
35.200DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

108

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta

35.201DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

t09

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

r " zoNA

G4 VAGA

l l0
Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFTCTO /

1" ZONA

35.202DOED. CIDADE

NATAL

G4 VAGA

l

Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFTCTO /

l" zoNA
35.203DOED. CIDADE

NATAL

DOED, CIDÁDE

NATÁL

G4 VAGA

tt2
Rua João Pessoa. 267. Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICIO /

l" zoNA
35.204

DOED, CIDADE

NATAL

SALA 501 Rua Joâo Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

l" zoNA
7.212

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 502 Rua João Pessoa, 267, Cidadc Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

I'ZONA
7.2t3

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 503 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICTO /

l" zoNA
7.2t4

SALA 504 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

l" zoNA
DOED. CIDADE

NATAL
7.215

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 505 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICIO /

l" zoNA

'7.216

DOED, CIDADE

NATAL
SALA 506 Rua Joâo Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

l. zoNA
7.2t7

DOED- CIDADE

NATAL
SALA 507 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICTO /

t" zoNA
7.2t8

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 508 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

I'ZONA
7.2t9

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 509 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFTCTO /

t" zoNA
7.220

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 5IO Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFÍCIO /

l'zoNA
7 .221

DOED. CIDÁDE

NATAL
SALA 5I1 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3" OFICIO /

l" zoNA
7.222

ED. CIDADE DO SALA 512 Rua João Pessoa, 267, Cidade AIta NATAL/RN 3' OFICIO / 7.223

I' ZONA

75
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NATAL

2. ELAr\í/EGOS:

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 5I4 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

t" zoNA
7.225

DOED. CIDADE

NATAL
SÂLA 5 15 Rua João Pessoq 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

I'ZONA
7.226

DOED. CIDADE

NATAL

SALA 5I6 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /
1" ZONA

'7.227

DOED. CIDADE

NATAL

SALA 5I7 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFTCTO /

I'ZONA

'1.228

3'OFTCTO /
t" zoNA

7.229DOED. CIDADE

NATAL

SALA 5I E Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN

SALA 5I9 Rua João Pessoa,267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO /

I'ZONA
7.230DOED. CIDADE

NATAL

sÂLA 520 Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3'OFICIO /

l" zoNA
7.23tDOED. CIDADE

NATAL

DOED. CIDADE

NATAL

SALA 52I Rua João Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFTCTO /
1'ZONÁ

7.232

DOED. CIDADE

NATAL
SALA 522 Rua loão Pessoa, 267, Cidade Alta NATAL/RN 3' OFICIO /

I'ZONA
7.233

I" ZONA

EMPREENDIMENTO UNIDADE ENDEREçO CIDADE CÂRTÓRIO MATRICI,]LA

EGOS

ED, MARIA LUIZA 203

Avenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFICIO /
? ZONA

62.987

ED, MARIA LUIZA 402

Avenida Âmintas BaÍros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6' OFTCTO /
} ZONA

62.990

ED. MARIA LUIZA 502

Avenida Amintas BaÍrot 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6' OFTCTO /
T ZONA

62.992

ED, MARIA LUIZA 603

Avenida Amintas Barrot 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
2" ZONA

62.994

ED. MARIA LTIIZA 701,

Avenida Amintas BaÍros, 1201, Dü-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
r ZONA

62.970

ED, MARIA LLNZA 702

Avenidâ Amintas Barros, 1201, Dü-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
2 ZONA

62.995

ED, MARIA LUIZA 703

Avenida Amintas BaÍros, 1201, Dü-
Sept Rosado

NATAL/RN 6' OFTCTO /
2" ZONA

62.996

ED, MARIA LUIZA 802

Âvenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosâdo

NATAL/RN 6. OFTCIO /
U ZONA

62.9q7

ED, MARIA LUIZA 803

Avenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
} ZONA

62.99t1

ED, MARIA LUIZA 901

Avenida Âmintas Barros, 1201, Dü-
Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
2' ZONA

63.974

v

/
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ED. MARIA LUIZA 902

Avenida Amintas Barros, 1201, Dü-

Sept Rosado

NATAL/RN 6' OFICIO /
2" ZONA

62.99

ED. MARIA LUIZA 903

Avenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6. OFTCTO /
2" ZONA

63.0m

ED. MARIA LUIZA 1001

Avenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6. OFTCTO /
? ZONA

62.976

ED. MÂRIA LUIZA 7002

Avenida Amintas Baros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFICIO /
? ZONA

63.001

ED. MARIA LUIZA 1003

Avenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
2" ZONA

63.002

ED, MARIA LUIZA 1101

Avenida Amintas Barros, 1201, Dü-

Sept Rosado

NATAL/RN 6' OFTCTO /
? ZONA

62.978

ED, MARIA LUIZA 7to2

Âvenida Amintas Barrot 1201, Dú-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
? ZONA

63.003

ED. MARIA LUIZA 1103

Avenida Amintas Barros,-1201, Dü-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
? ZONA

63.004

ED. MÂRIA LUIZA "t201

Avenida Amintas Barros, 1201, Dü-

Sept Rosado

NATAL/RN 6. OFTCTO /
2" ZONA

62.980

ED. MARIA LI.IIZA 7202

Avenida Amintas Barros, 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/ RN 6" OFTCTO /
2" ZONA

63.005

ED, MARIA LUIZA 7203

Avenida Amintas Barros, -1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
?ZONA

63.006

ED. MARIA LUIZA 1301

Avenida Amintas Barros, 1201, Dü-

Sêpt Rosado

NATAL/RN 6" OFTCTO /
2 ZONA

62.982

ED, MARIA LUIZA 1.302

Avenida Amintas Barroq 1201, Dix-

Sept Rosado

NATAL/RN 6' OFTCTO /
2" ZONA

63.007

ELAM

SUN GOLDEN

1004

TORRE C

Rua Joaquim Eduardo de Farias, 213,

Ponta Negra NATAL/ RN

2 OFICIO /
3" ZONA 48."t77

SL]N RIVER

7202

TORRE A Rua Teotônio Freire, 75, Ribena NATAL/RN

3. OFTCIO /
1' ZONA 40.@7

ED. BAVIERA 31

Av. Nove de Julho, n" 5658, Jardim

PauLista SÃO PAULO/SP 4' RGI 107.U7

CORAIS DE LAGOA

NOVA 801

Rua dos Potiguâres, no 365, Lagoa

Nova NATAL/RN

6" OFICIO /
2" ZONA 60.950

ED, CIDADE DO NATAL G1;G2;G3 Rua João Pessoa,267 NATAL/RN
3" OFICIO /
1'ZONA

1058

ED. CIDADE DO NATAL SALA 601 Rua Joao Pessoa, 267 NATAL/RN
3' OFTCTO /

1'ZONA
9263

ED. CIDADE DO NATAL SALA 602 Rua Joao Pessoa, 267 NATAL/RN
3" OFTCIO /

1" ZONA
9264

ED. CIDADE DO NATAL SALA 603 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3. OFTCTO /

1' ZONA
9265

ED. CIDADE DO NATAL SALA 6(N Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN 3'OFTCTO / 926É

V

r

/
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ED. CIDADE DO NATAL SALA 604 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1'ZONA
9266

Rua João Pessoa,267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1" ZONA
9267ED. CIDADE DO NATAL SALA 605

ED. CIDADE DO NATAL SALA 60ó Rua Joao Pessoa, 267 NATAL/RN
3' OFICIO /

1" ZONA
9268

Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1" ZONA
9276ED, CIDADE DO NATAL SALA 614

NATAL/RN
3. OFTCTO /

1" ZONA
9279ED, CIDADE DO NATAL SALA 617 Rua João Pessoa, 267

SALA 618 Rua Joao Pesrca,267 NATAL/RN
3" OFICIO /

1" ZONA
9280ED, CIDADE DO NATAL

NATAL/RN
3' OFICIO /

r" zoNA
9281ED. CIDADE DO NATAL SALA 619 Rua João Pessoa, 267

3" OFTCIO /
1" ZONA

ED, CIDADE DO NATAL SALA 622 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN 9284

ED, CIDADE DO NATAL SALA 701 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1" ZONA
1M65

ED, CIDADE DO NATAL SALA 702 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3'OFICIO /

1" ZONA
1M66

Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3' OFTCTO /

1. ZONA
7M67ED CIDADE DO NATAL SALA 703

Rua ]oão Pessoa, 267 NATAL/RN
3' OFICIO /

1'ZONA
7M73ED. CIDADE DO NATAL SALA 709

ED, CIDADE DO NATAL SALA 710 Rua João Pessoa,267 NATAL/RN
3" OFICIO /

1" ZONA
74474

ED. CIDADE DO NATAL SALA 772 Rua João Pessoa,267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1' ZONA
74M8

ED, CIDADE DO NATAL SALA 718 NATAL/RN
3' OFTCTO /

1" ZONA
7M54

ED, CIDADE DO NATAL SALA 7I9 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3. OFTCTO /

1" ZONA
7M55

ED, CIDADE DO NATAL SALA 720 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1" ZONA
7M56

ED, CIDADE DO NATAL 9ALAT2l Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3' OFTCTO /

1" ZONA
14457

ED, CIDADE DO NATAL SALAT» Rua Joao Pessoa, 267 NATAL/RN
3" OFTCTO /

1" ZONA
1,1458

ED. CIDADE DO NATAL LOJA 5 Rua João Pessoa, 267 NATAL/RN
3' OFTCTO /

1" ZONA
1@4

1'ZONA
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