
10 ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMISSAO DE CEDULA DE

CREDITOS IMOBILIARIOS SEM GARANTIA REAL oU FIDEJUSS6RIA" soB A FoRMA

ESCRITURAT E OUTRAS AVENCAS

Pelo " lo Aditamento ao Instrumento Particular de Emissdo de Cddula de Crdditos Imobilidrios sem

Garantia Real ou Fidejusxiria, sob a Forma Escritural e Outras Avencas" ("7o Aditamenta"), as

Paftes:

HABITASEC SECUR"ITIZADORA S.A., sociedade por ae6es, com sede na Cidade e Estado de S5o

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,50 andar, conjunto 52, CEP 01.451-000, inscrita

no CNPJ/MF sob o no 09 .304.427 1000L-58, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o

NIRE 35.300.352.068, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou

"Secu ritizadora'); e

v6RTx DISTRTBUTDoRA DE TiTULos E vALoREs MoBruARros LTDA., instituicao

financeira, com sede na Cidade e Estado de Sao Paulo, na Rua Ferreira de Araujo, no 22!, cj.93,
Pinheiros, CEP 05.428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 22.610.500/0001-88, neste ato

representada na forma de seu Contrato Social ("Instituigeo Custodiante" e, em conjunto com a

Emissora, referidos como "Partes" ou individual ou indistintamente como "Parte").

CONSIDERANDO QUE3

Em 08 de maio de 2017. as Partes celebraram o " Instrumento Pafticular de Emisseo de

Cdlula de Crdditos Imobili'rios sem Garantia Real ou Fidejuss6ria, sob a Forma Escritural e

Outras Avencas", por meio da qual a Securitizadora emitiu 1 (uma) c6dula de cr6ditos

imobili5rios integral ("CCI") representativa da totalidade dos Cr€ditos ImobiliSrios ("Escritura

de Emissao de CCI");

Neo houve a liquidagSo financeira dos CRI e a Emissora aprovou a alterageo da

Remuneragao dos Creditos Imobilierios;

(iai) As Pa rtes desejam aditar a Escritura de Emissao de CCI de modo a refletir a deliberagao

acima; e

(iv) As Partes dispuseram de tempo e condie6es adequadas para a avaliagSo e discussSo de

todas as cl6usulas deste instrumento, cuja celebragSo, execugSo e extineeo sao Oauta//s

pelos principios da igualdade, probidade. lealdade e boa-f6. 
I/

RESOLVEM as oartes celebrar o

condie6es a seguir descritas:

Dresente 10 Aditamento, que serd regido pelas cl6usulas e
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ctAusut-As3

CIAUSUI.A PRIMEIRA - DAS DEFINICOES

1.1. Para os fins deste 10 Aditamento, exceto quando de outra forma previsto neste

instrumento, adotam-se as definig6es constantes da Escritura de Emisseo de CCI e,

subsidiariamente, dos demais Documentos da OperaESo.

CI.AUSUIA SEGUNDA - DO ADITAMENTO

2,1. Em decorrCncia da deliberaeSo tomada, as Partes resolvem aditar a Escritura de Emisseo de

CCI para prever a alteragSo da RemuneraeSo dos Crdditos ImobiliSrios, passando a definigao de

"Taxa DI" prevista na Cl5usula 1.1 e de "RemuneraESo" prevista no Anexo I a vigorar com a

seguinte redaeeo:

"1.7. Definicfus: Para fins desta Escritura de EmissSo de CCI, as expressaes abaixo, no

singular ou no plural, quando iniciadas em letras maiisculas, ter6o os significados ora

apr6entados:

| ...,/

" Taxa DI" A taxa de 100% (cem por cento) da variaceo acumulada das

taxas mddias didrias dos DI - Depdsitos Interl?nanceiros de

um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao

anq base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis,

calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no

informativo di1rio disponivel em sua piigina na internet

*ATVEXO I
ccr

t. '. ,l

7.5. Remuneraceo A remuneragSo das Deb€ntures seri eguivalente d taxa /e
100o/o (cem por cento) da variaceo acumulada das terFs

mddias diirias dos DI - Depositos Interfinanceiros de um db,

over extra grupo, expressas na forma percentual ao anq

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculadas

(



e divulgadas diariamente pela CETIP, no informatlvo diiirio

disponivel em sua p69ina na internet

(bEB,//LaU[etjp,@A,L0, acrescida exponencialmente de

spread de 2,00% (dois por centQ ao anq base 252
'duzentos e cinquenta e dois) Dias jteis.

(...)"

CtAusuI.A TERGEIRA - DAs RATIFICACOES

3'1' Permanecem inalteradas as demais disposig6es constantes da Escritura de EmissSo de CCI

anteriormente firmadas que n5o apresentem incompatibilidade com este 1o Aditamento, as quais,

neste ato, ficam integralmente ratificadas, obrigando-se as part6 e seus sucessores ao integral

cumprimento dos termos constantes nos mesmos/ a qualquer titulo.

crAusurA QUARTA - DAS DrSpOSrgoES FTNATS

4't' Todas as despesas decorrentes ou relacionadas ao presente 10 Aditamento ser5o arcaoas

exclusivamente oela Devedora.

4,2, Caso qualquer das disposig6es deste 1o Aditamento venha a ser julgada ilegal, inv6lida ou

ineficaz, prevalecereo todas as demais disposie6es n5o afetadas @r tal julgamento,

comprometendo-se as Partes, em boa-f6, a substituir a disposigao afetada por outra que, na medida

do possivel, produza o mesmo efeito.

4.3. Este 1o Aditamento 6 regido pelas Leis da Repriblica Federativa do Brasil.

CI.AUSULA QUINTA - DA ARBITRAGEM

5.1. Arbitraoem: Todas as quest6es relativas i interpreta€eo e ao descumprimento das

disposig6es previstas neste 1o Aditamento ser5o submetidas ) arbitragem, de acordo com as regras

de arbitragem para decisSo definitiva do Centro de Arbitragem e MediagSo da C6mara de

Conciliaeao, MediaEao e Arbitragem FIESP C'CA-FIESP"), em procedimento a ser administrado pera

cAmara eleita.

5.1.1. A sentenea arbitral a ser prolatada pelo CA-FIESP poderd ser levada a qualquer triburyil

competente para determinar a sua execugSo. I.\

5.1.2. Caso as regras procedimentais do CA-FIESP sejam silentes acerca

procedimental, tais regras ser6o suplementadas pelas disposie6es da Lei

setembro de 1996.

de qualquer aspecto

no 9.307, de 23 de
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5.1.3. O CA-FIESP serS formado por 3 (hCs) Srbitros, sendo um nomeado pela parte que der inicio

ao procedimento arbitral, o outro pela respectiva contraparte e o terceiro pelos dois Srbitros

indicados por ambas as partes.

5.1.4. Na hipotese de os 5rbitros indicados pelas partes n5o chegarem a um consenso quanto ao

terceiro 5rbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeaeeo do segundo ;irbitro. o
terceiro 6rbitro serS indicado pela cemara eleita, no prazo mSximo de 10 (dez) dias a contar da data

em que se verificar o impasse.

5.1.5. A arbitragem serS realizada no Municipio de S5o paulo, Estado de S5o paulo, Brasil, em
portuguCs, e o procedimento, assim como os documentos e as informag6es levados ir arbitragem,

estar5o sujeitos ao sigilo. A sentenea arbitral serd considerada ftnal e definitiva, obrigando as

Partes, as quais renuncjam expressamente a qualquer recurso. N5o obstante, cada uma das partes

se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciiirio com o objetivo de (a) assegurar a instituigeo da

arbitragem, (b) obter medidas de natureza execut6ria e/ou cautelares de protegeo de direitos
previamente ) instituigSo da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido n5o serd

considerado como ato de ren[ncia d arbitragem como o fnico meio de solueao de conflitos
escolhido pelas Partes, e (c) executar qualquer decisSo do CA-FIESP, inclusive, mas nao

exclusivamente, da sentenEa arbitral.

5.1.6. A Parte vencida na arbitragem arcar5 com todas as despesas do juizo arbitral.

5,2. Na hip6tese de as Partes recorrerem ao Poder Judicidrio, unicamente nas hip6teses
previstas na ClSusula 5.1.5 acima, nos termos da legislaeeo em vigor, o Foro da Comarca da capital

do Estado do Rio de Janeiro, ser6 o [nico competente para conhecer e dirimir quaisquer quest6es

ou litigios, com renfncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam as Partes o presente 10 Aditamento, em 2 (duas)

vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2 (duas) testemunhas abaixo

assrna0as.

Rio de Janeiro-RJ, 14 de julho de 2077 .

lO restante da pdgina foi deixado intencionalment" ", Oonro.f,-I
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Pdgina de Assinaturas do 10 Aditamento

Crdditos Imobilidrios sem Garantia Real ou

celebrado em 14 de julho de 2017.

ao Instrumento Pafticular

Fidejussdria, sob a Forma

de Emisseo de Cdiula de

Escritural e Outras Avencas

HABITASEC SEq,URITIZADORA S.A.

v6RTx

Testemunhas:

Nome:

CPF:

K(l:

DE

Institu iceo Custodia nte

r MoBrrrARrds/-rDA.
I

Fl6vio Scarpelli Souza

cPF . 293.224.508-27

Ana Euler a de Jesus Souza Oueirco:

RG 154618ti2000-3
009.635.843-24

t"'lJ!i.,"#ff:{:"
cPF 390.1B0'798-5)

'a Ai,:, I ccl0a Gomes

. '' l .!rzij-l SSP/5'
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