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TERMO DE SECURITIZAÇÃo un cRÉurros IMoBILTÁRros DA 149", 150", tst, E 152"
sÉnrns DA l'rvlrssÃo DE cERTrFrcADos DE RncnnÍvnrs rvrogrr,rÁRlos DA
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as paftes

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.894, Conjunto 92, Itaim Bibi, CEp 01451-902,
inscrita no CNPJ/MF sob o n'09.304.427100C1-58, neste ato representad,ana forma de seu Estatuto
Social ("Emissora", "Habitasec" ou "securitizadora',); e

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALoRES MoBILIÁRIoS,
instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, n.o 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, 22640-102, inscrita no
CNPJ sob o n" 17.343.68210001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social,
doravante denominada simplesmente ",{ænte_Eiduci¿írio,'.

celebram o presente Termo de Securitizaçáo de Créditos Imobiliários ("Termo de Securitizacão,'),
para vincular os Créditos Imobiliários (abaixo definido) aos Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 149^,150", 1 5I^ e I52' Séries da 1u Emissão da Emissora, nos termos do artigo 8" da Lei no 9.514,
de 20 de novembro de 1997 ("Lei n'9.574"), du Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") no 414, de 30 de dezembro de2004 ("Instrucão CVM no 414"), das demais disposições
legais aplicáveis e cláusulas abaixo redigidas;

a Emissora e o Agente Fiduciário são doravante denominados, quando em conjunto, como ..parte!,,

e, individual e indistintamente, como "Parte";

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. Definicões. Para os fins deste Termo de Securitizaçáo, adotam-se as seguintes definições,
sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

)) a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, acima qualifi cada;

"Ancar" Ancar Ivanhoe Administradora de Shopping Centers
Ltda., inscrita no CNPJ sob no 09.591.056/0001-32, com
sede na Avenida das Américas, no 7.777, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-081;

"Alienação Fiduciária de Acões" alienação fiduciária de ações pelos Fiduciantes, da
totalidade de ações da Devedora, nos termos do Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações;

"Alienacão Fiduciária 1" alienação fiduciária da fração ideal equivalente a 13o/o
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treze por cento) do Imóvel Raposo, de titularidade da
Jorge's, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária
1;

(

"Alienacão Fiduciária 2" alienação fiduci étria da fração ideal equivalente a 49,50o/o
(quarenta e nova inteiros e cinquenta centésimos por
cento) do Imóvel Raposo pela Devedora, a ser constituída
pela Devedora em favor da Emissora, após a formalização
da Escritura de Compra e Venda;

"Alienação Fiduciária 3" alienação f,rduciária da fração ideal equivalente a l5%o
(quinze por cento) do Imóvel Raposo pela Nancy, a ser
realizada após a quitação integral da Nota promissória,

nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures
..ANBIMA''

Associação Brasileira das Entidades do Mercado
Financeiro e de Capitais;

(a )) significa qualquer pessoa, entidade ou órgão (i)
vinculada(o), direta ou indiretamente, no Brasil e/ou no
exterior, ao Poder Público, incluindo, sem limitação, entes
representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo e/ou
Executivo, entidades da administração pública direta ou
indireta, autarquias e outras pessoas de direito público,
e/ou (ii) que administre ou esteja vinculada(o) a mercados
regulamentados de valores mobiliários, entidades
autorreguladoras e outras pessoas com poder normativo,
fiscalizador e/ou punitivo, no Brasil e/ou no exterior, entre
outros;

"Assembleia Geral dos Titulares dos

CRI" ou "Assembleia"
a assembleia geral de titulares dos CRI, que poderá ser
realizada por série de CRI, a fim de deliberarem sobre
matéria do interesse dos Titulares dos CRI da respectiva
Série, ou conjunta, a fim de deliberarem sobre matéria do
interesse da comunhão dos Titulares dos CRI, realizadana
forma prevista neste Termo de Securitização;

..BACEN"
o Banco Central do Brasil;

"Boletim de Subscrição" os boletins de subscrição por meio dos quais os
investidores subscreverão os CRI e formalizarão sua
adesão aos termos e condições deste Termo de
Securitização;

(683" B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIpO
UTVM, entidade administradora de mercados organizados
de valores mobiliários, autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM.

(aBrookfield" Brookfield Brasil Shopping Centers S.A., inscrita no
CNPJ sob o n" 31.422.025/000I-07;

"CCIs" são as 04 (quatro) Cédulas de Crédito Imobiliário

I
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fracionárias, emitidas pela Habitasec, por meio da
Escritura de Emissão de CCI, sob a forma escritural, com
Garantia Real e Fidejussória, nos termos do parágrafo 3o

do artigo 18 da Lei no 10.931104, para representar os
Créditos Imobiliários;

"CCI749^ Série" a Cédula de Crédito Imobiliário emitida pela Habitasec,
por meio da Escritura de Emissão de CCI, sob a forma
escritural, com Garantia Real e Fidejussória, nos termos
do parágrafo 3o do artigo 18 da Lei no 10.931104,
representativa dos Créditos Imobiliários 149" Série;

"CCI 150" Série" a Cédula de Crédito Imobiliário emitida pela Habitasec,
por meio da Escritura de Emissão de CCI, sob a forma
escritural, com Garantia Real e Fidejussória, nos termos
do parëryrafo 3o do artigo 18 da Lei no 10.931104,
representativa dos Créditos Imobiliários 150, Série;

"CCI 151'Série" a Cédula de Crédito Imobiliário emitida pela Habitasec,
por meio da Escritura de Emissão de CCI, sob a forma
escritural, com Garantia Real e Fidejussória, nos termos
do parágrafo 3o do artigo 18 da Lei r1o 10.931104,
representativa dos Créditos Imobiliários 151, Série

"CCI 152' Série" a Cédula de Crédito Imobiliário emitida pela Habitasec,
por meio da Escritura de Emissão de CCI, sob a forma
escritural, com Garantia Real e Fidejussória, nos termos
do parágrafo 3o do artigo 18 da Lei no 10.931104,
representativa dos Créditos Imobiliário s 752, Série;

))
CETIP21 - Titulos e Valores Mobiliários, administrado e

operacionalizado pela B 3 ;

"Cessão Fiduciária 1
)) a cessão f,rduciaria (i) de 13% (treze por cento) do

resultado líquido do condomínio civil do Imóvel Raposo,
de titularidade da Jorge's; e (ä) 15% (quinze por cento) do
resultado líquido do condomínio civil do Imóvel Raposo,
de titularidade da Nancy, conforme previsto no Contrato
de Cessão Fiduciária 1;

"Cessão Fiduciëtria2" a cessão f,rduciária, sob condição suspensiva, de 4g,50yo
(quarenta e nova inteiros e cinquenta centésimos por
cento) do resultado líquido do condomínio civil do Imóvel
Raposo, a ser rcalizada após a formalização da Escritura
de Compra e Venda;

r6ClvlN"
Conselho Monetário Nacional

..CNPJ"
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Economia;

"Códiso Civil" Lei no 10.406, de 10 de janeiro de2O02;
"Código de Processo Civil" Lei no 13.105, de 16 de março de2015;

,l
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C'Condicões Precedentes ))
são as condições estipuladas para a primeira liberação à
Devedora dos recursos decorrentes da integralização das
Debêntures, dispostas na Cláusula3.6.2.2. da Escritura de
Emissão de Debêntures;

" Conta C entr alizador a" a conta corrente integrante dos Patrimônios Separados, de
titularidade da Securitizadora, n' 12061-3, mantida na
agência 7307 do Banco Itaú-Unibanco S.4., destinada a

receber todos os valores relacionados aos CRI, inclusive o
produto arrecadado com o pagamento da CCIs, com a

arrecadação dos Direitos Creditórios, objeto dos contratos
de Cessão Fiduciária e o pagamento dos Créditos
Imobiliários;

( 'Conta de Livre Movimentacão )) a conta corrente, de titularidade da Devedora, no 18413-6,
mantida na agência 3089, do Banco Bradesco;

)) em conjunto, a Conta do Patrimônio Separado CRI 149u, a
Conta do Patrimônio Separado CRI 150u, a Conta do
Patrimônio Separado CRI I 5lu e a Conta do Patrimônio
Separado CRI 152";

"Conta do Patrimônio Separado CRI
1490"

a conta corrente integrante do Patrimônio Separado CRI
149u, de titularidade da Securitizadora, no 36419-5,
agência 7307, do Banco Itaú-Unibanco S.4., destinada a

receber todos os valores relacionados aos CRI 749u,

inclusive o produto arrecadado com o pagamento da CCI
l49u e o pagamento dos Créditos Imobiliários CRI 149u,

inicialmente arrecadado s na C ont a Centr alizadora ;

"Conta do Patrimônio Senarado CRI
1 50u"

a conta corrente integrante do Patrimônio Separado, de
titularidade da Securitizadora, n" 36451-8, agência 7307,
do Banco Itaú-Unibanco S.A., destinada a receber todos
os valores relacionados aos CRI 150o, inclusive o produto
arrecadado com o pagamento da CCI 150u, com a

arrecadação dos Direitos Creditórios, objeto dos contratos
de Cessão Fiduciária e o pagamento dos Créditos
Imobiliários CRI 150u, inicialmente arrecadados na Conta
Centralizadora;

aa Conta do Patrimônio Separado CRI
I51u"

a conta corrente integrante do Patrimônio Separado, de
titularidade da Securitizadora, n' 37160-4, agência 7307,
do Banco Itaú-Unibanco S.4., destinada a receber todos
os valores relacionados aos CRI 15lu, inclusive o produto
arrecadado com o pagamento da CCI 151u, com a

arrecadação dos Direitos Creditórios, objeto dos contratos
de Cessão Fiduciária e o pagamento dos Créditos
Imobiliários CRI 151u, inicialmente arrecadados na Conta
CenÍalizadora1'

J
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"Conta do Patrimônio Separado CRI
1520"

a conta corrente integrante do Patrimônio Separado, de
titularidade da Securitizadora, n" 37163-8 , agência 7307,
do Banco Itaú-Unibanco S.4., destinada a receber todos
os valores relacionados aos CRI 152o, inclusive o produto
arrecadado com o pagamento da CCI l12u, com a

arrecadação dos Direitos Creditórios, objeto dos contratos
de Cessão Fiduciária e o pagamento dos Créditos
Imobiliários CRI I52o, inicialmente arrecadados na Conta
Centralizadora;

"Contrato de Alienação Fiduciária de

Ações"
o "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de
Ações em Garantia e Outras Avenças", celebrado, nesta
data, entre os Fiduciantes, a Emissora e a Devedora;

"Contrato de Alienação Fiduciária 1
)) o "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de

Imóvel em Garantia e Outras Avenças", celebrado, nesta
data, entre a Jorge's e a Emissora;

((
Contrato de Alienação Fiduciária 2" o contrato de alienação fiduciária de imóveis a ser

celebrado, entre a Devedora e a Securitizadora, nos
termos previstos no Anexo V da Escritura de Emissão de
Debêntures;

"Contrato de Alienacão Fiduciária 3
)) o contrato de alienação fiduciária de imóveis a ser

celebrado, entre a Nancy e a Securitizadora, nos termos
previstos no Anexo V da Escritura de Emissão de
Debêntures;

"Contrato de Cessão Fiduciária 1" o "Instrumento Particular de Cessão Fiduciória de
Créditos Imobiliários em Garantie", celebrado, nesta
data, entre os Fiduciantes e a Emissora;

"Contrato de Cessão Fiduciária 2" o contrato de cessão fiduciária a ser celebrado, entre a

Devedora e a Securitizadora, nos termos previstos no
Anexo VI da Escritura de Emissão de Debêntures;

"Contratos de Garantia" em conjunto, o (i) Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações; (ii) Contrato de Alienação Fiduciária 1; (iii)
Contrato de Alienação Fiduciária 2; (iv) Contrato de
Alienação Fiduciária 3; (v) o Conrrato de Cessão
Fiduciária l; e o (vi) Contrato de Cessão Fiduciária2;

a(Coordenador Líder" a Securitizadora, conforme autorizada pelo artigo 9o da
Instrução CVM n" 474;

"Créditos Imobiliários" significam, em conjunto, os Créditos Imobiliários 149,
Série, Créditos Imobiliários 150" Série, Créditos
Imobiliários 151" Série e Créditos Imobiliários 152" Série.

"Créditos Imobiliarios 149" Série" são os créditos imobiliários provenientes das Debêntures
da Primeira Série, incluindo todos os valores de principal,
juros remuneratórios, encargos, multas, garantias,
penalidades, indenizações e demais características

,/
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previstas na Escritura de Emissão de Debêntures,
representados pela CCI 149, Série;

"Créditos Imobiliários I 50. Série" são os créditos imobiliários provenientes das Debêntures
da Segunda Série, incluindo todos os valores de principal,
juros remuneratórios, encargos, multas, garantias,
penalidades, indenizações e demais características
previstas na Escritura de Emissão de Debêntures,
representados pela CCI 150, Série;

"Créditos Imobiliários 1 51" Série" são os créditos imobiliários provenientes das Debêntures
da Terceira Série, incluindo todos os valores de principal,
juros remuneratórios, encargos, multas, garantias,
penalidades, indenizações e demais características
previstas na Escritura de Emissão de Debêntures,
representados pela CCI 1 5 1" Série;

"Créditos Imobiliários 1 52, Série" são os créditos imobiliários provenientes das Debêntures
da Quarta Série, incluindo todos os valores de principal,
juros remuneratórios, encargos, multas, garantias,
penalidades, indenizações e demais características
previstas na Escritura de Emissão de Debêntures,
representados pela CCI152, Série;

r6CRI"
em conjunto, os CRI 149" Série, CRI 150, Série, Czu 151,
Série e CRI 152, Série, conforme descritos neste Termo
de Securitização, lastreados nos Créditos Imobiliários,
oriundos das Debêntures, representados pelas CCIs;

aaCRI 149'Série" os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 149, Série
da 1" (primeira) Emissão da Securitizadora;

"CRI 150' Série" os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 150" Série
da 1o (primeira) Emissão da Securitizadora;

"CRI 151" Série" os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 151" Série
da 1^ (primeira) Emissão da Securitizadora;

"CRI 152' Série" os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 152, Série
da 1n (primeira) Emissão da Securitizadora;

"CRI em Circulação" para efeito de cálculo de quaisquer dos quoruns de
instalação ou de deliberação da Assembleia Geral dos
Titulares dos CRI, realizadas em conjunto ou de cada uma
das séries dos CRI, são os CRI emitidos e em circulação
no mercado, em conjunto ou de cada das séries dos CRI,
excluídos aqueles que a Securitizadotq a Devedora e os
Fiadores possuírem em tesouraria, ou que sejam de sua
propriedade ou de seus controladores ou de qualquer de
suas controladas, bem como dos respectivos diretores ou
conselheiros e respectivos cônjuges, ou que sejam detidos
por qualquer pessoa que esteja em conflito de interesses.

{
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Os votos em branco também deverão ser excluídos da
base de cálculo do quorum de deliberação da assembleia;

..CVM''
Comissão de Valores Mobiliários

"Data de Emissão das Debêntures" o dia 30 de julho de2019;
"Data de Emissão dos CRI" o dia 30 de julho de2019;
"Data da Primeira Integralizacão" a dataem que ocofref a primeira inte gralização do S CRI )

"Data de Pasamento dos CRI" as datas em que os juros e a amortização dos CRI que
serão devidas, conforme Anexo II do presente Termo de
Securitização;

"Data de Vencimento dos CRI'' o dia2l de julho de2033:
"Debêntures" em conjunto, as 47.000 (quarenta e sete mil) debentures

simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, emitidas em 4 (quatro) séries, para a
colocação privada, com valor nominal unitário de R$
1.000,00 (mil reais), perfazendo o valor total de emissão
de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), na
Data de Emissão das Debêntures.

"Debêntures da Primeira Série" as 11.750 (onze mil setecentos e cinquenta) da lu
(primeira) série das debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real, com garantia
adicional fidejussória, pffia colocação privada, com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o
valor total de R$ 11.750.000,00 (onze milhões e
setecentos e cinquenta mil reais), conforme previsto na
Escritura de Emissão de Debêntures;

"Debêntures da Segunda Série" as 11.750 (onze mil setecentos e cinquenta) da 2
(segunda) série das debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real, com garantia
adicional fidejussória, pata colocação privada, com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o
valor total de R$ 1 1.750.000,00 (onze milhões e

setecentos e cinquenta mil reais), conforme previsto na
Escritura de Emissão de Debêntures;

"Debêntures da Terceira Série" as 11.750 (onze mil setecentos e cinquenta) da 3

(terceira) série das debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real, com garantia
adicional fidejussória, pata colocação privada, com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o
valor total de R$ 11.750.000,00 (onze milhões e
setecentos e cinquenta mil reais), conforme previsto na
Escritura de Emissão de Debêntures;

'Debêntures da Ouarta Série )) as 11.750 (onze mil setecentos e cinquenta) da 4o (quarta)
série das debêntures simples, não conversíveis em ações,

I
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da espécie com garantia real, com garantia adicional
fidejussória, para colocação privada, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazend,o o valor
total de R$ 11.750.000,00 (onze milhões e setecentos e

cinquenta mil reais), conforme previsto na Escritura de
Emissão de Debêntures;

"Debenturista" a Habitasec, conforme qualificada acima;
"Devedora" ou "Companhia" a Derry Investimentos Imobiliários Brasil S.4., com sede

na cidade de São Paulo, estado de São paulo, na Rodovia
Raposo Tavares, Km 14,5, Bairro Jardim Olímpia,
Raposo Shopping, CEP 05577-200, inscrita no CNpJ sob
o n" 7 5.7 52.4341 0001 -l 5 ;

"Dias Úteis" ou "Dþ_ÚIil" quaisquer dias que não caiam em sábado, domingo ou
feriado declarado nacional na República Federativa do
Brasil;

( 'Documentos da Operação )) quando em conjunto, (Ð a Escritura de Emissão de
Debêntures,' (ii) este Termo de Securitização (iii) a

Escritura de Emissão de CCI; (iv) os Contratos de
Garantia; bem como todo e qualquer aditamento e demais
instrumentos que integrem a Operação e que venham a ser
celebrados, os quais passarão a integrar automaticamente
o conceito de Documentos da Operação, sendo certo que
nenhum dos Documentos da Operação poderá ser
interpretado e/ou analisado isoladamente;

"Efeito Adverso Relevante" qualquer mudança ou evento material adverso nos
negócios, condição fînanceira, operações e desempenho
econômico-operacional das atividades da Devedora ou de
qualquer garantidor dos respectivos Créditos Imobiliários,
ou qualquer evento ou condição que afete ou possa afetar,
de forma relevante a capacidade da Devedora ou de
qualquer garantidor dos respectivos Créditos Imobiliários
de cumprir suas obrigações, inclusive pecuniárias,
previstas nos Documentos da Operação;

..DOESP"
Diário Oficial do Estado de São Paulo;

"Emissão" A presente emissão de CRI, a qual constitui a 149o, 150u,

151o e 1520 Séries da lu emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da Emissora;

"Escritura de Emissão de

Debêntures"
o "Instrumento Particular de Escritura da Primeira
Emissão de Debêntures, não Conversíveis em Ações, em

Quatro Séries, com Garantia Real, com Garantia
Adicional Fidejussória", celebrada na presente data pela
Devedora, a Habitasec e os Fiadores;

"Escritura de Emissão de CCI" a Escritura Particular de Emissão de Cédulas de Crédito

I
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Imobiliário Fracionárias com Garantia Real e Garantia
Fidejussória, sob a Forma Escritural, celebrada nesta
data, por meio da qual as CCIs foram emitidas pela
Habitasec;

"Escritura de Compra e Venda" a escn tura de compra e venda de imóvel, a ser celebrada
entre a Devedora e a Brookfield, para a aquisição da
fração ideal equivalente a 49,50Yo (quarenta e nove
inteiros e cinquenta centésimos por cento) do Imóvel
Raposo;

"Escriturador" ITAU CORRETORA DE VALORES S.A., instituição
financeira, com sede na cidade de São paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.o 3.500,
3o andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n.o
61.194.3531000I-64, responsável pela escrituração da
Emissora;

são os Eventos de Vencimento Antecipado indicados na
Cláusula 4.1 da Escritura de Emissão de Debêntures que,
na sua ocorrência, podem ensejar a declaração de
vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, de
modo que a Devedora estará obrigada a pagar, em moeda
nacional corrente, o saldo devedor dos CRI incluindo
Valor Nominal Unitário, os Juros Remuneratórios e

demais encargos devidos;
"Fiança" a garantia fidejussória prestada pelos Fiadores;
"Fiduciantes" ou "Fiadores" ou
"Garantidores"

Jorges's e Nancy, quando denominados em conjunto;

"Fundos de Reserva" os 4 (quatro) fundos de reserva, cada qual, vinculado a
uma série dos CRI, constituídos em garantia do
cumprimento do pagamento dos CRI, em valor
corresponde a I,5Yo (um inteiro e cinco décimos por
cento) do saldo devedor de cada série dos CRI;

"Garantias" em conjunto, Alienação Fiduciária de Ações, Alienação
Fiduciária 1, Alienação Fiduciári a 2, Alienação Fiduciária
3, Cessão Fiduciária 1, Cessão Fiduciária 2, Fiança e os
Fundos de Reserva;

..IGPM-FGV"
Indice Geral de Preços do Mercado;

"Imóvel Raposo" o imóvel objeto da matrícula no I 12.042 do 18o Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP, conforme descrito
no Anexo VII deste Termo de Securitização;

"Imóvel Alvo" a fração ideal equivalente a 49,50o/o (quarenta e nove
inteiros e cindo décimos por cento) do Imóvel Raposo;

"Instituicão Custodiante" Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado

/
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do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, no 4.200,
bloco 8, Ala B, Salas 302,303 e 304, inscrita no CNpJ sob
o n' 17 .343.6821000 I -3 8;

"Instrução CVM no 301" texto consolidado da Instrução CVM no 301, de 16 de
abril de 1999;

"InstruÇão CVM no 400" texto consolidado da Instrução CVM no 400, de 28 de
dezembro de 2003;

"InstruÇão CVM no 474" texto consolidado da Instrução CVM no 414, de 30 de
dezembro de 2004;

"Instrução CVM no 476" texto consolidado da Instrução CVM n" 476, de 16 de
janeiro de2009;

"Instrução CVM no 505" texto consolidado

setembro de2011;
da Instrução CVM no 505, de 27 de

"Instrucão CVM no 539" texto consolidado da Instrução CVM no 539, de 13 de
novembro de20l3;

"Instrução CVM no 583" texto consoli dado da Instrução CVM no 583, de 20 de
dezembro de20l6;

), signi ftca a expressão definida no artigo 9o-A da Instrução
CVM no 539;

"Investidores Oualif,rcados" significa a expressão definida no artigo 9o-B da Instrução
CVM n" 539;

"Investimentos Permitidos" títulos, valores mobiliários e outros instrumentos
financeiros de renda f,rxa do Itaú Unibanco S.A e/ou
Banco Bradesco S/4, Banco do Brasil S/A e Banco
Santander S/A ou títulos públicos emitidos pelo Tesouro
Nacional;

"IOF/Câmbio" ou "IOF/Títulos" Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio e

Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários;
..IPCA" de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística
"Jorge's" Jorge's Imóveis e Participações Ltda., com sede na cidade

de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Magalhães
de Castro, no 4.800, bloco 01, conjunto 202,20o andar,
CEP 05676-120, inscrita no CNPJ sob no

65.034.183/0001-01.
"Lei das Sociedades por Ações" Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
"Lei no 8.981" Lei no 8.981, de20 de janeiro de 1995;
"Lei no 9.514" Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997;
"Lei no 10.931" Lei no 10.931, de 02 de agosto de2004;
..MDA" Módulo de Distribuição de Ativos, administrado

operacionalizado pela B 3 ;

e

))
Nancy Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade

I
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empresária lim itada com sede na cidade de São paulo,

estado de São Paulo, na Rua Professor Artur Ramos, no

515, 10" andar, CEP 01454-011, inscrita no CNPJ sob no

04.s34.60910001-00.

"Nota Promissória" a nota promissória emitida pela Devedora em favor da
Brookfield, no valor de R$ 16.272.966,49 (dezesseis

milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e

sessenta e seis reais e quarenta oito centavos), com
vencimento em27 de junho de2020;

"Oferta" a presente distribuição pública dos CRI, que será rcalizada
nos termos da Instrução CVM no 476 e da Instrução CVM
no 474;

"Obri gações Garantidas" o pontual e integral pagamento dos Créditos Imobiliários
e dos CRI, assim como a atualização monetária, juros
remuneratórios, penalidades moratórias, seguros,
despesas, custas e emolumentos devidos pela cobrança da
dívida, despesas com a excussão de garantias, honorários
advocatícios, assim como qualquer obrigação pecuniária
incorrida para a plena satisfação e integral recebimento
dos Créditos Imobiliários nas condições constantes das
Debêntures e demais Documentos da Operação;

(a
em conjunto, o Patrimônio Separado do CRI 149, Série, o
Patrimônio Separado do CRI 150" Série, o patrimônio

Separado do CRI 151, Série e o Patrimônio Separado do
CRI 152'Série;

"Patrimônio Separado do CRI 149"

Série"
o patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários 149" Série,
representados pela CCI 149, Série, o Fundo de Reserva
vinculado à 149 Série e todo e qualquer bens e direitos
que integrem a Conta Centralizadora (de forma
proporcional à cada série) e a Conta do Patrimônio
Separado CRI 149";

"Patrimônio Separado do CRI 1 50"

Série'
o patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários 150, Série,
representados pela CCI 150" Série, o Fundo de Reserva
vinculado à 150' Série e todo e qualquer bens e direitos
que integrem a Conta Centralizadora (de forma
proporcional à cada série) e a Conta do Patrimônio
Separado CRI 150^;

"Patrimônio Separado do CRI 151"

Série"
o patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários 151,' Série,
representados pela CCI 151" Série, o Fundo de Reserva
vinculado à 151" Série e todo e qualquer bens e direitos

I
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que integrem a Conta Centralizadora (de forma
proporcional à cada série) e a Conta do patrimônio

Separado CRI 151";
o'Patrimônio Separado do CRI 152'

Série"
o patrimônio constituído, após a instituição do Regime
Fiduciário, pelos Créditos Imobiliários 152" Série,
representados pela CCI 152, Série, o Fundo de Reserva
vinculado à 152 Série e todo e qualquer bens e direitos
que integrem a Conta Centralizadora (de forma
proporcional à cada série) e a Conta do patrimônio

Separado CRI 152";
"Preço de Integralizacão" R$ 1.000,00 (mil reais);
"Regime Fiduciário" Na forma do artigo 9" da Lei no 9.514197, a Emissora

institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários,
representados pelas CCI e sobre as Garantias, a Conta
Centralizadora e as Contas do Patrimônio Separado, até o
seu pagamento integral, isentando os bens e direitos
integrantes dos Patrimônios Separados de ações ou
execuções de credores da Emissora, de forma que
respondam exclusivamente pelas obrigações inerentes aos
títulos a eles afetados;

Pagamento antecipado do saldo devedor dos CRI, nos
termos da cláusula 6.2 deste Termo;

"Termo" ou "Tgrmo dg

Securitização"
o presente "Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários das 149o, 150n, 15l" e 152" Séries da l'
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliarios da
Habitasec Securitizadora 5.A.", celebrado entre o Agente
Fiduciário e a Securitizadora;

"Titulares dos CRI" os titulares dos CRI;
"Valor da Integralizacão das

Debêntures"
valor de emissão das Debêntures, no montante de R$
47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais);

"Valor Nominal Unitário" o valor unitário dos CRI, correspondente à R$ 1.000,00
(mil reais), naDatade Emissão dos CRI.

"Valor Total da Emissão" O valor total da emissão de R$ 47.000.000,00 (quarenta e

sete milhões de reais), naData de Emissão dos CRI, sendo
que R$ 11.750.000,00 (onze milhões e setecentos mil
reais) correspondem ao CRI 149" Série, R$ 11.750.000,00
(onze milhões e setecentos mil reais)correspondem ao

Czu 150" Série, R$ 11.750.000,00 (onze milhões e

setecentos mil reais) correspondem ao CRI 151. Série e
R$ 11.750.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais)
comespondem ao CRI 152" Série;

I

Os termos em maiúsculas nessa escritura que, eventualmente, não se encontrem definidos acima ou
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nesse Termo de Securitizaçáo têm o significado dado a eles nos Documentos da Operação.

Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente
indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia útil, haverá
prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade e/ou acréscimo aos
valores a serem pagos.

CLÁUSULA SEGUNDA. oBJETo E CRÉDIToS IMoBILIÁRIoS

2.1. Vinculacão dos Créditos Imobiliários. A Securitizadora realiza neste ato e pelo presente
Termo de Securitização, em carâter irrevogável e irretratável, a vinculação dos Créditos
Imobiliários, representados pelas CCI149 Série, CCI 150u Série, CCI 151" Série e CCI152 Série,
exclusivamente aos CRI I49 Série, CCI 150^ Série, CCI 151" Série e CCI 152 Série,
respectivamente, conforme as características descritas na Cláusula Terceira abaixo.

2.2. Valor dos Créditos Imobiliários. Na Data de Emissão dos CRI, os Créditos Imobiliários,
representados pelas CCIs, decorrentes das Debêntures, ora vinculados aos CR[, possuem valor
nominal de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o Valor Total da Emissão de R$ 47.000.000,00
(quarenta e sete milhões de reais).

2.3. Representacão por CCL Os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo de
Securitização encontram-se representados pelas CCIs emitidas pela Securitizadora, com garantia
real e fidejussória, sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931/04.

2.3.1. Registro e Custódia. A Escritura de Emissão da CCI encontra-se devidamente custodiada
junto à Instituição Custodiante, nos termos do artigo 18, parërgrafo 4o, da Lei no 10.931/04.

2.3.2. Regime Fiduciário. O Regime Fiduciário, instituído pela Securitizadora por meio deste
Termo de Securitização, será registrado junto à Instituição Custodiante, nos termos d,o artigo 23,
parágrafo único, da Lei n" 10.93 1104, por meio da declaração que constitui o Anexo III deste Termo
de Securitização.

2.4. Demais Características dos Créditos Imobiliários. As demais características dos Créditos
Imobiliários e das CCIs que os representa constam do Anexo I deste Termo de Securitizaçáo, na
forma do artigo 19 da Lei n" 10.931104 e do item 2 do anexo III da Instrução CVM n" 414.

2,5. Aquisicão dos Créditos Imobiliários. Os Créditos Imobiliários foram adquiridos por meio da
integralização das Debêntures pela Securitizadora. As liberações do Valor da Emissão das
Debêntures, descontado do valor das despesas da Emissão, detalhado no Anexo III da Escritura de
Emissão de Debêntures, serão realizadas na proporção dos recursos recebidos pela Securitizad,oru
em decorrência das integralizações dos CRI, devendo ser realizadas no prazo máximo de 2 (dois)
Dias Úteis contados do atendimento das Condições Precedentes, previstas na Cláusula3.6.2.2 e
3.6.2.3 da Escritura de Emissão de Debêntures, respectivamente.

,l
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CLÁUSULA TERCEIRA. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃo E DoS CRI

A Emissão e a Oferta encontram-se autorizadas pela Emissora, nos termos de seu Estatuto3.1

Social.

3.2 Características dos CRI: Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro será constituído
pelos Créditos Imobiliários, possuem as seguintes características:

a) Emissão: lu emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Habitasec Securitizadora
S.A.;

b) Série: 149u, I50u, l5lu e 152u séries;

c) Quantidade de CRI: 47.000 (quarenta e sete mil), sendo 11.750 (onze mil, setecentos e

cinquenta) paraa 149" Série, 11.750 (onze mil, setecentos e cinquenta) paraa 150u Série, 11J50
(onze mil, setecentos e cinquenta) para a 151" Série e 1 1.750 (onze mil, setecentos e cinquenta)para
a I52u Série;

d) Valor Total da Emissão: R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), na Data de
Emissão dos CRI, sendo que R$ 1 1.750.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais) correspondem
ao CRI 149u Série, R$ 11.750.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais)correspondem ao CRI
150u Série, R$ 1 1.750.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais) correspondem ao CRI 151^ Série
e R$ 1 1.750.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais) correspondem ao CRI 152" Série;

e) Valor Nominal Unitário: Os CRI terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na
Data da Emissão;

Ð Local de Emissão: São Paulo - SP;

g) Prazo e Data de Vencimento dos CRI:5.105 (cinco mil cento e cinco) dias, vencendo-se,
portanto, em2I de julho de2033;

h) Data de Emissão dos CRI: 30 de julho de2019;

i) Atualizacão Monetária: IPCA;

j) Juros Remuneratórios:6,50%o (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base
360 (trezentos e sessenta) dias corridos;

k) Periodicidade de Paeamento de Amortização e Juros Remuneratórios: De acordo com a tabela
constante do Anexo II deste Termo de Securitização;
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l) Regime Fiduciário: Sim;

m) Garantias dos CRI: Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária 1, Alienação
Fiduciária 2, Alienação Fiduciária 3, Cessão Fiduciária l, Cessão Fiduciária 2,Fiançae os Fundos
de Reserva;

n) : Os CRI serão
depositados para distribuição primária e negociação secundária e custódia eletrônica na 83, sendo a
distribuição primária realizadacom a intermediação do Coordenador Líder, instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 2o da Instrução CVM no 476,
em regime de melhores esforços;

o) Curva de Amortizacão: De acordo com a tabela o cronograma de pagamentos dos CRI,
constante do Anexo I a este Termo de Securitização, sendo o primeiro pagamento em2l de agosto
de 2019; e

p) Coobrigacão da Emissora: não há.

3.3 Destinacão dos Recursos: O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores
Profissionais será utilizado, em sua integralidade, pela Emissora para o pagamento do Valor da
Inte gr alização das D eb ênture s.

3.3.1 Os recursos obtidos pela Devedora com a emissão das Debêntures serão destinados pela
Devedora para a aquisição de fração ideal equivalente a 49,50o/o (quarenta e nove inteiros e
cinquenta centésimos por cento) do imóvel objeto da matrícula no 112.042 do 18" Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP, conforme descrito no Anexo VII deste Termo de
Securitização ("Imóvel Alvo"), a ser formalizada por meio da Escritura de Compra e Venda.

3.3.2 A Devedora deverá, em até 60 (sessenta) Dias Úteis contados da Data de Emissão das
Debêntures, demonstrar à Debenturista e ao Agente Fiduciário a destinação dos recursos, por meio
de declaração de destinação de recursos, na forma do Anexo IV da Escritura de Emissão de
Debêntures, acompanhada da matrícula n'112.042 do 18" Oficial de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP com o respectivo registro da aquisição do Imóvel Alvo pela Devedora, sob pena de
ensejar a declaração de vencimento antecipado dos Créditos Imobiliários, conforme Cláusula 4.4 d,a

Escritura de Emissão de Debêntures.

CLÁUSULA QUARTA
INTEGRALIZ,AÇÃO

DISTRIBUIÇÃO, PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E

4.1. Os CRI serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução
CVM no 476, sob o regime de colocação de melhores esforços, a ser realizada diretamente pela
Securitizadora, nos termos do artigo 9" da Instrução CVM n" 414, tendo como público-alvo
Investidores Profi ssionais.

/
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4.1.1. Em atendimento aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM no 414, a Securitizadora
declara que atende a regulamentação relacionada (i) ao cadastro de clientes, de conduta e de
pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com
valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; (ii) ao dever de
verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente; (iii) à
identificação, cadastro, registro, operações, comunicação, limites e responsabilidade administrativa
referentes aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Em observância ao
previsto acima, a Securitizadora atesta que observa os procedimentos e obrigações relacionados à
atividade de distribuição de valores mobiliários, dispostos nos Capítulos III, VII e VIII da Instrução
CVM no 505, na Instrução CVM no 539 e na Instrução CVM n" 301.

4.2. A Oferta está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos
do artigo 6o da Instrução CVM no 476.

4.3. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM no 476, os CRI da presente Oferta serão
oferecidos a, no máximo,75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e subscritos ou adquiridos
por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores profissionais.

4.4. O início da Oferta deverá ser informado pela Securitizadora à CVM , no prazo de 05 (cinco)
Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores, nos termos do artigo 7"-A d,a

Instrução CVM no 476, e, nos termos do $1" desse artigo'7"-A, a comunicação de que trata esta
Cláusula deverá ser encaminhada por intermédio da pâgina da CVM na rede mundial de
computadores e conter as informações constantes do Anexo 7-A da Instrução CVM no 476, exceto
se de outra forma vier a ser orientado pela CVM.

4.5. O encerramento da Oferta deverá ser informado pela Securitizadora à CVM, no prazo de 05
(cinco) Dias Úteis, contado do seu encerramento, nos termos do artigo 8o da Instrução CVM no 476.
Caso o prazo máximo de colocação seja prorrogado, a Securitizadora deverá realizar a comunicação
referida no artigo 8o, da Instrução CVM no 476 com os dados então disponíveis, complementando-
os semestralmente até o encerramento, conforme o caso.

4,6. Os CRI serão subscritos por meio da celebração dos Boletins de Subscrição, os quais
indicarão a forma e prazo de integralização. A regular subscrição dos CRI dependerá, ainda, de
assinatura de declaração pelos investidores, para os fins do artigo 7o da Instrução CVM no 476,
contendo declaração expressa atestando, entre outras coisas, que estão cientes de que (i) a Oferta
não foi registrada na CVM e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação
previstas na Instrução CVM no 476.

4,7, Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários
depois de transcorridos 90 (noventa) dias contados da data de subscrição ou aquisição dos CRI por
cada Investidor Profissional e somente poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, na
forma dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM no 476.

J
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4.8. Os CRI somente poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos que a
Securitizadora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM nos termos do caput do artigo 2l
da Lei n'6.385 e da Instrução CVM no 400, nos termos da regulamentação aplicável.

4.9. Observada a Cláusula 4.8,acima, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão
otganizado e não organizado, devendo a Securitizadora cumprir o disposto no artigo 17 da Instrução
CVM no 476.

4.10. O Preço de Integralização de cada um dos CRI será conespondente ao Valor Nominal
Unitário dos CRI da Data de Emissão, acrescido dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados
pro rata die, desde aData da Primeira Integralização até a data de sua efetiva integralização, sendo
admitido ágio ou deságio em razáo das condições de mercado vigentes à época da integrali zação. A
integralização deverá ser feita em moeda corrente nacional.

4.11. A integralização dos CRI será realizada em até 01 (um) Dia Útil contado da devida
comprovação do atendimento das Condições Precedentes previstas na cláusula 3.6.2.2. da Escritura
de Emissão de Debêntures, observados os procedimentos estabelecidos pela B3 ou mediante crédito
na Conta Centr alizador a.

4.12. Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titularidade será comprovada por extrato
emitido pela B3 em nome dos titulares dos CRI, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na
83. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI, o extrato em
nome dos titulares dos CRI emitido pelo escriturador dos CRI, com base nas informações prestadas
pela 83.

4.13. Tendo em vista tratar-se de oferta pública distribuída com esforços restritos, a Oferta não
será registrada junto à CVM, nos termos da Instrução CVM no 476. A Oferta será registradana
ANBIMA, nos termos do artigo 4", parágrafo único, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários
e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários ("Código ANBIMA") e das normas
estabelecidas na diretriz anexa à deliberação no 2, de 06 de outubro de 2014, do Conselho de
Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da ANBIMA, exclusivamente para fins de
informação ao banco de dados da ANBIMA.

CLÁUSULA QUINTA CÁLCULO DA
REMUNERATÓRIOS E DA AMORTIZAÇÃO ^TIJ^LLZAÇÃO 

MONETÁRrA, JUROS

5.1. Atualizacão do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo,
será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, calculado e divulgado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE"), desde a Primeira Data de
Integralização do CRI, ou da última Data de Atualização, conforme o caso, até a data de
Atualização imediatamente subsequente ou Data de Cálculo, conforme o caso ("Atualizacão
Monetária"), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor
Nominal Unitário ou, se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário ("Valor Nominal Unitário

I

DOCS - 11213678v1



Atualizado"), calculado de forma pro rata temporis por Dias Úteis de acordo com a seguinte
fórmula

VNa: VNe x C, onde

VNa : Valor Nominal Unitário attalizado dos CRI, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
amedondamento

VNe : Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento

C : Fator resultante da variação acumulada do IPCA calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento, apurado e aplicado mensalmente, da seguinte forma:

c=lNIu)
\N1k_1/

dcp
dct

Onde

NIk : Número índice do IPCA do segundo mês imediatamente anterior à Data da primeira
Integralização ou à última Data de Atualização. Exemplificadamente, para a primeira Data de
Atualização, isto é,21 de agosto de 2079, o NIk corresponde ao número índice do IpCA referente a
junho de2079, divulgado em julho de2019;

NIk-l : Número índice do IPCA referente ao mês imediatamente anterior ao mês considerado para
o NIk. Como exemplo, para fins da primeira Data de Atualização, isto é,27 de agosto d,e 2019, o
primeiro NIk-l corresponde ao número índice do IPCA referente a maio de 2019, divulgado em
junho de2019;

Como exemplo, para fins da segunda Data de Atualização, isto é,27 d,e setembro de2019, o NIk
corresponde ao número índice do IPCA referente a julho de2019, divulgado em agosto de 2019 e o
NIk-l corresponde ao número índice do IPCA referente a junho d,e2019, divulgado em julho de
2019;

dcp : Número de dias corridos entre a Data da Primeira Integralização ou a última Data de
Atualização, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo dcp um número inteiro.

dct : Número de dias corridos existentes entre a Data de Integralização ou última data de
Atualização e a Data de Ãtualização imediatamente subsequente. Sendo dct um número inteiro.
Para o cálculo da Atualização Monetëxia na primeira Data do Primeiro Pagamento, dut será
considerado como 30.

A Atualização Monetária se dará em bases mensais de acordo com a variação do IPCA, todo dia 21
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de cada mês ("Data de Atualização"), sendo a primeira Data de Afualizaçäo em 27 de agosto de
20t9.

5.1.1. Na hipótese de extinção ou substituição do IPCA, será aplicado automaticamente o seu
substituto legal ("Índice Substituto"). Na falta de Índice Substituto, será convocada Assembleia
Geral dos Titulares do CRI para a definição do novo índice, em comum acordo com a Devedora. Na
hipótese da Devedora e dos Titulares dos CRI não chegarem a um acordo ou não ser obtido quórum
de instalação e/ou de deliberação na Assembleia Geral dos Titulares do CRI, o CRI será resgatado
antecipadamente, sem a incidência de qualquer prêmio de resgate antecipado, em até 10 (dez) Dias
Úteis contados da verif,rcação de ausência de acordo da não obtenção de quórum de instalação e/ou
de deliberação na Assembleia Geral dos Titulares dos CRI.

5.1.2. Caso o IPCA não tenha sido divulgado até aData de Atualização, acima mencionada, a

atualização monetária será calculada utilizando o último índice divulgado.

5.1.2.1. O número índice do IPCA, bem como as projeções de sua variação deverão ser utilizados
considerando-se idêntico número de casas decimais, conforme divulgadas pelo órgão responsável
por seu cálculo/apuração.

5.2. Juros Remuneratórios dos CRI: Os Juros Remuneratórios dos CRI, incidentes sobre o Valor
Nominal Unitário atualizado, conforme aplicável, desde aData da Primeiralntegralização, serão
equivalentes a 6,50Yo (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento), serão pagos mensalmente,
observados os termos e condições deste Termo, e calculados em regime de capitalização composta
de forma pro rata temporis por dias corridos, com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta)
dias, de acordo com a fórmula prevista abaixo:

J : VNa x (Fator de Juros -I), onde

J : Valor unitário dos juros acumulados na data do cálculo. Valor em reais, calculado com 8 (oito)
casas decimais, sem arredondamento;

VNa: Conforme cláusula 5.1 acima.

Fator de Juros : Fator de juros hxos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
parumetrizado conforme definido a seguir.

dcp
dct30

L

100+1
360

onde:
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i : 6,5000 (seis inteiros e cinquenta centésimos);
dcp :conforme acima definido;
dct: conforme acima definido.

5.3. Cálculo da Amortizacão: O cálculo da amortização será realizad,o com base na seguinte
fórmula:

AAi = (VNaxTa¿)

Onde:

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

VNa: conforme definido acima.

Tai: i-ésimataxa de amofüzação, expressa em percentual, com 4 (quatro) casas decimais de acordo
com a tabela constante do Anexo II.

5.4. O atraso no pagamento de qualquer importância devida pela Devedora, inclusive na hipótese
de Vencimento Antecipado, seja referente ao valor principal dos CRI, seja referente aos encargos
previstos, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, implicará nas obrigações da Devedora de pagar à
Securitizadora e, a Securitizadora repassar aos titulares dos CRI:

i) juros de mora à taxa de lo/o (um por cento) ao mês calculado pro rata temporis desde a data de
inadimplemento até a datado efetivo pagamento;

ii) multa não compensatória de 2o/o (dois por cento) incidente sobre o montante do débito apurado,
incluídos os encargos acima; e

iii) na hipótese de a Securitizadora vir a ser compelido a recoffer a meios administrativos e/ou
judiciais para receber o seu crédito, honorários advocatícios e despesas de cobrança, inclusive
custas, e as demais despesas, taxas, encargos e tributos decorrentes dos procedimentos para
recebimento do crédito cumprimento e execução das obrigações assumidas na presente Operação.

CLÁUSULA SEXTA
ANTECIPADO DOS CRI

AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RE,SGATE

6.1. A Securitizadora deverá promover a amortização extraordinâria compulsória parcial ou o
resgate antecipado obrigatório da totalidade dos CR[, sempre que houver amofüzaçáo extraordinária
ou o resgate integral dos Créditos Imobiliários.

6.1.1. Conforme previsto nos respectivos Contratos de Cessão Fiduciária, nos primeiros l2 (doze)
meses a contar da Data de Emissão das Debêntures, 1000á (cem por cento) dos recursos decorrent"t /
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da arrecadação dos direitos creditórios, objeto dos Contratos de Cessão Fiduciária, que sobejarem
na Conta Centralizadora, após o pagamento integral das PMTs, conforme definido abaixo,
relacionadas às quatro séries dos CRI, serão destinados à constituição dos Fundos de Reserva.

6.1.2. Na hipótese do Valor Mínimo dos Fundos de Reserva (conforme definido na Escritura de
Emissão de Debêntures) ser atingido, antes do término do período de 12 (doze) meses a contar do
mês de setembro de20Ig,apartir dadata em que for verificado o atendimento do Valor Mínimo
dos Fundos de Reserva e até o final do prazo acima referido, caso o Índice de Cobertura seja igual
ou superior ao Índice Máximo de Cobertura (conforme definidos nos Contratos de Cessão
Fiduciária) a totalidade dos valores que sobejarem as PMTs e, eventual recomposição dos Fundos
de Reserva, serão liberados à Devedora elou aos Garantidores, conforme o caso, desde que a

Devedora e os Garantidores estejam adimplentes com todas as suas obrigações assumidas na
Escritura de Emissão de Debêntures nos demais Documentos da operação.

6.1.3. Após a constituição dos Fundos de Reserva, caso seja verificado na Data de Apuração que o
Índice de Cobertura seja inferior a 1,15 ("Índice Mínimo de Cobertura"), utilizando a média móvel
do Índice de Cobertura dos últimos 03 (três) meses, a Devedora e os Garantidores ficarão obrigados
arealizar aamofüzação antecipada das Debêntures, em montante equivalente aI00o/o do excedente
dos direitos creditórios cedidos totais, após a obrigação de pagamento de juros e principal dos CRI,
recomposição dos Fundos de Reserva e o pagamento das despesas da operação.

6.1.3.1. Caso seja verificado naData de Apuração que o Índice de Cobertura,utilizando a média
móvel do Índice de Cobertura dos últimos 03 (três) meses, seja igual ou superior ao Índice Mínimo
de Cobertura e inferior a 1,35, a Devedora e os Garantidores ficarão obrigados a realizar a
amor1:ização antecipada das Debêntures, em montante equivalente a 50%o do excedente dos direitos
creditórios cedidos totais, após a obrigação de pagamento de juros e principal dos CRI,
recomposição dos Fundos de Reserva e o pagamento das despesas da operação.

6.2. A Devedora poderá, após 12 (doze) meses
contados da Data de Emissão das Debêntures, realizar o resgate ou a amortização parcial das
Debêntures, desde que observadas as condições estabelecidas na Escritura de Emissão de
Debêntures.

6.3. Ainda, de acordo com os Documentos da Operação, são hipóteses de resgate integral do
saldo devedor dos Créditos Imobiliários, as hipóteses de Vencimento Antecipado, previstas na
Cláusula 4.1 da Escritura de Debêntures, que acarretarão, se decretado o vencimento antecipado das
Debêntures, o resgate antecipado dos CRI, conforme deliberado em Assembleia Geral dos Titulares
de CRI.

6.4. A amorTização extraordinária dos CRI será efetuada sempre proporcionalmente ao Valor
Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios, permanecendo inalterado o prazo d,e

vigência dos CRI.

J
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6.5. Em caso de amortização extraordinária dos CRI, a Securitizadora elaborará e disponibilizarít
ao Agente Fiduciário e à B3 nova tabela de amortização dos CRI, recalculando, se necessário, os
percentuais de amortização das parcelas futuras, em conformidade com as alterações que tiverem
sido promovidas no cronograma de amortização dos Créditos Imobiliários utilizados como lastro da
Operação, sem a necessidade de aprovação pela Assembleia Geral dos Titulares de CRI.

6.6. A Emissora comunicarâ aB3 com até 03 (três) Dias Úteis de antecedência acerca do evento
de amortização extraordinária e resgate antecipado.

6.7. Não será admitida amofüzação extraordinâria antecipada, total ou parcial, em períodos de
congelamento de preços ou anomalia econômica, ou quando for iminente o aumento extraordinário
da correção das prestações em decorrência de fato previsível. A presente vedação não se aplica às
hipóte s e s de amortização extraordinári a obri gatória.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DECLAR,{ÇOES E OBRIGAÇOES DA SECURITIZADORA

7.1. A Securitizadora neste ato declara que:

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade
por ações com registro de companhia abefta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração deste
Termo de Securitização, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas,
tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo de Securiti zaçáo têm poderes estatutários
e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,
tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários e das CCIs que os representa;

(e) não é de seu conhecimento a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o seu
direito de celebrar este Termo de Securitização;

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

(g) não há qualquer ligação entre a Securitizadora e o Agente Fiduci¿írio que impeça o Agente
Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

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

I
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(i) os Créditos Imobiliários e, por conseguinte, as CCIs não serão em qualquer hipótese objeto
de negociação ou transferência.

7.2. A Securitizadora se obriga a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da
própria Securitizadora, observados os termos da sua Política de Ato e Fato Relevante.

7,3, A Securitizadora declara, quanto aos Créditos Imobiliários, sob as penas da lei, que

(a) com base nas declarações prestadas pela Devedora, verificou a existência, exigibilidade,
certeza, conteúdo, exatidão, veracidade, legalidade, legitimidade, validade, ausência de vícios e
correta formalização dos Créditos Imobiliários, declarando que os mesmos se encontram
perfeitamente constituídos e na estrita e hel forma e substância descritos pela Securitizadora neste
Termo de Securitização;

(b) com base nas declarações prestadas pela Devedora e pelos Garantidores na Escritura de
Emissão de Debêntutes, não tem conhecimento da existência de débitos, processos administrativos
ou judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, em qualquer tribunal, que afetem ou possam
vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, esta Emissão;

(c) com base nas declarações prestadas pela Devedora e pelos Garantidores na Escritura de
Emissão de Debêntures e no Contrato de Alienação Fiduciâria I, não tem conhecimento da
existência de i) restrições urbanísticas, ambientais, sanitárias, de acesso ou segurança ou ii)
existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por Autoridade
Governamental, que possam vir a afetar o Imóvel Alvo;

(d) os Documentos da Operação representam relações contratuais regularmente constituídas,
válidas e eficazes, sendo absolutamente verdadeiros todos os termos e valores indicados no presente
Termo de Securitização e seus anexos;

(e) a Securitizadora não oferece direito de regresso contra seu patrimônio comum, bem como
não há qualquer tipo de coobrigação por parte da Securitizadora quanto às obrigações da Devedora
e dos Patrimônios Separados; e

(Ð com base no parecer legal elaborado pelo assessor legal, verificou e atestou a legalidade e
ausência de vícios da presente operação de securitização, além da veracidade, consistência, correção
e suficiência das informações prestadas neste Termo de Securitização.

7,4, A Securitizadora se obriga ainda a elaborar um relatório mensal, tendo como data base o
último dia útil de cada mês, e enviá-lo ao Agente Fiduciário ate o 25" (vigésimo quinto) dia do mês
subsequente, a paftir daData de Emissão, ratificando a vinculação dos Créditos Imobiliários (e, por
conseguinte, das CCIs) aos CRI.

7.4.1, O referido relatório mensal deverá incluir:
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(i) Data base de emissão do relatório;

(ii) Informações Gerais da Emissão:

Securitizadora;

Emissão e Série dos CRI;
Data de Emissão e Vencimento;
Valor Nominal Unitário dos CRI na Data de Emissão (R$); e
Juros Remuneratórios dos CRI.

(iii) Saldo devedor dos CRI:

a.1)

a.2)

a.3)

a.4)

a.5)

b.1)

b.2)

b.3)

Principal;

Juros Remuneratórios; e

Valor total.

(iv) Lastro e Garantias dos CRI:

c.1) Saldo devedor total dos Créditos Imobiliários; e

a.2) O Valor Mínimo dos Fundos de Reserva e o Índice de Cobertura, na forma prevista na
Escritura de Emissão de Debêntures e nos Contratos de Cessão Fiduciária, respectivamente).

7.5. A Securitizadora se obriga a fornecer aos titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo
de 10 (dez) Dias úeis contado do recebimento do pedido respectivo, todas as últimas informações
disponíveis relativas aos Créditos Imobiliários que venham a ser solicitadas.

7.6. A destituição ou renúncia do Agente Fiduciário e de terceiros contratados com o fim
específico e único de resguardar os interesses dos titulares dos CRI e zelar pela arrecadação dos
Créditos Imobiliários será realizada nos termos (i) do presente Termo de Securitização, em relação
à contratação do Agente Fiduciário, e (ii) dos respectivos contratos de prestação de serviços, quanto
aos demais prestadores de serviços. A nomeação do novo prestador ftcarâcondicionada à aprovação
prévia dos titulares dos CRI, observados os quóruns previstos na C1áusul a Treze desse Termo de
Securitização, exceto na hipótese de destituição ou renúncia de prestadores de serviços contratados
pela Securitizadora para a realização de serviços internos, cotidianos e inerentes às atividades da
Securitizadora, desde que tais substituições não impliquem em alteração ou majoração dos custos
vinculados à Operação.

7.7. A Securitizadota se obriga desde já a informar e enviar todos os dados financeiros, o
organograma e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução
CVM no 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser
devidamente encaminhados pela Securitizadora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do
prazo para disponibilização do relatório anual. O referido organograma do grupo societário da
Securitizadora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum, coligadas, e
integrantes de bloco de controle, no encemamento de cada exercício social. Os referidos

J
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documentos deverão ser acompanhados de declaração emitida pelo(s) representante(s) legal(is) da
Emissora, atestando que (a) que permanecem válidas as disposições contidas no Termo de
Securitização e (b) acerca da não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e
inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI e o Agente
Fiduciário.

7.8. A Securitizadora se compromete a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso tenha
conhecimento de que quaisquer das declarações prestadas no presente Termo de Securitizaçáo
tenham se tornado total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

7,9. A Securitizadora será responsável pela guarda de 01 (uma) uma via original dos
Documentos da Operação

7.10. A ocorrência de quaisquer hipóteses de Vencimento Antecipado deverá ser comunicada pela
Securitizadora ao Agente Fiduciário, em até 01 (um) Dia Útil da datade seu conhecimento.

7.ll As declarações exigidas pela Securitizadora e Agente Fiduciário nos termos da
regulamentação aplicéwel, constam no Anexo IV deste Termo, os quais são partes integrantes e
inseparáveis do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIAS

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

8.2. Regime Fiduciário. A Securitizadora institui, neste Termo de Securitização, o regime
fiduciário, com a constituição dos respectivos Patrimônios Separados, destinado exclusivamente à
liquidação dos CRI a que estiverem afetados. Integram os referidos Patrimônios Separados (i) os
Créditos Imobiliários originados das Debêntures e representados pelas CCIs, incluindo seus
acessórios; (ii) as Contas do Patrimônio Separado e a Conta Centralizad,ora, (iii) a Alienação
Fiduciária 1; (iv) a Cessão Fiduciária 1; (v) a Alienação Fiduciária de Ações; (vi) os Fundo de
Reserva, bem como (vii) todas as demais garantias que venham a ser constituídas no âmbito da
presente Operação.

8.3 Fundos de Reserva. Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, a Devedora
constituirá 04 (quatro) Fundos de Reserva, cada qual vinculado a uma série dos CRI, no valor de
7,5o/o (um inteiro e cinco décimos por cento) do saldo devedor da respectiva série. Os Fundos de
Reserva serão constituídos, ao longo dos primeiros 12 (doze) meses contados do mês de setembro
de 2019, com os recursos recebidos a título da Cessão Fiduciária que sobejarem na Conta
Centralizadora, após o pagamento integral da parcela de amofüzação e juros progr amada dos CRI,
acrescida de custos e despesas recorrentes da Operação ("BMI" e "Fundos de Reserva,',
respectivamente).

Fianca. Adicionalmente, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, os Fiadores se

I
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comprometeram, em caráter irrevogável e irretratável, na qualidade de fiadores e principais
pagadores da Devedora, a garantir solidariamente o pagamento integral das Obrigações Garantidas.
Os Fiadores, nos termos do artigo 828, I e II, do Código Civil Brasileiro, renunciam, desde já, aos
beneficios de ordem, direitos e faculdades de desoneração previstos nos artigos 333, paragrafo
único, 364,366,821,821,829,834,835, 837, incisos II e III do 838 e 839 do Código Civil
Brasileiro, incisos I e II do artigo 130 e artigo 794 do Código de Processo Civil ("Fiança").

8.5. Cessão Fiduciária. Por meio do Contrato de Cessão Fiduciária l, Jorge's e a Nancy
constituíram, em favor da Securitizadora, a cessão fiduciária de (a) I3%o (treze por cento) do
resultado líquido do Condomínio civil do Raposo shopping ("Condomínio" e "sheppitg3apqÐ",
respectivamente), atualmente administrado pela Ancar, de titularidade da Jorge's, correspondente
ao total das receitas efetivamente recebidas com a exploração do Shopping Raposo, abatidas as

despesas gerais de administração do Condomínio, inclusive do Shopping Raposo, conforme
especificadas na Escritura Pública de Convenção de Condomínio do Raposo Shopping, celebrada
em 03 de abril de 2007 ("Convenção de Condomínio") e (b) 15Yo (quinze por cento) do resultado
líquido do Condomínio, de titularidade da Nancy, correspondente ao total das receitas efetivamente
recebidas com a exploração do Shopping Raposo, abatidas as despesas gerais de administração do
Condomínio, inclusive do Shopping Raposo, conforme especificadas na Escritura Pública de
Convenção de Condomínio ("Contrato de Cessão Fiduciária 1").

8.6. Alienacão Fiduciária Fracão Ideal. Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas,
por meio do Contrato de Alienação Fiduciâria l, a Jorge's, constituiu em favor da Securitizadora a

alienação fiduciária da fração ideal equivalente a l3Yo (treze por cento) do Imóvel Raposo.

8.7. Alienacão Fiduciária de Acões. Em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, por
meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os Fiduciantes, constituíram em favor da
Securitizadora a alienação fîduciâria de I00% (cem por cento) das ações de emissão da Devedora

8.8. Promessa de Cessão Fiduciária/Alienacão Fiduciária. Adicionalmente, em garantia do
pagamento das Obrigações Garantidas, tendo em vista que o Imóvel Alvo será adquirido pela
Devedora com os recursos decorrentes da emissão de Debêntures e, portanto, o Imóvel Alvo e os
respectivos direitos creditórios passarão a ser de propriedade da Devedora, a Devedora, se
comprometeu a constituir a cessão fiduciária e a alienação fiduciária, indicadas nas alíneas (i) e (ii)
a seguir, em garantia das Obrigações Garantidas, após a formalizaçã,o da Escritura de Compra e

Venda:

(i) cessão fiduciária de 49,50%o (quarenta e nova inteiros e cinquenta centésimos por cento), sob
condição suspensiva, do resultado líquido do Condomínio, de titularidade da Devedora,
correspondente ao total das receitas efetivamente recebidas com a exploração do Shopping Raposo,
abatidas as despesas gerais de administração do Condomínio, inclusive do Shopping Raposo,
conforme especificadas na Convenção de Condomínio ("Cessão Fiduciária 2", respectivamente); e

{
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(ii) alienação fiduciária a fração ideal equivalente a 49,50%o (quarenta e nova inteiros e cinquenta
centésimos por cento) do Imóvel Raposo, de titularidade da Devedora ,r)

8.9. Alienacão Fiduciária. Por fim, em garantia do pagamento das Obrigações Garantidas, a
Nancy se obrigou a constituir, em favor da Securitizad ota) a alienação fiduciária da fração ideal
equivalente a15,00o/o (quinze por cento) do Imóvel Raposo ("Alienacão Fiduciária 3"), assim que
verificada a liquidação integral da nota promissória emitida pela Emissora em favor da Brookfield,
no valor de R$ 16.212.966,48 (dezesseis milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e
sessenta e seis reais e quarenta oito centavos), com vencimento em 2I de junho de 2020 (,,Nota
Promissória"), nos termos previstos na Escritura de Compra e Venda, e a consequente baixa da
alienação fiduciária sobre referido bem.

8.10. Compartilhamento das Garantias. As Garantias, acima mencionadas, com exceção dos
Fundos de Reserva, são e serão outorgadas, de forma compartilhada e proporcional ao saldo
devedor de cada Série, em benefício das 04 (quatro) séries dos CRI, sendo certo que não haverá
qualquer tipo de privilégio ou preferência que beneficie os titulares dos CRI de cada série, devendo
as referidas obrigações serem cumpridas de formap ari passu.

CLAUSULA NONA _ ORDEM DE PAGAMENTOS

9,1. Os pagamentos mensais das obrigações dos Patrimônios Separados deverão obedecer à
cascata de pagamentos abaixo, de forma que cada item somente seja pago caso haja recursos
disponíveis dos Patrimônios Separados após o cumprimento do item anterior (.,Ordem de
Pagamentos"):

(a) Pagamento das despesas dos Patrimônios Separados, conforme o disposto na Cláusula Décima
Quarta abaixo e nos demais Documentos da Operação;

(b) Pagamento dos Juros Remuneratórios referentes aos CRI;

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

(d) Amortização Extraordinária, se houver

9.2. Caso a Securitizadora verifique em 03 (três) Dias Úteis antes da Data de Pagamento das
Debêntures comespondente (ou à data de pagamento de outra Obrigação Garantida) a inexistência
de recursos suficientes para o pagamento da obrigação, a Securitizadora deverá comunicar a
Devedora e/ou os Fiadores no mesmo dia da verificação de tal evento de insuficiência de recursos,
por qualquer meio escrito e com aviso de recebimento, incluind o carta ou e-mail, para que a
Devedora e/ou os Fiadores disponibilizem os recursos faltantes na Conta Centralizadora, no prazo
de até 02 (dois) Dias Úteis, contados a partir do recebimento da referida notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA _ REGIME FIDUCIÁRIo E PATRIMoNTos SEPARADoS
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10.1. Na forma do artigo 9o da Lei no 9.514, a Securitizadora institui Regime Fiduciário sobre os
Créditos Imobiliários (e todos os seus acessórios, inclusive suas garantias) vinculados ao presente
Termo de Securitização, constituindo referidos Créditos Imobiliários, representados pelas CCIs, o
lastro necessário e exclusivo paraa emissão dos CRI.

10.1.1. O Regime Fiduciiírio, instituído pela Securitizadora por meio deste Termo de Securitização,
será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parâgrafo único, da Lei
n' 10.931/04, conforme consta da minuta do Anexo III do presente instrumento.

10,2. Os Créditos Imobiliários e todos os seus acessórios e as CCIs que os representa, inclusive
suas garantias, sob Regime Fiduciário, vinculados ao presente Termo de Securitização
permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Securitizadon até que se complete
a amofüzação final dos CRI.

10.3. Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514, os Créditos Imobiliários, a Conta Centralizadora, as
Contas do patrimônio Separado, as CCIs e as Garantias estão isentos de qualquer ação ou execução
pelos credores da Securitizadora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por
quaisquer dos credores da Secuútizadora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas
obrigações inerentes aos CRI.

10.4. A Securitizadora administrará os Patrimônios Separados, promovendo as diligências
necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamentos das
parcelas de amortização do principal, juros remuneratórios e demais encargos acessórios.

10.5. A Securitizadora não será responsabilizada por eventual insuficiência dos Patrimônios
Separados e somente responderá, com seu patrimônio, por prejuízos ou por insuf,rciência dos
Patrimônios Separados em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou
regulamentar; por comprovada negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da
finalidade do mesmo, conforme previsto no artigo 12,parâgrafo único da Lei n" 9.514.

10.6. Na hipótese de insuficiência dos bens dos Patrimônios Separados, a Securitizadora, deverá
convocar Assembleia dos Titulares dos CRI para deliberar sobre as normas de administração ou
liquidação dos Patrimônios Separados.

10.7. Nas hipóteses descrita nas Cláusula I2.I abaixo, a Assembleia dos Titulares dos CRI estará
legitimada a adotar qualquer medida pertinente à administração ou liquidação dos Patrimônios
Separados, inclusive a transferência dos bens e direitos dele integrantes para outra companhia
Securitizadora de créditos imobiliários, a forma de liquidação do patrimônio e a nomeação do
liquidante.

10.8. Todos os recursos geridos pela Securitizadora em razão da emissão dos CRI serão mantidos
nas Contas dos Patrimônios Separados.

10.8.1. Os recursos mantidos nas Contas dos Patrimônios Separados, que integram os Patrimônios
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Separados, serão aplicados pela Securitizadota, na qualidade de administradora das Contas dos
Patrimônios S eparado s, nos Investimentos Permitidos.

10.8.2. A Securitizadora, e/ou seus respectivos diretores, empregados ou agentes não terão qualquer
responsabilidade com relação a quaisquer prejuízos, reinvindicações, demandas, danos, tributos ou
despesas, resultantes do investimento, reinvestimento ou liquidação dos investimentos acima
mencionados, inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por quaisquer demoras no
investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros
cessantes inerentes a essas demoras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ AGENTE FIDUCIÁRIo

11.1. A Securitizadora nomeia e constitui o Agente Fiduciário, para desempenhar esta função na
Emissão. O Agente Fiduciário neste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e do presente
Termo de Securitização, representar perante a Securitizadora, os interesses da comunhão dos
Titulares de CRI.

11.2. O Agente Fiduciário declara que:

a) aceita a função paraa qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições
previstas na legislação específica e neste Termo de Securiti zação;

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

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

d) a celebração deste Termo de Securitizaçáo e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

e) não tem qualquer impedimento legal, para o exercício da função que lhe é atribuída,
conforme o $ 3" do artigo 66 daLei 6.404176 e Seção II do Capítulo II da Instrução CVM no 583,
conforme consta no Anexo VI deste Termo de Securitização;

não se encontra em nenhuma situação de conflito de interesses;

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

i) na presente data atua como Agente Fiduciário nas emissões de títulos ou valores mobiliários
da Emissora descritas no Anexo V deste Termo de Securitização.

11.3. O Agente Fiduciario exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo de
Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funçõe s até a Data de Vencimento dos CRI

Ð

s)
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ou até sua efetiva substituição, ou ainda, enquanto estiver exercendo atividades inerentes a sua
função em relação à Emissão, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos
meses de atuação do Agente Fiduciário.

11.4. São obrigações do Agente Fiduciário:

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

b) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, empregando no exercício da função o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios bens;

c) renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra
modalidade de inaptidão ercalizar a imediata convocação da assembleiapara deliberar sobre sua
substituição;

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

e) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às garantias e
a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitizaçáo, diligenciando no
sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

Ð diligenciar junto à Securitizadora paÍa que este Termo de Securitização, e seus aditamentos,
sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da Securitizadora, as
medidas eventualmente previstas em lei;

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

h) acompanhar a atuação da Securitizadora na administração do patrimônio separado por meio
das informações divulgadas pela companhia sobre o assunto'

i) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das
condições dos CRI;

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

k) examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião a
respeito do assunto de forma justificada;

l) intimar, conforme o caso, a Devedora e os Garantidores a reforçarem as garantias dadas, na
hipótese de sua deterioração ou depreciação;

{
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m) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, das Varas
do Trabalho, Procuradoria da FazendaPública, da localidade onde se situe o bem dado em garantia
ou o domicílio ou a sede da Emissora, da Devedora ou dos Garantidores, conforme o caso;

n) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Securitizadora ou dos Patrimônios
Separados;

o) convocar, quando necessário, a Assembleia dos Titulares dos CRI, na forma prevista neste
Termo de Securitização;

p) comparecer à Assembleia dos Titulares dos CRI a fim de prestar as informações que lhe forem
solicitadas;

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

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

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

11.4.1. Anualmente, em até 4 (quatro) meses após o fim do exercício social, o Agente Fiduciário
deve divulgar em sua página na rede mundial de computadores, relatório anual descrevendo, os
fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos aos CRI, contendo informações sobre:

a) cumprimento pela Securitizadora das suas obrigações de prestação de informações
periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

b) alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os Titulares
dos CRI;

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

d) quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em Circulação e saldo cancelado no
período;

,l
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e) resgate, amofüzação, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no
período;

Ð constituição e aplicações de fundo de reserva ou fundo de amortização ou de outros tipos
fundos, quando houver;

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

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

i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Securitizadora, Devedora ou os Fiadores
neste Termo de Securitização;

j) manutenção da suf,rciência e exequibilidade das garantias;

k) existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela
Securitizadora por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da
Emissora em que tenha atuado no mesmo exercício como Agente Fiduciário, indicando a
denominação da companhia, o valor da emissão e quantidade de valores mobiliários emitidos,
espécie e garantias envolvidas , ptazo de vencimento e taxa de juros, inadimplemento no período;

l) declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que o impeça de
continuar a exercer a função de Agente Fiduciário.

11.5. Pelo exercício de suas atribuições na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, o Agente
Fiduciário receberá a seguinte remuneração ("Remuneração do Agente Fiduciário"):

(i) parcelas anuais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) cada, devida durante o período de vigência
dos CRI e mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo
atividades inerentes a sua função em relação à Emissão, sendo a primeira parcela devida até o 5o
(quinto) Oia Útil a contar daDatada Primeira Integralização, e as demais na mesma data dos anos
subsequentes, até o resgate total dos CRI. A primeira parcela de honorários será devida ainda que a
Emissão não seja integralizada, a título de estruturação e implantação;

11.5.1 Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que
o Agente Fiduciário venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos titulares
dos CRI deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores e,
posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Devedora. Tais despesas incluem os
gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas
judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante dos Investidores. As
eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais
serão igualmente suportadas pelos titulares dos CRI, bem como a remuneração e as despesas
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reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Devedora permanecer em inadimplência com
relação ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente
Fiduciário solicitar garantia dos titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbência.

11.5.2 A Remuneração do Agente Fiduciário será devida mesmo após a Data de Vencimento dos
CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em relação
à Emissão.

11.5.3 A Remuneração do Agente Fiduciário não inclui as despesas que sejam consideradas
necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente:
publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos
CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, entre outros), notificações, extração de
certidões, fotocópias, digitalizações, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de
seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, contatos telefônicos
e/ou conference call, assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias
em geral e relacionadas ao termo de quitação do regime fiduciário e acompanhamento das garantias,
necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio
Separado, observando-se que a Securitizadora será, sempre que possível, comunicada sobre tais
despesas, previamente e por escrito.

11.5.4. A Remuneração do Agente Fiduciário será acrescida dos seguintes impostos: ISS (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social),
COFINS (Contribuiçáo parc o Financimento da Seguridade Social) IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte), CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e quaisquer outros impostos que
venham a incidir sobre a Remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas respectivas
datas de cada pagamento.

11.5.5. O pagamento das despesas acima referidas serâ realizado mediante pagamento das
respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes
pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que
possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Securitizadora na qualidade de
administradora do Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

11.5.6. As remunerações referidas nas cláusulas acima serão atualizadas pela variação positiva
acumulada do IGP-M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na
impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro
pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário.

11.5.7, No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas nas cláusulas
acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do
débito, bem como a juros moratórios de 1o/o (um por cento) ao mês, calculado pro rata temporis,
desde a data da mora até a data de seu efetivo pagamento, ficando o valor do débito em atraso
sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo
pagamento, calculado pro rata die, se necessário.

J
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11.6. A Devedora ou Securitizadora, conforme o caso, ressarcirá, às expensas dos patrimônios
Separados' o Agente Fiduciário de todas as despesas, tais como, publicidade, publicações, envio de
documentos, transportes, alimentação, viagens e estadias, desde que tenha, comprovadamente,
incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI ou para realizar seus créditos.
O ressarcimento a que se refere esta Cláusula será efetuado em até 10 (dez) Dias Úteis após a
entrega à Securitizadora de cópia dos documentos comprobatórios das despesas efetivamente
incorridas.

11.7, O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento temporário,
renúncia, intervenção, liquidação extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância, no
pîazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos, mediante a deliberação
da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, para que seja eleito o novo Agente Fiduciário.

ll.7.l. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído

(a) pelo voto de 213 dos Titulares dos CRI; ou

(b) por deliberação em Assembleia dos Titulares dos CRI, na hipótese de descumprimento de
quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitização, caso tenha sido previamente
notificado e não tenha sanado noprazo devido.

11.7.2. A assembleia destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser convocada pelo Agente
Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada por titulares dos valores mobiliários
que representem r0o/o (dez por cento), no mínimo, dos cRI em circulação.

11.9. O agente fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, atribuições e
responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

11.10. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de aditamento
ao presente Termo de Securitização.

11.10.1. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete)
Dias Úteis, contados do registro do aditamento deste Termo de Securit ização na Instituição
Custodiante.

11.11. O substituto do Agente Fiduciário receberá uma remuneração pelo desempenho dos deveres
e atribuições que lhe competem, nos termos da lei, que não poderá ser superior à remuneração do
Agente Fiduciário conforme estabelecida nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDAÇÃo Do PATRIvTÔmo SEPARADo

12.1. A ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo ensejará a assunção imediata e transitória
da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário:

J
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(i) pedido por parte da Emissora de recuperação judicial, extrajudicial a qualquer credor ou
classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do
referido plano;

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido
através do depósito previsto no parâgrafo único do artigo 98 da Lei no 11.101/05 pela Emissora,
conforme o caso, no prazo legal;

(iii) decretação de falência da Emissora ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(iv) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias
previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá
ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 10 (dez) Dias úteis, contados
do inadimplemento; ou

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias previstas
neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorïer desde
que tal inadimplemento ou mora perdure por mais de 5 (cinco) Dias Úteis, contados do
inadimplemento.

l2.l.l. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicada,
ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia Útil, contados da data em que tomar
conhecimento do respectivo evento.

l2.l,z.Em até 30 (trinta) dias a contar do início da administração pelo Agente Fiduciário dos
Patrimônios Separados, o Agente Fiduciário deverá convocar uma Assembleia dos Titulares dos
CRI

12.2. A Assembleia dos Titulares dos CRI referida no item anterior deverá deliberar sobre uma
das seguintes opções referentes aos Patrimônios Separados:

(a) liquidação dos Patrimônios Separados; ou

(b) transferência dos Patrimônios Separados para uma outra companhia Securitizadora de
créditos imobiliários.

12.3. A deliberação pela declaração da liquidação dos Patrimônios Separados e a escolha de da
nova securitizadora, deverá ser tomada pelos Titulares dos CRI em Circulação que representem no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação presentes em Assembleia dos Titulares
dos CRI convocada para tal fim.

12.4. Aprovada a liquidação dos Patrimônios Separados, a mesma será rcalizad,a mediante
transferência dos Créditos Imobiliários integrantes dos Patrimônios Separados e todos os demais
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bens e direitos que o compõem aos titulares dos CRI, para fins de extinção de toda e qualquer
obrigação da Securitizadora decorrente dos CRI.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ASSEMBLEIA GERAL DoS TITULARES DoS CRI

13.1. Os Titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia, que poderá ser
individualizada por série dos CRI ou conjunta, a hm de deliberarem sobre matéria do interesse da
comunhão dos Titulares dos CRI ou dos Titulares dos CRI das respectivas Série, conforme o caso
("Assembleia dos Titulares dos CRI").

(i) a Assembleia dos Titulares dos CRI seÉt realizada separadamente, por série, computando-se em
separado os respectivos quóruns, quando a mat&ia a ser deliberada se referir a interesses
específicos a cada uma das séries dos CRI, incluindo, mas não se limitando a (i) Valor Nominal
Unitário; (2) Juros Remuneratórios, Atualização Monetária, conforme aplicável, forma de cálculo e

Datas de Pagamento dos CRI; e (3) Data de Vencimento; e

(ii) a Assembleia dos Titulares dos CRI será conjunta entre todas as séries dos CRI, sendo os
quóruns computados em conjunto, quando a matéria a ser deliberada se referir ao interesse da
comunhão dos Titulares dos CRI, incluindo, mas não se limitando (1) aos Eventos de Vencimento
Antecipado, conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures; (2) os quóruns das
Assembleias dos Titulares dos CRI; (3) as obrigações da Emissora e do Agente Fiduciário, previstas
neste Termo de Securitização; e (4) as alterações nas Garantias.

13,2. A assembleia poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Securitizadora, por Titulares
de CRI que representem, no mínimo , l0o/o (dez por cento) dos CRI em Circulação ou dos CRI em
Circulação da respectiva série, conforme o caso, e pela CVM.

13.2.1. Aplicar-se-á à Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, no que couber, o disposto na Lei no

9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de
debenturistas.

13.3. A primeira convocação da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI far-se-á mediante edital
publicado por 03 (três) vezes em jornal de grande circulação utilizado pela Securitizadorapara suas
publicações societárias, com a antecedência de 15 (quinze) dias, no mínimo, da data marcada para a
sua rcalização ou de 20 (vinte) dias, para a hipótese prevista no artigo 14, parágrafo 2o, da Lei
9.5r4.

13.4. Não se instalando a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI em primeira convocação, será
publicado novo edital, de segunda convocação, com antecedência mínima de 08 (oito) dias da
realizaçáo da nova assembleia.

13.5. A Assembleia dos Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença
de Titulares dos CRI que representem, pelo menos,2l3 (dois terços) dos CRI em Circulação ou dos
CRI em Circulação da respectiva série, conforme o caso, e, em segunda convocação, com qualquer

I
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número de presentes

13.6. A presidência da Assembleia caberá ao titular do CRI eleito pelos demais ou àquele que for
designado pela CVM.

13.7. Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias dos Titulares dos CRI,
sendo que cada voto será proporcional ao valor que cada CRI representa em relação à totalidade dos
CRI em Circulação ou dos CRI em Circulação da respectiva série, conforme o caso. Admite-se a
constituição de mandatários, Titulares dos CRI ou não, com poderes específicos para a tomada das
decisões objeto da ordem do dia de cada Assembleia.

13.8. Será facultada a presença dos representantes legais da Securitizadora em Assembleia, salvo
quando seu comparecimento for solicitado para a prestação de quaisquer esclarecimentos aos
Titulares de CRI, ou nas hipóteses em que ela própria promover a convocação dos Titulares dos
cRI, quando então o comparecimento da Securitizadon será obrigatório.

13.9. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias dos Titulares dos CRI e
prestar as informações que lhe forem solicitadas.

13.10. A Securitizadora e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar representantes da Devedora ou
quaisquer terceiros para participar da Assembleia dos Titulares dos CRI, sempre que a presença de
qualquer dessas pessoas seja relevanteparaa deliberação da ordem do dia.

13.11. Salvo o disposto na Cláusula13.11.1 abaixo, as deliberações, realizadas em conjunto ou de
cada uma das séries dos CRI, conforme o caso, serão tomadas, em primeira ou segunda convocação,
com quórum simples de aprovação equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos
Titulares dos cRI presentes na referida Assembleia dos Titulares dos CRI.

13.11.1. Salvo quando disposto de outra forma no presente Termo de Securitização ou na lei, se for
exigido quórum maior, as propostas de alterações e de renúncias prévias em relação: (i) às datas de
pagamento dos juros remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amofüzaçáo de principal;
(ii) à fbrrma de cálculo da evolução financeira dos CRI, dos Juros Remuneratórios dos CRI, da
Amortização de Principal e do Valor Nominal Unitário; (iii) aos Juros Remuneratórios dos CRI; (iv)
ao ptazo de amortização e vencimento dos CRI; (v) liquidação dos Patrimônios Separados; (vi) à
amottização extraordinâria compulsória e resgate antecipado compulsório dos CRI; (vii) às
alterações aos termos e condições das Garantias; (viii) aos quóruns de instalação e/ou de
deliberação das Assembleias dos Titulares de CRI; e/ou (ix) à Ordem de Pagamentos estabelecida
na Cláusula 9.1 do presente Termo de Securitização, deverão ser aprovadas, em primeira ou
segunda convocação, por Titulares dos CRI que representem , 50yo (cinquenta por cento) dos CRI
em Circulação ou dos CRI em Circulação da respectiva série, conforme o caso.

13.11.2. Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, descritos na Cláusula
4.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, a Securitizadora convocará,, em até 2 (dois) Dias úeis
contados da data em que tomar conhecimento do respectivo evento, Assembleia dos Titulares dos

/
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CRI para que seja deliberada a orientação da manifestação da Securitizadora em relação a tal
evento.

13.11.3. Caso os Titulares dos CRI que representem 60% (sessenta por cento) dos CRI em
Circulação votem por orientar a Securitizadora a manifestar-se contrariamente ao vencimento
antecipado das Debêntures, a Securitizadora deverá assim manifestar-se. Caso contrário ou caso não
haja instalação da Assembleia, em primeira e em segunda convocação, por qualquer motivo, ou não
seja alcançado o quórum de deliberação, vencimento antecipado das Debêntures deverá ser
declarado pela Securi tizador a.

13.12, Para efeito de cálculo de quaisquer dos quoruns de instalação ou de deliberação da
Assembleia dos Titulares dos CRI, realizadas em conjunto ou de cada uma das séries dos CRI, serão
excluídos os CRI, em conjunto ou de cada das séries dos CRI, que a Securitizadota,a Devedora
e/ou os Fiadores possuírem em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus controladores ou de
qualquer de suas controladas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos
cônjuges, ou que sejam detidos por qualquer pessoa que esteja em situação de conflito de interesses.
Os votos em branco também deverão ser excluídos da base de cálculo do quorum de deliberação da
assembleia ("CRI em Circulação").

13.13. Os Titulares dos CRI reconhecem que as decisões tomadas em Assembleia são válidas e

efrcazes, conforme procedimentos descritos acima, comprometendo-se, ainda, a cumprir fielmente a

todas e quaisquer decisões deliberadas pela assembleia.

13.14. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitizaçáo, seÉt
considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que comparecem
todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de
deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

13.15. As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleias Gerais de Titulares de CRI
no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo de Securitizaçáo,
vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares de CRI, independentemente de terem
comparecido à Assembleia Geral de Titulares de CRI ou do voto proferido nas respectivas
Assembleias Gerais de Titulares de CRI.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DESPESAS DoS PATRIMÔNIoS SEPARADoS

14.1, São despesas de responsabilidade dos Patrimônios Separados:

(a) as despesas recorrentes com a gestão dos CRI, cobrança, realizaçáo, administração, custódia,
e liquidação dos Créditos Imobiliários e dos Patrimônios Separados, inclusive aqueles referentes à

sua transferência para outra companhia Securitizadora de créditos imobiliários;

(b) as despesas recorrentes com a Securitizadora (ou outra companhia Securitizadora que venha
a substitui-la), instituição custodiante das CCIs, Agente Fiduciário, instituição financeira

{
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responsável pela escrituração dos CRI, na hipótese de inadimplemento pela Devedora;

(c) as despesas com procedimentos legais (incluindo sucumbência) e registros perante os ofícios
de registros competentes, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI e realizagão
dos Créditos Imobiliários e/ou das Garantias integrantes dos Patrimônios Separados, que deverão
ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos titulares dos cRI;

(d) os custos e despesas relativas à execução das Garantias dos Créditos Imobiliários incluindo,
mas não se limitando os honorários advocatícios, a comissões de leiloeiros e o Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis, na consolidação de propriedade;

(e) retificação do registro das CCIs e dos CRI na B3 e custos inerentes ao registro dos Créditos
Imobiliários e/ou das Garantias perante os carlórios competentes, quando necessário;

(Ð as despesas com publicações, transporte, alimentação, viagens e estadias, despesas com
contatos telefiônicos e conference calls e demais, necessárias ao exercício da função de Agente
Fiduciário durante ou após a prestação dos serviços, desde que em razáo dessa prestação de
serviços;

(g) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados e/ou majorados
ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alteruda, questionada ou reconhecida, de
maneira a representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre
os CRI e/ou sobre os Créditos Imobiliários e Garantias; e

(h) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios
arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdas, danos,
obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou comprovada culpa por
parte da Securitizadora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme
vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente; ou (ii) sejam de
responsabilidade da Devedora ou que puderem ser a ela atribuídos como de sua responsabilidade.

14.2. Considerando que a responsabilidade da Securitizadora se limita aos Patrimônios Separados,
nos termos da Lei no 9.514, caso os Patrimônios Separados permaneçam insuf,rcientes para arcar
com as despesas mencionadas acima, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI, na
proporção dos CRI titulados por cada um deles.

14.3. São de responsabilidade dos Titulares dos CRI:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas na
descrição da Cláusula l4.l acima;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos individuais dos Titulares dos
CRI e que, portanto, não guardem relação com os interesses coletivos dos investidores e dos
Patrimônios Separados; e

,(
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(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas não se
limitando àqueles mencionados nesta Cláusula Décima euarta.

14.4. No caso de destituição da Securitizadora nas condições previstas neste Termo de
Sectrritização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI deverão
ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Titulares dos CRI.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REMUNERAÇÃo DA SECURITIZADoRA

15.1. Será devido à Emissora pelas atividades de administração dos Patrimônios Separados, R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sendo o primeiro pagamento devido na Data da
Primeira rntegralização e os demais nas mesmas datas dos meses seguintes.

15.2. As parcelas mensais referidas na Cláusula 15.1 acima serão atualizad,as pelo IGP-M/FGV, a
partir da Data de Emissão, até as datas de pagamento de cada parcela, calculadas pro rata die se

necessário.

15.3. As parcelas indicadas acima ficarão sujeitas a multa moratória de 2o/o (dois inteiros por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros de mora de l%o (um inteiro por cento) ao mês,
ficando o valor do débito em atraso sujeito à atualização monetária pelo IGP-M/FGV, incidente
desde a data da inadimplência até a datado efetivo pagamento, calculado pro rata temporis.

15.4. A remuneração indicada na Cláusula 15.1 será acrescida dos seguintes impostos: ISS
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração
Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRRF (Imposto de
Renda Retido na Fonte), CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) e quaisquer outros
impostos que venham a incidir diretamente sobre a remuneração da Securitizadora, nas alíquotas
vigentes nas datas de cada pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - TRATAMENTo TRIBUTÁRIo

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

(i) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte * IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados
de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa. A partir de 0l de janeiro de
2005, nos termos do artigo 1o da Lei n" 11.033/04, atributação de rendimentos destes títulos foi
alterada, sendo estabelecidas alíquotas regressivas diversas em razão do tempo de aplicação dos
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recursos. Assim, os rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo
IRRF às alíquotas de (i) 22,5yo (vinte e dois e meio por cento) quando os investimentos forem
realizados aom prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20Yo (vinte por cento) quando os
investimentos forem realizados com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e

sessenta) dias; (iii) 17,5o/o (dezessete e meio por cento) quando os investimentos forem realizados
com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15%
(quinze por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo superior a 721 (setecentos
e vinte e um) dias. Estes prazos de aplicação são contados da data em que o investidor efetuou o
investimento,atéadatado resgate (artigo 1" daLei n" 11.033/04 e artigo 65 dalei no S.9S1).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de anendamento
mercantil ou investidor estrangeiro.

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

Os Investidores Profissionais como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As
entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF a
qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei n' 9.532197, em seu artigo 12,
parâgrafo I o, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos auferidos em aplicações
f,tnanceiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está suspenso por força de
ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Saúde.

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

considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada período de
apuração.

A partir de 01 de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual
- FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência,haverâ dispensa
de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada
por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência
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complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos),
sociedades de capitalização, coretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento do imposto.

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra
geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos residentes
no País. Por sua vez, hâ um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos
auferidos pelos investidores não residentes cujos recursos adentrarem o País, de acordo com as
normas do Conselho Monetário Nacional, Resolução CMN no 4373. Nesta hipótese, os rendimentos
e ganhos auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à incidência do imposto de renda, à
alíquota de l5Yo (quinze por cento). Em relação aos investimentos oriundos de países que não
tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20o/o (vinte por cento), ou ainda que
oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, em
qualquer situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25Yo (vinte e cinco por cento).

(ii) roF:

As liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso e
retorno de recursos no e do País destinados à aplicação em certificados de recebíveis imobiliários,
estão sujeitas ao IOF/Câmbio à alíquota zero. No entanto, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser
alterada a qualquer momento pela Presidência da República, até o máximo de 25%o (vinte e cinco
por cento).

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos, com
alíquota máxima de 7,5%o (um inteiro e cinco décimos por cento), cujo fato gerador será a aquisição,
cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Regra
geral, para as operações cujo resgate, cessão ou repactuação ocona após o período de 30 (trinta)
dias contados da data de sua aquisição, haverâ isenção do IOF/Títulos. Entretanto, em caso de
resgate, cessão ou repactuação de certificados de recebíveis imobiliários em prazo inferior a 30
(trinta) dias, o IOF/Títulos incide à alíquota de lYo (um inteiro por cento) ao dia sobre o valor do
resgate, cessão ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, consoante
tabela prevista em regulamentação. A alíquota do IOF/Títulos pode ser aumentadapara até l,5o/o
(um inteiro e cinco décimos por cento) ao dia, por meio de decreto presidencial.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na 83, a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas
não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada através do próprio sistema.

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

A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores
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e o recolhimento do IRRF deve ser rcalizado até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência do referido pagamento.

Socisl-COFINS

A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor total das receitas auferidas no mês das
pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas
auferidas, independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para
tais receitas.

No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei no 10.637102,
desde 01 de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 7,650/0 (um inteiro e sessenta e cinco
centésimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo sentido,
houve a alteração da sistemática da tributação da COFINS, pois de acordo com a Medida provisória
no 135, convertida na Lei n" 10.833/03, desde 01 de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi elevada
pata 7,60/o (sete inteiros e seis décimos por cento); e (ii) o valor do tributo apurado pode ser
compensado com créditos decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas
brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários
aos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita financeira. Para
os investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras auferidas estão
suj eitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíqu ota zero, nos termos do Decreto n" 5 .442105 ,
até30 de junho de 2015. A partir de 1o de julho de 2015, entra em vigor o Decreto 8.426 de lo de
abril de 2015, que revogou o Decreto n" 5.442105, ficando restabelecidas para 0,650/0, em relação ao
PIS e 4Yo, para a COFINS as alíquotas incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas
Pessoas Jurídicas sujeitas ou parcialmente sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, de tais
contribuições.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui
receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face arevogação do
patâgrafo 1" do artigo 3o da Lei no 9.718198 pela Lei n' 11.941109, revogado em decorrência da
anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenham como atividade principal a
exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades
assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários é consideruda,pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à
tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa

{
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jurídica que a auferir

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos
referidos tributos.

O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o 25" (vigésimo quinto)
dia do mês subsequente ao de recebimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou até o 20o
(vigésimo) dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas.

Sem prejuizo do disposto acima, caso os CRI atendam ao disposto na Lei no 12.431/ll, ftcarit
reduzida azero a alíquota:

(a) do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do
patágtafo 2" do artigo 8l da Lei no 8.981, produzidos pelos certificados de recebíveis imobiliários,
quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a benehciário residente ou domiciliado no
exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a
2)o/o(vinte por cento), e

(b) do IOF/Câmbio.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . PUBLICIDADE

17.1, Todas as publicações de ato e fato relevante no âmbito da Emissão serão realizadas de
acordo com a política de publicação de Ato e Fato Relevante da Securitizadora.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA . DISPOSIÇOES GERAIS

18.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer
direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRI em razáo
de qualquer inadimplemento das obrigações da Securitizadora, prejudicarâtais direitos, faculdades
ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações
assumidas pela Securitizadorc ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

18.2. O presente Termo de Securitização é f,rrmado em carâfer irrevogável e irretratável,
obrigando as partes por si e seus sucessores.

18.3. Todas as alterações do presente Termo de Securitização, somente serão válidas se realizadas
por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares dos CRI, observados o quórum previsto
neste Termo de Securitização, e (ii) pela Securitizadora.

183.r.4 Securitizadora e Agente Fiduciário concordam que o presente Termo de Securitização,
assim como os demais Documentos da Operação poderão ser alterados, sem a necessidade de
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qualquer aprovação dos Titulares dos CRI, sempre que e somente (i) quando tal alteração deco*er
exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais,
regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando
verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; ou ainda (iii) em
virtude da atualização dos dados cadastrais da Securiti zadora e do Agente Fiduciário, tais como
alteração na tazão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou
despesa adicional para os Titulares dos CRI.

18.4. Caso qualquer das disposições deste Termo de Secuitização venha a ser julgada ilegal,
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se a Securitizadora e o Agente Fiduciário, em boa-fé, a substituir a disposição
afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

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

18.6. O Agente Fiduciário não farâ qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da
emissão que seja de competência de definição pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão
somente a agit em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares dos
CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou
sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares dos CRI
a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a
Securitizadora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em
decorrência disto aos Titulares dos CRI ou à Securitizad,oru. A atuação do Agente Fiduciário limita-
se ao escopo da Instrução CVM no 583, e dos artigos aplicáveis da Lei n" 6.404176. estando este
isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha
decorrido da legislação aplicável.

18.7. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário que criarem responsabilidade para
os titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles
relacionados ao devido cumprimento pela Securitizadora das obrigações assumidas neste
instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos CRI
reunidos em assembleia geral.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA . NoTIFICAÇoES

19.1. Todas as comunicações serão consideradas válidas a partir do seu recebimento nos
endereços constantes abaixo, ou em outro que o Agente Fiduciário e/ou a Securitizadora venham a
indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo de Securitizaçáo.

I
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Para a Securitizadora:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima,no 2.894,9o andar, conjunto 92
CEP 01451-902 - São Paulo - SP

At.: Marcos Ribeiro do valle Neto / controladoria e Backoff,rce
Telefone: (I l) 307 4-4900

Correio eletrônico: mrvalle@habitasec.com.br / monitoramento@habitasec.com.br

Para o Asente Fiduciário:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULoS E VALoRES MoBILIÁRIoS
Av. das Américas, n.o 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca
CEP 22640-102 - Rio de Janeiro/RJ
At.: Marco Aurélio Ferreira / Marcelle santoro / Karolina vangelotti
Telefone: (21) 3385-4565

Correio eletrônico : operacional@pentagonotrustee.com.br

19,2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas com "aviso de
recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos endereços
mencionados neste Termo de Securitização, bem como e-mail, as quais serão consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja conflrrmado através de indicativo
(recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços
acima deverá ser comunicada àoutra Parte por aquela que tiver seu endereço alterado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FATORES DE RISCO

20.1. O investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários envolve uma série de riscos que
deverão ser observados pelos potenciais investidores dessa espécie de valor mobiliário. Esses riscos
envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre
outros, que se relacionam à Securitizadora, à Devedoras, aos Garantidores e aos próprios CRI.
Assim, recomenda-se que os potenciais investidores leiam cuidadosamente todas as informações
que estão descritas neste Termo de SecuÅtização, bem como consultem seus consultores de
investimentos e outros profissionais que julguem necessários antes de tomar uma decisão de
investimento.

Risco de deteriornção dø quulidade dos recursos que compõem os Patrímôníos Separaclos poderá
afetar a capacidade ds SECURITIZADORA de honrar suas obrigações tlecorrentes dos CRI

Os CRI são lastreados nas CCIs, representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários decorrentes
das Debêntures. Os Créditos Imobiliários, por sua vez, serão pagos pela Devedora e/ou pelos
Garantidores.
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Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI de montantes devidos conforme
o Termo de Securitização depende do pagamento tempestivo e completo por parte da Devedora e/ou
dos Fiadores. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora ou
dos Fiadores poderá afetar negativamente a sua capacidade de pagamento e o cumprimento das
obrigações dos Patrimônios Separados no que tange ao pagamento dos CRI pela Securitizadora.

Riscos relativos à descontinuídade de pagamento dos CRI

As fontes de recursos da Securitizadorapara fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem dos
pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os pagamentos de tais obrigações podem ocorïer
posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amofüzações dos CRI, podendo causar
descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI.

Depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos
Créditos Imobiliários, bem como para a excussão dos demais bens objeto das demais Garantias,
caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRI, a Securitizadora não disporá de
quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores.

Risco de ocorrência de eventos que possüm ensejar o ínadimplemento ou determinar a liquidação
ou amortízação tlos Créditos Imobíliários

A ocorrência dos Eventos de Vencimento Antecipado, conforme descrito na Escritura de Emissão
de Debêntures, se resultar na efetiva declaração de vencimento antecipado das Debêntures,
importará no vencimento antecipado dos CRI, resultando em alteração da expectativa de
investimento dos Titulares dos CRI. Adicionalmente, a tal situação poderá resultar em dificuldades
de reinvestimentos por parte dos investidores à mesma taxa estabelecida como remuneração dos
CRI.

Os Créditos Imobílidrios poderäo ser objeto de amortização extraordindría

Na ocorrência das hipóteses de amortização extraordinária parcial ou total previstas no presente
Termo de Securitização, os Titulares dos CRI receberão antecipadamente, total ouparcialmente, a
amortização de seus investimentos podendo ter frustrada sua expectativa de prazo e montante final
de rendimentos auferidos. Neste caso, os Titulares dos CRI deixarão de receber a rentabilidade que
estes CRI hipoteticamente poderiam lhes proporcionar, caso não tivessem sido pré-pagos.
Adicionalmente, a efetivação de pré-pagamentos poderá resultar em dificuldades de reinvestimentos
por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRI.

Riscos relutivos à execução dos GarontÍas

A impontualidade ou o inadimplemento relativo aos Créditos Imobiliários poderá levar à
necessidade de execução das Garantias. Não é possível assegurar que as Garantias serão executadas,
caso necessário, de forma a garuntir o pagamento integral e tempestivo dos CRI.

,l
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A Fiança poderá ser afetada pela eventual insolvência ou incapacidade de pagamento dos Fiadores.

Com relação às Alienações Fiduciárias de Imóveis, é possível que seus respectivos procedimentos
de execução possam ter custo elevado (em razão de custos com advogados, procedimentos de
publicação de editais, custos judiciais para propositura e acompanhamento de procedimento arbitral
e/ou de ações judiciais, entre outros) ou tenham seu prazo estendido de forma excessiva (emrazão,
por exemplo, de eventuais questionamentos relacionados à legalidade do procedimento, da
dificuldade de intimação da Devedora - não alienação de bens em leilão, entre outros).

Assim, o atraso na excussão das Garantias, a não alienação em leilão da fração ideal do Imóvel
Raposo objeto da Alienação Fiduciária 1, Alienação Fiduciëria2 e Alienação Fiduciária 3 poderão
representar perda financeira aos Titulares dos CRI, relativamente não apenas à frustração da
percepção da remuneração contratada, mas também à incidência de custos adicionais.

Risco relativos às obras de melhorias e expansão do Shopping Raposo

A realização de obras de melhorias, previstas para serem realizadas no Shopping, poderão afetar
negativamente a anecadação dos direitos creditórios originados do faturamento das lojas do
shopping.

Ainda, diante de irregularidades verificadas pela municipalidade competente em relação às obras de
expansão do Shopping Raposo, atualmente, o shopping se encontra em funcionamento, por força de
decisão liminar, obtida judicialmente. Eventual revogação desta liminar poderá ocasionar o
fechamento temporário do shopping e, consequentemente, a anecadação das lojas, impactando,
desta forma, o fluxo de recebíveis cedidos fiduciariamente à Emissão.

Riscos relativos Pnrcela dos Créditos Cedidos Fiducinrísmente tle Titularicløcle tla Nancy

Tendo em vista que o percentual de I5Yo (quinze por cento) do Imóvel Raposo, de titularidade da
Nancy, encontra-se alienado fiduciariamente em garantia da Nota Promissória ("Alienacão
Fiduciária Existente"), emitida em favor da Brookfield, eventual execução da Alienação Fiduciária
Existente poderá acanetar na consolidação da propriedade da fração do imóvel alienado
frduciariamente pela Brookfield e, consequentemente, a cessão fiduciária, em relação à fração
acima mencionada, dos créditos da Nancy, restará automaticamente e imediatamente sem efeito
interrompendo o direcionamento dos direitos creditórios cedidos à Conta Centralizadora.

Ausência de coobrigøção da Securitizødora

Os Patrimônios Separados, constituídos em favor dos Titulares dos CRI, não contam com qualquer
garantia ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos
investidores dos montantes devidos depende exclusivamente do adimplemento dos Créditos
Imobiliários, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos detentores dos CRI.

,l
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Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitização no
mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de remuneração
de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii)
risco de falta de liquidez.

Quórum de deliberação

As deliberações a serem tomadas em Assembleia são aprovadas pelo quórum estabelecido nesse
instrumento, a ausência de quórum para a deliberação de matérias específicas, especialmente para
os Eventos de Vencimento Antecipado, poderá resultar na impossibilidade de definição da matéria
objeto da ordem do dia. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser obrigado aacatar decisões
da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável. Não há mecanismos de venda compulsória no
caso de dissidência dos Titulares dos CRI.

Bsixa liquidez no mercado secunddrÍo

O mercado secundário de Certif,rcados de Recebíveis Imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez
e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que
permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo
desinvestimento. Os investidores que adquirirem os CRI poderão encontrar dif,rculdades para
negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI
até o seu vencimento.

Rísco de exÍstênciø de credores privilegiados

A MP n" 2.158-35/01 , ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam
a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa /ísica ou jurídica não
produzem efeitos com relação aos débitos de notureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em
especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos ". Ademais, em seu parágrafo
único, ela prevê que "destaforma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade
dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massafalida, inclusive os que tenham
sido objeto de separação ou afetação".

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, não
obstante serem objeto dos Patrimônios Separados, poderão ser alcançados por credores fiscais,
trabalhistas e previdenciários da Securitizadora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da
Securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os
detentores destes créditos com os detentores dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de
rcalização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos
Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento integral dos CRI após o pagamento
daqueles credores.

/
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Rísco legal

Não obstante a legalidade e regularidade dos demais Documentos da Operação, não pode ser
afastada a hipótese de que decisões judiciais futuras serem contrárias ao disposto nos Documentos
da Operação.

Além disso, toda a estrutura de emissão e remuneração dos CRI, a vinculação dos Créditos
Imobiliários e a constituição das garantias foram rcalizadas com base em disposições legais
vigentes atualmente. Dessa forma, eventuais restrições de natureza legal ou regulatória, que possam
vir a ser editadas podem afetar adversamente a validade da constituição da Emissão ou dos Créditos
Imobiliários, podendo gerar perda do capital investido pelos titulares de CRI.

Risco emfunção du díspensa de registro dn oferta dos CRI ns CVM

A Oferta dos CRI, a ser realizada nos termos da Instrução CVM no 476, está automaticamente
dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas pela Securitizadora e
pelo Coordenador Líder não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

Manutenção do registro de companhiø aberts

A atuação da Securitizadora de créditos imobiliários depende da manutenção de seu registro de
companhia aberta junto à CVM e das respectivas auloÅzações societárias. Caso a Securitizadora
não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação à companhia abefta, sua autorização
poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim as suas emissões de CRI.

Risco de estrutura

A presente emissão de CRI tem o carâter de "operação estruturada"; desta forma e pelas
características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico
considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos
públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca
maturidade e dafalta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a
operações de CRI, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos investidores em
razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.

Efeitos da elevaçíio stlbíta cla taxs de juros

A elevação súbita da taxa de juros pode reduzir a demanda dos investidores por títulos e valores
mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis
inferiores aos praticados no mercado após a elevação dataxa de juros. Neste caso, a liquidez dos
CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

I
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Alterações na legislação tributtírÍa clo Brasil poclerão afetar øclversamente os resultados
operacionaís da Sec uritizadorct

O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os
participantes do setor de securitização, a Securitizadoru e seus clientes. Essas alterações incluem
mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é
associada a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão
resultar em aumento da carga tributária da Securitizadora, que poderá, por sua vez, influenciar sua
lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há garantias de que
a Securitizadora serâ capaz de manter seus preços, o fluxo de caixa de forma a cumprir as
obrigações assumidas junto aos investidores por meio dos CRI se ocorrerem alterações
significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

Alterações na legisløção tributdria aplícdvel aos CRI ou na interpretação clas normfls tributtirias
podem afetar o rendimento dos CRI.

Atualmente, os rendimentos gerados pela aplicação em certificados de recebíveis imobiliários por
pessoas físicas são isentos de imposto de renda, por força do artigo 3o, inciso II, da Lei
n" 1 1.033/04, isenção essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Além disso, também não
há uniformidade na interpretação quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes da
alienação desses valores mobiliários no mercado secundário. Existem pelo menos duas
interpretações corentes a respeito do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o
valor de alienação e o valor da aplicação do certificado de recebível imobiliário, quais sejam (i) a de
que os ganhos decorrentes da alienação desse estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais como
os rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas no artigo l "
da Lei n 11.033/04; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação do certificado de recebível
imobiliário são tributados como ganhos líquidos nos termos do artigo 52, ç2, da Lei no 8.383/91,
com a redação dada pelo artigo 2 da Lei no 8.850194, sujeitos, poftanto, ao imposto de renda a ser
recolhido pelo vendedor até o último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à
alíquota de l5o/o (quinze por cento) estabelecida pelo inciso II do capul do artigo 2o da Lei
n" 11.033/04. Tampouco há jurisprudência consolidada sobre o assunto. Divergências no
recolhimento do imposto de renda devido podem ser passíveis de sanção pela Secretaria da Receita
Federal. Além disso, eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima
mencionada, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os certificados de
recebíveis imobiliários, a criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou
aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais e Autoridade Governamental aplicável às
operações de securitização em geral poderão afetar negativamente o rendimento líquido do CRI
para seus titulares.

Limitaçiío do Escopo dø Due Diligence

No tocante à Devedora, a diligência jurídica realizada pelo assessor legal da Operação se limitou à
análise das seguintes certidões: (i) Certidões dos Tabeliões de Protesto de Letras e Títulos das
Comarcas do domicílio/sede da empresa (abrangendo o período de 5 anos); (ii) Certidão de
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Distribuição Cível em geral, incluindo Falência e Execuções Fiscais das Comarcas do
domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o período de 20 anos); (iii) Certidão de
Distribuição Criminal e Execuções Criminais das Comarcas do domicílio/sede da empresa e das
suas filiais (abrangendo o período de 20 anos); (iv) Certidão de Distribuição da Justiça Federal da
Seção correspondente ao domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o período de 20
anos); (v) Certidão de Distribuição dos Feitos Trabalhistas de 1o Grau nos Municípios (TRT da
Região) do domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o período de 20 anos); (vi)
Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; (vii) Certidão de
Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; (viii) Certidão de Débitos
Tributários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Governo do Estado
do domicílio/sede da empresa e das suas filiais; e (ix) Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários,
inscritos e não inscritos na Dívida Ativa da Prefeitura, expedida pela Prefeitura Municipal do
domicílio/sede da empresa e das suas filiais.

Para Devedora foram avaliados ainda os seguintes documentos: (x) Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF; (xi) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ; (xii) Certidão
simplificada ou de inteiro teor, conforme o caso, expedida pela Junta Comercial competente ou, se
for o caso, pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente; (xiii) Contrato ou
Estatuto Social, consolidado e suas alterações posteriores e última eleição dos representantes legais
da sociedade; (xiv) Ata de autorização para constituição da garantia devidamente registrada, se
necessário; e (xv) Cópias dos acordos de acionistas ou quotistas da Sociedade, quando aplicável.

Para os Fiadores, foram avaliados os seguintes documentos: (xvi) Cópia dos documentos pessoais
(RG e CPF); (xvii) Cópia do comprovante de domicílio; (xviii) Comprovante de estado civil; (xix)
Certidão da Associação Comercial, Junta Comercial ou extrato da Receita Federal, constando a
existência ou não de empresas na qual o vendedor/proprietário figure como sócio.

Ainda, salienta-se que a análise das certidões expedida de pelos tribunais regionais e federais teve o
escopo limitado às ações que envolvessem valor acima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais).

No tocante ao Imóvel Alvo, foram analisadas as seguintes certidões (i) Certidão de matrícula do
Imóvel, com histórico vintenário; (ii) Títulos de aquisição da propriedade pela Brookfield; (iii)
Notificação de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do presente exercício;
(iv) certidão positiva de débitos de tributos imobiliários; (v) Alvará de Funcionamento; (vi) Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros; (vii) Certificado de Conclusão de Obra (Habite-se); (viii)
Certidões e/ou documentos comprobatórios de inexistência de desapropriação expedidas pelos
órgãos municipal e estadual; Certidões e/ou documentos comprobatórios de inexistência de
tombamento expedidas pelos órgãos municipal, estadual e federal; (ix) Escritura de convenção de
condomínio; (x) Normas Gerais e Regulamento Interno; (xi) Contrato de locação padrão; (xii)
Planilha de Locações; (xiii) Certidões do Ministério Público Federal e Estadual; (xiv) Certidão do
IBAMA.
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No tocante à pessoa jurídica do Condomínio Civil, foram analisadas as seguintes certidões (i)
Certidões dos Tabeliões de Protesto de Letras e Títulos das Comarcas do domicílio/sede da empresa
(abrangendo o período de 5 anos); (ii) Certidão de Distribuição Cível em geral, incluindo Falência e
Execuções Fiscais das Comarcas do domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o
período de 20 anos); (iii) Certidão de Distribuição Criminal e Execuções Criminais das Comarcas
do domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o período de 20 anos); (iv) Certidão de
Distribuição da Justiça Federal da Seção correspondente ao domicílio/sede da empresa e das suas
frliais (abrangendo o período de20 anos); (v) Certidão de Distribuição dos Feitos Trabalhistas de lo
Grau nos Municípios (TRT da Região) do domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo
o período de 20 anos); (vi) Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho; (vii) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; (viii)
Certidão de Débitos Tributários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Governo do Estado do domicílio/sede da empresa e das suas filiais; e (ix) Certidão de Débitos de
Tributos Mobiliários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa da Prefeitura, expedida pela
Prefeitura Municipal do domicílio/sede da empresa e das suas filiais.

No tocante à Brookfield, foram analisadas as seguintes certidões (i) Certidões dos Tabeliões de
Protesto de Letras e Títulos das Comarcas do domicílio/sede da empresa (abrangendo o período de
5 anos); (ii) Certidão de Distribuição Cível em geral, incluindo Falência e Execuções Fiscais das
Comarcas do domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o período de 20 anos); (iii)
Certidão de Distribuição Criminal e Execuções Criminais das Comarcas do domicílio/sede da
empresa e das suas filiais (abrangendo o período de 20 anos); (iv) Certidão de Distribuição da
Justiça Federal da Seção correspondente ao domicílio/sede da empresa e das suas filiais
(abrangendo o período de 20 anos); (v) Certidão de Distribuição dos Feitos Trabalhistas de 1o Grau
nos Municípios (TRT da Região) do domicílio/sede da empresa e das suas filiais (abrangendo o
período de 20 anos); (vi) Certidão de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho; (vii) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; (viii)
Certidão de Débitos Tributários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa do Estado, expedida pelo
Governo do Estado do domicílio/sede da empresa e das suas filiais; e (ix) Certidão de Débitos de
Tributos Mobiliários, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa da Prefeitura, expedida pela
Prefeitura Municipal do domicílio/sede da empresa e das suas filiais.

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

Risco de não Constituição dct Garantia de Alienøção Fiducidría de Imóveis

Conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures, a liberação dos recursos decorrentes das
Debêntures à Devedora, será. rcalizada, dentre outras condições, mediante a apresentaçáo da
prenotação dos registros dos Contratos de Alienação Fiduciária 1 e 2perante o Registro de Imóveis
competente.
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Dessa forma, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa
constituição das referidas garantias.

Ademais, tendo em vista que a Alienação Fiduciária 3 somente será celebrada após a quitação da
Nota Promissória, não haverá, portanto, uma data definida para constituição da referida garanfia,
além do risco (a) da quitação não ser rcalizada e a fração ideal alienada em favor da Brookfield ser
executada, o que pode, inclusive, impactar nas demais frações alienadas, vez que as matrículas terão
que ser desmembradas, (b) do respectivo instrumento de alienação fiduciária não ser celebrado por
qualquer eventualidade e/ou (c) da alienação fiduciária não ser registrada na matrícula do imóvel.

Risco de não Constitaição da Garantía de Cessão Fiducidria 2

Conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures, a constituição da cessão fiduciária dos
direitos creditórios de titularidade da Derry, está condicionada à imissão na posse do Imóvel pela
Derry, que, nos termos da Escritura de Compra e Venda, se dará, de forma imediata e automática,
mediante a transferência do valor previsto na alínea "b" da Cláusula 3 da Escritura de Compra e

Venda à Brookfield. A referida garantida deverá ser constituída no prazo de 60 (sessenta) dias
contado da data de assinatura da Escritura de Emissão de Debêntures, sob pena de restar
automaticamente resolvida, retornando as Partes ao status quo ante, sem qualquer obrigação de
parte a pafte.

Dessa forma, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa
constituição da referid a garantia.

Risco relacionados às demais garantias

Com relação à demais Garantias, salienta-se o fato de que os direitos creditórios cedidos
fiduciariamente estão sujeitos à atrasos, inadimplências, vacância, bem como sua arrecadação pode
variar em decorrência de questões inerentes ao Shopping Raposo, tais como a realização de obras
no shopping e outras hipóteses que imporlem em limitação de seu funcionamento.

No tocante à Alienação Fiduciária de Ações, eventual resultado não satisfatório do Shopping
Raposo, poderá impactar negativamente à Devedora, de modo que a execução das ações alienadas
pode não resultar no retotno incialmente esperado.

Risco cle decretação de vencímento antecipado de outros instrumentos Jinanceiros celebratlos
pela Devedora e Fiadores

A Devedora e os Fiadores celebraram diversos instrumentos f,rnanceiros. Eventuais
inadimplementos desses instrumentos poderão acarretar a decisão dos credores desses instrumentos
financeiros de declarar o vencimento antecipado das dívidas representadas por referidos
instrumentos, o que pode resultar no vencimento antecipado de outros instrumentos financeiros de
que a Devedora e os Fiadores são partes e os ativos ou fluxo de caixa da Devedora e dos Fiadores
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DOCS - 11213678v1



podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo devedor das obrigações nessas
hipóteses, o que pode afetar adversamente e de forma relevante sua condição fìnanceira.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CLASSIF.IcAÇÃo DE RISco

21.1. Os CRI objeto desta Emissão não serão objeto de análise de classificação de risco por agência
de rating, sendo dispensada a elaboração e atualização de relatório de rating nos termos do
parâgrafo 7o do artigo 7o da Instrução CVM no 414.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA _ FoRo

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

22.2.

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

O presente Termo de Securitização é firmado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença
das 02 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo/SP,30 de julho de2019.

"t

DOCS - 11213678v1



(Página de assinaturas do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 149n, 150n, l5ln e
152'S,éries da I'Emissdo da Habitasec Securitizadora 5.A., firmado entre q Habitasec
Securitizadora 5.A., e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em 30 de
julho de 2019)

HABITASEC SECURITIZADORA

*" 
""åå[i5", 3:, 

yå:f *"'
cPF:308'200'418{7

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA TÍTULOS E VALORES MOBILIÁNTOS

Vloente Posfl ga l{oguelra
Rc:877836

cPFi076.811.11/f'47

Testemunha l: Testemunha 2:

!*c"{w,^" Zc,t,t*' A-kxcon @m'w""a,w* W\. Cr.r*e^,1^.
Nome:

RG:

CPF:

KALUAMA ZACCHI AI.ARCON
RG| 47.271.730-3

CPF: 389.317.148.7¿t
Alexandra Martins Catoira

RG: 44.074.192'0
CPF: 362.321.978-95

Nome:

RG:

CPF:

,t
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Devedora: DERRY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
BRASIL S.4., com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares,

Km 14,5, Bairro Jardim Olímpia, Raposo Shopping,
CEP 05576-000, inscrita no CNPJ sob o no

1s.752.43410001-15.

Valor Total do Crédito: R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais);

Data de Vencimento 20 dejulho de 2033

Data de Pagamento Final: 20 dejulho de 2033

Periodicidade e Datas de Pagamento dos

Juros Remuneratórios:
Conforme Anexo II (Cronograma de Pagamentos)

Encargos Moratórios: multa, não compensatória, de2o/o (dois por cento),
remunerado na forma prevista na Escritura de

Emissão de Debêntures, acrescido de juros de mora
de lo/o ao mês.

ANEXO I
DESCRIÇÃO UOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS VINCULADOS AOS CRI

I
/
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cRoNoGRAMA åilTi8itr'Nro Dos cRr

Período:
Data de

Pagamento do CRI

Valor Global da 149a

Série
Preço Unitário (P.U.)

(sDi) - 149a Série

Taxa de Amortização em
relação ao Saldo Devedor

(rai)

Pagamento de
Juros?

Emissão 30/07/2019 Rs11.7s0.000,00 R51.000,00
t Rs11.7s0.0oo,oo Rs1.000,00 0,0000% Sim
2 2t/09/201.9 Rs1 1.7s0.0oo,oo o,0000% Sim
3 27/rO/2079 RS11.75o.ooo,oo Rs1.000,00 o,ooo0% Sim
4 27/7u2o7s Rs11.739.4s0,47 Rs999,10 o,0898% Sim
5 2 9 Rs1 1.722.012,39 R5997,62 o,1485% Sim
6 27/01/2020 Rs11.704.932,04 Rs996,16 o,1457% Sim
7 27/02/2020 Rs11.623.736,44 Rs989,2s o,69370/0 Sim
I 27/0312020 Rs11.s98.131.39 Rs987.08 o,2203% Sim
9 27/04/2O2O 0,7658% Sim

10 2uOs/2020 RS1 1.ss2,700,99 Rs983,2 1 o,2263% Sim
77 27/06/2020 Rst7.s27.324,78 R5981,0s o,2t97% Sim
72 2r/07/2020 Rs11.500.s18,91 R5978,77 0,232s% Sim
13 27/08/2020 Rs11.473.409.46 Rs976.46 o,2357% Sim
l4 27/09/2020 o,2390% Sim
t5 27/70/2020 Rs1 1.418.264,20 R5977,77 O,2423o/o Sim
16 2r/77/2020 Rs11.390.221,36 Rse69,38 o,2456% Sim
77 27/12/2020 Rs11.361.860,29 Rs966,97 0,2490% Sim
18 27/07/2027 Rs1 1.333.177,40 Rs964,s3 o,2524% S¡m
19 2r/02/2027 Rs1 1.212.s30.00 I,0646% Sim
20 2r/03/2O2L Rs11.183.430,28 7 o,2595% Sim
27 27/04/2027 Rs11.1s4.000,3s o,2632% Sim
22 27/05/2027 R577.724.236,46 Rs946,74 0,2668% Sim
23 21106/202I Rs1 1.094.134.81 Rs944,18 0,2706% Sím
24 2L/07/202t L 0,2744% Sim
25 27/08/2027 Rs11.032.902,91 Rs938,97 0,27830/o Sim
26 27/09/2027 Rs11.001.764,8s Rs936,32 o,2822% Sim
27 2t/70/2027 Rs933,64 o,2862% Sim
28 27/17/2027 Rs10.938.424,69 o,2903% Sim
29 27/72/2O2r Rs10.906.214,s2 Rs928.19 0,294s% Sim
30 2u0r/2022 Rs10.873.638,8s Rs92s,42 0,2987% Sim
31 27/02/2022 Rs10.736.698,93 Rs913,76 7,2594% Sim
32 2r/03/2022 Rs10.703.699,38 Rs910,9s 0,3074% S¡m
33 2u04/2022 7 0,3L78% Sim
34 2uOs/2022 Rs10.636.s72,63 Rs90s,24 o,3763% Sim
3s 2u06/2022 RS10.602.436,89 o,3209% Sim
36 RS10.567.913,78 Rs89e,40 o,32s6% Sim
37 27/0812022 Rs10.s32.998,92 Rs896,43 0,3304% Sim
38 2r/09/2022 Rs10.497.687.86 o,33520/o Sim
39 2r/70/2022 Rs10.461.976,11 o,34020/o Sim
40 27/77/2022 RS10.42s.8s9,11 RS887.31 o,3452% Sim
4T 21,/72/2022 Rs10.389.332,26 Rs884,20 0,3503% Sim
42 27/07/2023 Rs10.3s2.390,93 Rs881,0s o,3556yo Sim
43 27/02/2023 2r7.7 7,3648% Sim
44 2u03/2023 R51o.r73.702,79 Rs86s,8s o,3663% Sim
45 2r/04/2023 RS10.135.874,54 Rs862,63 o,3778% Sim
46 2 Rs10.097.617,03 Rs8s9,37 o,3774% Sim
47 27/06/2023 Rs10.0s8.92s,39 Rs8s6,08 o,3832% Sim
48 2t/07 /2023 75 0,3890% Sim
49 2u08/2023 Rs9,980.219,94 Rs849,38 o39s0% Sim
50 2u09/2023 Rs9.940.196,12 Rs84s,97 o,4070% Sim
51 27/70/2023 R59.899.71s,13 Rs842,s3 o,4072% Sim
52 2u1,t/2023 Rs9.8s8.780,80 Rs839,0s o,4735% Sim
53 2r/72/2023 RS9.817.378.94 2 o,4799% Sim
54 2r/o1/2024 6 o,42650/o S¡m
55 2L/02/2024 R59.629.377,7r Rs819.s2 L,4949% Sim
56 2 Rs9.s87.006,41 o,4400% Sim

I
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Período:
Data de

Pagamento do CRI

Valor Global da 149e

Séríe
Preço Unitário (P.u.)

(SDi) - 1494 Série

Taxa de Amort¡zação em
relação ao Saldo Devedor

Ía¡l

Pagamento de
Juros?

57 27/04/2024 Rs9.s44.1s4,91 R5872,27 o,4470% Sim
58 2t/0s/2024 877,74 Rs808,s8 0,4541% Sim
59 27/06/2024 Rs9.456.987,60 Rs804.8s 0,461.3% Sim
60 2t/0712024 .412 Rs801,08 o,4687% Sim
67 2t/08/2024 .367 78 R5797,26 0,4763% Sim
62 27/09/2024 R$9.322.492,75 0,4840% Sim
63 27/70/2024 Rs9.276.639,04 Rs789,s0 0,4979% Sim
64 2utu2o24 .230 T Rs78s,ss o,4999% Sim
65 27/72/2024 183 0þ087% Sim
66 2 Rs9.135,934,08 Rs777.53 0,st65% Sim
67 27/02/202s Rs8.984,643,28 Rs764,6s L,6560% Sim
68 2r/03/202s 936 Rs760,57 o,5338% Sim
69 27/04/2O2s Rs8.888.173,24 o,5428% Sim
70 2 Rs8.839.11s,6s Rs7s2.27 o,5519% Sim
77 27/06/202s Rs8.789.s01,37 Rs748,04 o,5673% Sim
72 27/07 12025 Rs8.739.324,08 R5743,77 o,5709% Sim
73 ztl08/202s R58.688.s77,41 Rs739,4s 0,5807% Sim
74 27/09/2O2s 88 Rs73s,09 o,5907% Sim
75 2t/70/202s 95 0,60090/0 Sim
76 27/tr/202s Rs8.s32.8s6,04 0,6174% Sim
77 27/72/202s R58.479.766,44 Rs721,68 0,6222% Sim
78 2r/07/2026 Rs8.426.074.40 R5777,77 o,6332% Sim
79 2r/02/2026 Rs703,68 I,8733% Sim
80 2t/03/2026 Rs8.213.988.62 o,6560% Sim
81 2t/04/2026 R$8.1s9.134,89 0,6678v. Sim
82 2u05/2026 Rs8.103.6s8,69 0,6799% Sim
83 27/06/2026 Rs8.047.5s2,98 Rs684,90 0,69240/0 Sim
84 2L/O7/2026 Rs7.990.810.s9 Rs680,07 0,70st% Sim
85 27/08/2026 Rs7.933.424.32 Rs67s,19 0,77820/0 Sim
86 27/09/2026 RS7.87s.3s6,84 o,73\6ÿo Sim
o1 2t/70/2026 Rs7.816.690,78 o,7453% Sim
88 27/77/2026 Rs7.757.328,66 Rs660.20 o,75940/o Sim
89 2 6 R57.697.292,92 Rs6ss.09 o,77390/0 Sim
90 27/01/2027 Rs7.636.s7s,92 Rs649.92 o,7888% Sim
97 27/0212027 R57.472.348,78 Rs63s,94 2,7505% Sim
92 2u03/2027 Rs7.411.088.92 Rs630,73 o,8798% Sim
93 2r/04/2027 349.13 Rs625,46 0,8360% Sim
94 21/Os/2027 Rs7.286.47s,86 13 o,8526% Sim
95 27/06/2027 Rs7.223.106,78 Rs614.73 0,8697yo Sim
96 27/07 /2027 1s9.01 Rs609,28 o,8873% Sim
97 2710812027 Rs7.094.203,2r Rs603,76 0,90540/0 Sim
98 21,/09/2027 .028.65 29 Rss98,18 o,9240% Sim
99 27/70/2027 Rs6.962.3s7.54 Rss92,s4 o,94320/0 Sim
100 2r/77/2027 Rs6.89s.310,49 o,9630% Sim
101 R56.827.s02,62 Rss81.06 0,98340/0 Sim
702 2r/01/2028 RS6.7s8.92s,29 Rss7s.23 7,O044% S¡m
103 27/02/2028 Rs6.s86.213,40 Rss60,s3 2,55530/o Sim
104 2r/03/2028 Rs6.s17.1s4,s9 Rsss4,6s 7,048s% Sim
10s 2L/o4/2028 t2 Rss48,71 7,O777% Sim
106 27/05/2028 Rs6.376.677.I7 Rss42,70 I,0956% Sim
707 2u06/2028 Rs6.30s.240,s7 7,7203% Sim
108 2u07/2028 Rs6.232.993,38 !,7458Yo Sim
109 27/0812028 Rs6.1s9.926,37 Rss24.2s 7,7723% Sim
110 27/09/2028 Rs6.086.030,21 Rss17,96 7,!996o/o Sim
111 27/70/2028 Rs6.011.29s,51 Rss11,60 7,2280% Sim
\T2 27/77/2028 Rs5.935.712,75 Rs505.17 7,2573% Sim
113 27/72/2028 RS5.8s9.272,31 Rs498.66 I,2878% Sim
r14 2r/07/2029 Rss.781.954,4s Rs492,08 r,3194% Sim
115 27/02/2029 RSs.600.902,62 Rs476.67 3,737s% S¡m
116 21./03/2029 Rss.s23.2s6,48 7,38630/o Sim
777 2u04/2029 R55.444.729,24 38 7,42L8% Sim
118 2uOs/2029 Rss.36s.310,90 62 t,4586% Sim

,/

/
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119 2r/06/2029 Rss.284.991,3s Rs449,79 I,4970% Sim
720 2t/o7/2029 R5442,87 L,5370% 5im
727 27/08/2029 R$s.121.607,60 R543s,88 t,5787% Sim
722 21/09/2029 Rss.038.s22.60 Rs428,81 !,62220/o Sim
123 27/70/2o2e R54.9s4.494,79 Rs421,66 1.,6677% Sim
724 27/11./2029 Rs4.869.s13,4s Rs414,43 I,7752% Sim
725 27/72/2029 Rs4.783.567,78 1.,7650% Sim
126 21/07/2030 Rs4.696.646,83 RS399,71 7,8777% Sim
721 2L/02/2030 Rs4.sos.099,36 Rs383,41 4,O784% Sim
728 27103/2030 Rs4.418.193.80 Rs376,02 1,92900/0 Sim
729 27/04/2030 1.,9893% Sim
130 27/0s/2o3o R54.247.4r2,97 2,O527o/o Sim
131 2u06/2030 Rs4.1s1,s1s,19 Rs3s3,32 2,7195% Sim
732 2tlo7/2030 Rs4.060.597.29 Rs34s,s8 2,1900% Sim
133 2r/08/2030 Rs3.968.647.68 Rs337.76 2,2644% Sim
134 2t/09/2030 RS3.87s.6s4,67 Rs329.84 2,3432% 5im
135 2r/70/2030 Rs3.781.606,41 Rs321.84 2,4266% Sim
136 2r/1,t/2030 Rs3.686.490,92 Rs313.74 2$152% Sim
737 27/12/2030 R53.s90.296,10 Rs30s,s6 2,6094% Sim
138 21/07/203r Rs3.493.009,69 R5297,28 2,7097% Sim
r.39 2u02/2037 77 5,7809% Sim
740 21/03/2031 Rs3.194.610.29 2,9313% Sim
74r 27/04/203r Rs3.099.194,33 76 8% Sim
742 2uOs/2O3r RS3.oo0.4s2,06 3,7867% Sim
743 2r/06/2031 Rs2.900,s89,30 Rs246.86 3,3283% Sim
744 2 t Rs2.799.593,33 Rs238.26 3,4819ÿø Sim
745 27/08/2037 Rs2.697.4s1,31 R5229,s7 3,6485% Sim
746 2t/0912037 Rs2.s94.1s0.21 Rs220,78 3,82960/0 Sim
747 27/70/2037 Rs2.489.676,89 89 4,O273o/o Sim
I48 2u7r/2o37 Rs2.384.018,0s 90 4,2439% Sim
I49 2r/72/2037 R52.277.160,23 Rs193,80 4,4823% Sim
150 27/07/2032 Rs2.769.747,76 Rs184,61 4,74360/o Sim
151 27/02/2032 Rs1.9s6.044,02 Rs166,47 9,8247% Sim
152 21/03/2032 62 Rs1s7.s4 5,3664% Sim
153 27/04/2032 Rs1.748.3s3,10 5,5493% Sim
154 2t/os/2032 R51.640.776,27 Rs139.64 6,!5300/0 Sim
155 Rs1.s31.978,71 Rs130,38 6,6309% Sim
156 27107/2032 Rs1.421.946,55 Rs12r.,02 7,1824% Sim
757 27/08/2032 Rs1.310.66s.79 Rs1 11,ss 7,8259% Sim
158 27/09/2032 8,5867% Sim
159 2u70/2032 Rs1.084.301,61 Rs92,28 9,4999% Sim
160 2t/77/2032 Rs969.189,39 Rs82.48 70,6763% Sim
767 21./72/2032 R58s2.770,91 Rs72,s8 72,OI79o/o Sim
762 27/07/2033 Rs737.007,23 R562,72 73,5750% Sim
163 27/02/2033 77 56 30,5535% Sim
764 27103/2033 Rs411.7s7.61 o4 t9,s5r2% S¡m
16s 2t/04/2033 RS310.ss3,90 24,s785% Sim
166 27/0s/2033 78 R5r7,72 32,9579% Sim
767 2r/06/2033 Rs104.688.21 7 49,7L790/o Sim
168 27/07/2033 Rs0.00 Rs0.00 100,0000% Sim

I
Período:

Data de
Pagamento do CRI

Valor Global da 150a

Série
Preço Unitário (P.U.)

(SDil - 150a Série

Taxa de Amortização em
relação ao Saldo Devedor

(rai)

Pagamento de
Juros?

Emissão 30/07120L9 Rs1.000,00
7 27/08/2019 Rs1 1,7s0.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
2 27/09/2079 RS11.7so.ooo,00 Rs1.00o,oo 0,0000% Sim
3 21./70/2OL9 R511.750.000,00 Rs1.000,00 o,oooo% Sim
4 2r/17/2Or9 R511.739.4s0,47 Rs999,10 0,0898% Sim
5 27/72/20re 77. o,1.485% Sim
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6 2uOt/2O2O R511.704.932.04 6 o,1457% Sim
7 27/02/2O2O R5L7.623.736,44 o,6937% Sim
8 27/03/2020 Rs1 1.s98.131,39 Rs987,08 0,2203% Sim
9 2u04/2020 Rs98s,44 0,1658% Sim
10 2r/0s/2020 R$11.5s2.700,99 Rss83,21 0,2263% Sim
1.1 2t/06/2020 Ll.527 18 Rs981.0s 0,2797% Sim
72 Rs1 1.s00.s18,91 R$978,77 o,2325% Sim
13 27/08/2O2O Rs11.473.409.46 Rs976,46 o.23s7% Sim
T4 21,/09/2020 17.445. Rs974,13 O,2390o/o Sim
15 27/tO/2020 Rs1 1.418,264,20 77 0,2423% Sim
16 2utr/2020 Rs11.390.221,36 Rs969.38 o,24s6% Sim
!7 27/L2/2020 Rs11.361.860,29 Rs966,97 o,2490% Sim
18 27/01,/2027 Rs11.333.177,40 Rs964,s3 0,2524% Sim
19 27/021202L Rs11.212.s30,00 Rs9s4,26 7,0646% Sim
20 27/03/2027 Rs11.183.430,28 Rs9s1,78 o,259s% Sim
27 27/04/2027 Rs11.1s4.000.3s Rs949,28 o,2632% S¡m
22 27/0s/2O27 Rsrr.724.236,46 o,26680/0 Sim
23 2u06/2027 Rs1 1.094,134,81 Rs944.18 o,27060/o Sim
24 2t/07 /2021 Rs11.063.691,s9 Rs941.59 0,2744% Sím
25 27/08/2027 Rs11.032.902,91 Rs938,97 o,2783% Sim
26 27109/2027 Rs11.001.764,85 Rs936,32 0,28220/o Sim
27 2r/70/2027 R570.970.273,44 Rs933,64 o,2862% Sim
28 27/11/2027 Rs10.938.424,69 o,2903% Sim
29 2 1 Rs10.906.2 14,s2 Rs928,19 o,2945% Sim
30 2uOL/2022 Rs10.873.638,8s Rs92s.42 o,2987% Sim
31 2r/02/2022 Rs10.736.698,93 Rs913.76 L,2s94% Sim
32 27/03/2022 Rs10.703.699,38 Rs910,9s o,3074% Sim
33 2t/04/2022 Rs908,11 o,3778% Sim
34 27/0s/2022 Rs10.636.s72,63 0,3763% Sim
35 2r/06/2022 Rs10.602.436,89 Rs902,34 O,3209o/o Sim
36 2L/0712022 Rs10.s67.913,78 R$899,40 0,32s6% Sim
37 27/08/2022 92 Rs896,43 0,3304% Sim
38 27/09/2022 Rs10.497.687,86 0,3352% Sim
39 2uro/2022 Rs10.461.976,11 o,3402% Sim
40 27/7712022 Rs10.42s.8s9,11 Rs887.31 o,3452% Sim
41 27172/2022 Rs10.389.332,26 Rs884,20 0,3s03% Sim
42 2L/Or/2023 Rs10.3s2.390,93 Rs881,0s o,3556% Sim
43 2r/02/2023 Rs10.211.106.60 R5869,03 7,3648% Sim
44 27/03/2023 Rs10.173.702.79 Rs86s,8s o,3663% Sim
45 27/04/2023 Rs10.13s.874,54 0,3718% Sim
4b 2r/os/2023 RS10.097.617,03 Rs8s9.37 o,3774% Sim
47 27/06/2023 Rs10.058.92s,39 o,3832% Sim
48 27/07 /2023 Rs10.019.794,69 Rs8s2.7s 0,3890% S¡m
49 21/0812023 Rs9.980.219,94 Rs849,38 0,39500/0 Sim
50 27/09/2023 Rs9.940.196.12 Rs84s,97 0,4070% Sim
51 2t/70/2023 Rs9.899.718.13 Rs842,s3 o,4072% Sim
52 2L/77/2023 858 o,4735% Sim
53 2 Rs9.817.378,94 o,4799% Sim
54 27/07/2024 Rsg.775.507,26 Rs831.96 o,426s% Sim
55 27/02/2024 R59.629.377,7r Rs819.s2 7,4949% Sim
56 27/03/2024 Rs9.s87.006,41 Rs81s,92 0A400% Sim
57 2u04/2024 .544. R5812,27 0,4470% Sim
58 2uOs/2024 Rs9,500.817.14 Rs808,s8 o,4541% Sim
59 Rs9.4s6.987,60 0,46730/0 Sim
60 2L/O7/2024 Rs9.412.660,69 0,4687% Sim
6T 27/08/2024 Rs9.367.830,78 Rs797.26 o,4763% Sim
62 27/0912024 R59.322.492,7s Rs793,40 o,4840% Sim
63 27170/2024 Rs789,s0 o,4919% Sim
64 27/77/2024 61 Rs785.ss o,49990/o Sim
65 Rs9.183.36s.9s 0,5087% Sim
66 2L/Ou2O2s Rs9.13s.934,08 ,53 o,s1.65% Sim
67 27/02/202s Rs8.984.643,28 R5764,6s 7,6560% Sim

{
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68 2I/03/202s Rs8.936.680.40 Rs760,57 0,s338% Sim
69 27/04/2O2s 888.1 o,5428yo Sim
70 2uÙs/2025 Rs8.839.11s,65 Rs7s2,27 o,55t9% Sim
77 2t/0612025 Rs8.789.s01,37 Rs748,04 o,56t3% Sim
72 2t/07/202s 77 0,5709% Sim
73 2t/08/202s Rs8.688.s77,41 0,5807% Sim
74 27/09/202s Rs8.637.2s4,88 Rs73s,09 0,5907% Sim
75 27/70/2O2s 95 Rs730,67 o,6009yo Sim
76 2u17/202s o,6174% Sim
77 R58.479.766,44 Rs721.68 0,62220/0 Sim
7a 2u07/2026 Rs8.426.074,40 Rs717,77 O,63320/o Sim
79 27/02/2026 88 Rs703,68 7,8733% Sim
80 27/03/2026 Rs8.213.988,62 0,6s60% Sim
81 Rs8.1s9.134,89 Rs694.39 0,6678% Sim
82 2t/0s/2026 Rs8.103.6s8,69 Rs689,67 0,6799% Sim
83 27/06/2026 Rs8.047.ss2,98 RS684,90 o,6924% Sim
84 0,7051% Sim
85 2r/08/2026 Rs7.933.424,32 Rs67s.19 o,7782% Sim
86 2u09/2026 Rs7.87s.386,84 0,7316% Sim
87 27/70/2026 Rs7.816.690,78 Rs66s.2s o,7453% Sim
88 27/77/2026 Rs7.7s7.32S,66 Rs660,20 o,7594% Sim
89 27/72/2026 R57.697.292.92 Rs6ss,09 O,7739o/o Sim
90 2r/oU2027 636 Rs649,92 0,7888% Sim
91 21/02/2027 Rs7.472.348,78 94 2,7505% Sim
92 27/03/2027 Rs7.411.088,92 Rs630,73 o,8798% Sim
93 2 Rs7.349.133,91 Rs62s.46 o,8360% Sim
94 27/05/2027 Rs7.286.47s,86 Rs620,13 0,8526% Sim
95 27/0612027 R57.223.106,78 Rs614,73 o,8697% Sim
96 Rs609,28 o,8873% Sim
97 2r/08/2027 Rs7.094.203,21 Rs603,76 o,9054% Sim
98 Rs7.O28.6s2,29 Rss98.18 0,92400/o Sim
99 27/70/2027 Rs6.962.3s7,54 Rss92.s4 o,9432% Sim
100 Rs6.89s.310,49 Rss86.83 o,96300/0 Sim
101 2u72/2027 R56.827.sO2,62 Rss81.06 o,9834% Sim
702 27/0I12028 Rs6.758.92s,29 Rss7s,23 7,0044% Sim
103 2u02/2028 Rss60,s3 2,5553% Sim
704 27/03/2028 77 Rsss4,6s 7,0485% Sim
105 2r/04/2028 Rs6.447.372,72 Rss48.71 7,O777% Sim
106 27/Os/2028 R56.376.677,t7 Rss42,70 7,0956% Sim
707 27/06/2028 Rs6.30s.240,s7 Rss36,62 7,7203% Sim
108 2110712028 Rs6.232.993.38 1,7458% Sim
109 2r/08/2028 Rs6.1s9.926.37 L,L723% Sim
110 2r/09/2028 Rs6.086.030,21 77 L,7996% Sim
111 2 8 Rs6.011.29s,s1 Rss11.60 7,2280% Sim
172 27/77/2028 R55.93s.712,7s Rs505.17 1,2s73% Sim
113 21,/72/2028 Rs5.859.272,31 Rs498,66 7,28780/o Sim
r14 2r/or/2029 Rs5.781.964,4s Rs492,08 7,3794% Sim
115 2r/02/2029 Rss.600.902,62 R5476,67 3,7375% Sim
776 27/03/2029 s23.25 Rs470,06 I,3863% Sim
777 27/04/2029 R55.444.729,24 Rs463,38 7,4278% Sim
118 2u0s/2029 Rs4s6,62 7,4586% Sim
119 2r/06/2029 Rss.284.991,3s 79 7,4970% Sim
I20 029 Rss.203.760,37 R5442.87 1,5370% Sim
IzL 2t/08/2029 Rss,121.607,60 Rs43s,88 r,5787% Sim
722 21/09/2029 Rss.038.s22,60 Rs428,81 7,6222% Sim
723 2t/IO/2029 79 Rs421,66 1,6677% Sim
1-24 27/11,/2029 Rs414,43 r,7!52% Sim
125 27/72/2029 Rs4.783.s67,78 R5407,11 7,7650% Sim
726 27/OL12030 83 Rs399.71 1,8\7r% Sim
727 zL/02/2O3o Rs4.sos,099.36 t 4,O784% Sim
128 21,/03l2O3O Rs4.418.193.80 7,9290% Sim
729 27/04/2030 Rs4.330.302,06 r,9893% Sim

,/
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130 27/05/2O3O R54.247.412,97 97 2,0527% Sim
131 21./06/2030 Rs4.151..s1s,19 Rs3s3,32 2,L795yo Sim
732 2t/o7/2O3O ,060.597 2,1900ÿo Sim
133 27/08/2030 Rs3.968.647,68 Rs337,76 2,2644% Sim
734 27/09/2O3O Rs3.87s,6s4,67 R$329,84 2,3432% Sim
135 030 Rs3.781.606,41 2,4266% Sim
136 27/r7/2030 Rs3.686.490,92 Rs3 13,74 2,5152% Sim
737 21,/72/2030 Rs3.s90.296,10 6 2,6094% Sim
138 27/0r/2o37 Rs3.493.009,69 Rs297.28 2,7097% Sim
139 2u02/2037 RS3.291.082,17 Rs280,09 5,7809% Sim
740 zu03/2037 Rs3.194.610,29 Rs271,88 2,9373% Sim
747 27/04/2037 Rs3.099.194,33 Rs263,76 2,9868% Sim
742 27/0s/2O37 Rs2ss,36 3,7867% Sim
743 27/06/2O37 Rs2.900,s89,30 Rs246,86 3,3283% Sim
144 2 1 Rs2.799.s93,33 Rs238,26 3,4819% Sim
145 27/08/203r R52.697,4s1,31 Rs229,s7 3,6485% Sím
I46 27/09/2031 RS2.594.150,21 R5220,78 3,8296% Sim
747 27/7012037 Rs2.489.676,39 Rs2 11,89 4,0273% Sim
1.48 2t/7L/2037 384 Rs202,90 4,2439% Sim
749 2r/72/2O3r R52,277.160,23 80 4,4823% Sim
150 2 R52.769.747,76 Rs184.61 4,7436% Sim
1s1 21/02/2032 Rs1.956.044,02 Rs166.47 9,8247% Sim
r52 27/03/2032 Rs1.851.074,62 Rs157.s4 s,3664% Sim
153 2 032 R$1.748.3s3,10 Rs148.80 5,5493% Sim
154 21/Os/2032 R57.640.776,27 Rs139,64 6,!53Oÿo Sim
155 2u06/2032 Rs1.s31.978,71 Rs130,38 6,6309% Sim
1s6 2L/O7/2032 7,1824% Sim
757 21./08/2032 Rs1.310.66s,79 Rsl 11.55 7,8259% Sim
158 27/09/2032 Rs1.198.122,2s Rs101,97 8,58670/o Sim
159 21/70/2032 Rs1.084.301,61 Rse2,28 9,4999% Sim
160 2r/7r/2032 Rs969.189.39 10,6\630/0 Sim
L6T 27/72/2032 R58s2.770,91 Rs72,s8 72,0779% Sim
762 27/07/2O33 R5737 .0o7,23 72 13,5750% Sim
163 27/02/2033 Rss11.82s,77 Rs43,s6 30js3s% Sim
764 2t/03/2033 R$477.7s7,67 Rs3s,04 19,5572o/o Sim
16s 27/04/2033 Rs310.ss3,90 Rs26,43 24,5785% Sim
166 2t/os/2033 78 R577,72 32,9s79% Sim
767 21/06/2033 Rs104.688.21 49,7r79% Sim
168 2t/07 /2033 Rs0,00 100,0000% Sim

Perlodo:
Data de

Pagamento do CRI

Valor Global da 151a

Série
Preço Unitário (P.u.l

(SDi) - 151a Série
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relação ao Saldo Devedor
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Juros?

Emissão 30/07 /2019 Rs1.000,00
7 2r/08/2079 RS11.7so.oo0,oo Rs1.000,00 0,0000% Sím
2 27/09/2019 Rs11.7s0.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
3 21,/70/2Or9 Rs1.000,00 0,0000% Sim
4 27/7r/2079 o,0898% Sim
5 27/12/2079 R571.722.Or2.39 Rs997,62 o,1485% Sim
6 27/Or/2020 Rs11.704.932,04 Rs996.16 o,7457% Sim
7 Rs77.623.736,44 Rs989,2s 0,69370/0 Sim
8 27/03/2020 Rs11.s98.131,39 Rs987,08 0,22030/o Sim
I 27/0412020 Rs11.s78.90s,ss Rs98s,44 o,7658% Sim

1.0 27/0s/2020 11.s5 Rs983,2 1 o,2263% Sim
I7 27/06/2020 77.527 18 o,2197% Sim
72 2 Rs11.500,s18.91 0,2325% Sim
13 2r/08/2020 R577.473.4O9,46 Rs976,46 o,2357% Sim
t4 2 R$7!.44s 992,39 13 o,2390% Sim
15 2LhO/2020 Rs11.418.264,20 R597r,77 o,2423% Sim
16 27/LT/2020 Rs11.390.221,36 Rs969,38 0,2456% Sim

,l

/
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77 2t/72/2020 RS11.361.860.29 Rs966,97 0,2490% 5im
18 2r/07/202L Rs1 1.333.177,40 0,2524% S¡m
19 21/02/2021 Rs1L.212.530,00 Rs9s4,26 1.,0646% Sim
20 27/03/2027 28 Rs9s1.78 0,259s% Sim
27 27/04/2027 Rs11.1s4.000,3s 0,2632% Sim
22 Rs11.124.236,46 Rs946,74 0,2668% Sim
23 27/06/2021 Rs11.094.134.81 Rs944,18 0,2706% Sim
24 2t/07 /2021 Rs1 1.063.691,s9 Rs941.59 o,2744yo Sim
25 2 1 Rs11.032.902,91 Rs938,97 0,2783% Sim
26 27/09/202r Rs11.001.764,8s Rs936,32 0,28220/0 Sim
27 27170/2027 R51o.970.273.44 Rs933,64 o,2862% Sim
28 2u77/2027 o,2903% Sim
29 21/72/2027 R510.906.2 14,s2 0,294s% Sim
30 21/07/2022 Rs10,873.638,8s Rs92s,42 o,2987% Sim
31 27/02/2022 Rs10.736.698,93 Rs913.76 1,2594% Sim
32 27/03/2022 Rs10.703.699,38 Rs910,9s 0,3074% Sim
33 27/04/2022 Rs10.670.325,37 R5908,11 o,3718% Sim
34 2t/0s/2022 Rs10.636.s72.63 Rs90s,24 o,3763% Sim
35 2t/06/2022 o,3209% Sim
36 Rs10.s67.913,78 Rs899.40 0,3256yo Sim
37 21/08/2022 Rs10.s32.998,92 Rs896,43 o,3304% Sim
38 27/09/2022 Rs10.497.687.86 Rs893,42 0,3352% Sim
39 27/70/2022 o,3402% Sim
40 2u1L/2O22 Rs10.42s,8s9,11 7 o,34520/0 Sim
47 27/72/2022 Rs10.389.332,26 Rs884,20 0,3503% Sim
42 27/OL/2023 RS10.3s2.390,93 Rs881,0s o,3556% Sim
43 27/02/2023 Rs10.211.106,60 Rs869,03 7,3648% Sim
44 2r/03/2023 RslO.773.702.79 Rs86s,8s 0,3663% Sim
45 2r/04/2023 Rs10.135.874.54 o,3778% Sim
46 27/05/2023 Rs10.097.617,03 o,3774% Sim
47 2t/06/2023 Rs10.0s8.92s,39 Rs8s6.08 o,3832% Sim
48 2t/07 /2023 Rs10.019.794,69 Rs852,7s 0,3890% Sim
49 21,/08/2023 Rs9.980.219,94 Rs849,38 o,3950% Sim
50 27/09/2023 940 97 o,4070% Sim
51 2u70/2023 RS9.899.718,13 53 0,4072% Sim
52 27/t7/2023 Rs9.8s8.780,80 Rs839.0s o,4735% Sim
53 2 Rs9.817,378,94 o,4799% Sim
54 2t/ou2024 R59.775.s07,26 Rs831.96 o,4265% Sim
55 2r/02/2024 R59.62s.377,77 Rs819,s2 7,4949% Sim
56 2r/03/2024 Rs9.s87.006,41 Rs81s,92 o,4400% Sim
57 2u04/2024 91 R5872,27 0,4470% Sim
58 27/0s/2024 Rs9.s00.817,14 8 0,4547% Sim
59 27/06/2024 Rs9.456.987,60 Rs804,8s o,4673% Sim
60 2tl07 /2024 Rs9.412.660,69 Rs801,08 O,4687ÿo Sim
61 27/08/2024 Rs9.367.830,78 R5797,26 o,47630/0 Sim
62 2r/09/2024 R59.322.492,75 Rs793,40 o,4840% Sim
63 27/70/2024 Rs9.276.639,04 Rs789,s0 o,4979% Sim
64 21/77/2024 Rs78s,ss o,4999% Sim
65 2u72/2024 o,508r% Sim
66 2u0t/202s Rs9.13s.934,08 O,5165o/o Sim
67 2 5 Rs8.984.643,28 Rs764,6s 1,6560% Sim
68 27/03/202s Rs8.936.680,40 Rs760,s7 0,5338% Sim
69 21/04/202s R58.888.173,24 Rs7s6,44 o,5428% Sim
70 2L/Os/2O2s Rs8.839.11s,6s Rs7s2,27 O,5579ÿo Sim
7L 27/06/202s 789 o4 o,5613% Sim
72 2L/O7/2O2s Rs8.739.324.08 77 0,5709% Slm
73 27/08/202s RS8.688.s77.41 o,s807% Sim
74 27/oe/2O2s RS8.637.254,89 Rs73s,09 o,59070/o Sim
75 21,/rO/2O2s RS8.585.349.9s 67 0,6009% Sim
76 2r/L1./202s ,532.85 R5726,20 0,6774% Sim
77 2r/72/2025 R58.479.766,44 Rs721.68 o,6222% Sim
78 2t/07/2026 R58.426.O74,40 Rs777,tr o,6332% Sim

,/
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79 2r/02/2026 Rs8.268.226,88 Rs703,6s I,8733yo Sim
80 2 R58.213.988,62 Rs699,06 0,6560% S¡m
81 2t/04/2026 R58.1s9.134,89 Rs6e4,39 0,6678% Sim
82 2L/05/2026 Rs8.103.6s8,69 Rs689.67 0,6799% Sim
83 27/0612026 98 Rs684,90 0,6924% Sim
84 Rs7.990.810,s9 Rs680,07 o,7057% 5im
85 2u08/2026 R57.933.424.32 Rs67s.19 0,77820/o Sim
86 27/09/2026 RS7.87s.386,84 Rs670,2s 0,7376% Sim
87 27/70/2026 Rs7.816.690,78 Rs66s,2s o,7453% Sim
88 27/7r/2026 R57 .757.328,66 R5660,20 0,75940/o Sim
89 27/12/2026 Rs7.697.292,92 0,7739o/o Sim
90 27/07/2027 Rs7.636.575,92 Rs649,92 o,7888% Sim
91 2u02/2027 R57.472.348,78 Rs63s,94 2,7505% Sim
92 27/03/2027 Rs7.411.088,92 Rs630,73 o,8798% Sim
93 27/04/2027 R57.349.133,91 Rs62s,46 o,8360% Sim
94 27/Os/2027 Rs7.286,47s,86 Rs620,13 o,8526% Sim
95 27/06/2027 Rs7.223.106.78 73 o,8697% Sim
95 27/07/2027 62 0,8873% Sim
97 27/08/2027 Rs7.094.203,21 Rs603,76 o,9054% Sim
98 27/09/2027 RS7.028.6s2,29 Rss98,18 op240% S¡m
99 2r/LO/2027 Rs6.962.3s7,54 Rsss2,s4 o,9432% Sim
100 2u17/2027 Rs6.89s.310,49 Rss86,83 o,9630% Sim
101 27/72/2027 R56.827.so2,6z Rss81,06 o,9834ÿo Sim
102 2r/oU2028 Rs6.7sS.92s,29 Rss7s,23 7,0044% Sim
103 2r/02/2028 Rs6.s86.213.40 Rss60,s3 2,55530/o Sim
704 2r/03/2028 RS6.517.154,s9 7,0485% Sim
10s 27/04/2028 R56.447.312,72 Rss48,71 7,O717% Sim
106 2u0s/2028 R$6.376.677,77 Rss42,70 7,09s6% Sim
ro7 2r/06/2028 RS6.3os.24o,s7 Rss36,62 7,72030/o Sim
108 27/07/2028 Rs6.232.993.38 L,7458% Sim
109 21/08/2028 159.92 5 1,7723% Sim
110 2r/o9/2028 Rs6.086.030,21 Rss17.96 I,I996% Sim
7L7 2t/70/2028 Rs6.011.29s,s1 Rss11,60 7,2280% Sim
7L2 27/77/2028 Rss.93s.712,7s Rss0s,17 !,2573o/o Sim
113 2L/72/2028 Rss.8s9.272,31 Rs4s8,66 7,2878% Sim
774 2t/ou202e 787 r,3794% Sim
115 2u02/2029 Rss,600.902,62 R5476,67 3,7315% Sim
116 2t/03/2029 Rss,s23.2s6,48 Rs470,06 7,3863% Sim
777 2u04/2029 Rss.444.729,24 Rs463,38 7,4278% Sim
118 2uOs/2029 RS5.36s.310,90 Rs4s6,62 7,4586% Sim
r79 27/06/2029 Rss.284.991,3s Rs449,79 I,497Oo/o Sim
720 21/07 /2029 203 1,5370% Sim
727 27/08/2o2e Rss.121.607,60 Rs43s.88 1,,57870/o Sim
722 2u09/202s RS5.038.522,60 Rs428.81 r,6222% Sim
I23 21/70/2029 R54.9s4.494,79 Rs421,66 7,66770/o Sim
L24 2r/77/2029 R54.869.513,45 Rs414,43 7,7752% Sim
72s 27/72/2029 R54.783.567,78 Rs407.11 L,7650% Sim
726 2t/oU2o3o Rs4.696.646,83 Rs399,71 I,877I% Sim
177 2tl02/2030 Rs4.s0s.099,36 Rs383,41 4,0784% Sim
728 2L/03/2030 Rs4.418.193,80 Rs376,02 7,9290% Sim
129 27/04/2030 7,9893% Sim
130 27/Os/2030 R$4.247.472,97 Rs360.97 2,0527% Sim
131 27/06/2O3O Rs4.1s1.515,19 Rs3s3,32 2,1795% Sim
732 Rs4.060.s97,29 Rs34s,s8 2,1900% Sím
133 2 0 Rs3.968.647,68 Rs337,76 2,26440/o Sim
734 27/oe/2030 RS3.87s.654,67 Rs329,84 2,3432% Sim
135 27/tO/2030 Rs3.781.606,41 Rs321,84 2,4266% Sim
L36 27/77/2030 Rs3.686.490,92 74 2,5I52yo Sim
737 27/12/2030 RS3.s90.296,10 Rs30s,s6 2.6094% Sim
138 Rs3.493,0O9,69 R5297,28 2,7097% Sim
139 21./02/2O37 RS3.29i..082,17 Rs280,0s 5,7809% Sim
140 Rs3.194.610,29 Rs271,88 2,9373% Sim

,{
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741 2u04/2037 .099 Rs263,76 2,9868% Sim
742 27/05/2037 Rs3.000.4s2,06 3,7861% Sim
r43 21/06/2037 Rs2.900.s89,30 R5246,86 3,3283% Sim
I44 2t/07/2031. 26 3,48L9ÿo Sim
74s 2t/08/2037 Rs2,697.451,31 R5229,s7 3,6485% Sim
746 21109/2031 RS2.s94.1s0,21 Rs220,78 3,8296% Sim
747 21/70/2031 .489 4,0273% Sim
748 2u1.1/2037 Rs2.384.018,0s Rs202.90 4,2439% Sim
749 27/72/2037 Rs2.277.760,23 Rs193,80 4,4823yo Sim
150 2L/Or12032 R52.769.747,76 Rs184,61 4,7436% Sim
1s1 27/02/2032 Rs166,47 9,8247% Sim
152 2r/03/2032 Rs1.8s1.074,62 Rs1s7,s4 5,3664% Sim
1s3 27/O4/2032 RS1.748.353,10 Rs148,80 5,5493% Sim
154 2r/os/2032 R51.640.776,27 Rs139,64 6,7530% Sim
155 2t/06/2032 Rs1.s31,978,71 Rs130.38 6,6309% Sim
1s6 2t/o7/2032 Rs1.421.946,5s Rs121,02 7,t824% Sim
757 2r/08/2032 79 Rsl 11,5s 7,8259% Sim
158 2u0e/2032 R57.798.122,25 Rs101.97 8,58670/o Sim
159 2uro/2032 Rs1.084.301,61 Rs92.28 9,4999% Sim
160 2t/77/2032 Rs969.189,39 Rs82,48 70,67630/o Sim
161 21/72/2032 97 Rs72,s8 72,07I9o/o Sím
762 27/0112033 R5737 .007.23 R562,72 73,57s0% Sim
163 27/02/2033 1 77 Rs43,s6 30,5535% Sim
164 2uO3/2033 Rs411.757,61 79,5572% Sim
165 27/04/2033 Rs310.ss3.90 Rs26,43 24,578s% Sim
766 2uos/2033 Rs208.201,78 72 32,95790/o Sim
767 21/06/2033 R5104.688,21 Rs8.91 49,77790/0 Sim
168 2t/07/2033 RSo,oo 100,0000% Sim
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Em¡ssão 30107/2019 Rs11.7s0.000,00
7 2t/08/2079 Rs11,7s0.000,00 Rs1.000.00 O,O000o/o Sim
2 2r/09/2079 Rs11.7s0.000,00 Rs1.000.00 o,oooo% Sim
a 2t/IO/2079 Rs11.7s0.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim
4 2u77/2079 Rs11.739.4s0,47 Rs999,10 0,0898% Sim
5 2L/12/2079 R5r7.722.012,39 Rs997,62 0,1485% Sim
6 27/07/2O2O Rs11.704.932,04 Rs996,16 o,t457% Sim
7 21./02/2020 R577.623.736,44 25 0,6937% Sim
8 27/0312020 Rs11.s98.131,39 Rs987.08 0,2203% Sim
9 27/04/2020 Rs11.s78.90s,ss Rs98s.44 0,7658% Sim

10 27/os/2020 1.552. Rs983,21 0,2263yo Sim
7T 2u06/2O2O 7.527.3 Rs981,0s o,2L97% Sim
72 2 o,2325% Sim
13 21,/08/2O2O Rs11.473.409.46 Rs976,46 o,2357% Sim
74 21,/09/2O2O Rs1 1.44s.992,39 13 o,2390% Sim
15 2 020 R577.4I8.264,20 77 0,2423% Sim
16 2r/1L/2020 Rs11.390.221,36 0,2456% Sim
77 2r/12/2020 Rs11.361.860,29 Rs966.97 o,2490% Sim
18 27/07/2o2r Rs11.333.177,40 Rs964,s3 o,2524% Sim
19 27/02/2o2r Rs9s4,26 !,06460/0 Sim
20 27/03/2021 Rs1 1.183.430,28 78 o,2595% Sim
27 2u04/2027 Rs1 1.1s4.000,3s o,26320/0 Sim
22 2L/Os/202r R517.724.236,46 Rs946,74 o,2668% Sim
23 27/06/2027 Rs1 1.094.134,S1 Rs944.18 o,2706% Sim
24 2t/o7/2027 Rs11.063.691,s9 Rs941.s9 o,2744% Sim
25 2t/08/2027 Rs11.032.902.91 Rs938,97 o,2743% 5im
26 27/0912027 Rs11.001.764.85 Rs936.32 o,28220/" Sim
27 27/10/2027 Rs70.970.273.44 Rse33,64 o,2862% Sim

,t
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28 2u77/2027 Rs10.938.424,69 Rs930.e3 o,2903% Sim
29 27/12/2027 Rs10.906.214,s2 0,29457o Sim
30 21,/OL/2022 Rs10.873.638,85 Rs92s,42 0,2987% Sim
31 2t/02/2022 Rs10.736.698,93 Rs913.76 I,25940/o Sim
32 27/03/2022 10.703 Rs910,9s o,3074% Sim
33 21/04/2022 Rs10.670.32s,37 Rs908,1 1 o,3178% Sim
34 27/0s/2022 Rs10.636.572,63 Rs90s,24 0,3163% S¡m
35 2u06/2022 Rs902,34 0,3209% Sim
36 2 /2022 Rs10.s67.913,78 Rs89e,40 o,32s6% Sim
37 27/08/2022 Rs10.s32.998,92 Rs8s6,43 Sim
38 27/09/2022 Rs10.497.637.86 0,33520/0 Sim
39 2r/to/2022 8 o,3402% Sim
40 27/L7/2022 Rs10.42s.8s9,11 Rs887,31 0,3452% Sim
41 27/72/2022 Rs10.389.332,26 Rs884,20 o,3so3% Sim
42 2r/07/2023 Rs10.3s2.390,93 Rs881,0s o,3556% Sim
43 zu02/2023 Rs10.211.106,60 Rs869,03 7,3648% Sim
44 2r/03/2023 Rs70.173.702,79 Rs86s,8s o,3663% Sim
45 27/04/2023 Rs10.13s.874,s4 Rs862,63 0,3778o/o Sim
46 27/Os/2023 RS10.097.617,03 Rs8s9.37 o,3774% Sim
47 21,/06/2023 o,3832% Sim
48 2t/07 /2023 Rs10.019.794,69 Rs8s2,7s 0,3890% sim
49 2r/08/2023 RS9.980.219,94 Rs849,38 o,3950% Sim
50 27/09/2023 Rs9.940.196,12 Rs84s,97 0,40Lo% Sim
5L 27/70/2023 Rs9.899.718.13 J 0,4072% Sim
52 2t/7U2023 80 o,4135% Sim
53 27/1,2/2023 Rs9.817.378,94 Rs83s,s2 0,4799% Sim
54 27/07/2024 R59.77s.so7,26 Rs831,96 0,42650/o Sim
55 27/02/2024 R59.629.377,71. Rs819,s2 1.,4949% Sim
56 27/0312024 Rs9.s87.006.41 0,4400% Sim
57 2u04/2024 7 R5872,27 o,44700/o Sim
58 27/Os/2024 Rs9.s00.817,14 Rs808,s8 o,4547% Sim
59 2 Rs9.4s6.987,60 Rs804,8s o,4613% Sim
60 2 Rs9.412.660,69 R$801,08 o,4687% Sim
61 2 Rs9.367.830,78 R5797,26 0,47630/0 Sim
62 27/09/2024 0,4840yo Sim
63 27/70/2024 RS9.276.639,04 Rs789,s0 0,4979% S¡m
64 27/77/2024 RS9.230.26s,61 RS78s,ss o,4999% Sim
65 2r/12/2024 Rs9.183.36s,9s RS7s1,s6 o,5081% Sim
66 2t/07/2O2s Rs9.13s.934,08 R5777,53 o,5765% Sim
67 27/02/2O2s Rs8.984.643,28 Rs764,6s 7,656j0/o Sim
68 Rs8.936.680,40 Rs760,s7 0,53380/0 Sim
69 2u04/202s o,5428% S¡m
70 2llOs/2025 Rs8.839.11s,6s R57s2,27 o,5579% Sim
71 2L/06/2O2s 789 Rs748,04 o,5613% Sim

2L/07 /2025 RS8.739.32408 Rs743.77 o,5709yo Sim
73 27/08/2O2s Rs8.688.577,41 Rs739,4s o,5807% Sim
74 27/09/2025 Rs8.637.2s4,88 Rs73s,09 0,59070/0 Sim
75 2r/70/202s Rs8.s8s.349,9s Rs730,67 o,6009% Sim
76 2urr/202s Rs8.s32.8s6,04 R5726,2O 0,6714% Sim
77 27/72/202s Rs8,479.766.44 0,62220/0 Sim
78 2r/ot/2026 7 7t o,6332% Sim
79 27/02/2026 Rs8.268.226,88 Rs703,68 7,8733% Sim
80 27/03/2026 Rs8.213.988,62 Rs69e,06 o,6560% Sim
81 27/04/2026 Rs8.1s9.134,89 Rs694,39 o,6678% Sim
82 27/Os/2026 Rs8.103.6s8,69 9% Sim
83 27/06/2026 Rs8.047.ss2,98 o,6924% Sim
84 2L/O7/2026 Rs7.990.810,59 o,7057% Sim
85 27/08/2026 R57.933.424,32 o,7\82yo S¡m
86 27/09/2026 875 o,73160/" Sim
a7 2 026 Rs7.816.690,78 Rs66s,2s o,7453% Sim
88 2U1U2026 Rit.7s7.328,66 Rs660,20 o,7594% Sim
89 27/12/2026 Rs7.697.292,92 Rs6ss,09 o,77390/0 Sim
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90 21,/07/2027 .636 Rs649,92 0,78880/0 Sim
91 2r/0212027 R57.472.348,78 2,1505% Sim
92 21,/03/2027 Rs7.411.088,92 R$630,73 0,8198% Sim
93 2t/04/2027 .349 Rs62s,46 o,8360% Sim
94 2 7 Rs7.286.47s,86 Rs620.13 o,8526% Sim
95 27/0612027 R57.223.706,78 Rs614,73 o,8697% Sim
96 2r/07 /2027 ts9 28 0,8873% 5im
97 2u08/2027 R57.o94.203,27 Rs603.76 0,9054% Sim
98 27/09/2027 Rs7.028.6s2,29 Rss98,18 o,9240yo Sim
99 27/10/2027 Rs6.962.3s7.s4 Rss92,s4 O,9432o/o Sim
100 27/7u2027 Rs6.89s.310.49 Rss86,83 o,9630% Sim
101 2 Rs6.827.s02,62 0,9834% Sim
102 27/0712028 Rs6.7s8.92s,29 Rss7s,23 7,OO44% Sim
103 27/0212028 Rs6.s86.213,40 R5s60,s3 2,55s3% Sim
ro4 2u03/2028 Rs6.517.1s4.59 Rsss4,6s 7,0485% Sim
105 21/04/2028 R56.447.372,72 7t l,o7!70/o Sim
106 2r/os/2028 Rs6.376.677,77 70 I,0956% Sim
707 21,/06/2028 Rs6.305.240,s7 Rs536.62 r,1203% Sim
108 27/07 12028 38 Rss30,47 7,7458% Sim
109 27/08/2028 37 Rss24,2s 7,7723% S¡m
110 Rs6.086.030.21 Rss17,96 7,7996% Sim
111 27/70/2028 RS6.011.29s,s1 7,2280% Sim
7r2 2t/ru2028 Rss.93s.712,7s 7 1,2573% Sim
113 2u12/2028 Rs5.859.272,31 Rs498.66 7,2878% Sim
774 27/0112029 RSs.781.964,4s Rs492.08 7,3794% Sim
115 27/0212029 Rss.600.902,62 Rs476,67 3,L3!5yo Sim
116 27/03/2029 R$470,06 7,3863% 5im
777 2r/04/2029 R55.444.729.24 7,4278% Sim
118 27/Os/2029 Rss.36s.310,90 Rs4s6.62 1,4586% Sim
779 27/06/2029 Rs5.284.991,3s R5449,79 7,4970o/o Sim
120 Rss.203.760.37 R$442,87 !,537oyo Sim
r27 2r/08/202e r.607 Rs43s,88 7,5787% Sim
722 27/09/2029 Rss.038.s22,60 L,6222% Sim
723 27/70/2029 R54.9s4.494,79 7,6677% Sim
724 2u7t/2029 Rs4.869.s13,4s Rs414.43 7,7L52% Sim
125 27/72/2029 Rs4.783.s67,73 Rs407.1 1 1,7650% Sim
726 21/Or/2030 Rs4.696.646,83 Rs399.71 1,8777% Sim
727 27/02/2030 Rs4.sos.099,36 Rs383.41 4,0784% Sim
728 2710312030 Rs4.418.193,80 Rs376,02 7,9290% Sim
I29 2r/o4/2030 330 Rs368,s4 L,9893% Sim
130 2t/os/2030 R54.241.472,97 2,0527% Sim
131 27/06/2030 Rs4.1s1.51s,19 Rs3s3.32 2,1.79s% Sim
732 27/07/2030 7 Rs34s,s8 2,L900% Sim
133 27/08/2o3o 968.647 R5337,76 2,2644% Sim
r34 2 030 RS3.87s.6s4,67 2,3432% Sim
135 Rs3.781.606,41 Rs321.84 2,4266% Sim
136 2r/11/2O3O RS3.686.490,92 74 2,51s2% Sim
737 Rs3.s90.296,10 6 2,6094% Sim
138 21,/Or/2037 Rs3.493.009,69 Rs297.28 2,7097% Sim
139 27/02/2037 Rs3.291.082,17 Rs280.09 5,7809o/o Sim
740 27/0312037 Rs3.194.610,29 Rs271,88 2,93I3yo Sim
74r 2u04/2037 Rs263,76 2,9868% Sim
r42 2u0s/2037 Rs3.000.452.06 Rs2ss,36 3,78610/o Sim
743 RS2.900.s89,30 3,32830/0 Sim
!44 2uO7/2037 Rs2.799.s93,33 3,48t9% Slm
14s 27/08/2037 Rs2.697.4s1,31 R5229,s7 3,6485% Sim
I46 2r/09/2037 Rs2.s94.1s0,21 Rs220.78 3,8296% Sim
1.47 Rs2.489.576,89 Rs2 11,89 4,O273% Sim
148 RS2.384.018.0s 4,24390/0 Sim
1,49 2u12/203r Rs193,80 4,4823% Sim
150 27/Ot/2032 Rs2.169.r.41,76 Rs184,61 4,7436% Sim
151 27/02/2032 Rs1.9s6.044,02 Rs166,47 9,8247% Sim
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752 2L/03/2032 Rs1.8s1.074,62 RS1s7,s4 5,36640/o Sim
r.53 27/04/2032 Rs1.748.3s3,10 Rs148,80 5,5493% Sim
754 2t/os/2032 R57.640.t76,27 6,1s30% Sim
155 2u06/2032 t 7t 6,6309% Sim
1s6 2t/o7/2032 R$121,02 7,L824% Sim
I57 2L/0812032 Rs1.310.66s,79 Rs111,ss 7,82s9% Sim
158 21./09/2032 7.198.722,25 8,5867% Sim
1s9 27/70/2032 Rs1.084.301,61 Rs92,28 9,4999% Sim
160 2r/77/2032 1.0,6763yo Sim
161 27/L2/2032 Rs8s2.770,91 Rs72.s8 t2,0179% Sim
162 2u07/2033 R5737 .007,23 Rs62,72 73,5750% Sim
163 27/02/2033 Rss 11.825,77 R543,s6 30,553s% Sim
764 27/03/2033 R5477.7s7,6r Rs3s,04 79,5s72% Sim
165 27/04/2033 Rs310.ss3,90 Rs26,43 Sim
156 2t/os12033 78 77 72 32,9579o/o S¡m
767 2L/06/2033 Rs104.688,21 49,7779o/o Sim
168 RSo,oo R$o,oo 100,0000% Sim

{
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALoRES MoBILIÁRIOS,
instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, n.o 4200, Bloco 08, AlaB, Salas 302,303 e304,BarradaTijuca, 22640-102 , inscrita
no CNPJ sob o n'11.343.68210001-38 ("Instituicão Custodiante"), r7a qualidade de instituição
custodiante das Cédulas de Crédito Imobiliário ("CCIs") emitidas em 30 de julho d,e 2019, pela
HABITASEC SBCURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim paulistano, CEp
01.451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 09.304.42710001-58, por meio da Esqitura de Emissão
de Cédulas de Crédito Imobiliário Fracionárias, com Garantia Real e Garantia Fidejussória, sob a
Forma Escritural ("Escritura de Emis "), representativa, cada qual, de uma das
Debêntures emitidas, em 30 de julho de 2019, pela DERRY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS BRASIL S.4., com sede na cidade de são Paulo, estado de são paulo, na
Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5, Bairro Jardim Olímpia, Raposo Shopping, CEp 05576-000,
inscrita no CNPJ sob o n'15.752.43410001-15, DECLARA, para os fins d,o parâgrafo único do
artigo 23 da Lei no 10.931104, que mantém sob custódia a Escritura de Emissão de CCI e que as
CCIs encontram-se exclusiva e devidamente vinculada aos Certificados de Recebíveis Imobiliários
da lu Emissão, 149u, 150o, 151" e 752u Séries da Securitizadora ("CRI" e "Opsraçãs,,,
respectivamente), servindo como lastro dos referidos CRI, nos termos e por meio da celebração do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Operação, firmado com a Securitizadora em 30
de julho de 2019 ("Termo de Securitização"), tendo sido instituído, conforme Cláusula Décima do
Termo de Securitização, o regime frduciário pela Securitizadora, conforme a Lei no 9.514. O
referido regime fiduciário se encontra registrado nesta Instituição Custodiante, que DECLARA,
ainda, que a Escritura de Emissão de CCI encontra-se custodiada nesta Instituição Custodiante, nos
termos do artigo 18,patâgrafo 4o, da Lei n" 10.931104, e o Termo de Securitizaçáo registrado, na
forma do parâgrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931104.

São Paulo, [:] de [:] de 2019

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULoS E VALoRES MoBILIÁRIoS

{
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ANEXO rV (A)
DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III

DA INSTRUÇÃO CVM N" 414

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9" andar, conjunto 92, Jardim paulistano, CEp
0l'451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.304,4271000I-58 ("Coordenador Líder" ou
"Habitasec"), na qualidade de Coordenador Líder da oferta pública de distribuição dos Certiflrcados
de Recebíveis Imobiliários da lu Emissão, l4gu,l50u, 151u e l52u Séries ("Operação"), em que a
própria Habitasec atua na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da
oferta e a PENTÁcoNo s.A. DISTRTBUIDORA DE TÍTULos E VALoRES
MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de
Janeiro, na Av. das Américas, n.o 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,303 e304, Barra da Tijuca,
22640-102, inscrita no CNPJ sob o no 77.343.6821000I-38 ("Agen19_Fiduciariq"), atua como
Agente Fiduciário, nos termos da Instrução CVM n" 414, de 3011212004 e da Instrução CVM n.
476, de 1610112009, DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o
Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência
para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no
Termo de securitização de créditos Imobiliários objeto da operação.

São Paulo, l=l de [:] de 2019

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
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ANEXO rV (B)
DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM ls DO ANEXO IIr

DA INSTRUÇÃO CVM N" 414104

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim paulistano, CEp
01.45I-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 09.304 .42710001-58, nesse ato representadana forma de
seu Estatuto Social ("Securitizadora" ou "Habitasec"), îa qualidade de emissora dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 1u Emissão, 149u,I50u,151u e 152o Séries ("Qpqação"), gue será objeto
de oferta pública de distribuição, em que a própria Habitasec atua como intermediário líder e a
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULoS E vALoRES MoBILIÁRIOS,
instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, n.o 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, 22640-102. inscrita no
CNPJ sob o n" 17.343.68210001-38 ("Agente Fiduciário"), atúa como Agente Fiduciário, nos
termos da Instrução CVM n" 474, de 3011212004 e da Instrução CVM n" 476, de 1610112009,
DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a
legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a
veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da presente Operação.

São Paulo, [=] de ¡=l de 2019.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

I
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ANEXO rV (C)
DECLARAÇOES NA FORMA DO ITEM 15 DO ANEXO III

DA INSTRUÇÃO CVM N" 414104

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULoS E VALoRES MoBILIÁRIoS,
instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, n.o 4200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,303 e 304, Barra da Tijuca, 22640-102. inscrita no
CNPJ sob o n" 17.343.68210001-38, neste ato representad,a na forma de seu Estatuto Social
("Ageuteiduciêdo"), na qualidade de Agente Fiduciário dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da lu Emissão, 149o, 750u, 15Iu e 752u Séries da HABITASEC SECURITIZADORA
S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no
2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 0l .45I-902, inscrita no CNpJ/MF sob o no
09.304.42710001-58 ("Emissão" e "securitizadora", respectivamente), em que a própria
Securitizadora atua como intermediário líder ("Coordenador Líder"), nos termos da Instrução CVM
n' 41411212004 e da Instrução CVM no476, de 1610112009, DECLARA, para todos os fins e efeitos,
que verificou, em conjunto com a Securitizadora, a legalidade e a ausência de vícios da operação,
além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a
suficiência das informações prestadas pela Securitizadoru no Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da presente Emissão.

São Paulo, [=] de [:] de 2019

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E vALoRES MoBILIÁRTos

{
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ANEXO V
OUTRAS EMISSÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Nos termos do Artigo 6o, $2o, da Instrução CVM n" 58312016, na datade assinatura deste Termo de
Securitização, conforme organograma encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciário identificou
que presta serviços de agente fiduciário nas seguintes emissões de títulos ou valores mobiliários
emitidos pela Emissora, ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo
grupo:

Série e Emissão 3u,4u e 5u séries da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$52,I 07 .365,36

Quantidade ll5 sefle 29 4u série 28 5u série

Remuneração IPCA + 9% a.a.(3u série); IPCA + 15zo a.a. (4'série); IPCA + 11,0520yo a.a. (s'
sene

Data de Vencimento 15.09.2021 o série 15.04.2023 u série 15.10.2023 5o série
Garantias cessão fiduciária de recebíveis

uadramento Inacl inr ¡:lêrrcia F'i nanceir¿t

Série e Bmissão 9o série da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R$ 1 1 .000.000,00

Quantidade 36
Remuneração IGP-M + I l3Yo a.a
Data de Vencimento 28.0s.2022

Garantias al
e

renaçao fiduciarla de cotas, promessa de al renaçao fiduc aÍra de lmove l, fiança
de cessao fiduci arta

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 12u,13o e l4o séries da 1' emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R$50.513.474,29

Quantidade l1 28 e28

Remuneração IPCA + 8,75o/o a.a. (12' série); IPCA + l2Yo a.a. (13, série); IpCA + 16,4515o/o
a.a l4u série

Data de Vencimento 1s.10.2027 1 5 .09 .2027 e 15 .06.2026 re vamente

Garantias cessão fiduciária de recebíveis e promessa de cessão fiduciária de recebíveis em
e

En uadramento I nad i rn plência I'rinrnccira
,/

Série e Emissão lo emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A.

I 50, I 6u e I 7n séries da

Valor Total da
Emissão R$55.323.373,52

Quantidade 107 33 e24 res ivamente
Remuneração 84Yo a.a. vamenteIPCA + 9o/o a.a. IPCA + 15%o a.a. e IPCA + 19
Data de Vencimento 10.10.2021 10.10.2021 e 10.1 1 .2021 ente
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Garantias cessão fiduciária de receb alien fiduciária de
uadramento Inaclirn ência [jinanceira

Série e Emissão
l8u e 19' Séries da lu emissão
Habitasec Securitizadora S.A.

de certificado de recebíveis imobiliários da

Valor Total da
Emissão R$67.603.811,32

Quantidade 178 e 44 amente
Remuneração IPCA + 6Yo a.a. e IPCA + 9 7966%o a.a. vamente
Data de Vencimento 1 0.02.2024 e l0.l 1 .2024 res nte
Garantias fiduc |aÍta de lmove e cessao fiduc arta de recebíveis
Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 20u Série da 1u emi ssão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Bmissão R$51.751 .340,68

Quantidade 170
Remuneração IPCA + 95Yo a.a.
Data de Vencimento 10.12.2024
Garantias fiduc tarta de imóvel cessao fiduciana de recebíve IS e fi
Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 21u e 22u Séries da l' emissão de ceftifìcado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$12.436.1 16,68

Quantidade 39 1u série 4 sene
Taxa de Juros IGP-M + 1 0%o a.a. e IGP-M + %o a.a.
Data de Vencimento 15.05.2021
Garantias al fid uc larra de imóvel ceSSAO fiduc arta de recebíve IS

Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 23u e 24u Série da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$ 125.000.000,00

Quantidade 291 3u série 125 u série
Remuneração IPCA + 9 5o/o a.a. e IPCA + 1l 7602Yo a.a.
Data de Vencimento 22.03.2029
Garantias al fiduciária de uotas

uadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 25u e 26u Séries da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$ 1 7.638.792,05

Quantidade 47 11 sefle
Remuneração IGP-M + 8%o a.a.
Data de Vencimento 15.10.2022
Garantias N/A

I
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uadramento ncia Financeira

Série e Bmissão 27u Série da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$36.965.252,00

Quantidade 123
Remuneração IPCA + 6 95Yo a.a.
Data de Vencimento 20.06.202s
Garantias al fiduciária de imóvel e cessão fiduciária de recebí VEIS

uadramento mplência F inanceira

Série e Emissão 29u e 30u Série da I 
u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da

Habitasec Securitizadora S.A
Valor Total da
Bmissão R$37.002.937,56

Quantidade 98 9u série 24 sefle
Remuneração IGP-M + 7 %o a.a.
Data de Vencimento 0610912023

Garantias cessao fiduclarta de recebíveis, al enação fiduciária de lmove I al enação
fiduciária de

E uadramento lnad irrr ¡llcnci¿r []illanccil'ir

Série e Emissão 32u Série da 1'emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$36.965.252,00

Quantidade 123
Remuneração IGP-M + 7 o/o a.a.
Data de Vencimento 20.06.202s

Garantias alienação fiduciária de
fiduciária de recebíveis

ações, alienação fiduciária de imóvel, fiança, cessão

E uadramento ia Financeira

Série e Emissão 33u e 34u Séries da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$34.372.267,51

Quantidade 91 e22 nte
Remuneração IGP-M + 7 7 5o/o a.a.
Data de Vencimento 10.12.2023
Garantias N/A
E uadramento Adimplência F inanceira

Série e Emissão ssão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A
38' Série da lu emi

Valor Total da
Emissão R$20.000.000,00

uantidade
Rem IPCA + 8%o a.a.
Data de Vencimento 05.12.2017
Garantias alien fiduciária de cessão fiduciária de recebíveis euotas

{
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uadramento Inadirn ência [.rilrallccira

Série e Emissão 52" Série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Bmissão R$39.160.773,99

Quantidade 117
Remuneração IGP-DI + I 825 a.a.
Data de Vencimento 10.05.2021
Garantias h efi
Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 56u Série da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Bmissão R$6.930.647,04

Quantidade I

Remuneração IGP-M + I 9%o a.a.
Data de Vencimento 14.12.2021
Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e fi
Bnquadramento Adimplência Financei ra

Série e Bmissão 62u Série da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Bmissão R$7.771 .520,50

Quantidade 25

Remuneração IPCA + 12Yo a.a.
Data de Vencimento 12.11.2022
Garantias ali fidLrciária de cessão fiduciária de direitos creditórios
E uadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 64" Série da lu emissão ceftificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$10.581.000,00

Quantidade 10.581

Remuneração IGP-M + l2%o a.a.

Data de Vencimento 15.01.2024
Garantias alien fiduciária de fi
Enquadramento Adim plência Financeira

Série e Emissão 67u Série da lu emissão certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$28.600.000,00

Quantidade 2.860
Remuneração IPCA + 1 680/o a.a
Data de Vencimento 21.04.2031
Garantias cessão fiduciária de fundo de obras e

uadramento Ad implência F inanceira

I
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Série e Emissão 73' Série da l' emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$40.000.000,00

Quantidade 40.000
Taxa de Juros IPCA + IO 50o/o a.a.
Data de Vencimento 01.12.2021
Garantias alienação fiduciária de quotas
En uadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 77u e 78u Séries da 1u emi ssão certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R$70.000.000,00

Quantidade 60.000 sene 10.000 8o série

Remuneração 100%o da Taxa DI + 2,30o/o a.a. (77'série); l00Yo da Taxa DI + 3,50o/o a.a. (78o
sene

Data de Vencimento 27.03.2022
Garantias alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios. fianca
Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 80' série da lu emissão certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Bmissão R$71.045.400,49

Quantidade 70.518
Remuneracão IPCA + 6,50%o a.a.

Data de Vencimento 27.03.2027
Garantias al fiduciária de imóvel cessão fiduciária de direitos
Enquadramento Ad im plência Financeira

Série e Emissão
87' Série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R$50.000.000,00

Quantidade 50
Remuneração 100% da Taxa DI + 75Yo a.a.
Data de Vencimento 07.07.2021

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

Enquadramento Adimplência Financei ra

Série e Emissão 91" Série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R$60.000.000,00

uantidade 60.000
100o/o da Taxa DI + 7%o a.a.

Data de Vencimento 24.08.2020

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

/
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uadramento lnacliln ência F'ilranccira

Série e Emissão
1 0l u e I 04" Séries da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$220.000.000,00

Quantidade 220.000
Remuneração 100% da Taxa DI + 1 a.a.
Data de Vencimento 21.12.2032
Garantias al fiduciári a de imóvel cessao fiduciária de dire itos cred itórios e
Enquadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão
1030 Série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.

Valor Total da
Emissão R$ 23.000.000,00 (vinte tres milhões)

Quantidade 23.000 inte três mil
Remuneração IGP-DI + 7 7 5o/o a.a
Data de Vencimento 20.06.2029
Garantias al fiduciária de i cessão fiduciária de recebíveis

adramento Ad im plência Financeira

Série e Emissão I I 6u Série da I 
u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec

Securitizadora S.A
Valor Total da
Emissão R$ 26.500.000,00 (vinte seis milhoes e quinhentos mil)

Quantidade 26.500 inte seis mil e hentos
Remuneração l00YoTaxa DI + 6 34o/o a.a.
Data de Vencimento 22.10.2028

Garantias ce SSAO fiduciara de direitos creditóri os; al renaçao fidu taÍta de bem imóvel;
al fiduciária de cotas.

E uadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão 1 I 8u e l28u Série da lu emissão de certificado de recebíveis imobiliários da
Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da
Bmissão R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)

Quantidade 3s.000 nta e cinco mi CRI
Remuneração IPCA + 15qio a.a I 1 8u série 100%o da Taxa DI + I 35%o a.a. 128u série
Data de Vencimento 06.12.2033 1 I 8o série 07.12.2027 128' série

Garantias alien ação fiduciária de ações ideais; cessão fiduciária de direitos creditóri OS;
aval

uadramento Ad implência Financeira

Série e Emissão I 3 l' Série da I o emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Remuneração R$ 38.000.000 00 e oito milhões de reais
Quantidade 3 8.000 trinta e oito mi CRI
Taxa de Juros l00o/o daTaxaDl + 2 50Yo a.a.
I)ata de Vencimento 17.01.2023
Garantias fiduciária de imóvei fiduciária de aval.

J
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uadramento Adim ência Financeira

Série e Emissão I 33u Série da 1u 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)

Quantidade 44.000 e uatro mil CRI
Remuneração 100% da Taxa DI + I 5Yo a.a.
Data de Vencimento 22.03.2023

Garantias alienação fiduciári a de imóvel; cessão fiduciária de direitos creditórios e

Enquadramento Adi!rplência Financeira

Série e Emissão
l43u Séri e da 1o emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Bmissão R$ 41.043.000,00 (quarenta e um milhões, quarenta e tres mil reais)

Quantidade 41.043 ruarenta e um mil e e três CRI
Remuneração IPCA + %o a.a
Data de Vencimento 07.05.2031

Garantias alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de ações e cessão fiduciária
de recebíveis

uadramento Adimplência Financeira

Série e Emissão I 42' Série da 1u emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A

Valor Total da
Emissão R$ 14.650.000,00 (quatorze milhões seiscentos e cinquenta milreais)

Quantidade 14.650 uaforze mil seiscentos e c uenta reais
Remuneração IGP-DI + 7 0%o a.a.
Data de Vencimento 22.10.2019

Garantias alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de ações e cessão fiduciária
de recebíveis

Enquadramento Adimplência Financeira

,l

DOCS - 11213678v1



ANEXO VI
Ao rERMo DE SECURITTZAÇ^O DE cRÉDITos IMoBILIÁRros DAS 149", ts¡u, 151u
E 152 sÉnrns DA 1" nvrrssÃo DE cERTIFICADos DE nncnnÍvnls lMoBrr,rÁnros
DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A., CELEBRADO EM [:] DE [:] DE 2019

Declarøção de Inexistênciø de Conflito tle Interesses - Agente Fictucitírio Cadastrfldo na CVM

O Agente Fiduciário a seguir identificado

Razão Social: PENT GONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
VALORES MOBILIÁNTOS
Endereço: Av. das Américas, nÎ 4200, Bloco 08, AlaB, Salas 302,303 e304,Barra
da Tijuca, 22640-102
Cidade / Estado: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
CNPJ n' : 17 .343.682/0001 -38

Representado neste ato por seu diretor estatutário: [:]
Número do Documento de Identidade: [:]
CPF no: [:]

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor Mobiliário Objeto da Oferta : Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
Número da Emissão: lo

Número das Séries: 149o,150o,l5lo e 752u

Emissor: RB Capital Companhia de Securitização

Quantidade por Série: 11.750 (onze mil setecentos e cinquenta)

Quantidade Total: 47 .000 (quarenta e sete mil)
Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da Instrução CVM n' 58312016, a não existência de situação de conflito de
interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para as emissões acima indicadas,
e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato
superveniente que venha aalterar referida situação.

São Paulo, [:] de [:] de 2019

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS {
Agente Fiduciário
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ANEXO VII
IMÓVEL RAPOSO

IMOVEL: Terreno e edificação, com a irea construída de 33.425,04m2,localizado naVia Raposo
Tavares, entre os Kms. 14 e 15, no 13" Subdistrito, Butantã, do lado esquerdo de quem vai de São
Paulo para o Paranâ, medindo 140,30m de frente para a referida Rodovia, tendo início esta linha no
marco D, seguindo por 70,30m até o marco F e por 70,00m até o marco A; dai segue à esquerda até
o marco B, com 21,25m; do marco B ao marco H em 179,50m, confrontando com a propriedade de
José Monteiro; do marco H segue 107,30m até o marco2,dai vira à esquerda e segue pelo valo
33,30m e depois em linha sinuosa segue 131,00m até o marco 3, dividindo sempre com herança de
José Monteiro, daí vira à esquerda e segue pelo córrego 126,50m e depois por cerca de 197,00m até
o marco C e dai segue até o marco D ou 4, ponto inicial, em 21,25 metros, dividindo com
propriedade da Pequena Obra da Divina Providência, enceffando a ârea de 45.685,00m2. O imóvel
encontra-se cadastrado atualmente pelo contribuinte n" I 5 9. 3 06.000 I -4.

J
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