
TERMO DE SECURTIZAÇÃO DE CRÉDITOS tMOBtLlÁRtOS DA í43" SÉRIE DA í"
EÍIIISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOB|LÁRIOS DA

securitizadora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Abefta

CNPJ/ME n' 09.304.4271000'l -58

HabitasEc

§ pnrur;GoNo

pertÁcotto s.A. DtsrRtBUtDoRA DE rírulos E vALoRES uogtuÉnlos
Agente Fiduciário

CNPJ/ME sob o no 17.343.682/000í-38

1

30 de abril de 2019

4/

/



TERMO DE SECURITTZAÇÃO DE CRÉDFOS lMOBtLlÁRtOS DA í/r3" SÉR|E DA í"
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC

SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular:

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima, com sede na Cidade de Sáo

Paulo, Estado de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, 90 andar,

Conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob

o no 09.3O4.427 /0001-58 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante

a JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068 ("Emissora" ou "Securitizadora"); e

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo í0o da Lei n.o 9.514 e

da lnstrução CVM n.o 583,

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRPS,

instituiçáo financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Avenida das Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da

Tijuca, CEP 22640-102, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 17.U3.68210001-

38e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCERJA sob o

NIRE 33.3.00014373, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Aoente

Fiduciário');

RESOLVEM a Emissora e o Agente Fiduciário firmar o presente "Termo de Secuitizaçào

de Créditos lmobiliários da 143a Série da 1" Emissão de Cedificados de Recebíveis

lmobiliários da Habitasec Secuitizadora S.Á.", de acordo com a Lei no 9.514197, a

lnstrução CVM no 4í4lM e a lnstruÇão CVM no 476/09, conforme os termos e condições

a seguir descritos:

CLÁUSULA 1. DEFINIçÕES

1.1. Para os fins deste Termo de Securitizaçáo, adotam-se as definições apresentadas

na tabela a seguir, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo deste Termo

de securitizaçáo. Não obstante, os termos utilizados neste Termo de securitização,
iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular ou no plural), que não sejam aqui
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definidos de outra forma, terão o significado que lhes é atribuído na Escritura de Emissão

das Debêntures.

"Acões As Açóes de propriedade da SDl, da Tanis, da Edrai e da

Aiamas, do capital social da Tellus;

"Aoente F iduciário' ou PENTÁGONO S.A, DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILÉRIoS, instituição financeira, com sede

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,

303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 2264,0-10] devidamente

inscrita no CNPJ/ME sob o no 17 .343.68210001-38 e com

seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a

JUCERJA sob o NIRE 33.3.000í4373;

'lnstitúcãa Çustodiante"

Aiamas AIAMAS LP, empresa domiciliada no e)Íerior, com sede no

Estado de Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 17.315.756/0001-22 e CADEMP no

619.319;

"Alienação Fiduciária de A alienaçáo fiduciária das açóes da Tellus, nos termos do

Contrato de Alienação Fiduciária de Açóes;

"Alienacáo Fiduciária de A alienação Íiduciária sobre o lmóvel objeto da matrícula no

183.535 do 30 Registro de lmóveis de Campinas de

propriedade da Gilbeá, nos termos do Contrato de Alienaçáo

Fiduciária de lmóvel, para garantia das Obrigações

Garantidas;

lmóvel"

"Amortizacáo Tem a deÍinição prevista na Cláusula 6.4 deste Termo de

Extraordinári Obrioatórie Securitiza

Acóes

ção;

dos CRl":
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Assembleia Geral

"ANBIMA"

"Área Locada

'Banco Liqúdante"

'Boletins de Subscrição"

A AssociaÉo Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais - ANBIMA, pessoa jurídica de direito

privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio

de Janeiro, na Avenida República do Chile, no 230, 13o andar,

inscrita no CNPJ/ME sob o no 34.271.17110001-77:

A área bruta de 21.155 m'z (vinte e um mil, cento e cinquenta

e cinco metros quadrados) relativa aos Módulos í a 5 (Galpão

A) do Condomínio Multi Modal Campinas, situado na Rodovia

Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município de Campinas,

Estado de São Paulo, atualmente locada pela Mogiana, nos

termos do Contrato de Locação celebrado entre a Gilbeá e a

Mogiana;

Tem a definiçáo prevista na Cláusula 1 3.1 deste Termo de

Securitização;

O ITAU UNIBANCO S.A., instituiçâo financeira com sede na

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre Olavo

Setúbal, CEP UU4-902, na de São Paulo, estado de Sáo

Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o no 60.701.190/0001-04,

responsável pelas liquidaçôes financeiras dos CRl.

A 83 S,A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO- SEGMENTO

CETIP UTVM, instituição devidamente autorizada pelo Banco

Central do Brasil para a prestaçáo de serviços de depositário

eletrônico de ativos escriturais e liquidaçáo financeira, com

sede na Cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na Praça

Antonio Prado, n.o 48, Centro, CEP 010í 0-901 ;

Os boletins de subscriçáo dos CRl, por meio dos quais os

lnvestidores subscreveráo os CRI e formalizarão a sua
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"cct'

"Cessáo Fiduciária de

Recebíveis"

"Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

oriundos do Contrato de

Locacâo

'Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

Futuros"

"cETtP21"

adesáo a todos os termos e condiçôes deste Termo de

Securitização;

A Cédula de Crédito lmobiliário integral, emitida pela

Emissora sem garantia real imobiliária sob a forma escritural,

para representar a totalidade dos Créditos lmobiliários

deconentes das Debêntures, por meio da celebração da

Escritura de Emissão de CCl, conforme constante no Anexo I

do pÍesente Termo de Securitizaçáo,

A cessáo fiduciária dos direitos creditórios (a) da Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios oriundos do Contrato de

Locação; e (b) da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

Futuros, constituída por meio da celebraçáo do Contrato de

Cessão Fiduciária de Recebíveis

A cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos do Contrato

de Locação, por meio do qual a Gilbeá locou à Mogiana a Área

Locada; (,

A cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios de

titularidade da Gilbeá, incluindo todos e quaisquer direitos,

privilegios, preferências, prerrogativas e açóes relacionados

aos direitos creditórios, bem como toda e qualquer receitia,

multa e demais encargos de mora, penalidade e/ou

indenizaçáo devidas à Gilbeá, oriundos de quaisquer locaçóes

futuras do lmóvel;

O CET|P2l - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e

operacionalizado pela 83;
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"Conta da Devedora"

'Conta do Patrimônio

Separado"

Contrato de Alienação

Fiduciária de Acóes"

'Contrato de Alienacão

Fiduciária de lmóvel"

"Contrato de Cessão

Fiduciária de RecebÍveis"

'Contrato de Distribuiçáo"

A conta corrente no 012í8-1, agência 0196 do ltaú Unibanco

(n.o 341 ) de titularidade da Devedora;

A conta corrente n" 36305-6, agência 7307 do ltaú Unibanco

S.A. (no 341), de titularidade da Emissora, na qual serão

recebidos os Créditos lmobiliários;

O "lnstrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária

de Açóes em Garantia e outras Avenças", firmado em 30 de

abril de 2019 entre a SDl, a Tanis, a Edrai e a Aiamas, na

qualidade de fiduciantes, a Emissora, na qualidade de

fiduciária, a Cedente e Tellus, na qualidade de intervenientes

anuentes, por meio do qual as Açóes, foram alienadas

fiduciariamente;

O lnslrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária

de lmóvel em Garantia e Outras Avenças, celebrado, nesta

data, entre a Emissora e a Gilbeá, por meio do qual será

constituída a Alienação Fiduciária de lmóvel;

O lnstrumento Pafticular de Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios e Outras Avenças, celebrado, nesta data, entre a

Gilbeá, a Emissora e a Tellus, por meio do qual será

constituída a Cessáo Fiduciária de Recebíveis;

O Contrato de Coordenação, Colocação e de Distibuição

Pública com Esforgos ResÍrítos, de Certificados de Recebíveis

lmobiliáios, sob o Regime de Melhores Esfoços de

Colocação, com Compromisso de Suôscnção, da 143a Séie

da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.Á., celebrado,

nesta data, entre a Emissora, o Coordenador Líder e a

Devedora, por meio do qual a Emissora contratou o

Coordenador Líder para rcalizar a distribuição pública dos
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"Contrato de Locação"

Coordenador Líde/'

"Créditos lmobiliários'

CRI":

CRl, nos termos das lnstruçóes CVM no 414104 e da lnstrução

CVM no 476109;

O "Contrato de Locação de lmóvel Não Residencia/" celebrado

entre a Gilbeá e a Mogiana, por meio do qual a Gilbeá locou à

Mogiana o lmóvel, por um prazo de 5 (cinco) anos, pelo valor

mensal de R$ 317.325,00 (trezentos e dezessete mil,

trezentos e vinte e cinco reais);

O BANCO ITAÚ BBA. S,A., instituição financeira integrante

do sistema de distribuiçáo de valores mobiliários, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 10,2o,3o,40 (parte) e 50

(parte) andares, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o no

17 .298.O921OO01-30 e com seus atos constitutivos arquivados

perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.318.951;

Os seguintes créditos representados pela CCI e devidos pela

Devedora, em deconência da emissão das Debêntures: (i) o

Valor do Crédito, acrescido da atualização monetária e da

remuneração das Debêntures no período compreendido entre

a Data da Primeira lntegralização dos CRI e a Data de

Vencimento das Debêntures; bem como (ii) todos e quaisquer

outros valores devidos pela Devedora à Emissora, por força

da Escritura de Emissão das Debêntures, incluindo a

totalidade dos acessórios, tais como encargos moratórios,

multas, penalidades, indenizações, seguros, garantias,

despesas, custas, honorários e demais encargos contratuais

e legais previstos na Escritura de Emissão das Debêntures;

Os certificados de recebíveis imobiliários da 143a série da 1a

Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., tÍtulos de crédito

nominativos, de livre negociação, emitidos pela Emissora por
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meio deste Termo de Securitização, de acordo com a Lei no

9.514197 , a Resolução do Conselho Monetário Nacional no

2.517 de 29 de junho de í 998 e a lnstrução CVM no 414104:

'CRl em Circulação" (pare Para eÍeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de instalação

e/ou deliberação da Assembleia Geral dos Titulares de CRl,

serão excluídos os CRI que a Emissora ou os prestadores de

serviço da Emissáo eventualmente possuam em tesouraria; os

que sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora ou

aos prestadores de serviço da Emissáo, assim entendidas

empÍesas que sejam subsidiárias, coligadas, controladas,

direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou

qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou

qualquer outra pessoa tenha interesse conflitante com os

interesses do patrimônio em separado no assunto a deliberar;

Íins de quórum)

"CVM' Comissão de Valores Mobiliários;

'Data da Primeira A data em que ocorrer a primeira integralizaçáo dos CRI;

Inteqralizaçáo dos CRl"

"Data de Emissão das

Debêntures":

A data de emissão das Debêntures, qual seja, o dia 30 de abril

de 2019;

"Data de Emissão dos

cRt'

cRt'

"Data de I nteqralizacão Tem a definiçáo prevista na Cláusula 4.1.'1;

dos CRI

"Data de Paqamento dos

A data de emissão dos CRl, qual seja, o dia 30 de abril de

2019:

Significa as datas de pagamento da Remuneraçáo e da

Amortizaçáo dos CRl, conforme o cronograma de

pagamentos dos CRI constantê do anexo Vl deste

instrumento:

I
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"Data de Vencimento das

Debêntures":

A data de vencimento das Debêntures, conespondente ao dia

06 de maio de 2031 ;

"Data de Vencimento A data de vencimento final dos CRI , correspondente ao dia 07

Final dos CRl" de maio de 203í;

Devedora": TELLUS lll HOLDING S.A COMPANY, sociedade anônima,

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

Rua Hungria, no 5í4, 10o andar, Conjunto 't 02, Sala 14,

Jardim Paulistano, CEP 01455-000, devidamente inscrita no

CNPJ/ME sob o no 14.119.41810001-27 e com seus atos

constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob

o NIRE 35.300.443.993;

"Dia Util" Todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado

declarado nacional na República Federativa do Brasil;

"Documentos da São em conjunto: (i) a Escritura de Emissáo das Debêntures

(ii) a Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de

Alienação Fiduciária de lmóvel; (iv) o Contrato de Alienaçáo

Fiduciária de Açóes; (v) o Contrato de Cessáo Fiduciária de

Recebíveis; (vi) este Termo de Securitização; (vii) o Contrato

de Distribuição; e (viii) os demais instrumentos celebrados no

âmbito da emissáo de CRI e da Oferta Restrita.

Ooeracáo

Edrai' EDRAI LP, empresa domiciliada no exterior, com sede no

Estado de Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 17.315.75710001-77 e CADEMP no

619.320;

"Encarqos Moratórios": Tem a definição prevista na Cláusula 5. 13 deste Termo de

SecuritizaÇão;

" Emissão": A 143E série da 1a emissáo de CRI da Emissora;

I
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"Escritura de Emissáo

das Debêntures":

O lnstrumento Padicular de Escitura da 1' Emissáo de

Debêntures, em Série Unica, para Colocação Pivada, não

ConversÍveis em Ações, da Espécie com Garantia Real da

Tellus lll Holding S.A. Company" celebrada entre a Emissora,

aDevedoraeaGilbeá

"Escritura de Emissão de O lnstrumento Pailicular de Escritura de Emrssão de Cédula

de Crédito lmobiliário lntegral Sem Garantia Real lmobiliáia

sob a Forma Escitural, celebrado entre a Securitizadorc, o

Agente Fiduciário e a Devedora, representativa dos Créditos

lmobiliários;

cct'

"Escriturador" lTAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição

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

Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 3400, 10o andar,

inscrita no CNPJ/ME sob o no 61.194.353/0001-64,

responsável pela escrituração dos CRI da Emissora;

'Evento de Vencimento A ocorrência de qualquer dos eventos classificados como

Evento de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissáo

das Debêntures, nos termos previstos na Cláusula 6 da

Escritura de Emissão das Debêntures.

Antecipado"

"Garantias" ou 'Garantias A Alienaçáo Fiduciária de lmóvel, a Alienaçáo Fiduciária de

Reais": Ações e a Cessão Fiduciária de Recebíveis;

"Gilbeá" GILBEÁ SPE EMPREENDIMENTOS ]MOBILÉRIOS S.A.,

sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de Sáo Paulo, na Rua Hungria, no 514, 10o andar,

Conjunto 102, Sala í2, Jardim Paulistano, CEP 01445-000,

devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 12.954.71110001-

84 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados

perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.414.055;
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toF" É o lmposto sobre Operaçôes de Crédito, Câmbio e Seguro

ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários;

'lmóvel' É o imóvel objeto da matrícula no 183.535 do 30 Registro de

lmóveis de Campinas/SP de propriedade da Gilbeá;

"lnstrucão CVM no414l04'rA lnstrução da CVM no 4'14, de 30 de dezembro de 2004,

conforme alterada, que dispóe sobre o registro de companhia

aberta para companhias secuÍitizadoras de créditos

imobiliários e de oferta pública de distribuição de Certificados

de Recebíveis lmobiliários - CRI;

"lnstrucáo CVM no 476/09' A lnstrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009,

conforme alterada, que dispõe sobre as ofertas públicas de

valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a

negociaçáo desses valores mobiliários nos mercados

regulamentados;

"lnstrucáo CVM no 539/13" lnstrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 20í3,

conforme alterada, que dispóe sobre o dever de verificação

da adequaçáo dos produtos, serviços e operações ao perfil

do cliente.

'lnstrucáoCVMno583/16" lnstrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016,

conforme alterada, que dispõe sobre o exercício da função de

agente Íiduciário.

'lnvestidor(es)"

'Titulaíes) dos CRl"

"lnvestidores

ou Os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos

da presente Emissão;

Tem a definiçáo prevista na Cláusula 3.3.2 deste Termo de

Securitização;Profi onais"
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"l]lvestimentos

Permitidos'

.IPCA/IBGE'

'Lei no 6 404t76":

"Lei no 6.766n9"

Nos termos do art. 9o-B da lnstruÇão CVM no 539/í3 serão

considerados "lnvestidores Qualiíicados": (i) lnvestidores

Profissionais; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que possuam

investimentos financeiros em valor superior a

R$ 1.000.000,00 (um milháo de reais) e que, adicionalmente,

atestem por escrito sua condiçáo de investidor qualificado

mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B da

lnstruçáo CVM no 539/13; (iii) as pessoas naturais que

tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica

ou possuam certificaçóes aprovadas pela CVM como

requisitos para o registro de agentes autônomos de

investimento, administradores de carteira, analistas e

consultores de valores mobiliários, em relação a seus

recursos próprios; e (iv) clubes de investimento, desde que

tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam

investidores qualificados;

São os títulos públicos, títulos e valores mobiliários e outros

instrumentos financeiros de renda fixa de emissão de

instituições financeiras de primeira linha e/ou fundos de renda

fixa classificados como Dl, administrados pelo ltaú Unibanco

S.4., com liquidez diária;

O lndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado

e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

alterada, que dispõe sobre as sociedades por ações;

A Lei no 6.766, de í 9 de setembro de '1979, conforme alterada,

que dispÕe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras

providências;

12
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Lei no 9.307/96

"Lei no 9.514/97"

A Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada,

que dispõe sobre a arbitragem;

A Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme

alterada, que dispóe sobre o Sistema de Financiamento

lmobiliário, institui a alienaçáo Íiduciária de coisa imóvel e dá

outras providências;

A Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada,

que dispõe, inter alia, sobre o patrimônio de afetaçáo de

incorporações imobiliárias, Letra de Crédito lmobiliário,

Cédula de Crédito lmobiliário e Cédula de Crédito Bancário;

O MDA - Módulo de Distribuiçáo de Ativos, administrado e

operacionalizado pela 83;

MOGIANA ALIMENTOS S.A, sociedade anônima, com sede

na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua

Magnólias, no 2405, Jardim das Bandeiras, CEP 13050-089,

devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 45.7í 0 .42310001-

33 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados

perante a JUCESP sob o no 35.300.394.623

Tem a deÍinição prevista na Cláusula 11.7. deste Termo de

Securitização;

Todas as obrigações, presentes e futuras, principais e

acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela

Devedora por Íorça da Escritura de Emissão de Debêntures;

Tem a definiçáo prevista na cláusula 5.14. deste Termo de

Securiüzação;

A oferta pública dos CRl, com esforços restritos de

distribuiçáo, com compromisso de subscriçáo, a ser realizada

Lei n" 10.931/04

,MDA'

Mooiana

"Obrioaçâo de Aporte"

"Obrioacóes Garantidas"

'Orde de Prioridade de

Pao entos'

"Oferta Restrita"
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em conformidade com a lnstruçáo CVM n'476/09, a qual está

automaticamente dispensada de registro de distribuiçáo na

CVM, nos termos do artigo 60, da lnstruçáo CVM n'476109;

' Patrimônio Separaôo': O patrimônio constituído, após a instituiçáo do Regime

Fiduciário, pelos Créditos lmobiliários, pela CCI representativa

dos Créditos lmobiliários e pela Conta do Patrimônio

Separado. O Patrimônio Separado náo se confunde com o

patrimônio comum da Emissora e destina-se exclusivamente

à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e

obrigações fiscais relacionadas à Emissão, nos termos deste

Termo de Securitização e do artigo '11 da Lei 9.514;

'Preco de lnteqralizaçáo" Tem a definição prevista na Cláusula 4.1 deste Termo de

Securitização;

'Reqime Fiduciário" É o regime fiduciário instituído pela Emissora, na forma do

artigo 9o da Lei no 9.514197, sobre os Creditos lmobiliários, a

CCI representativa dos Créditos lmobiliários e a Conta do

Patrimônio Separado. Os créditos e recursos submetidos ao

Regime Fiduciário passaráo a constituir o Patrimônio

Separado;

"Remuneracáo" A remuneração dos CRl, composta pelos Juros

Remuneratórios estabelecidos na Cláusula 5.10." abaixo;

"RESoate Antecioado Tem a deÍnição prevista na Cláusula 6.í. deste Termo de

Facultativo Total dasSecuritização

Dqbêntures":

14



"Resqate Antecipado Tem a defini ção prevista na Cláusula 6.3 deste Termo de

Total Obri atório dos Securitizaçáo;

cRt'

,SDI' SDI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., sociedade limitada,

com sede na Cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na

Rua Hungria, no 514, 10o andar, Conjunto 101, Sala 06, Jardim

Paulistano, CEP 01455-000, devidamente inscrita no

CNPJ/ME sob o no 09.349.506/000í-85;

"Tanis" TANIS LP, empresa domiciliada no exterior, com sede no

Estado de Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 17.3'Í5.758/000í-1'Í e CADEMP no

619.322;

"Termo de Securitizacáo" O presente Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobiliários

da '|.434 Série da 1a Emissáo de Certificados de Recebíveis

lmobiliários da Habatasec Securitizadora S.A.;

"Valor do Crédito" Corresponde ao montante de R$ 4í .043.000,00 (quarenta e

um milhões, quarenta e três mil reais), que será

desembolsado à Devedora, nos termos da Escritura de

Emissão de Debêntures;

"Valor Nomin al Unitário" O valor nominal unitário dos CRl, conforme previsto na

Cláusula 3.'1 "e" deste Termo de Securitização;

"Valor Total da Emissão" Na Data da Emissão, o valor correspondente a R$

4í.043.000,00 (quarenta e um milhóes, quarenta e três mil

reais).

1-2. Todos os prazos aqui estipurados seráo contados em dias corridos, exceto se
expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista
não ser Dia Útir, haverá pronogaçáo para o primeiro Dia útir subsequente, sem quarquer
penalidade.
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A Emissão regulada por este Termo de Securitizaçáo é realizada consoante o que

autoriza o Estatuto Social da Emissora, mediante deliberações tomadas na Assembleia

Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 18 de dezembro de 2018, cuja ata foi

devidamente registrada perante a JUCESP em 14 de março de 20'19 sob o número

154.792t194.

CLÁUSULA 2. oBJETo E CRÉDIToS IÍÚoBILÉRIos

2.1. A Emissora realiza, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a vinculação

dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, aos CRI que constituem a 1434 série

de sua 1a emissão, conforme as características descritas na Cláusula 3 abaixo.

2.2. A Emissora declara que foram vinculados, pêlo prêsente Termo de Securitização,

os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, decorrentes da Escritura de Emissão

das Debêntures, com valor nominal total de R$ 4'1.043.000,00 (quarenta e um milhões,

quarenta e três mil reais), cuja titularidade foi obtida pela Emissora por meio da

celebração da Escritura de Emissão de Debêntures.

2.3. Os Créditos lmobiliários encontram-se representados pela CCl, integral, emitida

pela Emissora, sem garantia real imobiliária, sob a forma escritural, nos termos da Lei no

10.931/04 e da Escritura de Emissáo de CCl.

2.3.1. A Escritura de Emissão de CCI será devidamente custodiada junto à

lnstituiçáo Custodiante e registrada na 83, nos termos dos §§ 30 e 40 do artigo lB

da Lei no 10.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduciário, insütuído pela Emissora por meio deste Termo de

Securitização, será registrado na lnstituiçáo Custodiante, nos termos do artigo 23,

parágrafo único, da Lei no 10.931/04, através da declaraçáo que constitui o Anexo

ll a este Termo de Securitização.

2.3.3. Nos termos do artigo 23 da Lei 10.931/04, as informaçóes sobre varor,
número e série da ccl poderão ser verificadas na cópia da ccl constantes do
Anexo I a este Termo de Securitização.
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2.3.4. A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sem garantia real,

nos termos do §3o do artigo í8 da Lei 10.931, combinado com o artigo 287 do

Código Civil. A CCI é igualmente emitida sem garantia fldejussória, náo havendo

a vinculação de qualquer garantia pessoal à mesma.

2.3.5. A CCI não será objeto de atualização monetána, conforme também náo

serão objeto de atualizaçáo monetária os Créditos lmobiliários.

2.4. A ütularidade dos Créditos lmobiliários foi adquirida pela Emissora por meio da

subscriçáo e integralização das Debêntures.

2.5. Em razão da subscrição das Debêntures, a Emissora irá realizar a integralização

das Debêntures na forma e condições previstas na Escritura de Emissáo de Debêntures,

inclusive ao cumprimento das condições precedentes previstas na cláusula 2.4 da

Escritura de Emissáo de Debêntures, devendo os pagamentos serem realizados

conforme a integralização dos CRI pelos Titulares de CRl.

2.6. A cobrança ordinária dos Créditos lmobiliários será realizada diretamente pela

Emissora.

2.7. Os CRI da presente Emissão serão objeto da Oferta Restrita e poderão ser

distribuídos e/ou colocados pelo seu Valor Nominal Unitário, sendo admitido ágio ou

deságio, observadas as restriçóes da legislação e regulamentação em vigor,
principalmente aquelas constantes da lnstrução CVM no 476/09.

cLÁusuLA 3. tDENTtFtcAÇÃo Dos cRl E FoRMA DE DtsrRtButÇÃo

3.1. Da ld ntificacáo dos CRI Os CRI da presente Emissáo possuem as seguintes
características

a) Emissáo: la;

b) Série: 1434;

c) Qua tidade cRl 41.043 (quarenta e um mil e quarenta e três) CRI;
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d) Valor Total da Emissáo: o valor total da Emissáo será de R$ 41.043.000,00

(quarenta e um milhões e quarenta e três mil reais) na Data de Emissão;

ê) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissáo;

f) Forma: Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua

titularidade será comprovada: (i) por extrato emitido pela 83 em nome dos Titulares

dos CRl, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83; e (ii) por

extrato em nome dos Titulares dos CRI emitido pelo Escriturador, tendo como base

os dados da 83, enquanto os CRI estiverem eletronicamente custodiados na 83.

S) Garantia: Não seráo constituÍdas garantias especÍficas em favor dos

Titulares dos CRl. Em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações

assumidas pela Devedora na Escritura de Emissáo de Debêntures foram

constituídas, diretamente em favor da Emissora, a Alienaçáo Fiduciária de lmóvel,

a Alienaçáo Fiduciária de Açóes e a Cessáo Fiduciária de Recebíveis.

h) Preco e Forma e lnteoralizacáo conforme cláusula 4.1. deste Termo de

Securitização;

i) Data do Pímeiro Paoamento da Remuneracáo 07 de junho de 2019;

Remuneracão: equivalente a 6,450/o (seis inteiros e quarenta e cinco

simos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias úteis,
ados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, na forma e nos
s previstos neste Termo

j) Prazo de Emissão: 4.390 (quatro mil, trezentos e noventa) corridos da Data

de Emissâo;

k) Atualizacáo Monetária: variaçáo mensal positiva do lpCfulBGE, calculada

na forma e nos têrmos previstos neste Termo;

r)

centé

calcul

termo

Jm) Periodi cidade de Paoamento de Amortizaçáo do Valor Nominal Unitário
conforme Anexo vr, sendo o primeiro pagamento devido em 07 de junho de 2022:
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n) Periodicidade de Paoamento de Remuneracáo conforme Anexo Vll, sendo

o primeiro pagamento devido em 07 de junho de 2019;

o) Amortizacáo Extraordinária Obrioatóri a dos CRI e Resoate Antecioado Total

Obriqatório dos CRI: A Emissora deverâ rcalizar a amortizaçáo extraordinária ou

resgate antecipado total obrigatório dos CRI nas hipóteses previstas na Cláusula

6 abaixo;

p) Reoime Fiduciário: Sim;

q) Garantia Flutuante: Não;

r) Ambiente de Distribuicáo. Neooci acão e Liquidacáo Financeira: B3;

s)

od

Data de Emissáo: Para todos os fins Iegais, a Data de Emissão dos CRI e

ia 30 de abril dê 2019;

0 Local de Emissáo São Paulo, SP;

u) Data de Venci Final dos CRI 07 de maio de 2031;

v) Classifica de Risco Os CRI desta Emissão não seráo objeto de

classificação de risco

w) Curva de mortizacão de acordo com o anexo Vl deste Termo de

Securitização.

3.2. Da Forma de Distribuicão dos CRI Os CRI seráo depositados para distribuição
primária e negociação secundária na 83, sendo a distribuiçáo dos cRl realizada com a
intermediação do coordenador Líder, instituiçâo integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, nos termos do artigo 20, da lnstrução CVM no 476/09.

3.3' os cRl serão objeto da oferta Restrita, em conformidade com a lnstrução cVM no

476109, sendo esta automaticamente dispensada de registro de distribuiçáo na cVM, nos
termos do artigo 6o, da lnstruçáo CVM no 476109.
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3.3.1. A Oferta Restrita é destinada apenas a invesüdores que atendam às

características de investidor profissional, nos termos da lnstrução CVM no 539/13.

3.3.2. Nos termos da lnstruçáo CVM no 539/13 seráo considerados "lnvestidores

Profissionais" (i) instituições financeiras e demais instituiçóes autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades

de capitalizaçáo; (iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar;

(iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financêiros em valor

superior a R$ í 0.000.000,00 (dez milhóes de reais) e que, adicionalmente, atestem

por escrito sua condiçáo de investidor profissional mediante termo próprio, de

acordo com o Anexo 9-A da lnstrução CVM n" 539/13; (v) fundos de investimento;

(vi) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador

de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos

de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores

mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e (viii)

investidores náo residentes.

3.3.3. Em atendimento ao que dispóe a lnstruçáo CVM no 476/09, os CRI da

presente Oferta Restrita serão ofertados a, no máximo,75 (setenta e cinco)

lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50

(cinquênta) lnvestidores Profissionais.

3.3.4. Os CRI seráo subscritos e integralizados à vista pelos lnvestidores, na Data

de lntegralização dos CRl, devendo os respectivos subscritores, por ocasião da

subscrição, fornecer, por escrito, declaração atestando que estão cientes de que:

(a) a Oferta Restnta não foi registrada na CVM; e

(b) os CRI ofertados estáo sujeitos às restrições de negociaçáo previstas

na lnstrução CVM n. 476/09.

3.4. Em conformidade com o artigo go da lnstrução cVM n.47610g, o encerramento da
oferta Restrita deverá ser informado pelo coordenador Líder à cvM, no prazo de até 5
(cinco) dias, contado do seu encerramento, devendo reÍerida comunicaçáo ser
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encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores e

conter as informaçóes indicadas no anexo I da lnstrução CVM no 476109.

3.5. Os CRI da presente Emissáo, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente

poderáo ser negociados entre lnvestidores Qualificados, nos mercados regulamentados

de valores mobiliários depois de deconidos 90 (noventa) dias contados da data de cada

subscrição dos CRI pelos lnvestidores ProÍissionais, conforme disposto nos artigos 13 e

í 5 da lnstruçáo CVM n' 476109.

3.5.1. Os CRI da presente Emissáo somente poderão ser negociados entre

lnvestidores Qualificados, a menos que: (i) a Emissora obtenha o registro de oferta

pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 21 da Lei no 6.385, de 7 de

dezembro de 1976, conforme alterada, e da lnstrução CVM no 400, de 29 de

dezembro de 2003, conforme alterada, e apresente prospecto da oferta à CVM,

nos termos da regulamentação aplicável; ou (ii) após decorridos 18 (dezoito)

meses da data de encerramento da distribuiçáo dos CRl, observado os requisitos

dispostos no artigo 16 da lnstruçáo CVM no 414104.

3.6. Observado o disposto na Cláusula 3.5 acima, os CRI seráo depositados em

mercado de balcáo organizado para (i) distribuiçáo no mercado primário por meio do

MDA, administrado e operacionalizado pela 83, sendo a distribuiçáo liquidada

financeiramente por meio da 83; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do

cETlP21, administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas

financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente na 83.
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cLÁusuLA 4. SUBSCRTÇÃO E TNTEGRALTZAçÃO DOS CRt

4.1. os cRl serão subscritos e integralizados na forma da cláusula 4. Í.í abaixo. o
preço de integralização dos cRl será equivalente ao valor Nominal unitário na Data da
Primeira lntegralização dos cRl, e, após esta data, pelo seu valor Nominal unitário
Atualizado acrescido da Remuneração, carcurada de forma cumulativa, pro rata temporis,
desde a Data da Primeira lntegralização dos cRl até a data da sua efetiva integralizaçáo,
conforme o caso, sendo admitido ágio ou deságio negociado na distribuição (,,preco de
lnteoralizacão").



4.1.1. A integralizaçáo dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à

vista, pelo Preço de lntegralizaçáo, conforme previsto neste Termo de

Securitização, na data de integralização dos CRI ("Data de lnteqralizaçáo dos

eBl').

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

estabelecidos pela 83.

4.3. Destinaçãp {os Recursls. Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI seráo

utilizados pela Emissora para o pagamento do preço de integralização das Debêntures,

nos termos e prazos previstos na Escritura de Emissáo das Debêntures. A Devedora, por

sua vez, utilizará os recursos líquidos para a aquisição de 50% (cinquenta por cento) das

açóes detidas pela BV Participaçôes no capital social da Jaguatirica Empreendimento

lmobiliário SPE S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Rua Hungria, no 514, 10o andar, sala 7, conjunto 101, Jardim Paulistano,

CEP 01455-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no '14.480.21310001-72 e com

seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.414.594,

cujo objeto é puramente imobiliário ("Jaouatirica SPE'), cujo objeto social é o

planejamento, a promoção, o desenvolvimento, a incorporação, a locaçáo e

especialmente a venda do empreendimento imobiliário situado na Cidade de São paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Manuel Bandeira, no 291, no l4o Subdistrito, Lapa,

registrado na matrícula no 129.182 do 10o OÍicial de Registro de lmóveis da Comarca da

Capital do Estado de São Paulo, nos termos do Anexo lX ao presente Termo de

Securitizaçáo ('Emoreendim lmobiliário" e 'Aouisicáo da Participacão Societária",

respectivamente)

4.3. í. Para fins de comprovaçáo da destinação dos recursos, a Devêdora obrigou_

se, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a (i) a promover a inscrição
da Debenturista no "Livro de Registro de Debêntures Nominativas,,, em prazo náo
superior a 5 (cinco) Dias Úteis a contar da presente data e, no âmbito de qualquer
transferência posterior de Debêntures, a inscriçáo do respectivo titular no Livro de
Registro de Debêntures Nominativas deverá ser rearizada pera Emissora em prazo
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não superior 5 (cinco) Dias Úteis a contar da respectiva transferência; e (ii) enviar

ao Agente Fiduciário e à Securitizadora a cópia autenticada do "Livro de

transferência de Acôes Nominativas" da Jaguatirica SPE comprovando a

transferência de 50% (cinquenta por cento) das ações de propriedade da BV

Participaçóes para a Devedora, diretamente ou através de suas subsidiárias, no

prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da celebração do documento que formalizar

referida aquisição, podendo o Agente Fiduciário e a Securitizadora solicitarem à

Devedora quaisquer esclarecimentos e/ou documentos que se façam necessános

para a comprovaçáo da utilizaçáo de refendos recursos para a Aquisiçáo da

Partícipação Societária, a qualquer tempo.

4.3.2. A Devedora comprometeu-se, em caráter inevogável e irretratável, a aplicar

os recursos obtidos por meio da emissão de Debêntures, exclusivamente

conforme previsto nesta Cláusula 4.3 e suas sub cláusulas e na Escritura de

Emissão de Debêntures.

4.3.3. A Devedora deverá encaminhar à Emissora e ao Agente Fiduciário, até a

Data Limite para Aquisição da Participação Societária prevista no Anexo lX ao

presente Termo de Securitizaçáo: (i) em até í0 (dez) Dias úteis do encerramento

de cada semestrê, sendo o primeiro contado a partir da pnmeira Data de

lntegralização, relatório no formato constante do Anexo V à Escritura de Emissão

de Debêntures, devidamente assinado por seu diretor financeiro ("Relatório de

Veriíicação' ), comprovando que o Valor Total da Emissáo foi destinado à Aquisição

da Participaçáo Societária, juntamente os documentos comprobatórios da referida

desünaçáo, nos termos da Cláusula 4.4 acima; e (ii) sempre que solicitado por

escrito pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, incluindo, sem limitação, para

fins de atendimento a exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores, em até 5

(cinco) Dias Úteis do recebimento da solicitação, ou em prazo menor conforme

exigido pelo órgão regulador e fiscalizador competente, cópia dos documentos
comprobatórios que julgar necessário para acompanhamento da utilizaçáo dos
recursos para a Aquisição da participação Societária.
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4.3.4. Mediante o recebimento do Relatório de VeriÍicaçáo e dos demais

documentos previstos na cláusula 4.3.1 acima, o Agente Fiduciário deverá

veriÍicar, a cada 6 (seis) meses, até a Data de Vencimento dos CRI ou até que a

totalidade dos recursos tenham sido utilizados para a Aquisição da Participação

Societária, o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio da

emissão de Debêntures à Aquisiçáo da Participaçáo Societária, exclusivamente a

partir dos documentos fomecidos nos termos da Cláusula 4.3.1 acima. Sem

prejuízo do dever de diligência, o Agente Fiduciário assumirá que as informaçôes

e os documentos encaminhados pela Devedora para complementiar as

informaçóes do relatório previsto no Anexo V da Escritura de Emissáo de

Debêntures ("Relatório") sáo verídicos e não foram objeto de fraude ou

adulteração, náo sendo o Agente Fiduciário responsável por verificar a suficiência,

validade, qualidade, veracidade ou completude das informações técnicas e

financeiras constantes do Relatório ou, ainda, em qualquer outro documento que

lhe seja enviado com o fim de complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as

informaçóes do referido Relatório.

4.3.5. A Devedora será a responsável pela custódia e guarda de todos e quaisquer

documentos que comprovem a utilização dos recursos relativos às Debêntures,

nos termos desta Cláusula 4.3 e de suas sub cláusulas.

4.3.6. A Devedora, no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, se obrigou

em caráter inevogável e irretratável, a indenizar a Emissora e/ou o Agente

Fiduciário por todos e quaisquer prejuízos, danos, perdas, custos e/ou despesas
(incluindo custas judiciais e honorários advocatícios) que vierem a,

comprovadamente, inconer em deconência da utilizaçáo dos recursos oriundos

das Debêntures de forma diversa da estabelecida nesta cláusula 4.3 e de suas

sub cláusulas.

t
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cLÁUsuLAs. cÁLcULo DA ATUALIZAÇÂo MoNETÁRIA E Do sALDo

DEVEDOR, JUROS REMUNERATóRIOS, AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS

5.í. Atualizacão Monetária. O Valor Nominal Unitário, ou o saldo do Valor Nominal

Unitário dos CRI será atualizado mensalmente, até o seu efetivo pagamento, pela

variação positiva do IPCA/IBGE ("Atualizacão Monetária"), calculado de acordo com a

fórmula descrita abaixo:

VNo = Y7r1" , 6

onde

VNa = saldo do valor nominal unitário atualizado, calculado com I (oito) casas decimais,

sem arredondamento;

VNe = valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário dos CRl, conforme o caso,

na Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou última Data de Pagamento dos CRl,

conforme o caso, ou da última data de amortizaçáo ou incorporaçáo de juros, se houver,

informado/calculado com I (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = fator acumulado da variaçáo mensal positiva do IPCA/IBGE, calculado com I (oito)

casas decimais, sem anedondamento, apurado da seguinte forma:

d,g-
dut

'=(,&,J
onde

n = número total de índices considerados na atualizaçáo do ativo, sendo "n" um número

inteiro;

Nlk = valor do número-índice do lpcfulBGE do segundo mês imediatamente anterior ao
mês de atualizaçáo, caso a atualização seja em data anterior ou na própria data de
aniversário mensal. Após a data de aniversário mensal, valor do número-índice do mês
anterior ao mês de atualização;

Y
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Nlk-í = valor do número-índice do IPCA/IBGE do imediatamente mês anterior ao mês "k";

dup = n,ir"ro de dias úteis entre a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou da última

Data de Pagamento dos CRl, inclusive, e a data de cálculo, exclusive, sendo "dup" um

número inteiro;

dut = número de dias úteis contidos entre a última Data de Pagamento dos CRl, inclusive,

e a próxima Data de Pagamento dos CRl, exclusive, sendo "dut" um número inteiro. Para

o cálculo da Atualização Monetária na primeira Data de Pagamento dos CRl, dut será

considerado como 24.

5.2. A Atualizaçáo Monetária será paga em sua integralidade, juntamente com o

pagamento da Remuneração, nas Datas de Pagamento dos CRl.

5.3. Caso a variaçáo mensal do IPCA for negativa, o fator de correção "C" será igual a

um.

5.4. A aplicaçáo do IPCA/IBGE incidirá no menor período permitido pela legislação em

vigor, sem necessidade de ajuste a este Termo de Securitização ou qualquer outra

formalidade, sendo considerado como a data de aniversário mensal, as Datas de

Pagamento dos CRl, conforme informadas na tabela constante no Anexo Vll.

5.5. Caso, no mês de atualização, o IPCA/IBGE náo esteja ainda disponível, será

utilizada a sua última variaçáo disponível.

5.6. No caso de indisponibilidade temporária do IPCA/IBGE quando do pagamento de

qualquer obrigação pecuniária prevista neste Termo de Securitização, será utilizada, em

sua substituiçáo, o último IPCAJIBGE divulgado, calculado pro rata temporis por dias

úteis, porém, não cabendo, quando da divulgaçáo do |pCA/IBGE devido, quaisquer

compensaçóes financeiras, tanto por parte da Emissora quanto dos lnvestidores.

5.7. Na ausência de apuraçáo e/ou divulgaçáo do número-índice por prazo superior a
30 (trinta) dias úteis após a data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no caso de
sua extinção ou por imposiÇáo legal ou determinaçáo judicial, o lpcA/IBGE deverá ser
substituído pelo substituto determinado legalmente para tanto. No caso de não haver o
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substituto legal do IPCA/IBGE, a Emissora deverá convocar Assembleia Geral de

Titulares de CRl. Ate a deliberação desse parâmetÍo, será utilizado, para o cálculo do

valor de quaisquer obrigações previstas neste Termo de Securitização, o último número-

índice divulgado.

5.8. Na Assembleia Geral de Titulares de CRI convocada nos teÍmos do item anterior,

a Emissora apresentará 2 (dois) números-índices para que os lnvestidores decidam, por

maioria dos votos, qual desses números-índice deverá substituir o IPCA/IBGE.

5.9. Caso os titulares de CRl, e a Devedora, representada pela Emissora, não

cheguem em um acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado para a atualização

monetária dos CRI ou em caso de ausência de quórum de instalação e/ou deliberaçáo, a

Emissora poderá, a seu exclusivo critério, solicitar o pagamento antecipado total do saldo

devedor das Debêntures pela Devedora, e consequentemente resgatar antecipadamente

a totalidade dos CRl, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da assembleia

prevista acima ou na próxima Data de Pagamento dos CRl. Caso os titulares de CRl,

representados pelo Debenturista, e a Emissora não cheguem em um acordo sobre o novo

parâmetro a ser utilizado para a atualizaçáo monetária das Debêntures, a Debenturista

poderá, a seu exclusivo critério, solicitar o pagamento antecipado total do saldo devedor

das Debêntures, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia Geral

de Debenturistas prevista acima ou da data em que a mesma deveria ter ocorrido ou na

próxima data de pagamento das Debêntures, o que ocorrer primeiro, sob pena de, em

náo o fazendo, a Emissora ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos encargos moratórios

previstos na cláusula 5.í2. deste Termo de Securitização.

5.í0. Remuneracão. sobre o Valor Nominal unitário atualizado dos cRl incidirão juros

remuneratórios equivalentes 6,45% (seis inteiros e quarenta e cinco centésimos por

cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias úteis, calculados de forma

exponencial e cumulativa pro rata tempois por Dias úteis deconidos e calculados de
acordo com a seguinte fórmula ( 'Remuneracão,).

5.'10. í. Cálculo da Remuneração

J = VN" x (Fator luros - 1)onde:
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J = valor unitário de juros, acumulado no período, calculado com 8 (oito) casas decimais

sem arredondamento;

VNa = 66p1orr" definido acima;

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

arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator Juros =
t

-+ 
I

100

DP
Zsz

Onde

i = 6,45 (seis inteiros e quarenta e cinco centésimos)

DP = e o número de Dias Úteis entre a Data da Primeira lntegralização dos CRI ou a

última Data de Pagamento dos CRl, conforme o caso, inclusive, e a data de cálculo,

exclusive, sendo "DP" número inteiro.

Para Íins de cálculo da Remuneraçáo dos CRI deÍine-se "Período de aDitalizacão" como

o intervalo de tempo que se inicia na Data da Primeira lntegralização dos CRl, no caso

do primeiro Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento dos CRI imediatamente

anterior, para os próximos períodos, até a próxima Data de Pagamento dos CRI ou até a

Data de Vencimento Final do CRl. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem

intenupção.

5.í1. Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo de pelo menos 1 (um) Dia útil

entre a data de recebimento dos Créditos lmobiliários e a Data de pagamento dos CRl,

sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

5'í2. sem prejuízo da Remuneraçáo prevista na cláusula 5.1, considerar-se-ão
prorrogados os prazos referentes ao pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias

relacionadas aos cRl até o 1o (primeiro) Dia útil subsequente, se o vencimento coincidir
com dia que não seja um Dia útir, sem nenhum acréscimo aos varores a serem pagos.
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5.13. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares

dos CRl, em Êzâo do não pagamento, pela Devedora, dos Créditos lmobiliários, os

débitos em atraso ficaráo sujeitos aos seguintes encargos moratórios, os quais, quando

do seu recebimento pela Emissora, deveráo ser integralmente transferidos aos Titulares

dos CRI ("Encarqos Moratórios"

(a) Multa:2o/o (dois por cento) sobre o saldo total vencido e não pago, acrescido

dos encargos calculados no item (b) abaixo; e

(b) Juros moratórios: 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis,

desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, incidente

sobre o valor em atraso.

5.í4. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos lmobiliários deveráo

ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma

que cada item somente será pago, caso haia recursos disponíveis após o cumprimento

do item anterior ("Ordem de Prioridade de Paoamentos"):

(a) Despesas do Patrimônio Separado, caso a Devedora náo arque com tais

custos;

(b) Recomposiçáo do Fundo de Liquidez e/ou pagamento de despesas,

conforme o caso;

(c) Encargos moratórios eventualmente incorridos;

(d) Juros Remuneratórios em atraso dos CRl, se houver;

(e) Pagamento da Remuneraçáo dos CRI; e

(0 Amortização dos CRl, conforme tabela constante do Anexo Vl deste Termo.

5.í5. A amortização do saldo do Valor Nominal unitário dos cRl será realizado com
base na seguinte fórmula ("Amortizacão"):

AMi = Y 1r1" ,7o
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Onde

AMi = valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com I (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNe = conforme definido acima;

Tai = i-ésima taxa de amortização, em percentual, com 4 (quatro) casas decimais,

conforme tabela constante do Anexo Vl deste Termo.

5.16. Prorroqacão de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao

pagamento de qualquer obrigação decorrente dos CRI até o 1o (primeiro) Dia Útil

subsequente, se o vencimento coincidir com dia que náo seja um Dia Útil, sem que haja

nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

CLÁUSULA 6. DO RESGATE

EXTRAORDINÁRIA DOS CRI

ANTECIPADO E AMORTTZAÇÃO

6.1. ResoateAntecioado F cultativo Total das Debêntures. Nos termos da Escritura dee

Emissão de Debêntures, a Devedora poderá, a qualquer tempo após a Data de Emissão

das Debêntures, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures,

mediante o pagamento do valor nominal unitário atualizado das Debêntures, acrescido

da remuneração das Debêntures e demais encargos aplicáveis, bem como de qualquer

despesa de responsabilidade da Devedora eventualmente náo quitada e/ou reembolsada

até a data do resgate antecipado das Debêntures, observados os termos e condiçóes

descritos abaixo ('Resoate Antecipado Facultiativo Total das Debêntures"):

6.1.'1. Na ocorrência de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures,

será devida a totalidade do saldo devedor do valor nominal unitário das

Debêntures, acrescido. (i) da atualização monetária das Debêntures; (ii) da

remuneração das Debêntures, calculados pro rata tempois desde a Data da
Primeira lntegralização das Debêntures, ou data de pagamento da remuneraçáo
das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Resgate
Antecipado Facultativo Total das Debêntures ("Saldo de Resoate das
Debêntures"); e (iii) de prêmio flat, conforme tabela abaixo ("prêmio de Resqate

\
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Antecipado das Debêntures" e "Valor do Resoate Anteci do Total Facultativo das

Debêntures", respectivamente)

l,:,,.p&:dô,Mgab,Ailteql@o,,.
:l:.,To&l,Faq#dno,dàr,9rüi&*rius:r,.

: ' -:r Piúmló'
', i*.gebê o'§ihrl núseb.; ' deÉrDêôêittdrct) ,

30 de abril de 20í9
à 30 de abril de 2022

0,50%

01 de maio de2022
à 30 de abril de2023

0,350/o

01 de maio de2023
à 30 de abril de2024

0,200/o

6.í.2. Náo será devido qualquer valor a título de Prêmio de Resgate após o 61o

(sexagésimo primeiro) mês da Data da Emissáo das Debêntures, ou seja, de 01

de maio de 2024, inclusive, até 06 de maio de 2031, inclusive.

6.1.3. O Resgate Antecipado Total Facultativo das Debêntures somente poderá

oconer mediante comunicaçáo nesse sentido, dirigida da Devedora à Emissora,

com cópia para o Agente Fiduciário, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de

antecedência do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures ("Data do

Resoate Antecioado Facultativo Total das Debêntures" ). A notificação de que trata

esta Cláusula deverá especificar: (a) o Valor do Resgate Antecipado Facultativo

Total das Debêntures em questão, calculado na forma da Cláusula 6.1..1 acima; e

(b) a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures.

6.1.4. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Total Facultativo das

Debêntures serão obrigatoriamente canceladas.

6.í.5. Em caso de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, a liberação

da Garantia pela Emissora ocorerá imediatamente após ao pagamento do valor
integral das Debêntures, objeto do Resgate Antecipado Total Facultativo das
Debêntures.
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6.'t.6. Todos os pagamentos relacionados às Debêntures com vencimento em

data anterior e posterior à data do Resgate Antecipado Facultativo Total das

Debêntures seráo devidos e deverão ser realizados pontualmênte pela Devedora

na forma prevista na Escritura de Emissáo das Debêntures.

6.'1.7. Na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures náo

será devido, pela Devedora, qualquer valor além do montante estabelecido nas

Cláusula 6.'t .1 acima, devidamente acrescentado de eventuais despesas e

reembolsos devidos à Emissora nos termos dos Documentos da Operaçáo.

6.í.8. Os valores devidos pela Devedora, em virtude da realização de Resgate

Antecipado Total Facultativo das Debêntures deverão ser disponibilizados pela

Devedora à Emissora até às 11h00 (onze horas) do dia da Data de Resgate

Antecipado Facultativo Total das Debêntures.

6.í.9. Caso a Data de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures seja

uma data de pagamento das Debêntures, o cálculo do prêmio deverá

desconsiderar os efeitos dos pagamêntos na respectiva data, ou seja, o prêmio

será calculado como se os pagamentos ainda náo tivessem ocorrido.

6.2. Amortizacáo Extraordinária Facultativa das Debêntures. A Devedora poderá

realizar uma amortizaçáo extraordinária facultativa do saldo do valor nominal unitário

atualizado das Debêntures, de forma linear e sem qualquer distinçáo entre as

Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do valor nominal unitário das

Debêntures ou do saldo do valor nominal unitário atualizado das Debêntures

('Amortizacão Extraordinária Facultativa das Debêntures'), mediante pagamento de

parcela do valor nominal unitário das Debêntures ou do saldo do valor nominal unitário

atualizado das Debêntures, acrescido da remuneração das Debêntures, calculados pro

rata temporis desde a Data da Primeira lntegralizaçáo dos cRl, ou data de pagamento

da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da respectiva
amortizaçáo extraordinária, e demais encargos aplicáveis ("saldo AmortizaÇáo das
Debêntures"), bem como de qualquer despesa de responsabilidade da Devedora
eventualmente não quitada e/ou reembolsada até a data da amortização extraordinária
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Íacultativa e do prêmio previsto abaixo ("Prêmio de Amortizacã Extraordinária das

Debêntures" e 'Valor da Amortizacáo Extraordinária das Debêntures", respectivamente)

(?6'

,,,, ,,,.DeEânturtc) . :,.

30 de abril de 2019
à 30 de abril de 2022

0,50%

01 de maio de 2022
à30deabril de2023

0,35%

01 de maio de2023
à 30 de abril de 2024

O,21o/o

6.2.í. Náo será devido qualquer valor a tÍtulo de Prêmio de Amortizaçáo

Extraordinária após o 61o (sexagésimo primeiro) mês da Data da Emissão das

Debêntures, ou seja, de 01 de maio de 2024, inclusive, ate 06 de maio de 203't,

inclusive.

6.2.2. A Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures somente poderá

oconer mediante comunicaçáo nesse sentido, dirigida da Devedora à Emissora,

com cópia para o Agente Fiduciário, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de

antecedência da data de realizaçáo de tal Amortização Extraordinária Facultativa

das Debêntures ('Data da Amortizacáo Extraordinária das Debêntures"). A

notificação de que trata esta Cláusula deverá especificar: (a) o Valor da

Amortização Extraordinária das Debêntures em questáo, calculado na forma da

Cláusula 6.2.1 acima; e (b) a Data da Amortizaçáo Extraordinária das Debêntures.

6.2.3. Todos os pagamentos relacionados às Debêntures com vencimento em

data anterior e posterior à data da Amortização Extraordinária Facultativa das
Debêntures serão devidos e deverão ser realizados pontualmente pela Devedora
na forma prevista na Escritura de Emissão de Debêntures.

6.2.4. Na hipótese de Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures não
será devido, pela Devedora, qualquer valor além do montante estabelecido nas
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Cláusulas acima, dêvidamente acrescentado de eventuais despesas e reembolsos

devidos à Emissora nos termos dos Documentos da Operação.

6.2.5. Os valores devidos pela Devedora em virtude da realização de Amortizaçáo

Extraordinária Facultativa das Debêntures deveráo ser disponibilizados pela

Devedora à Emissora até às 11h00 (onze horas) do dia da Data de Amortização

Extraordinária das Debêntures.

6.2.6. Caso a Data de Amortizaçáo Extraordinária das Debêntures seja uma data

de pagamento das Debêntures, o cálculo do prêmio deverá desconsiderar os

efeitos dos pagamentos na respectiva data, ou seja, o prêmio será calculado como

se os pagamentos ainda não tivessem ocorrido.

6.3. Resqate Antecipado Total Obriqatório dos CRI A Emissora deverá,

independentemente de autorização prévia dos Titulares dos CRl, realizar, de forma

unilateral, o resgate total obrigatório dos CRl, na ocorrência do Resgate Antecipado Total

Facultativo das Debêntures, no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da Data de Resgate

Antecipado Facultativo Total das Debêntures ("Resoate Antecioado Total Obrioatório dos

cRr').

6.3.í. O valor a ser pago pela Emissora aos titulares dos CRI a título de Resgate

Antecipado Total Obrigatório dos CRI será equivalentê ao saldo do Valor Nominal

Unitário atualizado dos CRl, acrescido: (i) da RemuneraÇáo, calculada pro rata

temporis desde a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou Data de Pagamento

dos CRI imediatamente antêrior, conforme o caso, até a data do Resgate

Antecipado Total Obrigatório dos CRI ("Saldo de Resgate dos CRl"); e (ii) de

prêmio f/aÍ, conforme tabela abaixo ('Prêmio de Reso Antecipado Total

Qbriqatório dos CRl" e "Valor do Resgate Antecipado Total Obrigatório dos CRl",

respectivamente)
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ÍLtl ô R.sgú.AtúrcE6do Tffil
$rlgúórto dG CRI

r,,r l:rr. ,i..,. ,,,.ii:,Pifui6 ,i:r' l:i ,l

,ri"ilá#ã';*ge
dos CRI)

30 de abril de 2019
à 30 de abril de 2022

0,50%

01 de maio de 2022
à 30 de abril de 2023

0,35%

0í de maio de 2023
à 30 de abril de 2024

0,20o/o

6.3.2. Náo será devido qualq uer valor a título de Prêmio de Resqate Antecipado

Total Obriqatório dos CRI após o 6'to (sexagésimo primeiro) mês da Data da

Emissáo, ou seja, de 01 de maio de 2024, inclusive, até 06 de maio de 203'1 ,

inclusive.

6.4. Anteci da Obri atóí A Emissora deverá,

independentemente de autorizaçáo prévia dos Titulares dos CRl, realizar uma

amortização extraordinária obrigatória dos CRI sempre que ocorrer uma Amortizaçáo

Extraordinária Facultativa das Debêntures, no prazo de até 1 (um) Dia útil contado da

Data de Amortização Extraordinária das Debêntures, na mesma proporçáo desta e
limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor

Nominal Unitário atualizado dos CRl, conforme o caso ("Amortizacão Extraordinária

Obrioatória dos CRl")

6.4.1. O valor a ser pago pela Emissora aos titulares dos CRI a tÍtulo de

Amortizaçáo Extraordinária Obrigatória dos CRI será equivalente saldo do Valor

Nominal Unitário Atualizado dos CRI a ser amortizado, acrescido: (i) da

Remuneração ("Saldo Amortizacão dos CRl"); e (ii) de prêmio f/aÍ, nos termos a
seguir ("Prêmio de Amortizacáo Extraordinária Obriqatória dos CRl,,e,,Valor da

Amortizacão Extraordinária Obrioatória dos CRl", respectivamente)
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.. BGrioün{ia,Q!&iEúÉqiâ,üoa,,,,.l
cRl

itÉ,

06 de junho de 20í 9
à 06 de maio de 2022

O,50o/o

06 de junho de 2022
à 08 de maio de 2023

0,350/o

06 de junho de 2023
à 06 de maio de 2024

0,200/o

6.4.2. Não será devido qualquer valor a título de Prêmio de Amortização

Extraordinária Obrigatória dos CRI após o 61o (sexagésimo primeiro) mês da Data

da Emissão, ou seja, de 0í de maio de 2024 alé 06 de maio de 203'1, inclusive

('Prêmio de Amortizacão Extraordinária Obrioatória dos CRI').

6.4.3. Caso a Emissora, na qualidade de credora das Debêntures, receba uma

comunicaÇão de Amortização Extraordinária Facultativa das Debêntures ou

Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, esta comunicará o Agente

Fiduciário e os Titulares dos CRl, na forma prevista no presente Termo de

Securitizaçáo, sobre a Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI ou Resgate

Antecipado Total Obrigatório dos CRl, conforme o caso, em até 2 (dois) Dias úteis

a contar do recebimento da referida comunicação, informando, por meio de

comunicado publicado na forma da Cláusula 15.1 abaixo, as informaçôes

consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Titulares dos CRl,

observado que a realizaçáo do Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRI ou

da Amortizaçáo Extraordinária Obrigatória dos CRl, conforme o caso, deverá

ocorrer nos prazos previstos nas Cláusulas 6.3 e 6.4 acima.

6.4.5 A AmortizaÇáo Extraordinária Facultativa ou o Resgate Antecipado Total

Obrigatório dos CRI serão feitos por meio dos procedimentos adotados pela 83. A
data de Amortização Extraordinária Facultativa dos cRl ou de Resgate Antecipado
Total obrigatório dos cRl deverá ser obrigatoriamente um Dia útil, sendo que a
83 deverá ser comunicada com 3 (três) Dias úteis de antecedência.
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6.4.6 Os CRI resgatados pela Securitizadora nos termos aqui previstos deverão

sêr cancelados.

6.4.7 Os montantes decorrentes da Amortização Extraordinária Facultativa das

Debêntures, ou do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures serão

aplicados pela Emissora na Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI ou

Resgate Antecipado Total Obrigatório dos CRl, conforme o caso.

6.4.8 Na hipótese de Amortização Extraordinána Obrigatória dos CRI ou Resgate

Antecipado Total Obrigatório dos CRI náo será devido, pela Devedora, qualquer

valor além do valor referente à Amortização Extraordinária Facultativa das

Debêntures ou ao Resgate Antecipado Facultaüvo das Debêntures.

CLÁUSULA 7. OBRIGAçOES E DECLARAÇOES DA EMISSORA

7.1. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e

da própria Emissora, mediante publicaçáo na imprensa, nos jornais em que costuma

publicar seus atos societários, assim como informar tais fatos diretamente ao Agente

Fiduciário por meio de comunicaçáo por escrito no prazo máximo de 5 (cinco) Dias úteis

de sua ocorrência.

7.2. A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, na forma e prazos

previstos na regulamentação aplicável, e colocá-lo à disposiçáo dos Titulares dos CRI e

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

dos Créditos lmobiliários aos CRl.

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir

a) Data base do relatório;

b) Dados Gerais

Securitizadora;

ii. Emissão;
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iii. Série;

Valor Nominal Unitário por CRI na Data de Emissão dos CRI

(R$);

v Quantidade de CRI;

vt. Valor Total, na Data de Emissão dos CRI;

vii. Data de Emissão dos CRI;

viii. Data de Vencimento Final dos CRI; e

tx Remuneração.

c) Valor Atual por CRI

i. Valor pago de Amortizaçáo no respectivo mês;

ii. Valor pago de Juros Remuneratórios no respectivo mês; e

iií. Valor pago de amortizaçáo extraordinária no respectivo mês, se

houver; e

d) Lastro da Emissáo

i. Valor dos Créditos lmobiliários recebido no mês;

Saldo devedor dos Créditos lmobiliários; e

iii. Valor dos Créditos lmobiliários em atraso, se houver

e) Garantias

i. Saldo do Fundo de Liquidez;

ii. Cálculo da Razão de Garantia, conforme definido no Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis;

tv

.2//
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iii. Cálculo do LTV, conforme definido na Escritura de Emissão das

Debêntures;

iv. Valor dos direitos creditórios da Cessáo Fiduciária de Recebíveis

recebido no mês.

7.3. Sem prejuízo das demais obrigaçóes constantes do Termo de Securitização, a

Emissora está adicionalmente obrigada a cumprir o disposto no artigo í7 da lnstrução

CVM 476, a saber:

preparar demonstraçôes financeiras de encerramento de exercício

e, se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade

com a Lei das Sociedades por Açóes, e com as regras emitidas

pela CVM;

l|. submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor

registrado na CVM;

t. divulgar, até o dia anterior ao início das negociaçóes, as

demonstraçóes financeiras, acompanhadas de notas explicativas e

do relatório dos auditores independentes, relativas aos 3 (três)

últimos exercícios sociais encerrados, exceto quando o emissor

náo as possua por náo ter iniciado suas atividades previamente ao

referido período;

lv, divulgar as demonstraçóes financeiras subsequentes,

acompanhadas de notas explicativas e relatório dos auditores

independentes, dentro de 3 (três) meses contados do

encenamento do exercício social;

observar as disposições da lnstruçáo CVM 3S8, no tocante a devêr

de sigilo e vedações à negociação;

divulgar a oconência de fato relevante, conforme definido pelo art
20 da lnstrução CVM 358;

v

vt.
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vii. fomecer as informações solicitadas pela CVM; e

v t. divulgar em sua página na rede mundial de computadores o

relatório anual e demais comunicaÇões enviadas pelo Agente

Fiduciário na mesma data do seu recebimento, observado ainda o

disposto no item (iv) acima.

7.4. A Emissora obriga-se a informar e enviar o organograma, todos os dados

financeiros e atos societários necessários à rcalizaçáo do relatório anual, conÍorme

lnstruçáo CVM no 583/16, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais

deveráo ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do

encenamento do prazo para disponibilizaçáo do mesmo na CVM. O referido

organograma da Emissora deverá conter, inclusive, os dados referentes aos

controladores, às controladas, às sociedades sob controle comum, às coligadas, e aos

integrantes de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social. Tais

documentos deverão ser acompanhados de declaraçáo assinada pelo(s) diretor (es) da

Emissora atestando (a) que permanecem válidas as disposições contidas no Termo de

Securitização, (b) acerca da não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento

antecipado e inexistência de descumprimento de obrigaçóes da Emissora perante os

Titulares de CRI e o Agente Fiduciário e (c) que náo foram praticados atos em desacordo

com o seu estatuto social.

7.5. Nos termos do item 15 do anexo lll da lnstrução CVM no 414104, a Emissora

responsabiliza-se pela exatidáo das informaçóes e declarações prestadas ao Agente

Fiduciário, em conformidade com e observados os limites das declarações prestadas pela

Devedora e com da auditoria legal conduzida pelo assessor jurídico da Oferta,

ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRl, para

verificaçáo de sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade,

veracidade, ausência de vícios, consistência, coneção e suficiência das informações

disponibilizadas aos Titulares dos cRl e ao Agente Fiduciário, declarando que tais

documentos encontram-se peíeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e
substância descritas pela Emissora neste Termo de Securitização.
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7.5.í. A Emissora declara, ainda, em confoÍmidade com e observados os limitês

das declaraçôes prestadas pela Devedora e com da auditoria legal conduzida pelo

assessor jurídico da Oferta, que:

7.5.1.1. Quanto aos Créditos lmobiliários

a) nos exatos valores e nas condições enunciadas na Escritura de

Emissáo de Debêntures, os Créditos lmobiliários encontram-se

livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou

restrições de natureza pessoal e/ou real, não sendo do

conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que

impeça ou restrinja o direito da Emissora em celebrar este

Termo de Securitização;

b) nas exatas condiçóes enunciadas na Escritura de Emissão de

Debêntures, náo tem conhecimento da existência de

procedimentos administrativos ou açôes judiciais, pessoais ou

reais, de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer

tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos

lmobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de

Securitização;

c) observadas as disposições da Escritura de Emissáo de

Debêntures, a Emissora passou a ser legítima credora da

Devedora;

d) na Escritura de Emissão de Debêntures consubstancia-se em

relaçáo contratual regularmente constituída, válida e eficaz,

sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores

indicados no presente Termo de Secuntizaçáo e seus anexos;

e

e) a Emissora não oferece, na presente Emissão, garantias ou

direito de regresso contra seu patrimônio comum, bem como
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náo há qualquer tipo de coobrigação por parte da Emissora

quanto às obrigaçóes da Devedora.

7.5.1-2. Quanto à Emissáo:

a) esta Emissáo, incluindo a aquisiçáo dos Creditos lmobiliários, é

legítima em todos seus aspectos, observadas as disposiçóes

da Escritura de Emissão de Debêntures; e

b) todos os documentos inerentes a esta operaçáo estão de

acordo com a legislação aplicável.

7.6. A Emissora compromete-se a notificar o Agente Fiduciário caso quaisquer das

declarações prestadas no presente Termo de Securitizaçáo tornem-se total ou

parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas, no prazo de aÍé 2 (dois) Dias úteis

a contar da ciência do fato.

7.7. A Emissora obriga-se a fomecer ao Agente Fiduciário, conforme aplicável, no

prazo de até '15 (quinze) dias corridos ou em prazo inferior se assim determinado por

autoridade competente, contados do recebimento da respectiva solicitaçáo, todas as

informações relativas aos Créditos lmobiliários.

7.7.1. A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário cópia de toda

documentação encaminhada à CVM, bem como informaçóes pertinentes às

lnstruções CVM no 476109 e 4í4lM, suas alteraçóes e aditamentos, no prazo de

até 5 (cinco) Dias Úteis contados de seu envio.

7.7.2. A Emissora deverá fornecer ao Agente Fiduciário e à Devedora, sempre que

solicitado, extratos bancários emitidos pela instituiçáo financeira da Conta do

Patrimônio Separado e o relatório referido na Cláusula 1.2 acima, emitido pela

Emissora.

7.8. Para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo lll da lnstruçáo cVM no

414104, o modelo das declaraçóes a serem emitidas pelo coordenador Líder, pela
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Securitizadora e pelo Agente Fiduciário, constam como Anexos lll, lV e V ao presente

Termo de Securitizaçáo, respectivamente.

CLAUSULAS. GARANTIAS

8.'l . Garantias: Não seráo constituídas garantias específicas em favor dos Titulares dos

CRl. No ámbito da Escritura de Emissão de Debêntures, em garantia das Obrigaçóes

Garantidas, seráo constituídas a Alienaçáo Fiduciária de Ações e a Cessão Fiduciária de

Recebíveis em favor da Emissora, bem como a Alienaçáo Fiduciáía de lmóvel a ser

constituída em até 120 (cento e vinte) dias da da Data de Emissáo, nos termos do

Contrato de Alienaçáo Fiduciária de lmóvel, conforme abaixo definidos.

8.2. Alienação Fiduciária de lmóvel

8.2.1. A Alienação Fiduciária de lmóvel compreende a alienaçáo fiduciária do lmóvel,

conforme o Contrato de Alienação Fiduciária lmóvel, celebrado nesta data, pela Gilbeá,

na qualidade de fiduciante e pela Securitizadora na qualidade de Íiduciária.

8.3. Alienaçáo Fiduciária de Acôes

8.3.1. Compreende a alienaçáo fiduciária da totalidade das Açôes da Devedora,

conforme o Contrato de Alienação Fiduciária de Açôes, celebrado nesta data pela SDl,

pela Aiamas, pela Edrai, pela Tanis, pela Securitizadora e pela Tellus, na qualidade de

interveniente anuente sendo certo que a Alienação Fiduciária de Açóes será resolvida (i)

com a liquidação integral das Obrigações Garantidas; ou (ii) com o efetivo registro do

Contrato de Alienaçáo Fiduciária de lmóvel no Cartório de Registro de lmóveis, o que

oconer primeiro ("Condicáo Resolutiva da Alienacáo Fiduciária de Acões");

8.4. Cessão Fiduciá ria de Recebíveis

8.5. A cessão Fiduciária de Recebíveis compreende a cessão fiduciária dos direitos
creditórios decorrentes dos recebíveis oriundos: (i) do contrato de Locação de tmóvet
Não Residencia/ celebrado em 06 de junho de 2018, entre a Gilbeá e a Mogiana; e (ii) da
totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Gilbeá, incluindo todos e quaisquer
direitos, privilégios, preÍerências, prerrogativas e açóes relacionados aos direitos
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creditórios, bem como toda e qualquer receita, multa e demais encargos de mora,

penalidade e/ou indenizaçáo devidas à Gilbeá, oriundos das áreas remanescentes ainda

não locadas do imóvel objeto da matrícula no 183.535, do 30 Oficial de Registro de

lmóveis de Campinas - SP, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis,.

8.6. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das

garantias, podendo a Emissora, em benefício dos Titulares dos CRl, executar todas e

quaisquer garantias outorgadas no âmbito dos Documentos da Operação,

simultaneamente ou em qualquer ordem, sem que com isso prejudique qualquer direito

ou possibilidade de exercê-lo no futuro, até a quitaçáo integral das Obrigaçóes

Garantidas. A excussão de uma das garantias náo ensejará, em hipótese nenhuma,

perda da opçáo de se excutir as demais.

8.7. Em caso de necessidade de execuçáo das Garantias em razâo da ocorrência de

um Evento de Vencimento Antecipado, a Emissora deverá observar o disposto nos

contratos de garanüa.

8.8. Fundo de Liquidez: Na forma da cláusula 4.9. da Escritu ra de Emissáo de

Debêntures, a Emlssora irá constltuir um Fundo de Liquidez, na Conta do Patrimônio

Separado, por meio da retenção de parte do preço de integralização das Debêntures,

reüdo na Primeira LiberaÉo no valor fixo a 2 (duas) parcelas de amortizaçáo e juros

(PMT) dos CRI emitidos no âmbito da securitização, equivalentes, nesta data a Rg

450.658,88 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e

oito centavos), a ser recalculado mensalmente na Data de Verilicação, definido abaixo

("Fundo de Liouidez' e "Limite Mínimo do Fundo de Liquidez', respectivamente). Os

recursos do Fundo de Liquidez serão utilizados para (i) eventual necessidade de recursos
para pagamento dos CRI; e (ii) pagamento de despesas da operação, conforme previsto

na Escritura de Emissão de Debêntures e despesas do patrimônio Separado.

8.9. Durante o prazo dos CRI e até que sejam integralmente pagas as Despesas
indicadas na Escritura de Emissáo de Debêntures e nos demais Documentos da
operaçáo, caso os recursos do Fundo de Liquidez venham a ser inferiores ao Limite
MÍnimo do Fundo de Liquidez, a ser verificado mensarmente, pera Emissora, em até 2
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(dois) Dias Úteis anteriores a cada data de pagamento das Debêntures ("Data de

Verificacáo"), a Emissora deverá recompor, o Fundo de Liquidez com os Créditos

lmobiliários depositados na Conta do Patrimônio Separado, observada a Ordem de

Prioridade de Pagamentos ou, na ausência deles, a Devedora deverá recompor, com

recursos próprios, o montante necessário para o reestabelecimento do Limite Mínimo do

Fundo de Liquidez, no prazo de alé 2 (dois) Dias Úteis a contar do recebimento de

notificaçáo que receberá da Emissora neste sentido, com a indicação dos valores

faltantes, o que deverá ocorrer mediante transferência para a Conta do Patrimônio

Separado.

8.í0. Em ate 3 (três) Dias Úteis após o pagamento da última parcela de remuneraçáo e

amoftizaçáo dos CRI e cumpridas integralmente as obrigações dos referidos CRl,

conforme estipulados no Termo de Securitização, a Emissora deverá transferir o saldo

remanescentê do Fundo de Liquidez para a Devedora, nos termos da escritura de

Emissáo de Debêntures, a Conta da Devedora.

8.í í. Os recursos do Fundo de Liquidez estarão abrangidos pela instituição do regime

fiduciário dos CRI e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que seráo aplicados

pela Emissora, na qualidade de titular da Conta do Pahimônio Separado, em

lnvestimentos Permiüdos, náo sendo a Emissora responsabilizada por qualquer garantia

mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desse investimento integrarâo

automaticamente o Fundo de Liquidez, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais

desses rendimentos. A Emissora não terá qualquer responsabilidade com relação a

quaisquer eventuais prejuízos, reivindicaç6es, demandas, danos, tributos, ou despesas

resultantes das aplicaçóes em tais investimentos, inclusive, entre outros, qualquer

responsabilidade por demoras (não resultante de transgressão deliberada) no

investimento, reinvestimento ou liquidaçáo dos referidos investimentos, ou quaisquer

Iucros cessantes inerentes a essas demoras.

8.'t 2. os recursos recebidos em razão da excussáo das Garantias deveráo ser aplicados
de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma que cada item
somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior.
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(a) Despesas do Patrimônio Separado, caso a Devedora não arque com

tais custos;

(b) Recomposiçáo do Fundo de Liquidez e/ou pagamento de despesas,

conforme o caso;

(c) Encargos moratórios eventualmente inconidos;

(d) Remuneração em atraso dos CRl, se houver;

(e) Pagamento da Remuneração dos CRI; e

(D Amortizaçáo dos CRl, conforme Tabela de Amortização anexa a este

Termo de Securitização na forma do Anexo Vl.

CLÁUSULA 9.

SEPARADO

REGTME FTDUCÉR|O E ADMTNTSTRAÇÃO DO pATRtMÔNtO

9.1. Na forma do artigo 90 da Lei no 9.514197, a Emissora institui, de forma irrevogável

e inetratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários e sobre a CCI

representativa dos Créditos lmobiliários.

9.2. Os Créditos lmobiliários e a CCI rêpresentativa dos Créditos lmobiliários

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

complete a amoÍlizaçâo integral dos CRl.

9.3. Na Íorma do artigo 11 da Lei no 9.514/97, os Créditos lmobiliários estáo isentos de

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

de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais

privilegiados que sejam, e só responderâo pelas obrigações inerentes aos CRl,

ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicaçáo do artigo 76 da Medida

Provisória n' 2.'l 58-3512001.

9.4. A Emissora administrará ordinariamente o patrimônio separado, promovendo as
diligências necessárias à manutençáo de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de
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pagamento das parcelas de amortização do principal, juros e demais encargos

acessórios.

9.4.1. Para fins do disposto nos itens g ê í2 do Anexo lll à lnstruÇão CVM no

414104, a Emissora declara que:

a) a custódia da via original da Escritura de Emissão de CCI será

realizada pela lnstituiçáo Custodiante;

b) a guarda e conservaçáo dos documentos em vias originais que dão

origem aos Créditos lmobiliários seráo de responsabilidade da

Emissora;

c) a arrecadaçáo, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são

atividades que serão realizadas pela Emissora, cabendo-lhe: (i) o

controle da evolução do saldo devedor dos Créditos lmobiliários; (ii) a

apuração e informaçáo à Devedora e ao Agente Fiduciário dos valores

devidos pela Devedora; (iii) o controle e a guarda dos recursos que

transitaráo pela Conta do Pakimônio Separado; e

d) a emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, mediante

ciência do Agente Fiduciário, dos respectivos termos de liberação de

garantias.

9.5. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do patrimônio

separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou regulamentar,

negligência ou administraçáo temerária ou, ainda, desvio de finalidade do patrimônio

Separado, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado.

9.6. Além dos créditos lmobiliários, serão depositados na conta do patrimônio

separado, recursos em montante aplicáveis ao pagamento de quaisquer tarifas e

despesas descritas na Escritura de Emissão das Debêntures e no presente Termo de
securitização que, na Primeira Data de lntegralização das Debêntures, serão deduzidos
do valor do crédito as despesas íaÍ, conforme indicadas e definidas na Escritura de
Emissáo das Debêntures.
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CLÁUSULA í0. AGENTE FIDUCÉRIo

10.1. Nomeacáo do Aoente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente

Fiduciário, que formalmente aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e

atribuiçóes que lhe competem, nos termos deste Termo de Securitização, da legislação

e/ou regulamentação aplicável.

í0.2. Declaracões do Aoente Fiduciário: Atuando como representante dos lnvestidores,

o Agente Fiduciário declara:

a) aceitar integralmente o presente Termo de Securitizaçáo, em todas as

suas cláusulas e condiçóes;

b) não se encontrar em nenhuma das situaçóes de conflito de interesse

previstas no artigo 60 da lnstruçáo CVM no 583/16;

c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o

exercício da função que lhe é atribuída, conforme o §3" do artigo 66

da Lei no 6.404176 e o artigo 60 da lnstrução CVM no 583/í6;

d) ter analisado, diligentemente, os Documêntos da Operação, para

verificação de sua legalidade e ausência de vícios da operaçáo, além

da veracidade, consistência, correção e suficiência das inÍormaçóes

prestadas pela Emissora;

e) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização

e a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos

todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

f) a celebração deste Termo de Securitização e o cumprimento de suas

obrigaçóes aqui previstas não infringem qualquer obrigaçáo

anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

<)

48

I



S) não tem qualquer ligaçáo com a Emissora ou sociedade coligada,

controlada, controladora da Emissora ou integrante do mesmo grupo

econômico que o impeça de exercer suas funçóes;

h) recebeu todos os documentos que possibilitaram o devido

cumprimento das atividades inerentes à condição de agente fiduciário,

conforme solicitados à Emissora e ao Coordenador Líder; e

i) nos termos do artigo 6o, §2o, da lnstrução CVM no 583/16, verificou

que atua em outras emissóes de títulos ou valores mobiliários da

Emissora, as quais se encontram descritas e caracterizadas no Anexo

Vll deste Termo de SecuritizaÇão.

í 0.3. Obrioacóes do ente Fiduciário lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado,

todas as obrigaçóes descritas no artigo '13 da Lei 9.5'14, e ainda, principalmente

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade com os

lnvestidores;

(b) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no

exercício da funçáo o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo

emprega na administraÇão dos próprios bens;

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

ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar imediata convocação

da assembleia prevista no artigo 7a da lnstruçáo CVM no 583/16, para

deliberar sobre sua substituição;

(d) conservar em boa guarda toda a documentaçáo relativa ao exercício de suas

funções;

(e) verificar, no momento de aceitar a função, a consistências das informações
contidas no presente Termo de securitizaçáo, dirigenciando no sentido de
que sejam sanadas as

conhecimento;

omissões, falhas ou defeitos de que tenha

4s1
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(f) diligenciar junto à Emissora para que o Termo de Securitização seja

registrado perante a lnstituição Custodiante, adotando, no caso da omissão

do emissor, as medidas eventualmente previstas em lei;

(g) acompanhar a prestação das informaçôes periódicas pela Emissora e alertar

os Titulares dos CRl, no relatório anual de que trata a alínea (t) abaixo, sobre

inconsistências ou omissóes de que tenha conhecimento;

(h) acompanhar a atuaçáo da Emissora na administraÇão do Patrimônio

Separado, por meio das informações divulgadas pela Emissora sobre o

assunto;

(i) opinar sobre a suficiência das informaçóes prestadas nas nas propostas de

modiÍicaçóes nas condições dos CRl,

ú) verificar a regularidade da constituiçáo de garantias reais, flutuantes e

fidejussórias, se aplicável, bem como o valor dos bens dados em garantia,

observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos

deste Termo de Securitizaçáo;

(k) examinar proposta de substituição dos bens dados em garantia, se apllcável,

manifestando sua opiniáo a respeito do assunto de forma justificada;

(f ) intimar, conforme o caso, a Emissora e/ou a Devedora, a reforçar a garantia

dada, se aplicável, na hipótese de sua deterioração ou depreciaçáo;

(m) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funçóes,

certidóes atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda

Pública, cartórios de protesto, das Varas do Trabalho, procuradoria da

Fazenda Pública ou outros órgãos pertinentes, onde se localiza o domicílio

ou a sede do estabelecimento principal da Emissora e/ou da Devedora;

(n) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa na Emissora ou no

Patrimônio Separado;
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(o) convocar, quando aplicável ao Agente Fiduciário, assembleia geral dos

Titulares dos CRl, através de anúncio publicado pelo menos por três vezes,

nos órgãos de imprensa onde a Emissora deve efetuar suas publicações;

(p) comparecer às assembleias gerais dos Titulares dos CRI a fim de prestar as

informações que lhe forem solicitadas;

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

inclusive mediante gestões junto à Emissora;

(r) liscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no presente Termo de

Securitização, especialmente daquelas impositivas de obrigação de Íazer e

de não fazer;

(s) comunicar aos lnvestidores qualquer inadimplemento, pela Emissora, de

obrigaçóes financeiras assumidas no presente Termo de Securitização,

incluindo as obrigaçóes relativas a eventuais garantias e a cláusulas

contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que

estabelecem condiçóes que não devem ser descumpridas pela Emissora

e/ou pela Devedora, indicando o local em que fornecerá aos interessados

maiores esclarecimentos, e indicando as consequências para os lnvestidores

e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, em até 7 (sete)

Dias Úteis contados da ciência do inadimplemento.

(t) elaborar relatório destinado aos Titulares dos CRl, nos termos do artigo 69,

§1o, "b" da Lei no 6.404tr6 e do Anexo 'l S da lnstrução CVM n" 593/i 6, o qual

deverá conter, ao menos, as seguintes informaçóes referentes à Emissora:

cumprimento, pela Emissora, das suas obrigações de prestaÇão de

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

ii. alterações estatutárias ocorridas no período com efeitos rerevantes
para os lnvestidores;
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iii. comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura

de capital da Emissora, relacionados a cláusulas contratuais destinadas

a proteger o interesse dos lnvestidores e que estabelecem condiçóes

que não devem ser descumpridas pela Emissora;

tv. quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulaçáo e saldo

cancelado no perÍodo;

resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros

dos CRI realizados no período;

vi. constituição e aplicações de fundos para amortizaçáo dos CRl, quando

for o caso;

vii. acompanhamento da destinaçáo dos recursos captados por meio da

emissáo de CRl, de acordo com os dados obtidos junto aos

administradores da Emissora;

viii. relaçáo dos bens e valores entregues à sua administraçáo, quando

houver;

ix. cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pela

Devedora neste Termo de Securitização;

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias dos CRl, se

aplicável;

xi. existência de outras emissóes de CRl, públicas ou privadas, feitas pela

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou

integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado como
agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissôes:

a. denominação da companhia ofertante;

x

b. valor da emissão;
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c. quantidade dos valores mobiliários emitidos;

d. espécie e garantias envolvidas;

e. prazo de vencimento dos CRI e taxa de juros;

f. inadimplemento no período

xii. declaraçáo sobre a náo existência de situaçáo de conflito de interesses

que o impeça de continuar a exercer a funçáo de agente fiduciário;

(u) colocar o relatório de que trata o inciso anterior à disposição dos Titulares

dos CRI no prazo máximo de 4 (meses) meses a contar do encerramento do

exercício social da Emissora, em sua página na rede mundial de

computadores, pelo período de 3 (três) anos, em cumprimento a lnstruçáo

CVM 583 artigo 15 e seus parágrafos; e

(v) adotar, quando cabível, medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à

defesa dos interesses dos lnvestidores, bem como à realizaçáo dos bens e

direitos afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça nas

hipóteses de substituição ou líquidação do Patrimônio Separado, nos termos

do artigo 12 da lnstruçáo CVM 583.

í 0.4. Remun o do Aoente Fiduciário Pelo exercício de suas atribuiÇões, o Agente

Fiduciário receberá da Emissora, na forma das cláusulas 9.2. da Escritura de Emissão

de Debêntures, como remuneraÉo pelo desempenho dos deveres e atribuiçóes que lhe

competem, nos termos da lei e deste Termo: parcelas anuais de R$ 14.OOO,OO (quatorze

mil reais), devendo a primeira parcela ser paga até o so (quinto) Dia útil a contar da Data

da Primeira lntegralização dos cRl, conforme definida neste Termo de securitizaçáo e
as demais na mesma data dos anos subsequentes. A primeira parcela de honorários será
devida ainda que a Emissáo não seja integralizada, a título de estruturação e
implantação.

10.4.1. Na hipótese de a Devedora não arcar com a remuneração do Agente
Fiduciário referida neste Termo de securitização, a Emissora deverá utilizar-se
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dos recursos do Patrimônio Separado para realizar o pagamento dos valores

devidos ao Agente Fiduciário e, na hipótese do Patrimônio Separado náo possuir

recursos suficientes para tal pagamento, essa remuneração deverá ser arcada

pelos lnvestidores.

í 0.5. A remuneração náo inclui as despesas incorridas durante ou após a prestaçáo dos

serviços e que sejam consideradas necessárias ao exercício da função do Agente

Fiduciário, exemplificativamente: publicaçóes em geral (exemplos: edital de convocação

de assembleia geral dos Titulares dos CRl, ata da assêmbleia geral dos Titulares dos

CRl, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à

disposiçáo etc.), notificaçóes, extraçáo de certidões, despesas cartorárias, contatos

telefônicos, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus

agentes, contrataçáo de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizaçáo, entre outros,

ou assessoria legal aos titulares do CRl, bem como custas e despesas cartorárias

relacionadas aos termos de quitação, devendo ser pagas ou reembolsadas no prazo de

até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do aviso que lhe for expedido.

í 0.6. Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações ou pagamento

ou reembolso de despesas previstas na Cláusula 10.5, acima, estará suleita aos

Encargos Moratórios, desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado

pro rata dle, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualizaçáo monetária pelo lGp-
M, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado
pro rata die.

10.7- A remuneraçáo referida na cláusula 10.5 acima, será feito mediante depósito na

conta corrente a ser indicada pelo Agente Fiduciário no momento oportuno, servindo o
comprovante do depósito como prova de quitaçáo do pagamento.

í0.8. As parcelas citadas no item '10.4 acima, seráo acrescidas dos seguintes impostos:
lss (lmposto sobre serviços de eualquer Natureza), pls (contribuição ao programa de
lntegração social), coFlNS (contribuiçáo para o Financiamento da seguridade social),
csLL (contribuiçáo social sobre o Lucro Líquido), IRRF (lmposto de Renda Retido na
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Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente

Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

í 0.9. As parcelas citadas na cláusula 1 0.4 acima serão reajustadas pela variação

positiva acumulada do IGP-M, ou na falta deste, 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.

't0.í0,Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as

administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os

interesses dos ütulares dos CRI deveráo ser previamente aprovadas, sempre que

possível, e adiantadas pelos titulares dos CRI e, posteriormente, conforme previsto em

lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares dos CRl,

correspondem a depósitos, custas e taxas judiciárias nas açôes propostas pelo Agente

Fiduciário, enquanto representante da comunháo dos titulares dos CRl. Os honorários de

sucumbência em ações judiciais seráo igualmente suportados pelos titulares dos CRl,

bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em

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

podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRI para cobertura do

Íisco de sucumbência.

í0.í1.A remuneraçáo será devida mesmo após o vencimento final dos CRl, caso o

Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua funçáo em relação

à Emissáo.

10.'12. substituicão do Aqente Fiduciário: o Agente Fiduciário poderá ser substituído nas

hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção ou liquidação extrajudicial, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral de
Titulares dos cRl, para que seja eleito o novo agente fiduciário. o agente fiduciário deve
permanecer no exercício de suas funções até sua substituição por novo agente fiduciário.

10.12.1. No caso de renúncia de suas funçôes, em virtude da superveniência
de conflitos de intêresses ou de quarquer outra modaridade de inaptidão,
permanecer no exercício dessas funções pero prazo de até 30 (trinta) dias após a
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data de solicitação da renúncia, devendo, ainde, fomecer à Emissora ou a quem

esta indicar, em até 30 (trinta) dias da data de sua renúncia, cópia de toda a

documentaçáo relativa ao exercício de suas funçôes;

10.'12.2. A substituiçáo do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no

prazo de ate 7 (sete) dias úteis, contados do registro do aditamento da escritura

de emissão, do termo de securitização de direitos creditórios ou do instrumento

equivalente nos órgáos competentes.

10.12.3. Em nenhuma hipótese a função de agente fiduciário poderá Íicar

vaga por prazo superior a 30 (trinta) dias, dentro do qual deverá ser realizada

assembleia dos Titulares dos CRI para a escolha do novo agente fiduciário.

10.12.4. Hioóteses de Substituicáo do Aoente Fiduciário: O Agente Fiduciário

poderá ser destituído:

(a) pela CVM, nos termos da legislaçáo em vigor;

(b) pelo voto dos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral

convocada pelos Titulares dos CRI que representem, no

mínimo, 1Oo/o (dez por cento) dos CRI em Circulaçáo;

(c) por deliberação em assembleia geral de Titulares dos CRl, na

hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13

da Lei no 9.514/97; ou

(d) nas hipóteses de descumprimento das incumbências

mencionadas na cláusula 10.3, acima. caso tenha sido

previamente notificado e não tenham sanado o mesmo no prazo

cabível.

10.12.5. Aoente Fiduciário Substituto O agente fiduciário eleito em

substituiÉo nos termos da cláusula '10.8.4, acima, assumirá integralmente os

deveres, atribuiçóes e responsabilidades constantes da legislação aplicável e

deste Termo de Securitizaçáo.
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10.12.6. Aditamento do Termo de Securitizacão. A substituição do Agente

Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente

Termo de Securitizaçáo, devendo o mesmo ser registrado na lnstituiçáo

Custodiante e comunicada à CVM, nos termos da lnstrução CVM no 583.

10.12.7. Nomeacão de Aoente Fiduciário pelos Titulares de CRI: Os

lnvestidores, após o encerramento do prazo para a distribuiçáo dos CRl, poderão

nomear substituto ao Agente Fiduciário, em assembleia geral especialmente

convocada para este fim, por meio de voto da maioria absoluta dos lnvestidores.

10.12.8. lnadimplemento da Emissora. No caso de inadimplemento da

Emissora, com relaçáo às obrigações assumidas nesta operaçáo, o Agente

Fiduciário deverá usar de toda e qualquer açáo para proteger direitos ou defender

interesses lnvestidores.

10.12.8.1. A modiÍicação das condições dos CRI ou a não adoção de

qualquer medida prevista no presente Termo de SecuritizaÇão que vise à

defesa dos direitos e interesses dos lnvestidores deve ser aprovada em

assembleia mediante deliberaçáo da maioria absoluta dos CRI em

Circulação.

cLÁusuLA íí. LtoutDAÇÃo Do PATR|MôNto sEpARADo

í í .1. Caso seja verificada a insolvência da Emissora, com relaçáo às obrigaçóes

assumidas neste Termo de securitização, o Agente Fiduciário deverá realizar imediata e

transitoriamente a administração do Patrimônio Separado, para promover a liquidaçáo do

Patrimônio separado na hipótese em que a assembleia geral dos Titulares dos cRl venha

a deliberar sobre tal liquidaçáo ou a transÍerência para outra securitizadora.

1'1.1.1. A assembleia geral dos Titulares dos CRI a que sê refere a Cláusula

11.1 acima deverá ser convocada nos termos da cláusula 12.4 abaixo e instalar-

se-á, em primeira convocação, com a presenÇa de Titulares dos CRI que

representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, e, em segunda

convocaçâo, com qualquer número, sendo válidas as deliberaçôes tomadas por
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Titulares de CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais

um dos CRI em Circulaçáo em primeira ou segunda convocaçóes. Caso náo haja

quórum para deliberação e/ou instalaçáo, deverá ser entendido pela liquidaçáo do

Patrimônio Separado.

1'1.2. Em ate 30 (trinta) dias a contar do início da administraÉo, pelo Agente Fiduciário,

do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma assembleia geral dos Titulares dos

CRl, na forma estabelecida na Cláusula 12 abaixo, e na Lei n" 9.5í4197.

1í.3. A assembleia geral dos Titulares dos CRI deverá deliberar pela liquidação do

Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por nova

securitizadora, fixando, neste caso, a remuneraçáo desta última, bem como as condiçóes

de sua viabilidade econômico-financeira.

í 1.4. Alem da hipótese de insolvência da Emissora, com relaçáo às obrigaçÕes

assumidas neste CRl, a cijtério da assembleia geral dos Titulares dos CRl, a ocorrência

de qualquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a liquidação do Patrimônio Separado

pelo Agente Fiduciário, conÍorme disposto nas Cláusulas 1 1.1 a 1 1 .3 acima:

a) pedido de recuperaçáo judicial, extrajudicial ou decretação de falência da

Emissora, bem como a liquidação, extinÇão ou dissoluçáo da Emissora;

b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações

náo pecuniárias previstas neste Termo de Securitizaçáo, desde que por culpa

exclusiva e náo justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal

inadimplemento ou mora perdure por mais de 30 (trinta) Dias úteis, contados

do inadimplemento; ou

c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações

pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e náo

justificável da Emissora, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do

Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora

perdure por mais de 20 (vinte) dias, contados do inadimplemento.

?
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11.4.'1. A oconência de (i) qualquer dos eventos acima descritos; (ii) um

Evento de Vencimento Antecipado; deverá ser prontamente comunicada, ao

Agente Fiduciário, pela Emissora, em até í (um) Dia Útil a contar da ciência pela

Emissora. O descumprimento pela Emissora náo impedirá o Agente Fiduciário ou

os Titulares dos CRI de, a seu critério, exercer seus poderes, faculdades e

pretensões nelas previstos ou neste Termo de Securitizaçáo e nos demais

Documentos da Operação.

í í.5. Na hipótese de liquidaçáo do Patrimônio Separado, e caso o pagamento dos

valores devidos pela Devedora náo ocorra nos prazos previstos na Escritura de Emissáo

das Debêntures, os bens e direitos pertencentes ao Patrimônio Separado, e/ou ainda os

recursos em resultado da satisfação dos procedimentos e execução/excussáo dos

direitos e Garantias, seráo entregues em daçáo em pagamento pela dívida resultante dos

CRl, obrigando-se os Titulares dos CRl, conforme o caso, a restituir prontamente à

Devedora eventuais créditos que sobejarem a totalidade dos valores devidos aos

Titulares dos CRl, cujo montante já deverá estar acrescido dos custos e despesas que

tiverem sido inconidas pelo Agente Fiduciário ou terceiro ou pelos Titulares do CRI com

relação à cobrança dos referidos Créditos lmobiliários derivados das CCI e dos demais

Documentos da Operaçáo, observado que, para fins de liquidação do Patrimônio

Separado, a cada CRI será dada em daçáo em pagamento a parcela dos bens e direitos

integrantes do Patrimônio Separado dos CRl, na proporçáo em que cada CRI representa

em relaçáo à totalidade do saldo devedor dos CRl, operando-se, no momento da referida

dação, a quitaçáo dos CRI e liquidaçáo do Regime Fiduciário.

í í.6. Os Titulares dos CRI tem ciência que, no caso de liquidação do Patrimônio

Separado, obrigar-se-áo a: (i) possuir todos os requisitos necessários para assumir

eventuais obrigaçóes inerentes aos CRI emitidos e bens e direitos inerentes ao

Patrimônio Separado; e (ii) indenizar, defender, eximir, manter indene de

responsabilidade a Emissora, em relação a todos e quaisquer prejuízos, indenizações,

responsabilidades, danos, desembolsos, adiantamentos, tributos ou despesas (inclusive

honorários e despesas de advogados internos ou externos), decisões judiciais e/ou

extrajudiciais, demandas judiciais e/ou extrajudiciais (inclusive fiscais, previdenciárias e

.t
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trabalhistas) incorridos e/ou requeridos à Emissora, direta ou indiretamente,

independentes de sua natureza, em razâo da liquidação do Patrimônio Separado.

í í.7. Obriqacão de Aporte. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com

estas obrigaçóes e não haja recursos suficientes no Patrimônio Separado para Íazer

frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a realizar a compensaçáo de

eventual Remuneração a que este titular de CRI inadimplente tenha direito com os

valores gastos pela Emissora e/ou pelos demais titulares de CRI adimplentes com estas

despesas.

CLÁUSULAí2, VENCIMENTOANTECIPADO

í2.í. Sem prejuízo às hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado constantes da

Cláusula '1 1 deste Termo de Securitização, bem como das demais hipóteses de

vencimento antecipado previstas nos Documentos da Operação, será considerado como

evento de Vencimento Antecipado dos CRI todas e quaisquer hipóteses de declaração

de Vencimento Antecipado das Debêntures, conforme descritas abaixo ("Eventos de

Vencimento Antecioado')

a) descumprimento, pela Devedora de qualquer obrigaçáo pecuniária, relativa

à Escritura de Emissáo de Debêntures ou a qualquer Documento da Operaçáo,

incluindo, sem limitaçáo, o náo pagamento ou reembolso dê despesas da

Emissáo, náo sanada no prazo de até í (um) Dia Útil contado de seu vencimento;

b) início dos procedimentos de liquidaçao, dissolução

Devedora;

OU extinçáo da

c) questionamento judicial, pela Devedora ou por qualquer de suas

respectivas controladoras, sobre a validade e/ou exequibilidade da Escritura de

Emissão de Debêntures ou qualquer dos Documentos da Operaçáo;

d) declaraçáo ludicial de invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade

total ou parcial da Escritura de Emissáo de Debêntures e/ou seus aditamentos

e/ou de quaisquer de suas disposições, por sentença arbiÍal ou decisáo judicial
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não revertida no prazo de 10 (dez) Dias Uteis a contar da sua publicaçáo;

e) pedido por parte da Devedora de qualquer plano de recuperaçáo

extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter

sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou se a

Devedora ingressar em juízo com requerimento de liquidação/recuperação

judicial, independentemente de deferimento do processamento da

liquidaçáo/recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou, ainda, se

a Devedora formular pedido de autofalência;

f) decretaçáo da liquidaçáo, dissolução, insolvência, ou falência de qualquer

das sociedades controladas pela Devedora ou realizaçáo de pedido de

autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial;

S) transformaçáo do tipo societário da Devedora, nos termos dos Artigos 220

a 222 da Lei das Sociedades por Ações;

h) não cumprimento de qualquer decisáo ou sentença de judicial ou arbitral

transitada em julgado, que nâo esteja sujeita a recurso com efeito suspensivo

contra a Devedora e/ou qualquer de suas controladas, ou a náo gaÍantia do juízo,

em valor unitário ou agregado superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

ou seu valor equivalente em outras moêdas, corrigidos anualmente pelo

IPCA/IPGE, a partir da Data de Emissão, ou o valor equivalente em outras

moedas, no prazo estipulado na respectiva sentença e/ou no prazo de até 10

(dez) Dias Úteis contados do recebimento pela Devedora de notificaçáo neste

sentido, dos dois prazos o que for menor;

i) redução do capital social da Devedora sem a prévia autorizaçáo dos

Titulares de CRI;

j) inadimplemento ou vencimento antecipado de quaisquer obrigaçóes

financeiras a que estejam sujeitas a Devedora e/ou qualquer de suas

controladas, no mercado local ou internacional, em valor individual ou agregado

superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhóes de reais) ou seu valor equivalente em

(
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outras moedas, reajustado pelo IPCA/IBGE desde a Data da Emissão, não

sanado pela Devedora no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis a contar de comunicação

à Securitizadora nesse sentido;

k) transferência ou qualquer forma de cessáo ou promessa de cessão a

terceiros, pela Devedora, das obrigaçóes assumidas na Escritura de Emissáo de

Debêntures, no Termo de Securitizaçáo e/ou nos demais Documentos da

Operação, sem que haja anuência prévia dos Titulares de CRI;

l) demais hipóteses de vencimento antecipado previstas em lei,

especialmente as previstas nos Artigos 333 e 1.425 da Lei no 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, conforme alterada ("Códioo Civil"), conforme aplicáveis.

m) protesto de títulos contra a Devedora e/ou suas controladas em valor

individual ou agregado superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhóes de reais) ou seu

valor equivalente em outras moedas, reajustado pelo IPCA/IBGE desde a Data

da Emissáo, por cujo pagamento a Devedora ou qualquer de suas controladas

seja responsável, salvo se, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do

referido protesto, seja validamente comprovado, pela Devedora e à

Securitizadora que: (i) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii)

o protesto foi cancelado ou liminarmente sustado; (iii) foram prestadas garantias

em juízo, aceita pelo poder judiciário; ou, ainda, (iv) o valor objeto do protesto foi

devidamente quitado;

n) descumprimento, pela Devedora, de qualquer obrigação náo pecuniária

prevista nos Documentos da Operação, náo sanada no prazo de cura previsto

nos respectivos Documentos da Operação ou, caso náo estipulado prazo de cura

específico em tais documentos, não sanada no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis

contados da data de comunicação do referido descumprimento pelo Emissora à

Devedora;

o) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas quaisquer das

declarações ou garantias prestadas pela Devedora na Escritura de Emissão de

(
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Debêntures ou nos demais Documentos da Operação;

p) qualquer mudança no controle societário da Devedora e da Gilbeá, sem que

haja anuência prévia dos Titulares de CRI;

g) se for movida qualquer espécie de ação administrativa ou judicial contra a

Devedora e/ou seus controladores que, de qualquer forma, afete qualquer dos

bens ou direitos que constituem a Alienação Fiduciária de Ações, a Alienação

Fiduciária de lmóveis e a Cessão Fiduciária de Recebíveis, inclusive, mas não

limitado, à alegação: (i) por qualquer terceiro, inclusive órgão ou entidade ligada

à administração tributária federal, estadual ou municipal, açôes ou pedidos ou

cobrança promovida por terceiros, incluindo açóes trabalhistas, de fraude contra

credores ou de fraude à execuçáo praticada pela Devedora e/ou seus

controladores, até as pessoas físicas que direta ou indiretamente controlam a

Devedora; ou (ii) por qualquer pessoa, por qualquer motivo, de desconsideração

da personalidade, ou ajuizamento de incidente de desconsideraçáo da

personalidade jurídica, de modo a buscar atingir os bens e direitos que

constituem a Alienaçáo Fiduciária de Açôes, a Alienaçáo Fiduciária de lmóvel e

a Cessáo Fiduciária de Recebíveis, independentemente de qualquer decisão ou

manifestação por parte da Devedora e/ou seus controladores;

r) descumprimento dos dispositivos de qualquer lei ou regulamento, nacional

ou esÍangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração

pública, incluindo, sem limitaçáo, leis n.o 12.52912011,9.6í3/1998, 12.8r''612013,

o US Foreign Corrupt Practices Áct (FCPA) e o UK Bibery ÁcÍ (em conjunto,

"Leis Anticorrupcáo") e da legislaçáo e regulamentação relacionadas ao meio

ambiente, à saúde e segurança ocupacional e, quando aplicável, a questóes

sanitárias, exceto por aqueles questionados de boa-fé nas esferas administrativa

e/ou judicial, bem como declara que suas atividades náo incentivam a

prostituiçáo, tampouco utilizam ou incentivam mão-de-obra infantil e/ou em

condiçáo análoga à de escravo ou de qualquer forma infringem direitos dos

silvícolas, em especial, mas náo se limitando, ao direito sobre as áreas de

"Leqislação

('

ocupação indígena, assim declaradas pela autoridade competente (
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Socioambiental");

s) descumprimento de qualquer obrigaçáo assumida pela Devedora e/ou pela

Gilbeá nos Documentos da Operação,

t) caso a divisão da Dívida Líquida pelo patrimônio líquido da Devedora seja

superior a 50% (cinquenta por cento), conforme calculada pela SecuÍitizadora,

anualmente com basê nos demonstrativos financeiros auditados de dezembro, a

ser enviado pela Devedora à Securitizadora, em 30 (trinta) dias corridos do

encenamento do respectivo exercício social ("Dívida Líouida": a soma do saldo

de todas as obrigações financeiras da Devedora, menos a soma das

disponibilidades imediatas de caixa da Devedora);

u) caso o valor correspondente ao saldo devedor dos CRl, dividido, pelo valor

de mercado do imóvel, apurado com base em laudo de avaliação elaborado por

empresa avaliadora de renome, tais como: (a) Cushman Wakefield & Co.,

devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 02.730.61 1/0001-10; (b) Jones Lang

La Salle, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 00.999.856/0001-12; (c) CB

Consultoria do Brasil Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no

51.718.575/0001-85; (d) Colliers lnternational, devidamente inscrita no CNPJ/ME

sob o no 02.636.857/0001-28; (e) Engebanc Engenharia e Serviços Ltda,

devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 69.026.1441000í -',l3.; ou (f) Dexter

Engenharia Ltda., devidamente inscÍita no CNPJ/ME sob o no 67.566.7Í 1/000í-

07. (Engesas je 4vallaçêq" e"Loan to Value" ou "LTV', respectivamente), seja

superior a 600/o (sessenta por cento), conforme apurado anualmente, ao término

do mês de outubro de cada ano ("Datas de Verificacáo"), pela Securitizadora,

sendo que todas as informaçóes, bem como o laudo de avaliação deverão ser

providenciados pela Devedora e encaminhados à Securitizadora com pelo menos

'10 (dez) Dias Úteis de antecedência das Datas de Verificaçáo;

v) alteração do objeto social da Devedora prevtsto em seu estatuto social, de

modo que qualquer das atuais atividades principais da Devedora sejam

excluídas, ou que sejam agregados a essas atividades, novos negócios que

4.,
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tenham prevalência, desde que representem desvios em relação às atividades

atualmente desenvolvidas pela Devedora;

w) realizaçáo, pela Devedora, de operações fora de seu objeto social e/ou

prática de qualquer ato em desacordo com seu estatuto social e/ou com a

Escritura de Emissão de Debêntures ou quaisquer outros Documentos da

Operaçáo, e desde que tal inadimplemento náo seja sanado pela Devedora no

prazo de ate 10 (dez) Dias Úteis, a contar do recebimento pela Devedora de

notificação neste sentido;

x) não utilizaçáo pela Devedora dos recursos líquidos obtidos com a Emissão

estritamente nos termos da Cláusula 4.3 acima;

y) autuaçóes da Devedora por quaisquer órgáos govemamentais: (i) se de

caráter ambiental, de valor individual ou agregado superior a R$ 2.000.000,00

(dois milhóes de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas, e (ii) se de

caráter fiscal, de defesa da concorrência ou de outra natureza, de valor individual

ou agregado superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ou seu valor

êquivalente em outras moedas, em ambos os casos, reajustados pelo IPCA/IBGE

desde a Data da Emissáo, exceto se for apresentada dêfesa, interposto recurso

ou impugnação, capaz de suspender os efeitos da autuação, no prazo legal ou

no prazo de ate'lO (dez) Dias Úteis contados da referida autuação, dos dois o

que for menor, ou, ainda, se nesse mesmo prazo Íor comprovado, à

Securitizadora, que a referida autuaçáo foi cancelada;

zl arrêsto, sequestro ou penhora de quaisquer bens da Devedora, cujo valor,

individual ou agregado, seja igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhóes

de reais) ou seu valor equivalente em outras moêdas, reajustado pelo IPCA/IBGE

desde a Data de Emissão, ou o valor equivalente em outras moedas, exceto se,

caso o bem seja objeto de garantia na emissão, no prazo de até 15 (quinze) Dias

Úteis contados da data do respecüvo arresto, sequestro ou penhora, tiver sido

comprovado pela Devedora, à Securitizadora, que o arresto, sequestro ou a

penhora foi contestado ou substituído por outra garantia;
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aa) caso o Contrato de Alienaçáo Fiduciária de lmóvel não se,a devidamente

registrado no Cartório de Registro de lmóveis competente dentro de 120 (cento

e vinte) dias contados da Data de Emissão;

bb) contratação de empréstimos, emissáo de títulos de dívida ou outras formas

de endividamento pela Devedora, sem a prévia aprovação dos Titulares dos CRI;

cc) caso os documentos pendentes de apresentaçáo pela Devedora no âmbito

da auditoria legal, incluindo, mas não se limitando, a opiniâo legal de escritório

estrangeiro atestando a validade dos poderes de representaçáo do

representantes legais das Sociedades Estrangeiras (abaixo deÍinidas) no âmbito

do Contrato de Alienaçáo Fiduciária de Açóes, náo sejam apresêntados ao

Coordenador Líder em até 30 (trinta) dias corridos contados da Data de Emissão

e desde que ainda não tenha ocorrido o registro da Alienação Fiduciária do

lmóvel; e

dd) não atendimento, pela Devedora, da Razáo Mínima de Garantia (conforme

definida no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis).

12.2. Para os fins de que a Escritura de Emissão de Debêntures, serão considerados

"Eventos de Vencimento Antecipado Automático', os eventos previstos nos itens "a", "b",

"e", 'f, "g', 'h', "i', 'l', "k", '1", "m', "p', "q", "1", "u", "i', "y", "2", "bb" e "cc" da cláusula '12.1.

acima e "Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático" os demais itens da

Cláusula '12.1. acima, que náo os listados nesta cláusula 12.2.

12.3. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos na Cláusula 12.1., acima, deverá

ser comunicada pela Devedora à Emissora e ao Agente Fiduciário, em prazo de ate 2

(dois) Dias Úteis de sua ocorrência. O descumprimento desse dever de informar pela

Devedora não impedirá o exercício de poderes, faculdades e pretensóes previstos na

Escritura de Emissão de Debêntures e nos demais Documentos da Operação, pela

Emissora. Adicionalmente, a Emissora obriga-se a enviar à Securitizadora,

semestralmente, a partir de 6 (seis) meses a contar da Data de Emissáo, declaraçáo

«
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atestando a oconência ou não de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, bem como

os documentos necessários à sua comprovaçáo.

12.4. Oconidas quaisquer dos eventos descritos na Cláusula 12.1 acima, observado o

prazo de cura específico para cumprimento das obrigações inadimplidas e, na falta deste,

de no máximo 30 (trinta) dias contados da comunicaçáo à Securitizadora, no caso dos

eventos de Vencimento Antecipado Automático as Debêntures estaráo automaticamente

vencidas, e no caso dos Eventos de Vencimento Antecipado Náo Automático, as

Debêntures e os CRI poderão ser declarados vencidos, independentemente de aviso,

interpelação ou notificaçáo extrajudicial, pela Devedora ou pela Emissora, conforme o

caso, observado o disposto nas Cláusulas 12.4.1 e 12.4.2 abaixo.

12.4.1. Na oconência de Eventos de Vencimento Antecipado Náo Automático

descritos na Cláusula 12.1 acima, a Emissora deverá convocar, em até 2 (dois)

Dias Úteis, contados da data da ciência do evento, assembleia geral dos Titulares

dos CRI para deliberar sobre a declaração do vencimento antecipado das

obrigações da Escritura de Emissão das Debêntures.

12.4.2. A declaração do vencimento antecipado das obrigaçóes constantes da

Escritura de Emissáo das Debêntures na assembleia geral dos Titulares dos CRl,

mencionada na Cláusula 12.12.3 somente será evitada se Titulares dos CRI que

representem (a) 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulaçáo, em primeira convocação;

ou (b) a maioria dos presentes, em segunda convocaçáo, desde que esta

represente pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação,

votar contra o vencimento antecipado. Dessa forma, caso os votos contrários não

sejam suficientes, ou caso náo haja obtenção de quórum de instalaçáo e/ou de

deliberação, sem segunda convocação, a Emissora deverá declarar o vencimento

antecipado das obrigações da Escritura de Emissão das Debêntures. Na hipótese

de ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, a Emissora ou o

Agente Fiduciário, caso esteja administrando o Patrimônio Separado poderáo

tomar todas as medidas cabíveis necessárias à defesa de seus direitos, interesses

e prerrogativas.

'5
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'12.4.3. Caso venha a declaração do vencimento antecipado da Escritura de

Emissáo das Debêntures, a Emissora deverá eÍetuar o pagamento integral do

saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração e

Encargos Moratórios, se houver, calculada pro rata tempois, desde a Data de

lntegralizaçáo dos CRl, ou do úlümo pagamento da Remuneraçáo, conforme o

caso, até a data do seu efetivo pagamento, em até I (um) Dia Útil contado do

efetivo recebimento do valor dos Créditos lmobiliários, desde que os valores sejam

devidamente quitados pela Devedora.

'|2.4.4. Caso os recursos recebidos em pagamento das obrigaçóes deconentes

das Debêntures náo sejam suficientes para quitar todas as obrigações decorrentes

das Debêntures e, consequentemente, dos CRl, tais recursos deverão ser

imputados na seguinte ordem: (i) quaisquer valores devidos pela Devedora nos

termos da Escritura de Emissáo de Debêntures e/ou de qualquer dos demais

Documentos da Operação (incluindo a remuneraçáo e as despesas incorridas pela

Securitizadora e pelo Agente Fiduciário do CRI), que náo sejam os valores a que

se referem os itens (ii) e (iii) abaixo; (ii) encârgos moratórios aplicáveis e demais

encargos devidos sob as obrigaçóes decorrentes das Debêntures; (iii)

Remuneração aplicável; e (iv) saldo devedor do Valor Nominal Unitário das

Debêntures. A Devedora permanecerá responsável pelo saldo devedor das

obrigações decorrentes das Debêntures e/ou de qualquer dos demais

Documentos da Operaçáo que náo tiverem sido pagas, sem prejuízo dos

acréscimos da Remuneraçáo aplicáveis, encargos moratórios e outros encargos

incidentes sobre o saldo devedor das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou

de qualquer dos demais Documentos da Operaçáo enquanto náo Íorem pagas,

sendo considerada dívida líquida e certa, passível de cobrança extrajudicial ou por

meio de processo de execução judicial.

CLÁUSULAí3. ASSEMBLEIAGERAL

13.1. Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral

dos Titulares dos CRl, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titulares dos CRI ("Assembleia Geral").

(
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í3.2. Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na

Lei 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Açóes, conforme alterada, a

respeito das assembleias gerais de acionistas.

í3.3. A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora,

pela CVM e/ou por lnvestidores que representem, no mínimo, 1O% (dez por cento) dos

CRI em Circulação.

í3.4. A convocaçáo da assembleia geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital

publicado em um jornal de grande circulaçáo utilizado pela Emissora para divulgação de

suas informações societárias, por 3 (três) vezes, sendo que o prazo mínimo de

antecedência da primeira convocação será de í5 (quinze) dias e o da segunda

convocação de I (oito) dias, exceto nos casos de liquidação do Patrimônio Separado,

hipótese na qual deverá ser observado o pÍazo mínimo de antecedência da primeira

convocação de 20 (vinte) dias.

í3.5. A Assembleia Geral será instalada: (i) em primeira convocação com a presença

de Titulares de CRI que representem metade, no mínimo, dos CRI em Circulação; e (ii)

em segunda convocaçáo, com qualquer número de CRI em Circulaçáo presentes.

í3.6. Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais, sendo

admitida a constituiçáo de mandatários, lnvestidores ou não, observadas as disposições

da Lei das Sociedades por Ações.

í3.7. Exceto se diversamente disposto neste Termo de Securitização, para efeito de

cálculo de quaisquer dos quóruns de instalaçáo e/ou deliberação da Assembleia Geral,

serão considerados apenas os CRI em Circulação. Os votos em branco deveráo ser

excluídos do cálculo do quórum de deliberaçáo da Assembleia Geral.

í3.8. A presidência da Assembleia Geral caberá (i) ao representante da Securitizadora

presente à Assembleia Geral; (ii) ao Titular de CRI eleito pelos demais ou àquele que Íor

designado pela CVM, sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.9 abaixo; (iii) ao

representante do Agente Fiduciário presente à Assembleia Geral; ou (iv) quaisquer outros

terceiros que os Titulares dos CRI vierem a indicar.

,/

69



13.9. A Emissora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da

Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das assembleias gerais dos Titulares

dos CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a

deliberaçáo da ordem do dia.

13.í0. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as assembleias gerais e prestar

aos Titulares dos CRI as informaçóes que lhe forem solicitadas.

í3.íí. Exceto conforme estabelecido neste Termo de SecuritizaÇáo, as deliberaçóes

serão tomadas: (a) em primeira convocaçáo, por Titulares de CRI que representem a

maioria dos CRI em Circulaçáo; e (b) em segunda convocaçáo, pela maioria dos CRI em

Circulaçáo detidos pelos Titulares de CRI presentes na Assembleia Geral, dêsde que

presentes votantes que representem pelo menos 20% (vinte por cento) dos CRI em

Circulação.

'13.12.4s deliberações relativas aos seguintes temas deverão ser aprovadas por

lnvestidores que representem pelo mênos 90% (noventa por cento) dos CRI em

Circulaçáo: (i) a alteraçáo das datas de pagamento de principal e Remuneração dos CRI;

(ii) a alteraçáo da Remuneraçáo ou do principal dos CRI; (iii) a alteração do prazo de

vencimento dos CRI; (iv) quaisquer alterações na Escritura de Emissão das Debêntures

que alterem as condiçôes dos Créditos lmobiliários; (v) a alteração dos eventos de

liquidação do Patrimônio Separado; (vi) a criaçáo de hipóteses de resgate antecipado

e/ou amortização extraordinária dos CRI e/ou à alteração dos Eventos de Vencimento

Antecipado previstas neste termo ou Eventos de Vencimento Antecipado previstos e na

Escritura de Emissáo das Debêntures; (vii) a alteraçáo de quaisquer dos quóruns de

deliberaçáo dos lnvestidores em Assembleia Geral previstos neste Termo de

Securitizaçáo; e (viii) renúncia prévia a direitos dos Titulares dos CRI ou perdão

temporário (waivefl para o cumprimento de obrigaçôes da Emissora e/ou Devêdora.

13.12.1. Caso haja alteraçáo na legislaçáo e/ou nas práticas contábeis

aplicáveis à elaboraçáo das demonstrações financeiras da Devedora que possa:

(i) alteÍar as definiçóes estipuladas na Escritura de Emissão das Debêntures e/ou

(ii) o resultado do cálculo de tais definições e/ou dos lndices Financeiros (conforme

q
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definido na Escritura de Emissão das Debêntures), a Devedora (a) comunicará a

Emissora os Titulares dos CRl, com cópia ao Agente Fiduciário, sobre a referida

alteraçáo no prazo de até 1O (dez) Dias Úteis contados da data da publicação

oficial da nova regra ou prática contábil aplicável; e (b) concomitantemente,

sugerirá à Emissora com cópia para o Agente Fiduciário os novos Índices

Financeiros e/ou definiçôes. Nessa hipótese, a Emissora deverá convocar

assembleia geral de Titulares dos CRI para discutir e deliberar sobre a proposta

de alteraçáo dos Índices Financeiros e/ou definições à luz das novas regras ou

práticas contábeis, observando-se que para este caso o quórum estabelecido na

Cláusula 12.12 acima.

'13.12.2. Na hipótese prevista na Cláusula 12.12.1 acima, o eventual

desenquadramento de qualquer dos índices Financeiros durante o período entre

(i) a convocação da assembleia geral dos Titulares dos CRI a que se refere a

Cláusula 12.12.1 acima; e (ii) a definição dos novos critérios e parâmetros de

cálculo dos indices Financeiros; náo enselará a declaraçáo do vencimento

antecipado da Escritura de Emissão das Debêntures.

í3.í3. As deliberaçôes tomadas pelos Titulares dos CRI no âmbito de sua competência

legal, observados os quóruns estabelecidos neste Termo de Securitizaçáo vincularão a

Emissora, bem como obrigarão a todos os Titulares dos CRl, independentemente de

terem comparecido à assembleia geral de Titulares dos CRI ou do voto proferido nas

respectivas assembleias gerais de Titulares dos CRl.

13.14. lndependentemente das formalidades previstas na lêi e neste Termo de

Securitização, será considerada regularmente instalada a assembleia geral dos Titulares

dos CRI a que comparecem todos os Titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições

relacionadas com os quóruns de deliberaçáo estabelecidos neste Termo de

Securitização.

13.í5.A Emissora não prestará qualquer tipo de opiniáo ou fará qualquer juízo sobre a

orientação definida pelos Titulares dos CRl, comprometendo-se tão somente a

manifestar-se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora náo possui qualquer
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responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos

Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente dos eventuais prejuízos

causados aos Titulares dos CRl.

í3.16. Os Documentos da Operaçáo poderáo ser alterados sempre que, e somente:

(a) quando tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade dê

atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou

exigências da CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores;

(b) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitaçáo ou

aritmético; e

(c) em virtude da atualização dos dados cadastrais das partes signatárias, tais

como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não

haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares dos CRl.

13.í7. As atas lavradas das assembleias gerais apenas serão publicadas na forma de

extrato no site da Emissora, sendo encaminhadas à CVM via sistema 'Empresas.Net",

não sendo necessária a sua publicação em jomais de grande circulaçáo, salvo se os

Titulares dos CRI deliberaram pela publicaçáo de determinada ata.

13.17.'|.. Todas as despesas com as publicaçóes de quaisquer atas de

assembleias gerais seráo arcadas diretamente ou indiretamente pelo Fundo de

Liquidez, conforme previsto no presente Termo de Securitizaçáo.

CLÁUSULA í4. DESPESAS DA EMISSÃO

14.1. Para fazer frente aos pagamentos das despesas relativas à administração do

Patrimônio Separado e aos valores relacionados às despesas e custos a serem incorridos

para fins da Oferta Restrita, nas quais incluem-se as despesas relacionadas abaixo

("Despesas"), a Emissora uülizará parte dos recursos da lntegralização dos CRl,

conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures para constituição do Fundo de

Liquidez e para, o pagamento das despesas flat. Em relaçáo às demais despesas

recorrentes estas serão arcadas prioritariamente: (i) com os recursos do Fundo de
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Liquidez; (ii) com o valor remanescente dos Créditos lmobiliários pagos pelas Devedoras

em cada mês, após o pagamento da parcela mensal do CRl, devida pela Emissora, caso

aplicável; (iii) caso a diferença entre o valor dos Créditos lmobiliários depositados na

Conta do Patrimônio Separado e o valor da parcela do CRI não seia suÍiciente para o

pagamento das Despesas, e náo haja recursos suficientes no Fundo de Liquidez,

deverão ser arcadas diretamente pela Devedora, ou reembolsadas à Emissora em até 5

(cinco) Dias Úteis a contar do recebimento de cobrança pela Emissora neste sentido; e

(iv) caso a Devedora náo honre com o pagamento das Despesas, com os recursos do

Patrimônio Separado:

(i) Taxa de administração devida à Securitizadora, durante o período de

vigência dos CRl, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, sendo a

primeira parcela devida até o 1o (primeiro) Dia Útil a contar da Data da Primeira

lntegralização dos CRl, e as demais na mesma data dos meses subsequentes até

o resgate total dos CRl, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-

M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo

índice que vier a substituí{o, calculada pro rata die, se necessário ("Taxa de

Administraçáo');

(ii) despesas com a gestáo, cobrança, realizaçáo, administração, custódia,

emissáo, escrituraçáo, registro e eventuais aditamentos das CCl, dos CRI e

liquidaçáo do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência

para outra companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o

Agente Fiduciário vir a assumir a sua administraçáo;

(iii) as despesas com terceiros especialistas, 83, advogados, auditores ou

fiscais, a lnstituição Custodiante, o Agente Fiduciário e a Emissora, bem como as

despesas com procedimentos incorridas para resguardar os interesses dos

ütulares de CRl, seja a convocaÉo de assembleias de investidores e despesas

necessárias para sua realizaçáo, além de despesas para realização do Crédito

lmobiliário e execuçáo das garantias constituídas nos termos dos Contratos de

Garantia integrantes do Patrimônio Separado, incluindo, mas não se limitando, a
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eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em

açóes judiciais;

(iv) as despesas com publicaçóes em geral, tais como: edital de convocaçáo de

assembleia geral de titulares de CRl, ata da assembleia geral de titulares de CRl,

anúncio comunicando que o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à

disposiçáo etc., notificações, extraçáo de certidões, despesas com conference call,

despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes,

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

prestaçáo dos serviços, desde que em razão desta e serão, sempre que possível,

aprovadas previamente pela Emissora;

(v) os eventuais tributos que, a partir da data de emissão dos CRl, venham a

ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de

incidência alterada, de forma a representar, de Íorma absoluta ou relativa, um

incremento da tributaçáo incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos

lmobiliários;

(vi) quaisquer debitos de natureza tributária decorrentes da Operaçáo de

Securitização; e

(vii) demais despesas previstas na Cláusula Nona da Escritura de Emissáo de

Debêntures, em lei ou na regulamentação em vigor.

í4.í.í. Seráo de responsabilidade do Patrimônio Separado

(i) todos os custos e despesas efetivamente incorridos para

salvaguardar os direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRl,

especialmente, mas sem se limitar, na hipótese de a Devedora ou de quem

esta tiver indicado, sem exclusão da responsabilidade da Devedora pelo

pagamento, inadimplir com a obrigaçáo de pagar, diretamente ou

indiretamente, com recursos que não sejam do Patrimônio Separado, as

remuneraçóes e despesas reconentes devidas a lnstituição Custodiante,
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ao Agente Fiduciário, à Emissora, entre outras, nos termos da Cláusula

Nona da Escritura de Emissão de Debêntures;

(ii) as eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados,

auditores, fiscais e empresas especializadas em cobrança relacionados

com procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos

titulares de CRI e realização dos Créditos lmobiliários, das garantias

constituídas nos termos dos Contratos de Garantia e dos recursos

oriundos da Conta do Patrimônio Separado integrantes do Patrimônio

Separado;

(iii) as eventuais despesas, pÍevistas na Escritura de Emissáo de

Debêntures, cujo pagamento e/ou reembolso não foram pagos pela

Emissora, nos termos e condiçóes da referida Escritura de Emissáo de

Debêntures; e

(iv) quaisquer débitos de natureza tributária, incluindo os tributos

incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRI aos titulares de

CRl, bem como eventuais tributos que venham a ser criados e/ou

majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência

alterada, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um

incremento da tributaçáo incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos

lmobiliários.

í4.2. Despesas Suportadas Pelos titulares de CRI: Considerando-se que a

responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei no

9.514, caso o Patrimônio Separado seja insuÍiciente para arcar com as despesas

mencionadas na alínea "b" no item (xii) da Cláusula 1 2.4., tais despesas seráo suportadas

pelos titulares de CRl, sendo certo que tais despesas constituem parte das Obrigaçóes

Garantidas. Nessa hipótese, a Emissora poderá notiÍicar os titulares dos CRI paÍa que

realizem o aporte de recursos na conta do Patrimônio separado, no prazo de ate 3 (três)

dias úteis a contar do recebimento da referida notificaçáo. Quaisquer despesas, incluindo

as que náo foram mencionadas acima, desde que relacionadas à Emissáo e à oferta
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Restrita, seráo arcadas exclusivamente, direta ou indiretamente, pela Devedora, na forma

desta Cláusula, inclusive as seguintes despesas razoavelmente incorridas ou a incorrer

e devidamente comprovadas pela Securitizadora, necessárias ao exercício pleno de sua

função: (i) registro de documentos, notificaçôes, extração de certidões em geral,

reconhecimento de frmas em cartórios, cópias autenticadas em cartório e/ou

reprográficas, emolumentos caÍtorários, custas processuais, periciais e similares, bem

como quaisquer prestadores de serviço que venham a ser utilizados para a realização

dos procedimentos listados neste item "i"; (ii) contratação de prestadores de serviços não

determinados nos Documentos da Operação, inclusive assessores legais, agentes de

auditoria, fiscalização e/ou cobrança; (iii) publicaçóes em jornais e outros meios de

comunicação, locaçáo de imóvel, contratação de colaboradores, bem como quaisquer

outras despesas necessárias para realizaçáo de assembleias gerais de titulares dos CRl,

sendo certo que o pagamento de tais despesas deverá ser comprovado pela

Securitizadora à Devedora nos termos da Cláusula 13.2 acima.

í4.3. A Emissora deverá solicitar diretamente à Devedora o pagamento de tais

despesas, com antecedência de 5 (cinco) Dias Úteis.

í4.4. Os titulares dos CRI serão responsáveis pelo pagamento dos tributos incidentes

sobre a negociaçáo secundária e a distribuiçáo de rendimentos dos CRl.

í4.5. As despesas que eventualmente sejam pagas diretamente pela Emissora, com a

devida comprovação, por meio de recursos do Patrimônio Separado, e/ou por meio de

recursos próprios da Emissora, deveráo ser reembolsadas pela Devedora, conforme o

caso, à Emissora em até 5 (cinco) Dias Uteis a contar de notificação enviada pela

Emissora, obseruado que, em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a obrigação de

utilizar recursos próprios para o pagamento de despesas.

'14.6. Sem prejuízo da Cláusula 13.6 acima, na hipótese de eventual inadimplência da

Devedora, a Emissora poderá promover as medidas judiciais cabíveis, iniciando a

execução por quantia certa contra devedor ou qualquer outra medida que entender

cabível, observados os termos e condiçôes para pagamento e reembolso pela Devedora,

nos termos dos Documentos da Operação.
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14.7. Na hipótese de a data de vencimento dos CRI vir a ser prorrogada por deliberaçáo

da assembleia geral dos titulares de CRl, ou ainda, após a data de vencimento dos CRl,

a Securitizadora e/ou o Agente Fiduciário continuarem exercendo as suas funções, as

despesas, conforme o caso, continuaráo sendo devidas pela Devedora.

14.7.1. A Taxa de Administraçáo será acrescida dos impostos que incidem

sobre a prestaçáo desse serviço, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de

Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro LÍquido), PIS

(Contribuição ao Programa de lntegração Social), COFINS (Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte)

e quaisquer outros tributos que venham a incidir, nas alíquotas vigentes na data

de cada pagamento

14.7.2. A Taxa de administraçáo do Patrimônio Separado ("Custo de

Administração") continuará sendo devido, mesmo após o vencimento dos CRl,

caso a Securitizadora ainda esteja atuando em nome dos titulares de CRl,

remuneraçáo esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da

Securitizadora.

14.7.3. Caso a Devedora náo pague tempestivamente, os Titulares dos CRI

aÍcarão com a Taxa de Administraçáo, ressalvado seu direito de, num segundo

momento, requerer o reembolso das despesas junto à Devedora após a realizaçáo

do Patrimônio Separado.

í 4.8. Em qualquer Reestruturaçáo que vier a ocorrer ao longo do prazo de duraçáo dos

CRl, que implique a elaboraçáo de aditiamentos aos Documentos da Operação e/ou na

realização de assembleias gerais de titulares dos CRl, será devida, pela Devedora à

Emissora, uma remuneração adicional, equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) por

hora de trabalho dos profissionais da Securitizadora dedicados a tais atividades,

corrigidos a partir da data da emissão dos CRI pela variação acumulada do IGP-M no

perÍodo anterior. Também, a Devedora deverá arcar com todos os custos decorrentes da

formalizaçáo e constituição dessas alterações, inclusive aqueles relativos a honorários

advocatícios razoáveis devidos ao assessor legal escolhido de comum acordo entre as
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partes, acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor legal. O pagamento da

remuneraçáo prevista neste item ocorrerá sem prejuízo da remuneração devida a

terceiros eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios àqueles

prestados pela Securitizadora também será arcado pela Devedora.

í4.8.1. Entende-se por "Reestruturacáo" a alteração de condições

relacionadas (i) às condições essenciais dos CRl, tais como datas de pagamento,

remuneraçáo, data de vencimento final, fluxos operacionais de pagamento ou

recebimento de valores, carência ou covenants operacionais ou Íinanceiros; (ii)

ofertas de resgate, repactuaçáo, aditamentos aos Documentos da Operaçáo e

realizaçáo de assembleias, exceto aqueles já previstos nos Documentos da

Operação; e (iii) ao vencimento antecipado das Debêntures e o consequente

Resgate Antecipado dos CRl.

í4.9. ObriqaÇão de lndenizacáo: A Devedora obriga-se a manter indene e a indenizar a

Emissora, seus dirêtores, conselheiros e empregados, por toda e qualquer despesa

extraordinária comprovadamente incorrida pela Emissora que não tenha sido

contemplada nos Documentos da Operaçáo, mas venha a ser devida diretamente êm

deconência: (i) dos CRl, especialmente, mas náo se limitando ao caso das declaraçóes

prestadas nos Documentos da Operaçáo serem falsas, incorretas ou inexatas; (ii) dos

Documentos da Operaçáo, exceto nos casos de dolo ou culpa da Emissora; (iii) de

mudanças na legislaçáo brasileira, e que estejam diretamente relacionadas à emissão

dos CRI; (iv) de demandas, ações ou processos judiciais e/ou extrajudiciais promovidos

pela Devedora, Ministério Público ou terceiros com o fim de discutir os Créditos

lmobiliários, a Garantia, os imóveis descritos na Escritura de Emissão das Debêntures,

danos ambientais e/ou fiscais, inclusive requerendo a exclusão da Emissora do polo

passivo da demanda e contratando advogado para representar a Emissora na defesa dos

direitos do Patrimônio Separado ou ao cumprimento das obrigaÇões deconentes dos

Documentos da Operaçáo, podendo ou não decorrer de tributos, emolumentos, taxas ou

custos de qualquer natureza, incluindo, mas sêm limitaÇáo, as despesas com terceiros

especialistas, advogados, auditores ou Íiscais, bem como as despesas com

procedimentos legais ou gastos com honorários advocatícios e terceiros, depósitos,

\
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custas e taxas judiciais, nas açóes propostas pela Emissora ou contra elas intentadas,

desde que para resguardar os Créditos lmobiliários, a Escritura de Emissão de

Debêntures e os direitos e prerrogativas da Emissora definidos nos Documentos da

Operaçáo e que sejam devidamente comprovadas, necessárias e razoáveis.

í 4.9.1. O pagamento de qualquer indenização referida na Cláusula 1 3. I 0

acima deverá ser realizado à vista, em parcela única, mediante depósito na conta

corrente a ser oportunamente indicada pela Devedora ou pela Emissora, conforme

aplicável, dentro de 5 (cinco) dias após o recebimento pela Devedora de

comunicação por escrito do Devedora ou da Emissora, conforme aplicável,

indicando o montante a ser pago e conforme cálculos efetuados pela Emissora, os

quais, salvo manifesto eno, seráo considerados vinculantes e definitivos.

í4.10. Tributos. A Devedora será responsável pelo custo de todos os tributos (inclusive

na fonte), incidentes, a qualquer momento, sobre os pagamentos, remuneração e

reembolsos devidos na forma da Escritura de Emissão de Debêntures, inclusive após

eventual cessáo, endosso ou qualquer outra forma de transferência das Debêntures

('Tributos"). Todos os Tributos que incidam sobre os pagamentos feitos pela Devedora

em virtude das Debêntures ou pela Emissora em virtude da emissáo dos CRI serão

suportados pela Devedora, de modo que referidos pagamentos devem ser acrescidos

dos valores correspondentes a quaisquer Tributos que incidam sobre os mesmos, de

forma que a Emissora e os Titulares de CRI sempre recebam o valor programado líquido

de Tributos ou qualquer forma de retenção, com exceçáo dos Tributos incidentes sobre

a remuneraçáo dos CRl, que serão suportados pelos Titulares dos CRl. Caso qualquer

órgão competente venha a exigir, mesmo que sob a legislação fiscal vigente, o

recolhimento, pagamento e/ou retençáo de quaisquer impostos, taxas, contribuiçóes ou

quaisquer outros tributos federais, estaduais ou municipais sobre os pagamêntos ou

reembolso previstos na Escritura de Emissáo de Debêntures ou no presente Termo de

Securitização, com exceção dos Tributos incidentes sobre a remuneração dos CRl, ou a

legislação vigente venha a sofrer qualquer modificação ou, por quaisquer outros motivos,

novos tributos venham a incidir sobre os pagamentos ou reembolso previstos na Escritura

de Emissâo de Debêntures ou no Termo de Securitizaçáo, com exceção dos Tributos

v

79



incidentes sobre a remuneraçáo dos CRl, a Devedora será responsável pelo

recolhimento, pagamento e/ou retenção destes Tributos. Nesta situaçáo, a Devedora

deverá acrescer a tais pagamentos valores adicionais de modo que a Debenturista e os

Titulares dos CRI recebam os mesmos valores líquidos que seriam recebidos caso

nenhuma retenção ou dedução fosse realizada, com exceção dos Tributos incidentes

sobre a remuneração dos CRl. Os CRI lastreados nos créditos imobiliários deconentes

das Debêntures seráo tributados de acordo com a legislação aplicável aos CRl. A

Devedora náo será responsável por qualquer majoraçáo ou cancelamento de isençáo ou

de imunidade tributária que venha a ocorrer com relação aos CRl, bem como não será

responsável por eventuais atrasos ou falhas da Emissora no repasse de pagamentos

efetuados pela Devedora aos titulares dos CRl.

cLÁUSULA 15. TRATAIIIENTo TRIBUTÁRlo APLICÁVEL AoS INVESTIDORES

í5.í. Seráo de responsabilidade dos lnvestidores todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os lnvestidores não devem considerar

unicamente as inÍormaçóes contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRl,

devendo consultar seus próprios consultores quanto à tributaçáo específica que sofreráo

enquanto titulares de CRl.

15.í.1. lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e

ganhos relativos a CRI e o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.

A princípio, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas náo

Íinanceiras estão sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na

Fonte, a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas,

de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos

tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta) dias: alíquota de 22,50/o (vinte e

dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um)

a 360 (trezentos e sessenta) dias: alÍquota de 20% (vinte por cento); (iii)

de 361 (trezentos e sessenta ê um) a 720 (setecentos e vinte) dias:
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alíquota de 17,5o/o (dezessete inteiros e cinco décimos por cento): e (iv)

acima de 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15o/o (quinze por

cento).

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituiçóes

financeiras, fundos de investimento, seguradoras, por entidades de

previdência privada Íechadas, entidades de previdência complementar

abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de

títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há

dispensa de retençáo do lRF.

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicaçáo em CRI

estão isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste

anual (artigo 3', inciso ll, da Lei í 1.033).

Pessoas jurídicas isentas teráo seus ganhos e rendimentos tributados

exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável (artigo

76, inciso ll, da Lei 8.981). As entidades imunes estão dispensadas da

retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte

pagadora (artigo 7Í, da Lei 8.981).

No caso de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil (e não sujeitas a

regras especiais de isenção ou imunidade), o rendimento deverá ser

computado na base de cálculo do lmposto de Renda da Pessoa Jurídica

e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As alíquotas do IRPJ

correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por

cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que

exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas em geral,

corresponde a 9% (nove por cento), sendo que para as pessoas jurídicas

financeiras e entidades equiparadas a alíquota foi majorada parc 20o/o

(vinte por cento) no período compreendido entre 1o de setembro de 201 5
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e 31 de dezembro de 2018, e í5% (quinze por cento) a partir de 10 de

janeiro de 20í9. No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da CSLL

é de 17o/o (dezessete por cento) para o período entre ío de outubro de

20'15 e 31 de dezembro de 2018, sendo reduzida a 15% (quinze por

cento) a partir de 't o de janeiro de 2019.

O IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas náo-

financeiras tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é

considerado antecipaçâo do imposto de renda devido, gerando o direito

à compensaçáo quando da apuração do IRPJ (ou ainda restituição, se

for o caso).

As carteiras de fundos de investimentos estáo, em regra, isentas de

imposto de renda.

Em relaçáo aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no

exterior que investirem em CRI no País de acordo com as normas

previstas na Resolução 4.373, emitida pelo Conselho Monetário Nacional

em 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estáo sujeitos à

incidência do IRF à alíquota de í5% (quinze por cento). Exceção é feita

para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados

como de tributaçáo favorecida, assim entendidos aqueles que não

tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a 20olo (vinte

por cento). No caso de investidor náo-residente no Brasil que seja pessoa

física, aplica-se a mesma isençáo do IRF aplicável aos residentes

pessoas físicas.

15.1.2. tOF

lmposto sobre Operações Financeiras de Câmbio:

Regra geral, as operaçóes de câmbio relacionadas aos investimentos

,k
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estrangeiros realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo

com as normas e condições previstas pela Resoluçáo 4373, inclusive por

meio de operaçôes simultâneas, incluindo as operaçóes de câmbio

relacionadas aos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência do

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno,

conforme Decreto 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Em qualquer caso,

a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato

do Poder Executivo, até o percentual de 25o/o (vinte e cinco por cento),

relativamente a transaçóes ocorridas após este eventual aumento.

lmposto sobre Operações Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários

As operaçóes com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos,

conforme Decreto 6.306. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos

pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o

percentual de '1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao

dia, relativamente a transaçóes ocorridas após este eventual aumento.

'15.í.3. Conkibuição ao Programa de lntegração Social

Financiamento da Seguridade Social-COFINS:

PIS e para o

O PIS e a COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das

pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se, a depender

do regime aplicável, a totalidade das receitas por estas auferidas,

independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação

contábil adotada para tais receitas.

No tocante ao regime cumulativo, a contribuição ao PIS incide à alíquota

de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), e a COFINS incide à

alíquota de 3% (três por cento) ou 4% (quatro por cento), conforme o

caso. No regime náo-cumulativo do PIS: (i) a alíquota aplicável é de

1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) para o PIS e

7,6% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento) para a COFINS; e
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(ii) o valor das contribuiçóes apurado pode ser compensado com créditos

deconentes de certos custos e despesas inconidos junto a pessoas

jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos CRI aos

investidores pessoas jurídicas constitui receita linanceira. Para os

investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas

financeiras auferidas estáo sujeitas à tributaçáo pelo PIS e pela COFINS

às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) para o

PIS e 4% (quatro por cento) para a COFINS, nos termos do Decreto no

8.426, de lode abril de 20'15, conforme alterado.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro

presumido, como regra geral a remuneração conferida a título de

pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui

receita financeira, porém, náo estáo suieitas à contribuição ao PIS e à

COFINS, face a revogação do parágrafo 1o do artigo 30 da Lei no 9.718,

de 27 de novembro de 'Í 998, pela Lei no 1 1 .941 , de 27 de maio de 2009,

revogado em deconência da declaração de inconstitucionalidade de

referido dispositivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham

como atividade principal a exploraçáo de operações financeiras, como,

por exemplo, as instituições financeiras e entidades assemelhadas, a

remuneraçáo conferida a título de pagamento dos juros dos CRI e

considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da

Economia Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas,

estando, portanto, sujeita à tributação pela contribuição ao PIS e pela

COFINS, na forma da legislaçáo aplicável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas náo há

qualquer incidência dos refendos tributos.

\-'
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CLÁUSULA16. PUBLICIDADE

í6.í. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRl, bem como as

convocaçóes para as respectivas assembleias gerais, seráo objeto de publicaçáo no

jornal no qual a Emissora divulga suas informações societárias, obedecidos os prazos

legais e/ou regulamentares.

í 6.2. As demais informaçoes periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema

de envio de informações periódicas e eventuais da CVM.

CLÁUSULA í7. REGISTRO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

17.1. O presente Termo de Securitizaçáo será registrado na lnstituição Custodiante em

ate 1 (um) Dia Útil, contado de sua formalização, nos termos do parágrafo único do artigo

23 da Lei n" 10.93í/M.

CLÁUSULA 1S. RISCOS

18.í. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deveráo ser observados

pelo potencial lnvestidor Profissional. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito,

mercado, rentabilidade, regulamentaçáo específica, entre outros, que se relacionam tanto

à Emissora, quanto à Devedora e aos próprios CRl. O potencial lnvestidor Profissional

deve ler cuidadosamente todas as informaçóes que estão descritas neste Termo de

Securitização, bem como consultar seu consultoÍ de investimentos e outros profissionais

que julgar necessários antes de tomar uma decisáo de investimento. Estáo descritos a

seguir os riscos, não exaustivos, relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura

jurídica da presente Emissáo.

18,'t.í, Riscos da Operação

(i) Não existe jurisprudênciafirmada acerca da securitização, o que

pode acafietat perdas por par,,e dos lnvesÍidores

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico acerca da
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securitização considera um conjunto de direitos e obrigaçóes de parte a

parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por

diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em Âzáo da pouca maturidade

e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro em

relação às estruturas de securitizaçáo, em situaçôes adversas poderá haver

perdas por parte dos Titulares de CRl, notadamente, na eventualidade de

necessidade de se buscar reconhecimento ou exigibilidade por meios

judiciais e/ou extrajudiciais de quaisquer de seus termos e condiçóês

especÍficos, em rczáo do dispêndio de tempo e recursos para execução

judicial desses direitos.

(it) Os evenÍos de falência, recuperação judicial ou extajudicial da

Emissora, podem afetar a capacidade da Emissora de pagamento das

obrigações decorrentes dos CRI

Ao longo do prazo de duraçáo dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a

eventos de falência, recuperaçáo judicial ou extrajudicial. Dessa Íorma,

eventuais contingências da Emissora; em especial as fiscais,

previdenciárias e trabalhistas, poderáo afetar tais Créditos lmobiliários,

principalmente em razâo da falta de jurisprudência em nosso país sobre a

plena eficácia da afetaçáo de patrimônio.

(iit) Os CrédiÍos lmobiliários constituem o Patrimônio Separado, de

modo que o atraso ou a talta do recebimento dos valores decorÍentes

dos Créditos lmobiliários, assim como qualquer atraso ou falha pela

Emissora, ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente

a capacidade de pagamento das obrigaçóes decorrentes dos CRI

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto

social a aquisição e securitização de créditos por meio da emissão de tÍtulos

lastreados nesses créditos, cujos patrimônios são administrados

separadamente.
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O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos

Créditos lmobiliários.

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora

poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as

obrigaçóes decorrentes dos respectivos CRl, sendo que caso os

pagamentos dos Créditos lmobiliários tenham sido realizados pela

Devedora, na forma prevista na Escritura de Emissão de Debêntures, a

Devedora náo terá qualquer obrigação de Íazer novamente tais

pagamentos.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relaçáo às

obrigaçóes assumidas na presente Operaçáo, o Agente Fiduciário deverá

assumir temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em

assembleia, os Titulares de CRI poderáo deliberar sobre as novas normas

de administraçáo do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste,

que poderá ser insuÍiciente para quitar as obrigaçóes da Emissora perante

os respectivos Titulares de CRl.

(iv) Não realização adequada dos procedimenúos de execução e

attaso no rccebimento de recuÍsos decorrentes dos Créditos

lmobiliários

A Emissora, na qualidade de cessionária dos Créditos lmobiliários, e o

Agente Fiduciário, nos termos do artigo í 2 da lnskução CVM no 583/16, sáo

responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos Créditos

lmobiliários, conforme deliberado em sede de assembleia pelos titulares

dos CRl, de modo a garantir a satisfaÇão do crédito dos Titulares de CRl,

em caso de necessidade.

A realizaçáo inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos

lmobiliários por parte da Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo

com a legislaçáo ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de

pagamento dos CRl.

e
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Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de

cobrança judicial dos Créditos lmobiliários também pode ser afetada a

capacidade de satisfaçáo do crédito, afetando negativamente o fluxo de

pagamentos dos cRl.

(v) Risco de pagamento das despesas pela Devedora

Nos termos da Escritura de Emissáo de Debêntures e do presente Termo

de Securitizaçáo, todas e quaisquer despesas relacionadas à Oferta

Restrita e à Emissão, se incorridas, em algumas hipóteses até mesmo após

a data de vencimento dos CRI (como, por exemplo, o Custo de

Administração), seráo arcadas exclusivamente, direta e/ou indirêtamente,

pela Devedora. Adicionalmente, em nenhuma hipótese a Emissora possuirá

a obrigação de utilizar recursos próprios para o pagamento de despesas.

Desta forma, caso a Devedora náo realize o pagamento das despesas,

estas seráo suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso este náo seja

suficiente, pelos Titulares de CRl, o que poderá afetar negativamente os

Titulares de CRl.

(vi) Riscos associados aos prêsÍadores de senriços da EmÁssáo

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realizaçâo

de atividades, como auditores, agente fiduciário, dentre outros. Caso,

conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços aumentem

significantemente seus preços ou náo prestem serviços com a qualidade e

agilidade esperadas pela Emissora, poderá ser necessária a substituiçáo

do prestador de serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem-

sucedida e afetar adversamente os resultados da Emissora, bem como criar

ônus adicionais ao Patrimônio Separado.

18.{.2. Riscos dos CRI e da OÍerta Restrita

(ü Ríscos relacion ados à Tributação dos CRI
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Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estáo

atualmente isentos de imposto de renda, por força do artigo 3o, inciso ll, da

Lei 1'1.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada, isenção essa

que pode sofrer alteraçóes ao longo do tempo. Eventuais alteraçóes na

legislaçáo tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou

elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRl, a criaçáo

de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da

legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais

poderáo afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI para seus

titulares.

(ii) Falta de liquide dos CRI

O mercado secundário de CRI náo é táo ativo como o mercado primário e

náo há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para

negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses

valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o

lnvestidor PÍofissional que subscrever ou adquirir os CRI poderá encontrar

dificuldades para negociáJos com terceiros no mercado secundário,

devendo estar preparado para manter o investimento nos CRI até a Data de

Vencimento.

Portanto, não há qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRI

conseguirá liquidar suas posiçóes ou negociar seus CRI pelo preço e no

momento desejado, e, portanto, uma eventual alienaçáo dos CRI poderá

causar prejuízos ao seu titular.

(iii) A Ofeúa é dispensada de registro perante a CVll e, portanto, não

foi por esta avaliada

A Oferta será distribuída nos termos da lnskuçáo CVM 476 e, portanto' está

automaticamente dispensada de registro peÍante a CVM, de forma que as

informaçóes prestadas pela Emissora e pelo Coordenador Líder náo foram

objeto de análise pela referida autarquia federal, podendo a CVM, caso

?
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analise a Emissão fazer eventuais exigências e até, determinar o seu

cancelamento, o que poderá afetar o investidor.

(iv) Risco de Liquidez em razáo de período de vedação à negociação

dos CRI

Os CRI são objeto de esforços restritos de distribuiçáo, nos termos da

lnstruçáo CVM 476, ficando sua negociaçáo no mercado secundário sujeita

ao período de vedação previsto no artigo Í3 da citada instruçáo.

(v) O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a

acatat deteminadas decisões contrárias ao seu iaÍeresse em

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI

Algumas deliberaçôes a serem tomadas em Assembleias Gerais sáo

aprovadas por maioÍia simples dos presentes nas respectivas

Assembleias Gerais, e, em certos casos, há a exigência de quórum

qualificado, nos termos do presente Termo de Securitização e da

legislaçáo pertinente. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser

obrigado a acatar determinadas decisóes contrárias ao seu interesse, não

havendo mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do

Titular do CRI em determinadas matérias submetidas à deliberação em

Assembleia Geral. Adicionalmente, caso haja deliberaçáo dos Titulares

dos CRI (observados os quóruns previstos no presente Termo de

Securitização) contrária à declaração do vencimento antecipado das

obrigaçóes da Escritura de Emissáo das Debêntures e, consequentêmentê,

dos CRl, a Emissora deverá formalizar uma ata de Assembleia Geral de

Titulares de CRI consignando a náo declaraçáo do vencimento antecipado

de todas as obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão

das Debêntures. Além disso, a operacionalizaçáo de convocaçáo e

realizaçáo de Assembleias Gerais poderáo ser afetadas negativamente

em razão da grande pulverizaçáo dos CRl, o que levará a eventual impacto

negativo para os Titulares de CRl.

/1'/

90



(vi) Ausência de Classificaçáo de Risco soóre os CR/

Os CRl, bem como a presente Oferta Restrita, não foram objeto de

classificaçáo de risco de modo que os lnvestidores ProÍissionais não

contarão com uma análise de risco independente realizada por uma

empresa de classificaçáo de risco (empresa de rating). Caberá aos

potenciais lnvestidores Profissionais, antes de subscrever e integralizar os

CRl, analisar todos os riscos envolvidos na presente Oferta Restrita e na

aquisição dos CRl, inclusive, mas não mas não se limitando, àqueles riscos

descritos no presente Termo de Securitizaçáo.

(vii) A expectativa de retomo do invstidor em caso de aquisição dos

CRI com ágio no mercado secundário pode ser frustrada em caso de

prâpagamento dos Créditos lmobiliários

Os CRl, quando da aquisiçáo pelos lnvestidores no mercado secundário,

poderá ser adquirido pelo lnvestidor com ágio, calculado em funçáo da

rentabilidade esperada pelo lnvestidor ao longo do prazo de amortizaÉo do

CRI originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos

Créditos lmobiliários, os recursos deconentes dessa antecipação seráo

imputados pela Emissora na Amortização Extraordinária Obrigatória dos

CRI ou Resgate Antecipado Total Obrigatório dos CRl, nos termos previstos

neste Termo de Securitizaçáo, hipótese em que o valor a ser recebido pelo

lnvestidor poderá não ser suÍiciente para reembolsar integralmente o

investimento realizado, frustrando a expectiativa dê rentabilidade que

motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado,

nem mesmo a Emissora, disporáo de outras fontes de recursos para

satisfação dos interesses do lnvestidor.

í8.1.3, Riscos dos Créditos lmobiliários

(ü Rrbco de cÉdito da Devedora e insuficiência de garantia

Os Titulares de CRI correm o risco de crédito da Devedora enquanto única

?
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devedora das Debêntures, uma vez que a capacidade do Patrimônio

Separado de suportar as obrigaçóes decorrentes da emissão dos CRI

depende do adimplemento integral e tempestivo, pela Devedora, dos

Créditos lmobiliários. Assim, o risco de crédito do lastro dos CRI está

concentrado na Devedora sendo que todos os fatores de risco aplicáveis

a ela, a seu setor de atuaçáo e ao contexto macro e microeconômico em

que ela está inserida sáo potencialmente capazes de influenciar

adversamente a capacidade de pagamento dos Créditos lmobiliários e,

consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRl.

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares de CRl, náo

conta com qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o

recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes

devidos dependerá do adimplemento dos Créditos lmobiliários, pela

Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos

Titulares de CRl. Eventual inadimplemento dessas obrigaçóes pela

Devedora poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a

capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme

estabelecidas neste Termo de Securitização.

A capacidade de pagamento da Devedora poderá ser afetada em função de

sua situação econômico.financeira, em decorrência de fatores internos e/ou

externos, o que poderá afetar o fluxo de pagamentos dos CRl.

Ademais, é importante salientar que a Alienação Fiduciária de lmóvel, a

Alienaçáo Fiduciária de Açóes e a Cessão Fiduciária de RecebÍveis poderáo

náo ser suficientes para assegurar o pagamento integral dos Créditos

imobiliários e que os procedimentos de cobrança judicial ou extrajudicial dos

Créditos lmobiliários e/ou da excussão das referidas Garantias seráo bem-

sucedidos.

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortização dos

CRI depende do pagamento integral e tempestivo pela Devedora do

,?
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respectivos Créditos lmobiliários, a oconência de eventos internos ou

externos que afetem a situaçáo econômico-financeira da Devedora e sua

respectiva capacidade de pagamento poderáo afetar negativamente o fluxo

de pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado de

suportar suas obrigaçôes, conforme estabelecidas no Termo de

Securitizaçáo.

(it Rrsco de originação e formalização dos Créditos lmobiliários

A CCI representa os Créditos lmobiliários, oriundos da Escritura de Emissáo

das Debêntures. Problemas na originação e na formalizaçáo dos Créditos

lmobiliários podem ensejar o inadimplemento dos Créditos lmobiliários,

além da contestaçáo de sua regular constituição por terceiros, causando

prejuízos aos Titulares de CRl.

(iii) Rrsco de Vencimento Antecipado ou

Ctéditos lmobiliários

Pré-Pagamento dos

A Emissora será responsável pela cobrança dos Créditos lmobiliários.

Adicionalmente, nos termos do artigo í2 da lnstrução CVM no 583/16, em

caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRl, o Agente

Fiduciário deverá realizar os procedimentos de execução dos Créditos

lmobiliários e das Garantias, e pagamento antecipado dos CRl.

Nesse caso, poderia não haver recursos suficientes no Patrimônio

Separado para a quitaçáo das obrigaçóes perante os Titulares de CRl.

Consequentemente, os Titulares de CRI poderão sofrer perdas financeiras

em decorrência de tais eventos, inclusive por tributação, pois (i) náo há

qualquer garantia de que existirão outros ativos no mercado com risco e

retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser afetada

negativamente; e (iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de

renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de

aplicação, o que poderá resultar na aplicaçáo efetiva de uma alíquota
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superior à que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na sua Data

de Vencimento.

@ Risco de PrâPagamento dos Créditos lmobiliários

Nos termos da Escritura de Emissáo das Debêntures, a Devedora poderá

promover a Amortizaçáo Extraordinária das Debêntures e o Resgate

Antecipado das Debêntures e, consequentemente, a Amortizaçáo

Extraordinária Obrigatória dos CRI ou o Resgate Antecipado Total

Obrigatório dos CRl.

Na oconência de um dos Eventos de lnadimplemento, ou ainda no caso de

Amortizaçáo Extraordinária das Debêntures, tal situaçáo acarretará em

redução do horizonte original de investimento esperado pelos Titulares de

CRl. Os investidores poderáo sofrer perdas financeiras, inclusive por

tributaçáo, pois (i) náo há qualquer garantia de que existirão outros ativos

no mercado com risco e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos

CRI poderia ser aÍetada negativamente; e (iii) a atual legislação tributária

referente ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em

deconência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicaçáo

eÍetiva de uma alíquota superior à que seria aplicada caso os CRI fossem

liquidados na sua Data de Vencimento.

í8.1.4. Riscos do Regime Fiduciário

O Rrcco da existência de credores privilegiados

A Medida Provisória no 2.í 58-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em

seu artigo 76, caput, estiabelece que "as normas que estabeleçam a afetação

ou a separação, a qualquer título, de patimônio de pessoa física ou iurídica

não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal,

previdenciáia ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos pivilégios

que thes são atibuídos". Ademais, em seu parágrafo único, o artigo 76 prevê

que 'desÍa forma permanecem respondendo pelos débitos ali refeidos a

«
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totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espó/io ou sua massa

falida, inclusive os que tenham §do objeto de separação ou afetação" .

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

decorrentes poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas ê

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

e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencêntes ao mesmo

grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de

responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao

mesmo grupo econômico existentes em tais casos.

Caso isso ocorra, concorreráo os detentores destes créditos com os

detentores dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de realizaçâo

dos Créditos lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível

que os Créditos lmobiliários náo venham a ser suficientes para o pagamento

integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.

í 8.'1.5. Riscos Relacionados à Emissora

(i) Possibilidade de os Créditos lmobiliários ser alcançado por

obrigações do Emissora ou de terceiros

Os Creditos lmobiliários que serve de lastro para a Emissáo poderáo vir a

ser alcançados por obrigaçóes da Emissora ou de terceiros, tendo em vista

que a escritura de emissáo de debêntures poderá ser declarada inválida ou

tornada ineficaz, com impactos negativos ao fluxo de pagamento dos CRI

após a sua aquisiçáo pela Emissora, caso apurado em ação judicial própria

que a Escritura de Emissão de Debêntures foi realizada em (i) fraude contra

credores, incluindo, sem limitaÇáo, o disposto no artigo 1 30 da Lei no 1 1 .1 01 ,

de 9 de fevereiro de 2005, se, no momento da celebraçáo da Escritura de

Emissão de Debêntures os Créditos lmobiliários, conforme disposto na

legislação em vigor, a Devedora estiver insolvente ou, em razáo da

celebraçáo da Escritura de Emissáo de Debêntures os Créditos lmobiliários,

passe a esse estado; (ii) fraude à execuçáo em processos civil e/ou

\,,
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trabalhista, (a) caso quando da celebração da Escritura de Emissão de

Debêntures os Créditos lmobiliários a Devedora seja sujeito passivo de

demanda judicial capaz de reduzi-lo à insolvência; (b) caso sobre os

Créditos lmobiliários penda, na data de aquisição, demanda judicial fundada

em direito real e (c) nos demais casos previstos em lei; (iii) fraude à

execução lÍscal, se a Devedora, quando da celebraçáo da Escritura de

Emissáo de Debêntures os Créditos lmobiliários, sendo sujeito passivo de

débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente

inscrito como dívida ativa, náo dispuser de bens para total pagamento da

dívida fiscal; (iv) caso os Créditos lmobiliários já se encontrem vinculados a

outros negócios jurídicos, inclusive por meio da constituiçáo de garantias

reais; ou (v) meio a um pedido de falência, recuperação judicial ou

extrajudicial da Devedora. Tais eventos podem afetar negativamente os

titulares dos CRl.

(ii) Manutenção do RegisÍro de Companhia AbêrÍa

A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de

20í0, tendo, no entanto, realizado sua primeira emissão de certificados de

recebíveis imobiliários (CRl) no primeiro trimestre de 2013. A Emissora foi

autorizada em 30 de Janeiro de 2015 a rcalizaÍ emissóes de certificados de

recebíveis do agronegócio (CRA).

A sua atuação como securitizadora de emissões de certificados de

recebíveis imobiliários e de certificados de recebíveis do agronegócio

depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM

e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora náo atenda

aos requisitos da CVM em relaçáo às companhias abertas, sua autorização

poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas

emissóes de Certificados de Recebíveis lmobiliários e Certiflcados de

Recebíveis do Agronegócio.

(iii) Risco Relacionado à Originação de Novos Âlegócios e Redução

,i
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na Demanda por Certifrcados de Recebíyêis lmobiliários e do

Agronegócio

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização

imobiliária e do agronegócio, bem como da demanda de investidores pela

aquisição dos certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio de

sua emissão. No que se refere à originação, a Emissora busca sempre

identificar oportunidades de negócios que podem ser objeto de

securitizaçáo, mas depende de condiçóes específicas do mercado. No que

se refere aos riscos relacionados aos investidores, inúmeros fatores podem

afetar a demanda dos investidores pela aquisição de certificados de

recebíveis imobiliários ê certificados de recebíveis do agronegócio. Por

exemplo, alteraçóes na Legislação Tributária que resulte na redução dos

incentivos fiscais para os investidores poderáo reduzir a demanda dos

investidores pela aquisiçáo de certificados de recebíveis imobiliários ou de

recebíveis do agronegócio.

Caso a Emissora náo consiga identificar projetos de securitização atrativos

para o mercado ou, caso a demanda pela aquisição de certificados de

recebíveis imobiliários ou de certificados de agronegócio venha a ser

reduzida, a Emissora poderá ser afetada.

(iv) Riscos Relaúivo s à lmpoilância de Uma Equipe Qualificada

A perda de membros da equipe operacional da Emissora e/ou a sua

incapacidade dê atrair e manter pessoal qualificado poderá ter eÍeito

adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados

operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente da

securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada,

para prospecção, estruturaçáo, distribuiçáo e gestão, com vasto

conhecimento técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos.

Assim, eventual perda de componentes relevantes da equipe e a
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incapacidade de atrair novos talentos pode afetar a capacidade de geração

de resultado da Emissora.

(v) Ríscos Relacionados à Legislação Tributária Aplicável aos

Ceúificados de Recebíveis lmobiliários

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas residentes no

país que sejam titulares de certilicados de recebíveis imobiliários são

isentos de IRRF e de declaração de ajuste anual de pessoas Íísicas. Tal

tratamento tributário tem o intuito de fomentar o mercado de certificados de

recebíveis imobiliários e pode ser alterado ao longo do tempo. Eventuais

alteraçóes na legislaçáo tributária, eliminando tal isenção, criando ou

elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os certificados de

recebíveis imobiliários, a criação de novos tributos aplicáveis aos

certificados de recebíveis imobiliários, ou ainda, mudanças na interpretaçáo

ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais e autoridades

governamentais, poderáo afetar negativamente seu rendimento líquido

esperado pelos I nvestidores.

(vi) Rrscos Relacionados à Falência, Recuperação Judicial ou

Ertrajudicial da Emissora

Ao longo do prazo de duração dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a

eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma,

apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio

Separado sobre os Créditos lmobiliários, eventuais contingências da

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, nos termos

da Medida Provisória no 2.1 58-35, de 24 de agosto de 200í , poderão afetar

tais créditos, principalmente em Íazão da falta de jurisprudência em nosso

país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(vir) Risco da não realização da carteira de ativos
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A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de

créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização

de créditos imobiliários por meio da emissão de certilicados de recebíveis

imobiliários, cujos patrimônios sáo administrados separadamente. O

Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os créditos

imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de tais

valores pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da

Emissora de honrar as obrigaÇões decorrentes dos CRl.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente com relação às

obrigações da presente Emissáo, o Agente Fiduciário deverá assumir a

administração dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e acessórios

que integram o Patrimônio Separado. Em assembleia geral, os Titulares dos

CRI poderão deliberar sobre as novas normas de administração do

Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, que poderá ser

insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora perante os

Titulares dos CRl.

(viii) A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações

decofientes dos CRI depende exclusivamente do pagamento pela

Devdora

Os CRI sáo lastreados pelas Debêntures, emitidas pela Devedora nos

termos da Escritura de Emissáo de Debêntures, representativas dos

Créditos lmobiliários cedidos à Emissora por meio da Escritura de Emissáo

de Debêntures e vinculados aos CRI por meio do estabelecimento do

Regime Fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da Emissora. Assim,

o recebimento integral e tempesüvo pelos Titulares dos CRI dos montantes

devidos conforme o presente Termo de Securitização dependê do

cumprimento total, pela Devedora, de suas obrigações assumidas na

Escritura de Emissão de Debêntures, em tempo hábil para o pagamento

pela Emissora dos valores decorrentes dos CRl.

1ll
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Os recebimentos de tais pagamentos podem ocorrer posteriormente às

datas previstas para pagamento de juros e amortizaçóes dos CRl, podendo

causar descontinuidade do fluxo esperado dos CRl. Após o recebimento

dos referidos rêcursos e, se for o €so, depois de esgotados todos os meios

legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial das Debêntures,

caso o valor recebido náo seja suficiente para saldar os CRl, a Emissora

não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o

pagamento de eventuais saldos aos Titulares dos CRl.

(ix) Crescimento da Emissora e de seu capital social

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras

exigências operacionais e manutençáo do crescimento esperado, de forma

que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas. Náo

se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em

que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação

poderiam afetar o desempenho da Emissora, afetando assim, as suas

emissóes de certificados de recebíveis imobiliários, inclusive os CRI da

presente Emissáo.

(x) OuÍros Ríscos Relacionados à Emissora

Outros fatores de ísco relacionados à Emissora, seus controladores, seus

acionistas, suas controladas, seus investidores e ao seu ramo de atuação

estáo disponíveis em seu Formulário de Referência, disponível para

consulta no website da CVM (UUAryeU0gSy.b!) e no website de relações

com investidores da Emissora (http:/Árvww.apicesec.com.br/), e ficam

expressamente incorporados a este Termo de Securitização por referência,

como se dele constassem para todos os efeitos legais e regulamentares.

íE.í.6. Riscos Relacionados a FatoÍes acroeconômicos

(i) lmpacto de crises econômicas nas emissõês de Ceftificados de

Rec ebíve i s I mo b il i ári os

Í'
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As operaçóes de financiamento imobiliário apresentam historicamente uma

correlação direta com o desempenho da economia nacional. Eventual

retração no nível de atividade da economia brasileira, ocasionada por crises

intemas ou crises externas, pode acarretar elevaçáo no patamar de

inadimplemento de pessoas físicas e jurídicas, inclusive dos devedores dos

fi nanciamentos imobiliários.

Uma eventual reduçáo do volume de investimentos estrangeiros no País

poderá ter impacto no balanço de pagamentos, o que poderá forçar ao

Governo Federal maior necessidade de captaçóes de recursos, tanto no

mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros

mais elevadas. lgualmente, eventual elevaçáo significativa nos índices

de inflaçáo brasileiros e eventual desaceleração da economia americana

podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar

os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já

obtidos e custos de novas captaçóes de rêcursos por empresas

brasileiras.

(iü lnterterência do Govemo Brasileiro na economia pode causar

efeitos adversos nos negócios da Emissora e da Devedora

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e,

ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo adotar medidas

que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital e

limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso

relevante nas atividades da Emissora e da Devedora.

As atividades, situaçáo Íinanceira e resultados operacionais da Emissora e

da Devedora poderão ser prejudicados de maneira relevante ou

adversamente afetados devido a modificações nas políticas ou normas que

envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles

cambiais e restriçÕes a remessas para o exÍerior, como aquêlês que foram

impostos em '1989 e no início de 1990; (iii) flutuaçóes cambiais; (iv) inflaçao;
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(v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésücos; (vi) política

fiscal; e (vii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que

venham a ocoÍTer no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementaçáo de mudanças por parte do Govemo

Federal, nas políücas ou normas que venham a afetar esses ou outos fatores

no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar

a volaülidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Sendo assim, tais

incertezas e oufos acontecimentos futuros na economia brasileira poderão

prejudicar ou causar efeitos adversos nas atividades e resultados operacionais

da Emissora e da Devedora.

(iit) Efeitos dos mercados internacionais

O valor de mercado de valores mobiliários de emissáo de companhias

brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas

e de mêrcado de outros países, tanto de economias desenvolvidas quanto

emergentes. A reaçáo dos investidores aos acontecimentos nesses outros

países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores

mobiliários das companhias brasileiras. Crises em outros países de

economia emergente ou políticas econômicas diÍerenciadas podem reduzir

o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias

brasileiras, incluindo os CRl, o que poderia prejudicar seu preço de

mer€do. Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e de

capitais brasileiro, evêntuais notícias ou indícios de corrupção em

companhias abertas e em outros emissores de títulos e valores mobiliários

e a não aplicaÇão rigorosa das normas de proteçáo dos investidores ou a

falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situaçóes de

crise na economia brasileira e em outras economias poderáo influenciar o

mercado de capitais brasileiro e impactar negativamente os títulos e valores

mobiliários emitidos no Brasil.

(iv) A inflação e os esforgos da ação governamental de combate à

ç'
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inflação podem contribuir significativamente pan a inceáea
econÔmica no Brasil e podem provocar efeitos adversos no negócio

da Emissora e da Devedora

Historicamente, o Brasil vem experimentando altos índices de inflaçáo. A

inflaçáo, iuntamente com medidas governamentais recentes destinadas a

combatêJa, combinada com a especulação pública sobre possíveis

medidas futuras, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia

brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e

para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro.

As medidas do Governo Federal para controle da inflação frequentemente

têm incluído uma manutençáo de política monetária restritiva com altas

taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo

o crescimento econômico. As taxas de juros têm flutuado de maneira

significativa.

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive aumento ou redução das

taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou

fixar o valor do Real poderão desencadear um efeito material desfavorável

sobre a economia brasileira, a Emissora, e também, sobre a Devedora,

podendo impactar negativamente o desempenho financeiro dos CRl.

Pressões inflacionárias podem levar a medidas de intervenção do Governo

Federal sobre a economia, incluindo a implementação de políticas

governamentais, que podem ter um efeito adverso nos negócios, na

condição Íinanceira e resultados da Emissora e da Devedora.

(v) Condiçô* da economia e da política brasileira

Historicamente, o cenário político do País influenciou o desempenho da

economia brasileira e as crises políticas afetaram a confiança dos

investidores e do público em geral, o que resultou na desaceleração

econômica e elevou a volatilidade de valores mobiliários emitidos no exterior

por companhias brasileiras.
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Atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado uma alta volatilidade

devido às incertezas que sáo derivadas da investigaçáo em curso

denominada "Lava Jato", conduzida pelo Ministério Público Federal, e,

também, aos impactos desta investigaçáo no ambiente econômico e político

do Brasil. Membros do govêrno federal brasileiro e do seu braço legislativo,

bem como a alta administração de grandes empresas estatais, têm sido

acusadas de corrupçáo pelo possível recebimento de propinas em contratos

oferecidos pelo governo federal a várias empresas de infraestrutura,

petróleo, gás e construçáo. Os ganhos advindos destas propinas teriam

financiado partidos políticos da coalisáo do atual governo federal, não tendo

sido devidamente contabilizados ou publicamente informados.

O resultado potencial destas investigaçóes é incerto, mas elas já têm um

impacto negativo na imagem e na reputação das empresas envolvidas e na

percepçáo geral do mercado acerca da economia brasileira. O cenário

político brasileiro é ainda mais desafiador considerando o processo de

impeachment que destituiu a ex-presidente Dilma Rousseff.

Náo se pode prever se estas alegações levarão a posterior adicional

instabilidade política ou econômica ou se novas alegações contra membros

do governo aparecerão no Íuturo. Além disso, não podemos prever o

resultado de qualquer daquelas alegações, nem mesmo os efeitos que

estas teráo na economia brasileira.

Nesse contexto, os desdobÍamentos futuros no desenvolvimento das

políticas do governo brasileiro e/ou a incerteza quanto ao momento em que

novas políticas e regulamentos possam ser implementadas, sáo situaçóes

que estáo fora do controle da Emissora e da Devedora e que podem causar

um efeito material adverso sobre seus respectivos negócios, condição

financeira e resultados.

í8.í.7. Riscos relacionados às GaÍantaas

Q/

(i) Risco de lnsuficiêncía de Garanüa
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Nos termos da Escritura de Emissáo de Debêntures, a Alienação

Fiduciária do Açôes, a Alienação Fiduciária de lmóvel e a Cessão

Fiduciária de Recebíveis asseguram o adimplemento dos Créditos

lmobiliários representados pelas CCl. Náo obstante, caso referidas

garantias sejam objeto de execução, o valor eventualmente obtido com a

excussão das Garantias poderá náo ser suficiente para o integral

adimplemento dos Créditos lmobiliários, ocasiáo em que a Securitizadora

não disporá de outras fontes de recurso para satisÍação do crédito do

investidor. Além disso, no caso da Cessão Fiduciária de Recebíveis o fluxo

cedido fiduciariamente pode ser inadimplido. Além disso, como uma parte

dos créditos cedidos lÍduciariamente se referem a locações futuras, as

quais podem não oconer. Nestas hipóteses, os Titulares dos CRI podeÍão

vir a sofrer perdas patrimoniais.

(ii) Risco referente à não constituição da Alienação Fiduciária de

lmóvel no momento da integralizaçáo dos CRl.

A Alienaçáo Fiduciária do lmóvel não terá sido constituída no momento da

integralizaçáo dos CRl. Sendo assim, existe o risco de impossibilidade na

completa constituiçáo da Alienaçáo Fiduciária do lmóvel, especialmente,

mas sem se limitar, em razão de exigências e/ou atrasos nos registros

dado a burocracia e exigências cartorárias. Adicionalmente, não há como

assegurar que, na eventualidade da execução da Alienaçáo Fiduciária do

lmóvel, o produto deconente de tal execuçáo será suficiente para o

pagamento integral dos valores devidos aos Titulares dos CRl, sendo que,

nessa hipótese, os Titulares dos CRI poderão ser prejudicados.

(iii) Rbco relacionado à Alienação Fiduciária de Ações

Aiamas, a Edrai e a Tanis, na qualidade de alienantes da Alienação

Fiduciária de Ações, sáo socledades constituídas de acordo coín as /eis

do Estado de Delaware, EsÍados Unidos da améica ("Sociedades

Estrangeiras") e são representadas no Contrato de Alienação Fiduciáia
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de Ações de acordo com seus documentos socieÍános. Os poderes de

representação das Socledades Estrangeiras não foram veificados pelos

assessores legais e tampouco foi emitida qualquer tipo de opinião legal

acerca de tais poderes de representação da companhia no Brasil. Deste

modo, caso os poderes dos representanles /egais das Sociedades

Estrangeiras não sejam válidos, o Contrato de Alienação Fiduciáia poderá

ser considerado anulável ou inexequÍvel, impedindo que o investidor conte

com essa garantia para sa/dar as Obigações Garantidas.

(iv) Retomada do lmóvel. A Alienação Fiduciária de lmóvel será

executada nos termos da Lei 9.514/97.

A execuçáo da Alienação Fiduciária de lmóvel, ainda que ertraiudicial, não

tem prazo determinado, que pode variar, por exemplo, de acordo com a

dificuldade de intimação da Devedora. Existe também a possibilidade de

ocoÍrerem questionamentos diversos por parte da Devedora, inclusive,

mas não exdusivamente, relacionados à legalidade do procedimento de

execução extrajudicial do lmóvel, o que pode impedir e/ou atrasar o

processo de execuçáo extra.iudicial. Desse modo, a retomada efetiva do

lmóvel, para que seja alienado e, consequentemente, gere recursos

financeiros para pagamento dos CRl, demanda tempo que não pode ser

estimado, podendo, inclusive, implicar em perda financeira em funçáo dos

ônus veriÍicados com sua a retomada (custos com advogados,

procedimentos de publicaçâo de editais, custos judiciais para propositura

e andamento da açáo etc.), hipótese em que os Créditos lmobiliários

poderão ser insuficientes para pagamento dos CRI aos lnvestidores

durante o período que compreende a retomada e a monetizaçáo do

lmóvel.

í8.1.8. Risco Relacionado à Conclusão da Auditoria Legal

Na data de liquidaçáo dos CRl, os seguintes documentos estaÍáo

pendentes de apresentação no âmbito da auditoria legal realizada pelos

t-
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assessores jurídicos contratados no âmbito da Oferta Restrita: (i) certidão

negativa, sob as três esferas (municipal, estadual e federal), de inexistência

de processos de tombamento e/ou desapropriaçáo iniciados ou definitivo

que objetive o lmóvel (total ou parcialmente), ou atestando que o lmóvel

não está localizado em área que a lei conceitua como de entorno de outro

bem tombado; e (ii) a certidáo das Promotorias da Justiça de Acidente do

Trabalho, expedidas nas comarcas da sede e das filiais relevantes, em

nome da Gilbeá. A ausência desses documentos pode impedir a

identificação de eventual fator de risco relacionado à Gilbeá e ao lmóvel.

cLÁusuLA í9. DtsPoslÇoEs GERATS

í9.í. Sempre que solicitada pelos Titulares dos CRl, a Emissora lhes dará acesso aos

relatórios de gestão dos Créditos lmobiliários vinculados pelo presente Termo de

Securitizaçáo, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis.

í9.2. Na hipótese de qualquer disposiçáo do presente Termo de Securitizaçáo ser

julgada ilegal, ineficaz ou inválida, prevaleceráo as demais disposiçóes náo afetadas por

tal julgamento, comprometendo-se as partês a substituir a disposiçáo afetada por outra

que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes.

í 9.3. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificaçáo nas

deliberaçóes societárias e em atos da administração da Emissora (ressalvada a

verificaçáo de poderes dos signatários) ou ainda em qualqueÍ documento ou registro que

consideÍe autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a

seu pedido, para se basear nas suas decisões.

í9.4. Exceto conforme o expressamênte disposto neste Termo de Securitização e nos

demais Documentos da Operaçáo, os atos ou manifestaçóes por parte do Agente

Fiduciário que criarem responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem

terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido

cumprimento das obrigações assumidas neste Termo, somente seráo válidos quando

previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral.

ç'
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í9.5. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário

assumirá que os documentos originais ou cópias autentacadas de documentos

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

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

documentos societários da Emissora, que permaneceráo sob obrigação legal e
regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

í 9.6. O Agente Fiduciário e a Emissora náo faráo qualquer juízo sobre a orientação

acerca de qualquer fato da Emissáo que seja de competência de definiçáo pelos Titulares

dos CRl, comprometendo-se táo somente a agir em conformidade com as instruções que

lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário e a

Emissora não possuem qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos

jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares dos CRI a eles

transmitidas, conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a

Devedora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em

decorrência disto aos Titulares dos CRI ou à Devedora. A atuaçáo do Agente Fiduciário

limita-se ao escopo da lnstrução CVM no 583/16, e dos artigos aplicáveis da Lei no

6.4C/.176, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer

responsabilidade adicional que não tenha deconido da legislação aplicável.

cLÁusuLA20. coMUNlcAçoEs

20.1. Todas as comunicaçóes entre as Partes seráo consideradas válidas a partir de

seu recebimento conforme os dados de contato abaixo, ou outros que as partes venham

a indicar, por escrito, no curso deste Termo de Securitizaçáo:

Para a Emissora:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894,

9o andar, Conjunto 92, Jardim Paulistano

CEP 01451-902 - São Paulo/SP

At.: Sr. Marcos Ribeiro do Valle / Controladoria e Backoffice

Telefone: 55 11 3074-4900

I
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E-mail: mrvalle@habitasec.com.br / monitoramento@habitasec.com.br

Para o Agente Fiduciário:

PENTÁGoNo s.A. DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES MoBILIÁRIoS

Avenida das Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B,

Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca,

CEP 22640-102, Rio de Janeiro - RJ

At.: Marcelle Motta Santoro, Marco Aurélio Ferreira e Karolina Vangelotti

E-mail: operacional(Aoentagonotrustee.com. br

Fone: 21 3385-4565

20.2. Todas e quaisquer notificações, solicitaçôes, autorizaçóes e pedidos nos termos

deste Termo de Securitizaçáo deverão ser feitos por escrito (ou por correspondência

eletrônica posteriormente confirmada por escrito) e serão considerados válidos (i) quando

enviados por courier ou carta registrada; ou (ii) se por correspondência eletrônica, quando

enviados, tendo o recebimento sido devidamente confirmado.

CLÁUSULA 2í. LEGISLAçÃO E FORO

2í.'1. Este instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República

Federativa do Brasil.

21.2. Fica êleito o foro Comarca da Capital do Estado de São paulo para dirimir

quaisquer controvérsias relacionadas a este Termo de securitização, com renúncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

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

São Paulo, 30 de abril de 20'19

((

[Páginas de assrnaÍuras a seguir]
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(Página de assinatura 112 do"Termo de Secuitização de Créditos lmobiliános" celebrado

em 30 de abril de 20í9, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A.

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissora

fu*^7tz?t
Nome

Cargo

Nome

CargoM RCoS R€ÊlRo DO VALIL ' -
RG 44.058 32s-2

cPFs08 200 418.0i

Rodrigo Faria Estrada
cPF 045.294.047-81
cl 09.835.866'6'R I
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(Página de assinatura 212 do " Termo de Secuitização de Créditos lmobiliánbs' celebrado

em 30 de abril de 2019, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A.

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDoRA DE TíTULoS E vALoREs MoBILÉRos
Agente Fiduciário

Nome: g,i /o, 1c^b
caqo Png^,*/*t

Testemunhas:

/ i,t) h ,:;t" / l,t-.r__
Nome

RG:

CPF:

« /) .o?g'b
(as DAo .çOB -69

CristiaeTome
CPFt 385.495.188-40
RG:35.562.189-7

Nome

RG:

CPF:
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ÀNEXOI - CCt

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMISSÃo: 30 de abril de 2019

SÉRIE UNICA NUMERO 00'1 TIPO DE

cct
INTEGRAL

3. DEVEDORA

O SOCIAL: TELLUS lll HOLDING S.A COMPANY

CN PJ/ME: 1 4.1 19.4181OOO1 -27

ENDEREÇO: Rua Hungria, no 5í4, Jardim Paulistano

-f

1 EMISSORA

NEZÃO SOCNL: XREITRSEC SECURITIZADORA S.A

CNPJ/M E: 09. 304.4271000'1 -58

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894

COMPLEMENTO 90 andar

Conjunto

92

CIDADE Sáo

Paulo

UF SP CEP 01451-

902

z. rxsnÍÚrÇÃo cusroDrANTE

RAZÂO SOCIAL.. PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILÁRIOS

CNPJ/ME: 1 7.343.682/0001 -38

ENDEREÇO: Avenida das Américas, no 4200

COMPLEMENTO Bloco

08, Ala

B, Salas

302, 303

e 304

CIDADE Rio de

Janêiro

UF RJ CEP 2264,0-102
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COMPLEMENTO 100

andar,

Conjunto

102,

Sala 14

CIDADE SÃO

PAULO

UF SP CEP 01455-

000

4, TITULO

lnstrumento Particular de Escritura da 1" Emissáo de Debêntures, em Série Unica,

para Colocaçáo Privada, não Conversíveis em Açóes, da Espécie com Garantia Real

da Tellus lll Holding S.A. Company, cujos recursos serão destinados à aquisiçáo de

50% (cinquenta por cento) das açôes detidas pela BV ParticipaçÕes Empreendimentos

e Participaçóes S.4., inscrita no CNPJ/ME sob no 08.959.996/0001-79 ('BV

Participacões") no capital social da Jaguatirica Empreendimento lmobiliário SPE S.4.,

sociedade anônima, com sede na Cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Hungria, no 514, 10o andar, sala 7, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01455-000,

devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 14.480.21310001-72 e com seus atos

constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.4í4.594, cujo

objeto é puramente imobiliário ("Jaquatirica SPE');

5 VALOR DO CR DITO IMOBILI RIO: R$ 41.043.000,00 (quarenta e um

milhões e quarenta e três mil reais), calculado na Data de Emissáo.

?. coNDrçoEs DA EMISSÃO

PRAZO REMANESCENTE: 4.389 (quatro mil trezentos e oitenta e nove)

dias conidos, contados da Data de Emissão,

/

.+

6. tDENTtFtCAÇ O DO ETIIPREENDIMENTO ITUIOB! Rto

lmóvel de propriedade da Jaguatirica SPE, obieto da matrícula n" 145.628 do 10o Oficial

de Registro de lmóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, localizado na

Cidade de Sáo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Manuel Bandeira, no 29í, no

14" Subdistrito, Lapa ("Empreendimento lmobiliário").
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qual seja: 30 de abril de 2019

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R$ 41.043.000,00 (quarenta e um milhões,

quarenta e três mil reais)

DATA DE PAGAMENTO INICIAL 06 de junho de 2019

DATA DE VENCIMENTO FINAL 06 de maio de 2031

ENCARGOS MORATORIOS Multa de 2% (dois por cento) e juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro

rata tempois, ambos incidentes sobre o valor

em atraso.

ATUALTZAÇÃO MONETÁRh variaçáo mensal positiva do IPCfuIBGE

JUROS REMUNERATORIOS: equivalentes a 6,45o/o (seis inteiros e quarenta

e cinco centésimos por cento) ao ano, base

252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

calculados de forma exponencial e cumulativa

pro rata tempois por Dias Úteis decorridos.

RESGATE ANTECIPADO

COMPULSORIO E RESGATE

ANTECIPADO FACULTATIVO:

Os Creditos lmobiliários decorrentes da

Escritura de Emissão das Debêntures

poderáo ser objeto de resgate antecipado, nas

datas e condiçóes previstas na Escritura de

Emissáo das Debêntures.

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO

DO PRINCIPAL:

Conforme anexo I da Escritura de Emissão

das Debêntures, sendo o primeiro pagamento

em 06 de junho de 2022.

PERIODICIDADE DE PAGAMENTO

DOS JUROS:

Conforme anexo lda Escritura de Emissáo

das Debêntures, sendo o primeiro pagamento

em 06 de junho de 2019.

GARANTIAS ADICIONAIS Não há

LOCAL DE EMISSÁO São Paulo - SP
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ANExo n - DEcLARAÇÃo oa nsrrulcÃo cusroDrANTE DA ccr pARA os
FINS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 23 DA LEI N'10.931/04

n petrÁcotto s.A. DtsrRtBUtDoRA oe rirulos E vALoREs luoetLtÁntos,

instituição linanceira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

na Avenida das Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da

Tijuca, CEP 22640-102, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 17.343.682/0001-

38e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCERJA sob o

NIRE 33.3.00014373, neste ato representada na forma de seu estatuto social

("Custodiante'), nomeada nos termos do "lnstrumento Pafticular de Emtssão de Cédula

de Crédito lmobiliáio sob a Forma Escituraf , celebrado em 30 de abril de 2019, entre a

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

Paulo, Estado de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, 9o andar,

Conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 0145í-902, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob

o no 09.304.42710001-58 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante

a JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068 ("Emissora"), a TELLUS lll HOLDING S.A

COMPANY, sociedade anônima, com sede na Cidade de Sáo Paulo, Estado de São

Paulo, na Rua Hungria, no 5í4, í 0o andar, Conjunto 102, Sala '14, Jardim Paulistano, CEP

0í455-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no Í4.'Í 19.418/0001-27 e com seus

atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São

Paulo JUCESP sob o NIRE 35.300.443.993 ("lnterveniente Anuente') e o Custodiante

('Escritura de Emissão'), por meio do qual a cédula de crédito imobiliário representativa

dos Créditos lmobiliários (CCl') foi emitida, DEcLARA, para os devidos fins que: (i) lhe foi

entregue para custódia uma via da Escritura de Emissão de CCl, a qual encontra-se

custodiada neste Custodiante, nos termos do artigo 'Í 8, § 4", da Lei no 't 0.931 , de 02 de

agosto de 2004, conforme alterada ("Lei í 0.93't"); (ii) conforme disposto no Termo de

Securitização (abaixo definido), a CCI se encontra devidamente vinculada aos

certiÍicados de recebíveis imobiliários da 1434 Série da 1" Emissáo da Emissora ("CRl"),

sendo os CRI lastreados pelo Credito lmobiliário representado pela CCl, tendo sido

instituído regime Íiduciário pela Emissora, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro

de 1997, conforme alterada; e (iii) o Termo de SecuritizaÇáo, foi registrado, na forma do

artigo 70, §1o, 'ii" da lnstrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada.
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As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta

Declaração teráo o significado previsto no Termo de Securitização de Crédito lmobiliário

da 143" Série da 1a Emissáo de Certificados de Recebíveis lmobiliários da Securitizadora,

celebrado em 30 de abril de 2019 ("Termo de Secuntizacáo")

Sáo Paulo, 30 de abril de 2019

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Por:
Cargo
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LíDER PREVISTA NO ITEM í5 DO

ANEXO III DA INSTRUCÃO CVM NO 4í4104

O BANCO lTAÚ BBA. S.4., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de

valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 2o andar, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no

17.298.09210001-30 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE

35.300.3í8.951, neste ato representado na forma de seu contrato social ("@!@g!9!
Líder"), para Íins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo lll da lnstrução da

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM') no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada, na qualidade de instituição intermediária líder da distribuição pública, com esforços

restritos de distribuiçáo, de certificados de recebíveis imobiliários da 1434 série da 1a emissão

("Ç81) da HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, 9o andar,

Conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no

09.304.42710001-58 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a

JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068 ("Emissora" e "Emissão"), DECLARA, para todos os fins

e efeitos, que veriÍicou, em conjunto com a Emissora, o agente fiduciário da Emissão e os

respectivos assêssores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência

de vícios da Emissáo, em todos os seus aspectos relevantes, além de ter agido, dentro de

suas limitaÇões, por ser instituiçáo que atua na distíbuição de valores mobiliários, com

diligência para assegurar a veracidade, consistência, coneção e suÍiciência das informaçóes

prestadas no Termo de Securitização (abaixo definido).

As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que não sejam definidas nesta

Declaração terão o significado previsto no "Termo de Securitização de Créditos lmobiliários

para Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1434 Série da 1a Emissão da

Habitasec Securitizadora S.A." ("Termo de Securitizacáo").

São Paulo, 30 de abril de 20í9

BANCO lTAÚ BBA. S.A

Por:
Cargo

Por:
Cargo
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ANEXO IV - DECLARACÃO DA SECURITIZADORA PREVISTA NO ITEM í 5DO

ANEXO lII DA TNSTRUGÃO CVM NO 414'04

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

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894,90 andar,

Conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 0í45í-902, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob

o no 09.304.427 /0001-58 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante

a JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068 ("Emissora"), na qualidade de companhia

emissora dos Certificados de Recebfveis lmobiliários da 143" Série de sua 'la Emissáo

("CRl" e "Emissáo", respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição,

nos termos da lnstruçáo da Comissáo de Valores Mobiliários ('CVM) no 476, de 16 de

janeiro de 2009, conforme alterada, em que o BANGO ITAÚ BBA. S.A., instituiçáo

financeira integrante do sistema de distribuiçáo de valores mobiliários, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.500,

2" andar, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 17.298.0920001-30 e com seus

atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.318.951

("coordenador Líde/'), e a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS, instituiçáo financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,

303 e 304, Bana da Tijuca, CEP 22640-102, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no

17 .U3.6821O001-38e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a

JUCERJA sob o NIRE 33.3.00014373, atua como agente fiduciário ("Aoente Fiduciário"),

dêclara, para todos os fins e efeitos, conforme definido no Termo de Securitização

referente à Emissáo, que institui o regime fiduciário sobre os Créditos lmobiliários

representados pela CCl, bem como todos e quaisquer privilégios, preferências,

prerrogativas e ações inerentes aos Créditos lmobiliários, tais como multas, juros,

penalidades, indenizaçóes e demais acessórios eventualmente devidos, originados dos

Créditos lmobiliários e da Conta do Patrimônio Separado, na forma do artigo 9o da Lei

no 9.514, de 20 de novembro de í 997, conforme alterada.

Adicionalmente, declara, para todos os fins e efeitos, que, nos termos do item 15 do

Anexo lll da lnstrução da CVM no 4í4, verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, o
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Coordenador Líder da distribuiçáo pública dos CRI e os respectivos assessores legais

contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência de vícios da Emissáo, além

de ter agido com diligência para verilÍcar a veracidade, consistência, correçáo e

suficiência das informaçôes prestadas.

As palavras e expressões iniciadas em letra maiúscula que náo sejam definidas nesta

Declaraçáo terão o significado previsto no 'Termo de Securitizaçáo de Créditos

lmobiliários para Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliários da '143" Série da '1'

Emissão da Habitasec Securitizadora S.A." ('Termo de Securitizacáo").

Sáo Paulo, 30 de abril de 2019

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

4 - . "a, ., ,,r,/
/1,."»,dzáza-

Por:
Cargo

}TARCOS R€EI,qO DO VÂtLÊ I.:]O
RG 4,1 E58 325 2

cPF.!03 200 41&07

Por:
Cargo: Bodrigo aria Eslrad.

cPF 045.294.04 7.81

cl 09 e?q aÁ. '
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ANEXO V- DECLARACÃO DO AGENTE FIDUC!ÁRIo PREVISTA NO ITEi,I 15 DO

ANEXO III DA INSTRUÇÃo cvM N" 4i4ro4

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBTLÉR|OS, instiruiçáo

financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das

Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Bana da Tijuca, CEP 2264G1O2,

devidamente inscrita no CNPJiME sob o no 17.343.68210001-38e com seus atos constitutivos

devidamente arquivados perante a JUCERJA sob o NIRE 33.3.00014373 ('Ag!e_Ett!uclát!S),

na qualidade de agente Íiduciário da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis

lmobiliários da í434 Série da 1a Emissáo ("CRl" e "Emissáo", respeclivamente) da HABITASEC

SECURITIZADORA S.4., sociedede anônima, com sede na Cidadê de São Peulo, Estado de

Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, 9o andar, Conjunto 92, Jardim Paulistano,

CEP 01451-902, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.304.42710001-58 e com seus

atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.352.068

("Emissora"), nos teÍmos da lnstruçáo da Comissão de Valores Mobiliários ("Q!d") no 476, de í 6

de janeiro de 2009, conforme alterada, em que o BANCO ITAÚ BBA. S.A., instituição financeira

integrante do sislema de distribuiçáo de valores mobiliários, com sede na Cidade de Sâo Paulo,

Estado de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lime, no 3.500, 20 andar, devidamente inscrita

no CNPJ/ltrtE sob o no í 7.298.092/000í -30 e com seus atos constitutivos arquivados perante a

JUCESP sob o NIRE 35.300.3í8.951, atua como instituiçáo intermediária líder ("Coordenador

Ljdsfl, DECLARA, para todos os fins e efeilos, que, nos termos do item 15 do Anexo lll da

lnstrução da CVM no 414, qúe verificou, em conjunto com a Emissora, o Coordenador Líder da

distribuiçáo pública dos CRI e os respectivos essessores legais contratados no ámbito da

Emissáo, a legalidade e ausência de vÍcios da Emissão, além de ter agido com diligência para

veriÍicar a veracidade, consistência, coneção e suÍiciência das informações prestadas pela

Emissora no "Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobiliários para Emissáo de CertiÍicados de

Recebíveis lmobiliários da 1434 Série da'la Emissão da Habitasec Securitizadora S.4.".

São Paulo, 30 de abril de 20í9.

PENTÁGoNo s.A. DISTRIBUIDoRA DE TíTULoS E VALoRES IUoBILIÁRIoS

Agente Fiduciáio

Nome

Cargo
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ANEXO VI - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DOS CRI

Período
Datas de

Pagamento
dos CRI

Taxa de
Amortização

(TAi)

Pagamento
de Juros?

Emissão 30t0r'.t2019
1 07t06t2019 0,0000% Sim
2 09t07t2019 0,0000% Sim
3 07t08t2019 0,0000% Sim
4 09/09/2019 0,0000% Sim
5 08t10t2019 0,0000% Sim
6 07t11t2019 0,0000% Sim
7 09t't2t20't9 0,0000% Sim
8 07t01t2020 0,0000% Sim
I 07t02t2020 0,0000% Sim
10 09t03t2020 0,0000% Sim
11 07tul2020 0,0000% Sim
12 07t05t2020 0,0000% Sim
13 ogto6t2020 0,0000% Sim
14 07t07t2020 0,0000% Sim
15 07t08t2020 0,0000% Sim
16 09t09t2020 0,0000% Sim
17 07t10t2020 0,00000/o Sim
18 09111t2020 0,0000% Sim
19 o8t12t2020 0,0000% Sim
20 07t01t2021 0,0000% Sim
21 09to2t2021 0,0000% Sim
22 09t03t2021 0,0000% Sim
23 07t04t2021 0,0000% Sim
24 07t05t2021 0,0000% Sim
25 08t06t2021 0,0000% Sim
26 07to7t2021 0,0000% Sim
27 09to8t202'l 0,0000% Sim
28 08t09t2021 0,0000% Sim
29 07t10t2021 0,0000% Sim
30 o9111t2021 0,0000% Sim
31 07t12t2021 0,0000% Sim
32 07to1t2022 0,0000% Sim
33 o$to2t2022 0,0000% Sim
34 ogt03t2022 0,0000% Sim

-.!..
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36 ogt05t2022 0,0000% Sim
37 07t06t2022 0,6916% Sim
38 07t07t2022 0,7000o/o Sim
39 09togt2022 O,70860/o Sim
40 08t09t2022 0,7174o/o Sim
41 07t10t2022 o,72 0/o Sim
42 oBt11t2022 o,73550/o Sim
43 07t12t2022 0,74480/o Sim

o9to1t2023 0,7a440/o Sim44
45 07t02t2023 0,76410/o Sim

o,77 400/o Sim46 07103t2023
Sim47 10t0/.t2023 0,7841Yo
Sim48 09t05t2023 o,79440/o

49 07to6t2023 0,8049% Sim
0,81570/o Sim50 07t07t2023

51 08t08t2023 o,82670/o Sim
081o9t2023 0,8380% Sim52

Sim53 ogt10t2023 0,8494%
Sim54 07t11t2023 o,86120/o

55 07t12t2023 O,8732o/o Sim
56 09t01t2024 0,8855% Sim

0,8981% Sim57 07102t2024
58 07103t2024 o,91100/o Sim

Sim59 09t0/.12024 0,9241o/o

60 07to5t2024 0,9376% Sim
61 07t06t2024 o,9514Yo Sim

Sim62 09t07t2024 0,9656%
63 07to8t2024 0,980r% Sim

64 09t09t2024 0,9950% Sim
I ,01020/0 Sim65 08t10t2024

66 07t11t2024 1 ,02590/o Sim
1,M190/o Sim67 09t12t2024

Sim68 07t01t2025 1 ,05%o/o
69 07to2t2025 1,07530/o Sim

07t03t2025 1,0927o/o Sim70
Sim71 08104t2025 1,1105o/o

72 07to5t2025 1 ,12880/o Sim
1,1477Yo Sim73 09to6t2025

Sim74 08t0712025 1 ,16710/o
Sim75 07to8t2025 1 ,1870o/o

/b 09t09t2025 1,2075% Sim

3s 07tcÉ.t2022 0,0000% Sim

Y
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78 07t11t2025 1,25050/o Sim
79 ogt12t2025 1,27290/o Sim
80 07to112026 1 ,29610/o Sim
81 09t02t2026 1,3199% Sim
82 09to3t2026 1,34460/o Sim
83 07t04t2026 1,37OOo/o Sim
u 07to5t2026 1,3963% Sim
85 09t06t2026 1 ,42350/o Sim
86 07to7t2026 1,4516% Sim
87 07t08t2026 1 ,48060/o Sim
88 09109t2026 1 ,51070/o Sim
89 07t10t2026 1 ,54190/o Sim
90 ogt11t2026 1 ,57 430/o Sim
91 o8112t2026 1 ,60780/o Sim
92 071o1t2027 1,6426Yo Sim
93 11t02t2027 1,6787Yo Sim
94 09to3t2027 1 ,71630/o Sim
95 07to4t2027 1,7554% Sim
96 07to5t2027 1,79610/o Sim
97 08t06t2027 1,8385% Sim
98 07to7t2027 1,88270/o Sim
99 09t08t2027 'l ,92890/o Sim
100 08t09t2027 '1,9771Yo Sim
10í 07t10t2027 2,02750/o Sim
102 ogt11t2027 2,0803% Sim
103 07t12t2027 2,13560/o Sim
104 07tolt2028 2,1936o/o Sim
105 ogto2t2028 2,2545o/o Sim
106 07t03t2028 2,31850/o Sim
't07 07t04t2028 2,3859o/o Sim
108 09t05t2028 2,45700/o Sim
109 07t06t2028 2,53210/o Sim
1Í0 07t07t2028 2,61140/o Sim
111 08toBt2028 2,69540/o Sim
112 08togt2028 2,78460/o Sim
113 09t10t2028 2,8793o/o Sim
114 07t1112028 2,98010/o Sim
1r5 07t12t2028 3,0877o/o Sim
116 09t01t2029 3,20270/o Sim
117 07t02t2029 3,32600/o Sim
118 07to3t2029 3,4584Yo Sim

77 07t10t2025 1 ,22870/o Sim

1-
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119 09t04t2029 3,6010% Sim
08t05t2029 3,75500/o Sim120

3,92190/o Sim121 07t0612029
09t07t2029 4,10330/o Sim122

4,30120/o Sim123 07t08t2029
10t09t2029 4,51800/o Sim124
ogt10t2029 4,7 5650/o Sim125

5,O2O1o/o Sim't26 07111t2029
Sim127 07t12t2029 5,3130%

5,6404Yo Sim128 08/01/2030
129 07t0212030 6,0088% Sim

6,42630/o Simr30 07to3t2030
Sim'131 09t0/.t2030 6,9035%
Sim132 07105t2030 7 ,45420/o

07/06/2030 8,0967% Sim133
o9to7t2030 8,8560% Sim1U

9,76720/o Sim135 07t08t2030
09/09/2030 í0,8810% Simí36

12,27330/o Sim137 08/10/2030
Sim138 07t11t2030 14,0635%

'|6,45040/o Sim139 09t12t2030
Sim140 07t01t2031 19,7922o/o

't41 07t0212031 24,80500/o Sim
Sim142 07t03t2031 33,1599%

oBt04t2031 49,8698% Sim143
100,0000% Sim144 07t05t2031
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES

AGENTE FIDUCÉRIO CADASTRADO NA CVi,t

O Agente Fiduciário a seguir identiÍicado

RAZãO SOC|AI: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Endereço: Avenida das Américas, no 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da

Tijuca, CEP 22U0-1O2

Cidade / Estado: Rio de Janeiro/RJ

CNPJ no: í 7.343.682/0001-38

Representado neste ato por sua diretora estatutária: Marcelle Motta Santoro

Número do Documento de ldentidade: Marcelle Motta Santoro

CPF n": 109.809.047-06

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliáío

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: CeÍtificados de Recebíveis lmobiliários - CRI

Número da Emissão: 143"

Número da Série: 'Ía

Emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Quantidade: 4'1 .O43

Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da lnstruçáo CW n" 583/2016, a não existência de situação de conflito

de interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima

indicada, e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, à 83, a oconência de

qualquer fato superveniente que venha a alterar referida situação.

Sáo Paulo, 30 de abril de 20í 9.

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome

Cargo
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ANEXO VIII - OUTRAS EMISSOES DO AGENTE FIDUCÉR|O

Na data de celebraçáo deste Termo de Securitizaçáo, conforme organograma

encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciário identificou que presta serviços de

agente fiduciário nas seguintes emissões:

Série e Emissão
9" série da '1" emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Série e Emissão
1" série da 1a emissáo de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$14.600.000,00

Remuneração IGP-Dl + 10,75o/o a.a

Quantidade 48

Data

Vencimento

de
15.',to.2020

Garantias alienação fiduciária de lmóvel e cessáo fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
3",4" e 5" séries da'1a emissão de certiÍicado de recebíveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$52.r07.365,36

Remuneração
IPCA + 9% a.a. (3" série); IPCA + 15% a.a. (4" série); IPCA + 11,0520%

a.a.(54 série)

Quantidade 1 'Í 5 (3' série); 29 (4" série); 28 (5" série)

Data

Vencimento

de
15.09.2021(3o série); 15.04.2023 (4" serie); 15.10.2023 (5" serie)

Garantias cessáo fiduciária de recebíveis

Enquadramento lnadimplência Financeira
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Valor Total da

Emissão
R$'Í 1.000.000,00

IGP-M + 12,04130/o a.a.Remuneração

Quantidade 36

28.05.2022
deData

Vencimento

alienação fiduciária de cotas, promessa de alienaçáo fiduciária de

imóvel, liança e promessa de cessáo Íiduciária
Garantias

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
12a, 13a e í4" séries da 1a emissáo de certificado de recebíveis

imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$50.513.474,29

Remuneração
IPCA + 8,75% a.a. (12" serie); IPCA + 12Vo a.a. (13" serie); IPCA +

16,4515Yo a.a. (14' série)

Quantidade 112, 28 e 28 respectivamente

Data

Vencimento

de
1 5. 1 0.2027, 1 5.09.2027 e 1 5. 06. 2026 respectivamente

Garantias
cessáo fiduciária de recebíveis e promessa de cessáo fiduciária de

recebíveis em estoque

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão
15", 16" e 17" séries da 1a emissáo de certilicado de recebíveis

imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$s5.323.373,52

Remuneração
IPCA + 9o/o à.â., IPCA + 15o/o a.a. e IPCA + 19,28840/o a.a.

respectivamente

Quantidade 107, 33 e 24 respectivamente
I
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Data

Vencimento

de
1 O. 1 0.2021,'l O. 1 O.2O2'l e 1 O. 1 1 .2021 respectivamente

Garantias cessão fiduciária de recebíveis, alienaçáo fiduciária de quotas

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão
í8a e't9a Séries da 1" emissão de certificado de recebíveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$67.603.8r r,32

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

Quantidade 178 e 44, respectivamente

Data

Vencimento

de
1 O.O2.2O24 e 10.1 1.2024, respectivamente

Garanüas alienação Íiduciária de imóvel e cessáo fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissáo
20" Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$51 .751.340,68

Remuneração IPCA + 6,95% a.a

Quantidade 170

Data

Vencimento

de
10.12.2024

Garantias alienação Íiduciária de imóvel, cessáo fiduciária de recebíveis e fiança

EnquadÍamento Adimplência Financeira

Série e Emissão
21" e 22à Séries da í " emissão de certificado de recebiveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissáo
R$í2.436.116,68

I
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Taxa de Juros IGP-M + 1O,30o/o a.a. e IGP-M + 6,50/o â.à

Série e Emissão
27" Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

§-

Quantidade 39 (214 série); 4 (224 sêrie)

deData

Vencimento
1s.05.2021

Garantias alienaçáo fiduciária de imóvel, cessáo fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissáo
23'e24" Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$125.000.000,00

Remuneração IPCA + 9,25% a.a. e IPCA + 11,76020/o a.a

Quantidade 2Y (23a serie); 125 (24â série)

Data

Vêncimento

de
22.O3.2029

Garantiag alienação fiduciária de quotas

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
25" e26'Séries da ía emissáo de certificado de recebíveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$r 7.638.792,05

Remuneração IGP-M + 8% a.a

Quantidade 47 (254 série); 11 (264 serie)

Data

Vencimento

de
15.10.2022

Garantias N/A

Enquadramento Adimplência Financeira
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Valor Total da

Emissão
R$36.965 252,00

Remuneração IPCA + 6,95% a.a

Quantidade 123

deData

Vencimento
20.06.2025

Garantias alienaçáo fiduciária de imóvel, fiança e cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissáo
29ê e 30'Série da íâ emissão de certificado de recebíveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$37.002.937,56

Remuneração IGP-M + 7 ,5o/o a.a

Quantidade 98 (29'serie) 24 (30" série)

Data

Vencimento

de
o6t09t2023

Garantias
cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóvel,

alienação fiduciária de ações

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão
324 Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securiüzadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$36.965.252,00

Remuneração IGP-M + 7 ,5o/o a.a

Quantidade 123

Data

Vencimento

de
20.06.2025

Garantias
alienação fiduciária de ações, alienaçáo fiduciária de imóvel, fiança,

cessão fiduciária de recebíveis

\-
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Enquadramênto Adimplência Financeira

Série e Emissão
334 e 344 Séries da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários

da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$34.372.267,51

Remuneração IGP-M + 7,75o/o a.a

Quantidade 9í e 22 respectivamente

Data

Vencimento

de
10.12.2023

Garantias N/A

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
38' Série da 1' emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Totat da

Emissão
R$20.000.000,00

Remuneração IPCA + 8% a.a

Quantidade 66

Data

Vencimento

de
05.'t2.2017

Garantias alienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de recebíveis e fiança

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão
52" Série da '14 emissáo de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$39.r60.773,99

Remuneração IGP-DI + 12,6825 a.a

Quantidade 1',t7
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Garantias hipoteca e fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Data

Vencimento

de
10.05.2021

Série e Emissão
644 Série da 1â emissão certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasêc Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$10.581.000,00

J

-v

Série e Emissão
56" Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasêc Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$6.930.647,04

Remuneração IGP-M + 15,39o/o a.a

Quantidade 1

Data

Vencimento

de
14.12.2021

Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
62" Série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$7.77 Í .520,50

Remuneração IPCA + 12o/o a.a

Quantidade 25

Data

Vencimento

de
12.11.2022

Garantias alienaÇão fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios

Enquadramênto Adimplência Financeira
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Remuneração IGP-M + 12o/o a.a

Série e Emissão
77' e78' Séries da 1" emissão certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A

Ouantidade í0.58í

deData

Vencimento
15.07.2024

Garantias alienaçáo fiduciária de cotas, fiança, hipoteca

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
67" Série da í E emissáo certiÍicado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$28.600.000,00

Remuneração IPCA + '13,68% a.a

Quantidade 2.860

Data

Vencimento

de
21.M.2031

Garantias cessáo fiduciária de fundo de obras e fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
734 Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securiüzadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$40.000.000,00

Taxa de Juros IPCA + '10,50% a.a

Quantidade 40.000

Data

Vencimento

de
o't.12.2021

Garantias alienaçáo fiduciária de quotas

Enquadramênto Adimplência Financeira
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Valor Total da

Emissão
R$70.000.000,00

Remuneração
lOOo/o da Taxa Dl + 2,30o/o a.a. (77" série); 100% da Taxa Dl + 3,50%

a.a. (78o série)

Quantidade 60.000 (77o serie); 10.000 (78o série)

deData

Vencimento
27.03.2022

Garantias
alienação fiduciária de açóes, cessão fiduciária de direitos creditórios,

fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissâo
80a Série da '1" emissão certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$7í.045.400,49

Remuneração IPCA + 6,50% a.a

Quantidade 70 518

Data

Vencimento

de
27.03.2027

Garantias
alienação fiduciária de imóvel, cessáo fiduciária de direitos creditórios,

fiança

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
87â Série da 1' emissáo de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$50.000.000,00

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

Quantidade 50

Data

Vencimento

de
07.o7.2021

..,
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Enquadramento Adimplência Financeira

Garantias
alienação Íiduciária de imóvel, alienação fiduciária de quotas, cessáo

Íiduciária de direitos, Íiança

Série e Emissâo
1034 Série da 1" emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

,1-

Série e Emissão
91â Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$60.000.000,00

Remuneração 100o/o da Taxa Dl + 7o/o à.â

Quantidade 60.000

Data

Vencimento

dê
24.08.2020

Garantias
alienaçáo fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de ações, cessáo

fiduciária de direitos creditórios e fiança

Enquadramento lnadimplência Financeira

Série e Emissão
í 0í a e I 044 Séries da 1B emissão de certificado de recebíveis

imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$220.000.000,00

Remuneração 100% da Taxa Dl + 1,3o/o ã.à

Quantidade 220.OO0

Data

Vencimento

de
21.12.2032

Garantias
alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios

e fiança

Enquadramento Adimplência Financeira
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Valor Total da

Emissão
R$ 23.000.000,00 (vinte três milhões)

Remuneração IGP-Dl + 7,75o/o a.a

Quantidade 23.000 (vinte três mil)

deData

Vencimento
20.06.2029

Garantias alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
116a Série da 1" emissáo de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$ 26.500.000,00 (vinte seis milhóes e quinhentos mil)

Remuneração 1O0o/o Íaxa Dl + 6,!lo/o a.a

Quantidade 26.500 (vinte seis mil e quinhentos)

Data

Vencimento

de
22.10.2028

Garantias
cessáo fiduciára de direitos creditórios; alienação fiduiária de bem

imóvel; alienaçáo fiduciária de cotas.

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
1 18' e 128' Série da 1' emissão de certificado de recebíveis

imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhôes de reais)

Remuneração
IPCA + 8,15% a.a. (1í8' série); 100% da Taxa Dl + 1,35% a.a. (128a

série)

Quantidade 35.000 (trinta e cinco mil)

Data

Vencimento

de
06. 12.2033 (1 18' série); 07 .12.2027 (128" série)
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Enquadramento Adimplência Financeira

Garantias
alienação fiduciária de açôes ideais; cessáo fiduciária de direitos

creditórios; aval.

Série e Emissão
'131'Série da 1a emissão de certificado de recebÍveis imobiliários da

Habitasêc Securitizadora S.A.

Remuneração R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais)

Taxa de Juros í00% da Taxa Dl + 2,50o/o a.a

Quantidade 38.000 (trinta e oito mil)

Data

Vencimento

dê
17.O',t.2023

Garantias alienação fiduciária de imóveis; alienaçáo fiduciária de cotas; aval

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
'1334 Série da 1a emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da

Emissão
R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)

Remuneração 100% da Taxa Dl + 1 ,35o/o a.a

Quantidade 44.000 (quarenta e quatro mil)

Data

Vencimento

de
22.03.2023

Garantias
alienação fiduciária de imóvel; cessão fiduciária de direitos creditórios

e hipoteca.

Enquadramento Adimplência Financeira
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aNEXO lX - DESCRTçÃO DO EI|PEEND|ÍúENTO tMOBtLtÁRtO

AüaB
OÍfce
Part

AveÍide
Mânuel

Bandeira n'
291 . no 11'
SubdistÍito,

Lepa, CEP n'
05317-020

Mafícula n"
129-1a2 do 1ú

Ofcial dê RegisÍo
d€ lmóveis da
Comarc€ da

CâÉital do Eslâdo
de São Paulo

('Mefícllâ Máe')

1000/0 RS
41.043 000,00
(quârentâ e um

milhóes,
quaíente e três

mil reais)

AquisiÉo pele
Devedoía de
PaÍlicipaÉo
socielána na
Jaguaüricá

SPE

07.05.20
19 (pâra

aquisiçáo
de 50%

(cinquent
a por
cênlo)

das
aÇóes
detdas
p€la BV
Partidpa

çaes)

Sim Sim
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