
PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS DA 55!! SÉRIE DA i!! EMISSÃO DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, 5º andar, Conjunto 52, Jardim Paulista, CEP

01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma de

seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como "Emissora"; e

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 1Oº da Lei n.º 9.514 e da Instrução

CVM n.º 28,

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205, Barra da Tijuca, CEP 22640-100,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto

Social, doravante denominada simplesmente "Agente Fiduciário";

o presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 55ª Série da

1ª Emissão da HABITASECSECURITIZADORAS.A., ("1º Aditamento ao Termo de Securitização"),

1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Para a celebração deste instrumento, a Securitizadora e o Agente Fiduciário supra qualificados

levaram em consideração as declarações que seguem que aceitam como fiel expressão da verdade e

de suas vontades, tendo em vista que:

(i) a Emissora realizou a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 55ª Série de sua

1ª Emissão ("CRI"), por meio de Termo de Securitização de Créditos Imobiliários firmado em 20 de

julho de 2015 ("Termo de Securitização") ;

(ii) Sem prejuízo das disposições estabelecidas nos Documentos da Operação, na data de 17 de

agosto de 2016, os Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de

Recebíveis Imobiliários da 55ª Série da 1ª Emissão da ora Emissora, deliberaram por repactuar

algumas das condições da Cédula de Crédito Bancário DOMUS 1707/2015 ("CCB") e dos CRI por

consequência, e aprovaram as seguintes alterações: (a) do fluxo de pagamento da amortização

ordinária dos CRI, a fim de refletir as novas características as quais passam a ser as indicadas no )

Anexo I ao presente 1º Aditamento ao Termo de Securitização e que passarão a vigorar a partir da

data de 20 de agosto de 2016 inclusive; (b) da Ordem de Prioridade de Pagamento dos CRI no
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período compreendido entre as datas de 20 de agosto de 2016 até 20 de dezembro de 2016,

inclusive, de modo que ela, Emissora, fica autorizada a repassar à Devedora, o excesso de recursos

eventualmente existentes na Conta Centralizadora até o montante R$ 100.000,00 (cem mil reais),

desde que seja previamente atendida a Ordem de Prioridade indicada nas alíneas "a", "b" e "c" do

item 5.7 da Clausula Quinta do Termo de Securitização, sendo que caso ainda haja recursos na Conta

Centralizadora, após o cumprimento da nova ordem de prioridade e o repasse da Devedora, o saldo

remanescente deverá ser utilizado para amortização extraordinária dos CRI, conforme já disposto na

alínea "d" do mencionada dispositivo do Termo de Securitização; (c) celebração do instrumento de

aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças,

firmado em 20 de julho de 2015 ("Contrato de Cessão Fiduciária de Crédito"), cujo objeto consiste na

cessão fiduciária pela Devedora ou SPE à ela coligada, dos créditos decorrentes da venda das

unidades listadas no Anexo 11\à mencionada ata; (d) do prazo disposto no item 1.15 do Contrato de

Cessão Fiduciária de Crédito, que passará a ser de 30 (trinta) dias; e (e) da verificação da obrigação

indicada na alínea "b" do item 1.8. do Contrato de Cessão Fiduciária de Crédito, que trata da

observância do Valor Mínimo de Garantia, dispensando a Emissora a proceder a verificação desde a

presente data até o mês de dezembro de 2016, inclusive, sendo que, após esse período de dispensa,

a obrigação de verificação do volume mínimo mensal da cessão fiduciária dos créditos imobiliários

cedidos, passará a vigorar normalmente e perdurará até a liquidação integral das Obrigações

Garantias, consoante o disposto no item 1.13 do Contrato de Cessão Fiduciária de Crédito.

Diante das considerações supra, RESOLVEM, celebram o presente 12 Aditamento ao Termo de

Securitização de modo a refletir as deliberações aprovadas referidas no Considerando "li" acima, de

acordo com o artigo 82 da Lei 9.514/1997, que passará a ser regido pelas cláusulas e condições a

seguir.

II-CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO

1.1. O presente 12 Aditamento ao Termo de Securitização tem por objetivo implementar as

deliberações dos titulares dos CRI no âmbito da assembleia supra indicada.

1.2. Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente definidos terão os

mesmos significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. As definições que designem o

singular incluirão o plural e vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no gênero

masculino ou feminino, conforme o caso.

1.3. Pelo presente instrumento e melhor forma de direito, aditam, como de fato aditado têm-no, o
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Termo de Securitização e para tanto, ajustam, de comum acordo as seguintes alterações:

1.3.1. Resolvem alterar o fluxo de amortização ordinária dos CRI, de modo que, pelo presente 1º

Aditamento ao Termo de Securitização, o Anexo 11 que compunha inicialmente o Termo de

Securitização, bem como seus anexos, é substituído pelo presente Anexo I, cujo conteúdo passa a o

novo fluxo de pagamento dos CRI.

1.3.2. Em decorrência da substituição do Anexo 11 ao Termo de Securitização, decidem também

alterar a redação dos itens que mencionam o primitivo instrumento, os quais passarão a vigorar com

a seguinte redação:

"3.1.OsCRIda presente Emissãopossuem as seguintes características:

(...)

10.Periodicidade de Pagamento de Amortização e Juros Remuneratôrios do CRI:
Mensal, conforme disposto no Anexo I ao 19Aditamento ao Termo de Securitização
("Anexo I");

17.Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização constante
do Anexo I ao 19Aditamento ao Termo de Securitização.

(...)

5.2 Cálculo dos Juros Remuneratórios do CRI:
(...)
Tai = l-ésima taxa de amortização, expressa em percentual, com 8 (oito) casas
decimais de acordo com a tabelas constantes do Anexo I ao 19Aditamento ao Termo
de Securitização.

5.5 Os valores e datas de pagamento dos juros e da amortização do CRI
encontram-se descritos noAnexo I ao 19Aditamento ao Termo de Securitização.

(...)

6.3 Nos casos em que a antecipação de pagamento pela Devedora não for
suficiente para liquidar integralmente o saldo devedor dos Créditos Imobiliários
vinculados ao CRI ("Amortização Extraordinária"), o valor amortizado
extraordinariamente pela Devedora será pago no mês subsequente ao da ocorrência
do evento, juntamente com o pagamento da amortização ordinária programada para
o CRI, conforme tabela constante do Anexo I ao Primeiro Aditamento ao Termo de
Securitização, acrescido do remuneração devida até essadata. 11
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1.3.3. Resolvem alterar na Cláusula Primeira do Termo de Securitização a definição a seguir indicada,

que por sua vez passará a viger com a seguinte redação:

"Creditórios Cedidos Fiduciariamente": Correspondente aos direitos creditórios contra
clientes, bem como todos os seus frutos e acessórios, nos termos do Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças e do
Instrumento Particular de Primeiro Aditamento a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios e Outras Avençasi"

1.3.4. Fica alterada a Clausula Quinta do Termo de Securitização, com a inclusão do item 5.7.1, que

passará a viger com a seguinte redação:

"CLAUSULAQUINTA - CALCULODO SALDO DEVEDOR COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAI

JUROSREMUNERATÓRIOS DO CRI EAMORTIZAÇÃO DO CRI

5.7.1. Sem prejuízo do disposto no item 5.7. supra e no período compreendido entre as

datas de 20 de agosto de 2016 até 20 de agosto de 20171 inclusive, fica estabelecido

que a Emissora efetuará o repasse à Devedora de recursos eventualmente excedentes

da Conta Centralizadora, até omontante R$ 100.000100 (cem mil reais), desde que seja

previamente atendida a Ordem de Prioridade indicada nas alíneas "a", "b" e "c" do

item 5.7 acima, sendo que caso ainda haja recursos na Conta Centralizadora, após o
cumprimento da nova ordem de prioridade e o repasse da õevedora, o saldo

remanescente deverá ser utilizado para amortização extraordinária dos CRI, conforme

já disposto na alínea "d" do mencionada dispositivo do Termo de securttizoçõo: O

repasse será efetuado pela Emissora à Devedora até o 10º (decimo) dia subsequente

ao da apuração pela Emissora.

1.3.4. Adicionalmente às alterações acima, considerando o atual endereço da sede da Emissora,

resolvem alterar o Termo de Securitização, bem como em seus anexos, para fazer constar o novo

endereço da Emissora, qual seja, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro

Faria Lima, 2894, conjunto 52, Jardim Paulistano, CEP01451-902.

CLÁUSULASEGUNDA - DISPOSiÇÕESFINAIS

2.1. Em conformidade com a Cláusula 16.1 do Termo de Securitização, o presente 1º Aditamento

ao Termo de Securitização será entregue à Instituição Custodiante da CCI, nos termos do parágrafo

único do artigo 23 da Lei n.º 10.931/04.

2.2. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Termo de Securitização, que

não apresentem incompatibilidade com o presente 1º Aditamento ao Termo de Securitização, as
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quais ficam neste ato ratificadas integralmente, obrigando e seus sucessores ao integral

cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.

2.3. Se qualquer disposição ou termo deste 1º Aditamento ao Termo de Securitização for

declarado nulo ou for anulável, tal nulidade ou anulabilidade não prejudicará a vigência das demais

cláusulas deste aditamento não atingidas pela declaração de nulidade ou pela anulabilidade.

2.4. Arbitragem. Fica ratificada Arbitragem disposta no Termo de Securitização, sendo certo que todo

litígio ou controvérsia originário ou decorrente do presente aditamento e do Termo será

definitivamente decidido por arbitragem, nos termos da Lei n.º 9.307/96 disposições do Termo de

Securitização.

E por estarem assim justas e contratadas, a Securitizadora e o Agente Fiduciário assinam o presente

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo

assinadas.

São Paulo, 17 de agosto de 2016.

[Assinaturas nas próximas páginas]

}
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(Página de Assinaturas 01 de 01 do 1º Aditamento ao Termo De Securitização De Créditos

Imobiliários da 55ª Série da 1ª Emissão Da HABITASECSECURITIZADORAS.A, firmado em [ -- ])

, \
\ ~ ,,,",+' \ ~" '"c,./":.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.' Rodrigo Faria Estrada
CPF 045.294.047-81
(I 09.835.866-6-RJ

Emissora
MARCOS RI8EIRO DO VAU.EHEIO

RG.44.858.32~ :fi"
CPF.308.200.41s-07

Testemunhas:

Nome: Mara Cristina Lima
RG: 23.199.917-3

RG n.º: ./ CPF: 148.236.208-28

CPF/MF n.º:

t Nome: ~af~'.êi~~iHàr~.UCCi
RG n.º: ~G:\3~,,9'S"hs.ta'"''O

/
C~~: ~9.114.2~p.32

CPF MF n. . ~
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ANEXO I AO 12 Aditamento ao Termo De Securitização De Créditos Imobiliários da 55!! Série da i!!

Emissão Da HABITASECSECURITIZADORAS.A, firmado em 17 de agosto de 2016

NOVO FLUXOCRI

período Vencimento do CRI %

1 20/08/2016 -0,4679%
2 20/09/2016 0,0396%
3 20/10/2016 0,0400%
4 20/11/2016 0,0404%
5 20/12/2016 0,0408%
6 20/01/2017 0,0412%
7 20/02/2017 0,0417%
8 20/03/2017 0,0421%
9 20/04/2017 0,0425%
10 20/05/2017 0,0429%
11 20/06/2017 0,0433%
12 20/07/2017 1,2179%
13 20/08/2017 1,2446%
14 20/09/2017 1,2723%
15 20/10/2017 1,3009%
16 20/11/2017 1,3306%
17 20/12/2017 1,3613%
18 20/01/2018 1,3932%
19 20/02/2018 1,4263%
20 20/03/2018 1,4607%
21 20/04/2018 1,4964%
22 20/05/2018 1,5335%
23 20/06/2018 1,5722%
24 20/07/2018 1,6125%
25 20/08/2018 1,6544%
26 20/09/2018 1,6982%
27 20/10/2018 1,7440%
28 20/11/2018 1,7918%
29 20/12/2018 1,8418%
30 20/01/2019 1,8941%
31 20/02/2019 1,9490%
32 20/03/2019 2,0066%
33 20/04/2019 2,0672%
34 20/05/2019 2,1308%
35 20/06/2019 2,1979%
36 20/07/2019 2,2686%
37 20/08/2019 2,3433%

)
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38 20/09/2019 2,4223%
39 20/10/2019 2,5060%
40 20/11/2019 2,5948%
41 20/12/2019 2,6892%
42 20/01/2020 2,7897%
43 20/02/2020 2,8970%
44 20/03/2020 3,0117%
45 20/04/2020 3,1347%
46 20/05/2020 3,2669%
47 20/06/2020 3,4093%
48 20/07/2020 3,5631%
49 20/08/2020 3,7298%
50 20/09/2020 3,9111%
51 20/10/2020 4,1089%
52 20/11/2020 4,3256%
53 20/12/2020 4,5641%
54 20/01/2021 4,8278%
55 20/02/2021 5,1208%
56 20/03/2021 5,4484%
57 20/04/2021 5,8171%
58 20/05/2021 6,2350%
59 20/06/2021 6,7127%
60 20/07/2021 7,2640%
61 20/08/2021 7,9073%
62 20/09/2021 8,6677%
63 20/10/2021 9,5803%
64 20/11/2021 10,6960%
65 20/12/2021 12,0907%
66 20/01/2022 13,8841%
67 20/02/2022 16,2756%
68 20/03/2022 19,6240%
69 20/04/2022 24,6469%
70 20/05/2022 33,0190%
71 20/06/2022 49,7639%
72 20/07/2022 100,0000%

)
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