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pRrMErRo ADTTAMENTo Ao rERMo DE sEcuRtlzAçÃo or cnÉotros twrosrrtÁRros

Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo):

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, sede na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, 2894, Conjunto 52, bairro Jardim Paulistano, município de São paulo, Estado de São

Paulo, CEP 01,45f-9O2, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.304.427 /OOO1-58, neste ato

representada na forma de seu Estatuto social (adiante designada simplesmente como

"Emissora");

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10s da Lei n.s 9.514 e da

lnstrução CVM n.P 583:

oLtvEtRA TRUST DtSTRtBUtDORA DE TíTULOS E VALORES MOBTUÁR|OS S.A., instituição

financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das

Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-702, inscrita no CNpJ/MF

sob o ns 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

"Agente Fid uciário " ou "lnstitu iÇão Custodiante"

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente "primeiro Aditamento ao

Termo de Securitização de Créditos lmobiliários" ("primeiro Aditamento,,) de acordo as

clá usu las abaixo red igidas:

CONSIDERANDO QUE:

a) em 22 de novembro de 20L7, as Partes celebraram o "Termo de Securitizoção de

créditos lmobiliários", por meio do qual a Emissora vinculou os créditos imobiliários
decorrentes Cédula de Créditos lmobiliários sem Garantia Real lmobiliária (,,CCt,,),

emitida por meio da Escritura de Emissão de CCl, para representar 100% (cem por

cento) dos Creditos lmobiliários decorrentes da Cédula de Crédito Bancária ne Fp FltV

04/2071, emitida pela Solbrasil em favor da Família paulista aos Certificados de

Recebíveis lmobiliários da 100e Série da 1ê Emissão da Emissora (,,CRt,,), de acordo

com o artigo 8s da Lei ne 9.514, de 20 de novembro de L997, conforme alterada, bem
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como das demais legislações aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas ("Termo de

SecuritizaÇão" ); e

b) em data de 14 de dezembro de 2077, os Tltulares do CRI reunidos em assembleia

geral, deliberaram e aprovaram alterar a observação da "Taxa Dl" junto ao item "vi"

da cláusula 5.1 do Termo de Securitização.

Resolvem firmar o presente Primeiro Aditamento, cujos termos e condições substituem,

retificam ou completam os termos e condições originais do Termo de Securitização,

passando a integrá-lo, para todos os fins, conforme o descrito abaixo.

CTAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Primeiro Aditamento tem por objetivo implementar a deliberação dos

titulares dos CRI no âmbito da assembleia geral realizada em 14 de dezembro de 2017,

alterando a redação da observação da "Taxa Dl" junto ao item "vi" da cláusula 5.1 do Termo

de Securitização, que passa a vigorar da seguinte forma:

"s.1 (... )

Observoções:

(... )

(vi) poro o oplicoçõo de "Dlk" será sempre consíderodo o "Toxo Dl" divulgodo no 5e (quinto)

Dio Útit imediotomente onteriot à doto de cólculo (exemplo: poro cólculo no dio 14, o Toxo Dl

considerodo será o publicodo no dio 9 pelo 83, pressupondo-se que tonto os dios 9, 10, j.1, 12,

13 e 14 sõo Díos Úteis)".

cúusuLA SEGUNDA - DtspostçôEs FtNAts

2.1. A Emissora e o Agente Fiduciário, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e
condições estabelecidas no Termo de Securitização e seus anexos, que não tenham sido

expressamente alterados por esse Primeiro Aditamento.
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2.2. A Emissora e o Agente Fiduciário celebram este Primeiro Aditamento, em caráter

irrevogável e irretratável, obri6ando-se ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e

por seus sucessores e cessionários, a qualquer título.

2.3. Se qualquer disposição deste Primeiro Aditamento for considerada inválida e/ou
ineficaz, a Emissora e o Agente Fiduciário deverão envidar seus melhores esforços para

substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos. A eventual invalidade

e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições do presente

Primeiro Aditamento.

2.4. Salvo se de outra forma deÍinidos neste Primeiro Aditamento, os termos iniciados em

letras maiúsculas aqui utilizadas terão o mesmo significado a eles atribuído no Termo de

Securitização.

2.5. A Emissora e o Agente Fiduciário ratificam a cláusula de Foro constante no Termo de

Secu ritização.

E, por estarem assim, justas e contratadas, a Emissora e o Agente Fiduciário assinam o
presente Primeiro Aditamento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2
(d uas) testemunhas.

São Paulo, 14 de dezembro de 20L7

(ossi notu ros nos próxi mo s pógi nos\

(o restonte desto págino foi deixodo intencionolmente em bronco\
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(Pógino de ossinoturos do Primeiro Aditomento Ao Termo de SecuritizoÇão, celebrodo em

L4/12/2017)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
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Testemunhas;

Nome:
RG ne:

CPF/M F ne:

Luis

Ranío Gouv.E Aoíioítov.
Ro: t e,8eC.7GC.2

cPf :í6,.ríc.17!.',

Nome:
RG na:

CPFlM F ne:

IBUIDORA DE TITULOS E

Agente Fiduciário

ATORES M ITIARIOS S.A.

Brt'" 
-

u /?ü

fifbnBucmôIorrl
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