Nova Securitização S.A.

17ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
EXERCÍCIO DE 2017
1. PARTES
EMISSORA
CNPJ
COORDENADOR LÍDER
ESCRITURADOR
MANDATÁRIO

Nova Securitização S.A.
08.903.116/0001-42
Banco Itaú BBA S.A.
Itaú Corretora de Valores S.A.
Itaú Unibanco S.A.

2. EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO
DATA DE VENCIMENTO
VOLUME TOTAL EMITIDO
QUANTIDADE DE ATIVOS
NÚMERO DE SÉRIES

15/08/2014
20/12/2031
224.700.000
224
1

ESPÉCIE

REAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos obtidos com as CCB serão utilizados pela
Devedora para (i) a aquisição do Imóvel, e (ii) o
desenvolvimento e construção do Empreendimento.
O financiamento dos valores relativos ao
desenvolvimento do Empreendimento com recursos
das CCB não inclui (i) o financiamento do reembolso
de custos já incorridos e efetivamente pagos até a
Data de Desembolso pela Devedora referentes ao
desenvolvimento do Empreendimento, e (ii) o
financiamento dos custos relativos à aquisição de
participação societária em sociedades de propósito
específico.

3. SÉRIES
17ª SÉRIE
CÓDIGO DO ATIVO
DATA DE VENCIMENTO
VOLUME TOTAL EMITIDO
PU NA DATA DE EMISSÃO
QUANTIDADE DE TÍTULOS
NEGOCIAÇÃO

14H0042907
20/12/2031
224.700.000
1.003.125
224
Cetip

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE
TR
REMUNERAÇÃO VIGENTE
TR + 9,96% a.a.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo covenants@pentagonotrustee.com.br
4. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2017

SÉRIE
DATA DO PAGAMENTO
24/01/2017
22/02/2017
22/03/2017
25/04/2017
24/05/2017
22/06/2017
24/07/2017
23/08/2017
22/09/2017
24/10/2017
22/11/2017
22/12/2017

17
AMORTIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352,311128523

JUROS
11.002,42034253
10.056,592797063
8.529,404598051
10.605,185411172
9.604,662558953
9.613,467620652
10.588,626349735
10.610,769942617
10.075,908574518
10.082,532466387
9.111,415153018
11.322,147633233

5. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017

SÉRIE

EMITIDAS

CIRCULAÇÃO CONVERTIDAS

TESOURARIA

RESGATADAS CANCELADAS

AQUISIÇÃO
REPACTUAÇÃO
FACULTATIVA

17

224

224

0

0

0

0

0

0

6. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO
EXERCÍCIO SOCIAL
Alterações Estatutárias
Em AGE, realizada em 10/01/2017, foi aprovada a alteração do artigo 2o do Estatuto Social da Companhia, em virtude de deliberação de alteração do
endereço da filial, e inclusão do número da inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica da sede social da Companhia.
Assembleias Geral de Titulares
Não houve assembleias no período.
Fatos Relevantes
Fato Relevante em 02/05/2017 – Alteração no modo de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia.
Fato Relevante em 02/06/2017 – I) Implementação das Condições Precedentes do Contrato de Compra e Venda de Ações; II) Alienação 100% do
capital volante da Companhia de emissão para Ivo Vel Kos.

7. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA*
Não aplicável.
8. GARANTIAS DO ATIVO
8.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)
A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.
8.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*
MÍNIMO

CONTRATO

STATUS DA MEDIÇÃO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo garantia@pentagonotrustee.com.br

9. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68 , §1º, b da LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de
prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"
Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com
efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"
Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e
de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos
titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"
Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade
de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período”
Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “resgate, amortização, conversão, repactuação e
pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período”
Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de
outros tipos fundos, quando houver”
Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “destinação dos recursos captados por meio da emissão,
conforme informações prestadas pelo emissor”
Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “relação dos bens e valores entregues à sua
administração, quando houver”
Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo
emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos
creditórios ou em instrumento equivalente”

Item 10 deste relatório
Item 6 deste relatório
Item 7 deste relatório
Item 5 deste relatório
Itens 4 e 5 deste relatório
Não aplicável
Item 2 deste relatório
Não aplicável
Eventuais descumprimentos, se
houver, se encontram detalhados
neste relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” Item 10 deste relatório

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “existência de outras emissões de valores mobiliários,
públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os
Anexo I deste relatório
seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade
de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f)
inadimplemento no período”
Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “declaração sobre a não existência de situação de conflito
Item 10 deste relatório
de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”
10. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO:
A Pentágono declara que:
(i)
se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente
fiduciário.
(ii)
não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua
prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela
indicação feita no item 6 e 8. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m)
suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).
(iii)
as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou
financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame

minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou
outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas.
(iv)
os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à
disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão
sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais.
(v)
os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não
implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro.
(vi)
este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de
dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas
junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na
data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro;
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM

ANEXO I
DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA,
SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO
AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO
(Informações Adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br)
*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, exceto os inadimplementos ocorridos
no período.

CRI
EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/6ª
R$ 178.635.000,000001
N/A
Fiança, Coobrigação de Cedente, Penhor de Quotas, Cessão Fiduciária
dos Direitos Emergentes e Seguro;
178
21/03/2038
IGPM + 6,25% a.a.
N/A

EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO
EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/7ª e 8ª
R$ 17.999.494,97 e R$. 1.807.579,03, respectivamente
N/A
Fundo de Liquidez, Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária de
Cotas e Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios.
59 e 6, respectivamente
20/09/2023 e 20/05/2024, respectivamente.
IPCA + 7,45% a.a.
N/A
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/9ª
R$ 150.000.000
N/A
Garantia Fidejussória, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,
Alienação Fiduciária de Imóveis (Neumarkt) e Alienação Fiduciária de
Imóveis (Camboriú).
150
11/10/2028
DI + 3,50% a.a.
N/A

EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/15ª
R$ 85.000.000
N/A
Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Créditos.
85
14/05/2024
TR + 9,7% a.a.
N/A

EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/16ª
R$ 36.800.000
N/A
Fiança e Alienação Fiduciária de Imóvel
36
18/06/2019
TR + 9,90% a.a.
N/A

EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/18ª
R$ 30.000.000
N/A
Alienação Fiduciária de Imóvel.
30
11/11/2020
TR + 10% a.a.
N/A

EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/19ª
R$ 66.000.000
N/A
Seguros Patrimonial e o Seguro de Perda de Receitas e Alienação
Fiduciária de imóveis
220
12/11/2026
IPCA + 7,40% a.a.
N/A

GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

EMISSORA
EMISSÃO/SÉRIE
VOLUME TOTAL EMITIDO
ESPÉCIE
GARANTIAS
QUANTIDADE DE TÍTULOS
DATA DE VENCIMENTO
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
1ª/23ª
R$ 85.000.000
N/A
Alienação Fiduciária de Fração dos Imóveis
85
16/06/2026
DI + 2,00% a.a.
N/A

ANEXO II
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)
(Informações Adicionais podem ser obtidas no(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia)
I. Alienação Fiduciária de Imóvel:
“Cláusula Primeira
IMÓVEL
1.1. A Fiduciante é titular do domínio útil do seguinte imóvel, foreiro à União Federal do Brasil, doravante designado simplesmente,
"Imóvel": "lote 01 do PA 44.695, situado na Avenida Cidade de Lima, onde figuram os prédios nos 86, 102, 132 e 166, foreiro à União,
localizado no lado direito entre a esquina da Avenida Cidade de Lima com a Rua Professor Pereira Reis" com suas medidas, confrontantes e
confrontações devidamente descritas e caracterizadas na matrícula de nº 87.215 do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca
do Rio de Janeiro, com RIP sob o n° 6001.0007746-19 junto à Secretaria de Patrimônio da União, estando o dito imóvel inscrito no FRE sob os
nos. 2.020.881-5, 2.020.882-3, 2.022.488-7, 2.022.489-5, 2.022.490-3, 2.022.491-1, 2.022.492-9, 2.022.493-7, 2.022.495-2 e 2.022.494-5 e C.L.
6139-0, MP.
(...)
Cláusula Quarta
OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

4.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual pagamento, pela EORJ, (i) das obrigações principais, acessórias e
moratórias, presentes ou futuras, assumidas exclusivamente pela EORJ perante a Fiduciária, no seu vencimento original ou antecipado,
inclusive decorrentes de atualização monetária, juros, multas, penalidades e indenizações relativas aos Créditos Imobiliários; e (ii) de todos os
custos e despesas incorridos em relação à Emissão e à excussão das Garantias, incluindo penas convencionais, honorários advocatícios, custas,
despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos (as "Obrigações EORJ"), a Fiduciante concorda em transferir à Fiduciária, nesta data, como
transferida fica, em caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta do domínio útil da fração
de 29,11% (vinte e nove inteiros e onze centésimos por cento) do Imóvel, devidamente descrito e caracterizado na Cláusula 1.1. acima.
4.1.1. As Partes estabelecem ainda, de comum acordo, que a garantia objeto deste Contrato somente garantirá a parcela das Obrigações EORJ
até o menor dos seguintes valores ("Obrigações Garantidas"): (i) 90% (noventa por cento) do valor determinado na Cláusula 9.1 ("Valor da
Fração de 29,11% do Imóvel"), conforme alterada de tempos em tempos, ou (ii) 100% (cem por cento) do valor das Obrigações EORJ. Sendo
assim, a parcela das Obrigações EORJ que sobejar o valor previsto nesta Cláusula 4.1.1 não será extinta com a excussão da presente Alienação
Fiduciária, continuando a EORJ, exclusivamente, obrigada a satisfazê-la até que seja integralmente paga.
4.2. A transferência da propriedade fiduciária da fração de 29,11% (vinte e nove inteiros e onze centésimos por cento) do domínio útil do
Imóvel, na forma da Cláusula 4.1 acima, opera-se com o registro da presente Alienação Fiduciária no Cartório de Registro de Imóveis
competente e subsistirá até a efetiva liquidação das Obrigações EORJ, observado o disposto nas Cláusulas 4.4 e seguintes.
4.3. A execução parcial da alienação fiduciária não implica a renúncia da Fiduciária de posteriormente executar a EORJ pelo remanescente
das Obrigações Garantidas.
4.4. Conforme previsto no Considerando (b) acima, o Imóvel referido na Cláusula 1.1 será objeto de desmembramento que, quando
concluído, originará 2 (dois) lotes menores e dele derivados, sendo que à fração de 29,11% (vinte e nove inteiros e onze centésimos por cento)
ora alienada fiduciariamente à Fiduciária corresponderá o futuro Lote Remanescente 2, conforme identificado no Anexo I. Por esta razão, as

Partes esclarecem que, após a aprovação do desmembramento, a presente alienação fiduciária deverá ser transferida para a integralidade da
matrícula do futuro Lote Remanescente 2, mantendo-se o futuro Lote Remanescente 1 completamente livre e desembaraçado de tal gravame.
4.4.1. Nesse sentido, tendo em vista que é essencial para a Fiduciante, uma empresa cujo objeto é a negociação de imóveis, que o Lote
Remanescente 1 esteja completamente livre e desembaraçado de ônus tão logo ocorra o desmembramento do Imóvel perante a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, a Fiduciária e a EORJ comprometem-se, desde logo, independentemente de aprovação dos Titulares de CRI, a tomar
todas as providências, de forma diligente e célere, visando ao cancelamento da presente alienação fiduciária na matrícula do Imóvel (e, se
necessário, também da matrícula do futuro Lote Remanescente 1) e à concomitante transferência desta alienação fiduciária para a matrícula
do futuro Lote Remanescente 2, de modo que mantenha-se sempre garantida a alienação fiduciária em favor da Fiduciária, sob pena de
nulidade de qualquer ato praticado em sentido contrário, assinando todos os requerimentos ao Cartório de Registro de Imóveis competente e
firmando instrumento de retificação e de ratificação ao presente Contrato, caso este último se revele necessário, na forma do disposto em 4.4.2
abaixo.
4.4.2. Para tanto, a Fiduciária e a EORJ se comprometem a, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data da efetiva aprovação do
desmembramento pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, entregar à Fiduciante os requerimentos referidos na Cláusula 4.4.1 acima,
devidamente assinados, comprometendo-se ainda a comparecer e celebrar o instrumento de rerratificação deste Contrato, se necessário for,
em data, horário e local a serem oportunamente informados pela Fiduciante, com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis.
4.4.3. Caso a Fiduciária e/ou a EORJ não apresentem os requerimentos antes referidos ou não compareçam para celebrar o instrumento de
rerratificação referido na Cláusula 4.4.2 acima na data designada, caso este se revele necessário, fica a Fiduciante desde já autorizada a
celebrá-lo em seus nomes, tendo sido a ela, Fiduciante, conferido poderes especiais para tanto, nos termos da Cláusula Décima Terceira
abaixo, bem como em procuração pública apartada.”
II. Cessão Fiduciária de Conta Vinculada e Aplicações Financeiras:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES
1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente
instrumento:
(...)
"Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras": Significa a cessão fiduciária dos valores existentes na conta vinculada onde serão
desembolsados os valores decorrentes de eventual descumprimento de índice de cobertura de garantia para constituição de aplicação
financeira em garantia das Obrigações Garantidas, a ser constituída pela Devedora, nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, a ser celebrado em até 90 (noventa) dias a contar da Data de Desembolso;
"Cessão Fiduciária de Conta Vinculada": significa a cessão fiduciária da conta vinculada onde serão desembolsados os recursos decorrentes
da CCB 2 em garantia das Obrigações Garantidas, a ser constituída pela Devedora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Conta
Vinculada;
III. Cessão Fiduciária de Recebíveis Locatícios:
“CLAUSULA PRIMEIRA - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
1.1
Na forma do disposto neste Contrato e de acordo com os termos da Lei n.º 10.931/04, do artigo 66-B da Lei n.º 4.728/65, com a
redação dada pela Lei n.º 10.931/04, os artigos 1.361 e seguintes da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), e demais leis
aplicáveis, em garantia do (i) fiel, integral e pontual pagamento de todas as obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou
futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes de atualização monetária, juros, multas, penalidades e indenizações
relativas aos Créditos Imobiliários; e (ii) de todos os custos e despesas incorridos em relação à Emissão e à eventual excussão das Garantias
(conforme definidas no Termo de Securitização), incluindo penas convencionais, honorários advocatícios, custas, despesas judiciais ou
extrajudiciais e tributos ("Obrigações Garantidas"), conforme melhor caracterizadas no Anexo I ao presente Contrato, a Cedente, em caráter

irrevogável e irretratável, cede fiduciariamente em garantia à Cessionária os direitos creditórios correspondentes ao Valor do Aluguel
(conforme previsto no Contrato de Locação) e demais direitos creditórios devidos pelas Locatárias à Cedente, em virtude da locação do
Empreendimento, nos termos do Contrato de Locação, incluindo os acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas,
penalidades e eventuais indenizações e/ou direitos de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorários e demais encargos
contratuais e legais previstos no Contrato de Locação, com exclusão das contribuições condominiais ou equivalentes ("Direitos Creditórios
Locação").
1.1.1. Este Contrato compreende todos os Direitos Creditórios Locação, presentes ou futuros, que a Cedente venha a ser titular em
decorrência do Contrato de Locação e demais aditivos relacionados ao Contrato de Locação até a final e total liquidação das Obrigações
Garantidas.”
V. Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios:
“CLÁUSULA PRIMEIRA – PENHOR EM SEGUNDO GRAU; OUTORGA DE GARANTIA REAL
1.1. Pelo presente Contrato, e em garantia do fiel, integral e pontual pagamento (i) de todas as obrigações principais, acessórias e
moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes de atualização monetária, juros, multas,
penalidades e indenizações relativas aos Créditos Imobiliários; e (ii) de todos os custos e despesas incorridos em relação à Emissão e à
excussão das Garantias, incluindo penas convencionais, honorários advocatícios, custas, despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos,
conforme melhor caracterizado no Anexo II ao presente Contrato ("Obrigações Garantidas"), as Empenhantes empenham em segundo grau à
Parte Garantida, nesta data, nos termos dos Artigos 1.431 e seguintes da Lei Federal n.º 10.406/2002 (“Código Civil Brasileiro”), os seguintes
ativos (coletivamente, "Ativos "):

(i)
as Ações, sendo que a Parte Garantida não exercerá o direito de voto, o qual será exercido pelas Empenhantes, observado o disposto na
Cláusula 5.2 e 5.3 abaixo, enquanto não houver inadimplemento e não for iniciado o procedimento de excussão do presente Contrato, na forma
do disposto na Cláusula Sexta abaixo;
(ii)
todas as ações de emissão da Sociedade que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas às Empenhantes, ou seus eventuais
sucessores legais, exclusivamente por força de (a) alteração no valor nominal das Ações, (b) distribuição de dividendos com pagamento em
ações, capitalização de lucros ou outras reservas, (c) exercício de direito de preferência referente às Ações, (d) reforço da presente garantia,
ou (e) ações decorrentes do aumento de capital no caso de subscrição por terceiros, nos termos deste Contrato;
(iii) todas as ações, valores mobiliários e demais direitos que, porventura, a partir desta data, venham a substituir as Ações, em razão de
cancelamento destas, incorporação, fusão, cisão, transformação em outro tipo societário ou qualquer outra forma de reorganização societária
envolvendo a Sociedade; e
(iv) somente em caso de excussão do presente Penhor em Segundo Grau, nos termos da Cláusula Quinta abaixo, todos os frutos,
rendimentos e vantagens que forem atribuídos às Ações e às ações referidas nos itens (ii) e (iii) acima, a qualquer título, inclusive lucros,
dividendos, juros sobre capital próprio e todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela Sociedade.
1.2. As Empenhantes obrigam-se a fazer com que as Ações representem, durante toda a vigência do presente Contrato, a totalidade das
ações de emissão da Sociedade, exceto se de outra forma previamente acordado entre as Partes.
1.3. As Empenhantes não poderão vender, permutar, transferir, onerar ou de qualquer outro modo alienar os Ativos (inclusive mediante a
realização de operações societárias ou outros ajustes que gerem o mesmo efeito) exceto: (a) se para sociedades do mesmo grupo econômico,
sem necessidade de qualquer consentimento adicional da Parte Garantida, desde que (i) ao final da referida reorganização societária, a
Odebrecht S.A. continue sendo a controladora, direta ou indireta, da Sociedade, (ii) a referida reorganização societária não implique em ônus
adicional para as Empenhantes e para a Sociedade, e (iii) caso as Empenhantes deixem de ser as controladoras diretas da Sociedade, os Ativos

continuem gravados pelo Penhor em Segundo Grau objeto deste Contrato e a respectiva adquirente dos Ativos celebre e/ou apresente todos
os documentos necessários a sua adesão a este Contrato, inclusive apresentando todas as certidões negativas ou positivas com efeitos de
negativa necessárias para tanto; e/ou (b) no caso da constituição do Penhor em Primeiro Grau.
1.3.1. Na hipótese prevista na Cláusula 1.3 acima ou no caso de subscrição por terceiros de ações decorrentes de aumento de capital da
Sociedade, as Empenhantes e tais terceiros deverão, em até 30 (trinta) dias contados da data da reorganização societária ou do aumento de
capital, fazer com que a nova sociedade que vier a adquirir os Ativos assuma a posição contratual das Empenhantes neste Contrato, em todos
os seus termos e condições, comprometendo-se a Parte Garantida, as Empenhantes e a Sociedade a firmar todos os instrumentos necessários
para esse fim, ficando todos os custos e despesas decorrentes sob a responsabilidade da Sociedade.
1.4. As Empenhantes não poderão incorporar, fundir, cindir, transformar em outro tipo societário ou realizar qualquer outra forma de
reorganização societária na Sociedade sem prévia e expressa autorização da Parte Garantida, observada a ressalva contida na Cláusula 1.3
acima.
1.5. Qualquer direito real de garantia criado nos termos do presente Contrato sobre qualquer Ativo que não tenha sido emitido, recebido ou
adquirido pelas Empenhantes até a data do presente Contrato, tais como aqueles listados nos itens (ii) e (iii) da Cláusula 1.1 acima (cada um,
um "Ativo Adicional"), deverá ser considerado criado, aperfeiçoado e em vigor: (a) após a subscrição ou aquisição do referido Ativo Adicional
pelas Empenhantes, a qual será imediatamente informada à Parte Garantida; e (b) na data em que (i) seja celebrado um aditamento ao
presente Contrato estabelecendo o penhor do referido Ativo Adicional ("Aditamento"), e (ii) tal Aditamento seja devidamente registrado no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, na forma exigida por lei e averbado no Livro de Registro de Ações Nominativas da Sociedade.
1.6. Em caso de liberação do Penhor em Primeiro Grau pelos respectivos credores pignoratícios antes do integral cumprimento das
Obrigações Garantidas, o penhor ora instituído como garantia dos Créditos Imobiliários se constituirá e assumirá a condição de penhor em
primeiro grau automaticamente e independentemente de qualquer ato ou formalidade adicional, ficando desde já, ajustado, que em caso
qualquer repactuação das Debêntures e aditamento ao Penhor em Primeiro Grau a fim de refletir a referida repactuação, o Penhor em

Primeiro Grau não será considerado liberado, exceto em caso de expressa liberação irrevogável por escrito dos respectivos credores
pignoratícios.
1.7. Os gravames criados por este Contrato deverão ter preferência e prioridade sobre quaisquer outros gravames sobre os Ativos, não
obstante a data, forma ou ordem de criação ou aperfeiçoamento destes outros gravames, exceto em relação ao Penhor em Primeiro Grau,
ficando desde já, ajustado, que tal preferência do Penhor em Primeiro Grau não será afetada negativamente em caso de repactuação das
Debêntures, exceto em caso de expressa liberação por escrito do Penhor em Primeiro Grau pelos respectivos credores pignoratícios ou de
acordo entre as Partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS REMANESCENTES DO PENHOR EM PRIMEIRO GRAU
2.1. Na forma do disposto neste Contrato e nos termos do artigo 66-B, da lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 (conforme alterada de tempos
em tempos, “Lei nº 4.728/65”), e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil Brasileiro (conforme alterada de tempos
em tempos, o “Código Civil”), em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas Créditos Imobiliários, as quais
são descritas no Anexo II ao presente Contrato, as Empenhantes, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, cedem fiduciariamente em
garantia à Parte Garantida, a propriedade fiduciária, a titularidade resolúvel e a posse indireta de:
(a)
todos os recebíveis que sobejarem à eventual excussão da garantia outorgada pelas Empenhantes no âmbito do Penhor em Primeiro
Grau (“Direitos Cedidos Fiduciariamente - Excesso”);
(b)
todos os direitos creditórios das Empenhantes sobre a totalidade dos valores a serem depositados e mantidos na conta vinculada n.
0002473-4 e agência n. 0912 de titularidade da OPINV e na conta vinculada n. 0002472-6 e agência n. 0912 de titularidade da OP Gestão,
ambas junto ao Banco Depositário, que não são movimentáveis pelas Empenhantes, cuja totalidade dos recursos permanecerá bloqueada, nos
termos deste Contrato (“Contas Vinculadas”), nas quais serão creditadas a totalidade dos eventuais recebíveis descritos no item (a) acima

durante o prazo de vigência das CCB e cuja movimentação se dará exclusivamente nos termos do presente Contrato (“Direitos Cedidos
Fiduciariamente em Contas Vinculadas”); e
(c)
todos os investimentos e reinvestimentos dos Direitos Cedidos Fiduciariamente em Contas Vinculadas que estejam efetivamente
custodiados nas Contas Vinculadas nos Investimentos Permitidos (conforme definido abaixo) (“Investimentos Permitidos Cedidos
Fiduciariamente” e, em conjunto com Direitos Cedidos Fiduciariamente - Excesso e Direitos Cedidos Fiduciariamente em Contas Vinculadas,
“Direitos Cedidos Fiduciariamente”).
*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou do Termo de Securitização, conforme aplicável.

