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PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 

186ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC 

SECURITIZADORA S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular de "Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de 

Créditos Imobiliários da 186ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

da Habitasec Securitizadora S.A.” ("Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização"): 

 

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

Lima, 2894, Conjunto 92, bairro Jardim Paulistano, município de São Paulo, Estado de São 

Paulo, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.304.427/0001-58, neste ato 

representada na forma de seu Estatuto Social (“Securitizadora” ou “Emissora”); e 

 

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

Instrução CVM n.º 583, 

 

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

financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 

nº 1.052, 13º andar, sala 132, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Agente 

Fiduciário” ou “Instituição Custodiante”). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

a) em 04 de setembro de 2020, a Securitizadora e o Agente Fiduciário celebraram o Termo 

de Securitização de Créditos Imobiliários da 186ª Série da 1ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. (“Termo de Securitização”), por meio 

do qual a Emissora vinculou os créditos imobiliários decorrentes Cédula de Créditos 

Imobiliários sem Garantia Real Imobiliária e sem Garantia Adicional Fidejussória (“CCI”), 

emitida por meio da Escritura de Emissão de CCI, para representar 100% (cem por cento) dos 

Créditos Imobiliários decorrentes da emissão de debenture pela Devedora, emitida por meio 

do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, em Série Única,, para 

Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com 

Garantia Adicional Fidejussória, da M.E.L Higienópolis Participações SPE S/A. (“Escritura de 

Emissão de Debênture”) aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 186ª Série da 1ª 

Emissão da Emissora (“CRI”), de acordo com o artigo 8º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro 

de 1997, conforme alterada, bem como das demais legislações aplicáveis e as cláusulas 

abaixo redigidas (“Termo de Securitização”); e 
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b) em 30 de setembro de 2020, foi realizada Assembleia Geral dos Titulares dos CRI 186ª 

(AGT 11/09/2020), por meio da qual foi aprovada a celebração deste Primeiro Aditamento 

ao Termo de Securitização para refletir as deliberações da referida assembleia que aprovou: 

(i) alteração da definição do termo “dut”, constante na cláusula 5.1 do Termo de 

Securitização e 4.2 da Escritura de Emissão de Debênture; e (ii) autorização para que a 

Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adotassem todas as providências 

necessárias para a formalização das aprovações; e 

 

c) a Emissora e o Agente Fiduciário dispuseram de tempo e condições adequadas para a 

avaliação e discussão de todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e 

extinção são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé 

 

Resolvem firmar o presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, 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. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização tem por objetivo 

implementar a deliberação dos titulares dos CRI no âmbito da AGT 30/09/2020, razão pela 

qual resolvem alterar a definição do termo “dut” constante no item 5.1 do Termo de 

Securitização que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“5.1  Atualização Monetária: (...) 

 

dut = número de dias úteis entre a Data da Primeira Integralização dos 

CRI ou a última Data de Pagamento dos CRI, inclusive, e a próxima Data 

de Pagamento dos CRI, exclusive, sendo "dut" um número inteiro. 

Excepcionalmente para o cálculo da atualização monetária na primeira 

Data de Pagamento, dut será considerado como 21.”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. A Securitizadora 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 ao Termo de Securitização. 

 

2.2. Celebram este Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, em caráter irrevogável e 

irretratável, obrigando-se ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus 

sucessores e cessionários, a qualquer título. 
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2.3. Se qualquer disposição deste Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização for 

considerada inválida e/ou ineficaz, 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 ao Termo de Securitização. 

 

2.4. Salvo se de outra forma definidos neste Primeiro Aditamento ao Termo de 

Securitização, os termos iniciados em letras maiúsculas aqui utilizadas terão o mesmo 

significado a eles atribuído no Termo de Securitização. 

 

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

forma eletrônica o presente Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização em 3 (três) vias, 

de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.  

 

São Paulo, 08 de outubro de 2020. 

 

(As assinaturas seguem nas próximas páginas) 

 

 

(O restante desta página foi deixado intencionalmente em branco) 
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(Página de assinaturas do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, celebrado em 08 

de outubro de 2020) 

 

 

 

 

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 

Emissora 

Nome: Marcos Ribeiro do Valle Neto  Nome: Rodrigo Faria Estrada 
Cargo: Diretor  Cargo: Diretor 

     
 

 

 

 

 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 

Agente Fiduciário  
 

Nome: Bianca Galdino Batistela  Nome: Ricardo Lucas Dara da Silva 
Cargo: Procuradora  Cargo: Procurador 

     
 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome: Kaluama Zacchi Alarcon 

CPF/MF nº: 389.317.148-74 

 Nome: Alexandra Martins Catoira 

CPF/MF nº: 362.321.978-95 

 

 

MARCOS RIBEIRO 
DO VALLE 
NETO:30820041807

Assinado de forma digital 
por MARCOS RIBEIRO DO 
VALLE NETO:30820041807 
Dados: 2020.10.09 10:40:17 
-03'00'

RODRIGO FARIA 
ESTRADA:04529
404781

Assinado de forma digital 
por RODRIGO FARIA 
ESTRADA:04529404781 
Dados: 2020.10.09 10:40:39 
-03'00'

KALUAMA ZACCHI 
ALARCON:389317
14874

Assinado de forma digital por 
KALUAMA ZACCHI 
ALARCON:38931714874 
Dados: 2020.10.09 10:41:03 
-03'00'
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