
PRTMETRO ÂDITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAçÃO DE CRÉDITOS
II.{OBILIÁRIOS DAS 2â E 3' SÉRIE DA 1â EI.IISSÃO DE CERTIFICADOS DE
RÊCEBiVEIS IIIIOBILIÁRIOS DA OCTANTE SECURITIZADORÂ S.A.

Pelo presente "Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos
lmoblliários da 2â e 3a Série da 1a Ernissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Octante Securitizadora S.A." ("Aditamento"):

OCTANÍE SECURIÍIZADORA S.4., sociedade por ações com sede na Cidade de
São Paúlo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, no 226, inscrita no CNPI/MF sob o
no 12.139.92210001-63, neste ato representãda na forma de seu estatuto social
("Emlssorê" ou "SÊe!Ij!izê.dsra"); e

PENTÁGoNo s.A. DISTRIBUIDoRA DE TÍTULos E VALORES MOBILIÁRIOS,
institulção financeirê, com sede na Cidade do Rio de laneiro, Estado do Rio de
JâneiÍo, na Avenida das Américas, n.o 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302,303 e

304, Barra da Íijuca, inscrita no CNPI/lvlF sob o n.o 17.343.682/0001-38, neste ato
reprêsentada na forma de seu Estatuto Social ("Aoente Fiduciárlo").

(A Emlssora e o Àgente Fiduciário, adiante deslgnados em conJunto como "Partês"
e, indlvidualmênte, como "Pê-dC")

CONSIDERAI{DO QUE, o Poio Multisetorlal Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não PâdÍonizados, fundo dê lnvestimentos em direitos creditórios
constituído sob a forma de condomínio aberto inscrito no CNPJ/MF sob o no

13,509,993/0001-73 ("Credor'), legítimo tltular de cêÊos dlreitos creditórlos
imoblliários, incluindo o principal e respectivos Juros, multas, atualização
monetária, prêmios de seguro, penalidades, indenizaçõês, encargos por atraso e

demais encargos eventualmente existentes, bem como os direitos, prerrogativas,
privllégios, todos os êcessódos, garantias constituídas e instrumentos que os
rêprêsentam, incluindo respectivos anêxos, com vencimênto a partlr de 10 de abril
de 2015, inclusive ("Créditos Imoblliárlos"), os qLrais foram origínados, por

diferentes originadores e relacionados a dlferentes êmpreêndlmentos imobiliários,
quê êstão descritos no Anexo II do Contrato de Cêssão, a paÉir da celebaação de
esc turas de venda e compra com pacto adleto de êliênaç5o fiduciária em garantia
("Escáturas de Vendâ ê CompÍa"), instrumentos particulares dê vênda e compra
com pacto adjeto de àlienação fiduciária em garantia CIISEUnDeOIqLPêIEgqlêÍeSje
Vêndê e Comora") e/ou instrumentos particulares de compromisso de venda e
compra de unidade autônoma ("Promessas de Venda e Comora" e, em conjunto
com as Escrituras de Venda e Compra ê os Instrumentos Particl]lares de Venda ê
Compra, os "Contratos de Venda e Comorâ"), referentes à vendã de unidades
autônomâs de empreendimentos imobiljários ("Imóveis") desenvolvidos pelas

sociedades incorporâdoras dê imóvêis descrltas no Anexo II do Contrato de Cessão;

coNsIDÉRANDo qUE, foram êmitidas Cédulas de Crédito Imobiliário,
representâtivas da integralidade dos direitos de crédito decorrentes dos Contratos
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de Venda e Compra supra citados, nos termos dos Instrumeítos Particulares de
Emissão de Cédula de Crédltos hobiliárlos sob ê Forma Escritural, Garântida por

Pacto Adjêto de Alienação Fiduciária de Bem Imóvêl e com Garàntiê Fldejussória
(conforme aditadas de tempos em têmpos, as "E:l'], nos termos da Lei no 10.931,
de 2 de agosto de 2004, conforme alterada, e que tais CCI forâm adquiridas pelo

Credor;

CONSIDERANDO qUE, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Créditos
Imobiliários e OutÉs Avenças, firmado em 20 de abril de 2015, entre o Credor e a
SecuritizadoÊ (conforme aditado de tempos em tempos, o "Contrato de Cessão"),
as CCI foram cedidas à Securitizadora;

CONSIDERANDO QUE, em 20 de abril de 2015, as Paftes firmaram o "Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da 2a e 3a Série da 1a Êmissão de
Certlficâdos dê Recêbíveis Imobiliários da Octônte Sêcuritizãdora S.A." ("Termo de

Securitizacão"), pâra formalizar â securitlzação de determinados Créditos
Ímobiliários lá especificados, detldos contra os Devedores, e a correspondente
emissão de certlficados de recebíveis imobiliários da 2ô e 3a Seriê da 1a emissão da
Emissora, que têm como lastro os Créditos Imobiliários, reprêsentados
integralmente pelas CCI;

CONSIDERANDO QUE, nestê data, os Tltulares de CRI, reunidos em Assembleia
Geral Extraordinária de Iitulares dos CeÉificados dê Recebíveis Imobiliários das 2a

e 3a Séries da 1a Emissão da Octânte Securitizâdora S.A. ("Assembleia de Titulares
de CRI"), aprovaram (i) alteração da definição "Taxa de Administração da

Emlssora" prevista nô cláusula 1,1 do Têrmo de Securitização para que esta seja
devida à Octante Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária lÍmitada, inscritâ
no CNPJ/lvlF sob o n0 10.334.07410001-18, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Pêulo, na Rua Beatriz, no 226, CEP O5445-O4O ("Octante Gestão"),
além da modificação do nome "Tâxa de Adminlstrâção dâ Emissorà" pàrã "Tôxê de
AdmÍnistração"; (ii) alteração da definição de "Comissão de Emissão da Emissora"
prevista na cláusula 1.1 do Termo de Securitização parê que esta seja devlda à

octante Gestão, além da modificação do nome "Comissão de Emissão da Emissora"
para "Comissão de Estruturação"; e em consequência dos itens (i) e (ii), (iii)
modificação da redação das cláusulas 4.1.10.1(i), 4.1-10.2(i) e 12.1(a)(ii) do
Termo de Securltização;

CONSIDERANOO QUE as Partes desejam aditar o Termo de Securitização para

formalizar as alteraçõês aprovadas na Assembleia de Titulares de CRI, observados
os termos e condições adiante estabelecidos;

ISTO POSTO, têm as Partes entrê si, @rto e ajustado, celêbrar este Aditamênto,
que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

r. DEFTNIçõÉS

1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e
quê não estejam de outrâ formâ deÍinidos neste Aditamento são aqui utillzados com
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o fiesmo significado atribuido ô tals termos no Termo de Securitização. Todôs os
termos no singular definidos neste Aditamento deverão ter os mesmos signifrcados
quando empregados no plural e vice-versa. As expressões "destê instrumento",
"neste instrumento" e "conforme orevisto neste lnstrumento" e palavras da mesma
importáncia quando empregadas nestê Aditamento, a não ser que de outra forma
exigido pelo conte*o, referem se a este Aditamento como um todo e não a umê
disposição espêcíficâ deste Aditamento, e referências à cláusula, subcláusula,
adendo e anexo estão relacionadas ê este Aditêmento a não ser que de outra forma
espêciflcado. Todos os termos definidos nêste Aditâmento têrão as definiçôes a eles
âtribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou
documento cêlebrado ou formalizado de acordo com os termos aquj previstos.

2. ADtÍAMENTO

2.1. Pelo prcsente lnstrumento, as PaÍtes resolvem alterar a Cláusula 1,1 do
Termo de Securltização, de forma que a "Taxô de Administração da Emissora" sejâ
devidã à Octante Gestão, além da modificação do nome "Taxa de Administração dâ

Emissora" para "Taxa dê Admlnistração", com a redação abalxo:

'faxa de A Taxô de Administração a ser cobrada pela Octante Gestão
Adminlstração", de Recursos Ltda,, inscrita no CNPJ/MF sob o no

10.334.074/0001-18, no valot de R$ 2.000,00 (dois mil
reaís) mensais, a partir do primeíro vencimento da priíneira
amortÍzação do CRI, atualizada pela variação acumulêda do
IGP-M/FGV, ou na falta destq ou ainda na impossibiliclade de
sua utllizaçãq pelo índice que vler a substituí-lo, calculada
pro rata diet sendo que tal valor setá pago no Erasil, em
rcais e livre de quaisquer impost1s ou taxas íncidentes sobre
a mesha, tais cono PIS, COFINS, ISS ou quaisquer outros
tributos que poruentura venham a íncÍdir sobre a receita dos
pagamentos realizados, bem como quaisquêr tuêjorôções dàs
alíquotas dos tríbutos mencionados já existentes de forfia
que a Octante Gêstão de Recursos Ltda. recebetá uma
quantia equivalente a que teria sido recebida se tais
deduçõês, rêcolhimentos ou pagamentos não fossem
necessá ri os (" g ross u p ").

2.2. As Partes resolvem também alterar a Cláusula 1.1 do Termo de
Sêcuritização, de forma que a "Comissão de Emissão da Emissora" seja devida à

Octante Gestão, alén da modiÍicação do nome "Comissão de Emissão da Emissora"
para "Comissão de Estruturação", com a redação êbaixo:

"çgtfliÉâãg-!!g
Ésttutuhcão":

A comissão a ser cobrada pela Octante Gêstào de
Recursos Ltda,, inscrita no CNPJ/MF sob o no
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10.334.074/0001-18, uma única vez, no valor de R$

56.083,75 (cinquenta e sêís mil, oitenta e três reais e
setenta e cinco centavos),

2.3. Em decorrência das alterações acimê, as Partes concordam em êlterar o
Termo de Securitização: (I) a Cláusula 4.1.10, especificamente em seus itens
4,1,10.1(i) e 4.1,10,2(i); e (II) a Cláusula 12.1(a)(ii) do Termo de Secúritização,
que viqorêrão, â paftir dessa data. com a seguinte redação:

"4.1,10.1 ordinariafiente, até a eventual ocorrêncía de alteração na ordem
de prioridade de pagamentos, conforfie disposto no ltem 4.1.11 abaí\o,
todos os recursos o undos dos pagamentos pelos Devedores dos Ctéditos

Imobítiáios, incluindo qualquer recuBo o undo de pré-pagamentos dos

Créditos Inobillários, serão aplicados dê acordo com a Ordem de Prio dade

de Pagamentos convencional estabelecida a seguir/ de íotma que cada item
somente será pago caso haja recursos disponíveís após o cumprimento de

tôdos os itens anteriores:

(i) pagamento das despesas relacionadas à emissão e fianutenção dos cRI,
incluindo a Taxa de Administraçâo e a Comissão de Estruturação, esta

última se ap cável;" (.., )

"4.1.10.2 Na ocorrência de uma alteração na ordem de prioridade de
pâgafientos, conforme disposto no ítem 4.1,11 abaíxo, e desde que tal
alteração não seja sanada, a ordem de prioridàde de pagamentos dos CRI

obedecerá à Otdem de Príoridàde de Pagamentos Sêquencial estabelecída a

seguií, de forma que cada item somentê será pago caso haja recuÉos
disponíveis após o cufiprÍmento de todos os itens anteriores:

(i) pagamento das despesas relacionadas à enlissão e manutenção dos CRI,

incluindo a Taxa de Administação e a Comissão de Estruturação, esta

última se aplicável; " (,,.)

"12.1. seÉo de responsabilidade

a) do Patrifiônio Separado: (...)

(ii) a Taxa de Administração e a Comissão de Esttuturação, acrescidas dos

segúintes impostos que incidem sobre a ptestação desse serviço: ISS

(Irnposto Sobre Seruiços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao

Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o

Financiamento da Segurídade Social) e quaisquer outros tributos que

vehham a incidir sobre as referidas remunerações, nas aliquotas vigentes na

data de cada paqamento;"
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3.1. As declarações e garantias prestadas ao longo do Termo dê Securitizaçâo
permanêcem corretas, precisas e verdadeiras e são repetidas por todas as Pârtes
(conforme àplicávêl) nêsta data, como se tais declarações e garantias estivessem
aqul transcrltas, para todos os flns e efeitos de direito.

3.6. Todês as alterações do presente Termo de Sêcuritlzação foram aprovadas
pelos Titulares de CRI, reunidos em Assembleia Gerâl de Titulârês de CRl. realizada

em 11 de dezembro de 2015.

3.2. o Aditêmento será entregue para íegistro às Instituições Custodiantes, nos
termos do Parágrafo Único, do artigo 23 da Lei no 10.931, para que seja registrado
o Regime Fiduciário, nos termos das declôrações constantes dos AtcxoÁ e AtcÀg-B
deste Aditamento.

3.3. o prêsente Adltamento é celebrado ern caráter irrevogável e irretratávê],
obrigando as Paltes e seus sucessores.

3,4. As alterações ao Termo de Securítizêção, pactuadas no presente

Aditamento, não implicam em novação tampouco em renúncia pelas Partes de
qualquer de seus dareitos e obrigaçôes ali prêvistos, sendo que ficam

expressamente ratiflcadas e confirmadas, permênecendo êm vigor e plenamente

aplicáveis, todas as demais cláusulas e condiçõês do Termo de Securltização não

expressamente alteradas pelo presente Aditamento.

3.5. As Partes reconhecem, desdê Já, que êste Aditamento constitui título
executivo extrajudicial, para todos os fins e êfeltos dos artigos 585. inc. lI, e

seguintes do Código de Processo Civil.

3. DTSPOSTçõES GERÂrS

3.7, O presente Aditamento será regído e interpretado em conformidade com as

leis do Brasil. As partes irrevogavelmente elegem o Foro da comarca do Rio de

laneiro, Estado do Rio de laneiro, para Julgar qualquer ação ou procedimento que

vlse dirimlr qualquer litígio ou controvérsia decorrente do presêntê Aditamento, e

ãs partes em caráter irrevogável concordam que todas as demandas referêntes à

ação ou ao procêdimento em questão deverão ser apreciadas e julgadas no aludido
foro, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

O prêsente Aditamento é Íirmado em 4 (quatro) vias, de igual teor, forma e

validade, na presença dê 2 (duas) têstemunhas abaixo identificadas.

Rio de laneiro, 11de dezembro de 2015.

intencionalfiente em bftnco7
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Anoxo A ao Prímeiro Aditamento ao Tertuo de secu tlzêção de créditos
Imobiliários das 2a e 3a Séries da F Êmissão de CeftiÍicados de Recebíveis
Imobiliários da Octante Securítizadora 5.A., celebrado entrc a Octante
Securitizadora S.A. e a Pentagono S.A. Disttíbuídora de Íítulos e Valores

Mobiliários, em 11 de dezembrc de 2015.

DECLARAçÃO DE INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DAS CCI, NOS TERN.IOS DO
paRÁGRAFo úrrco oo lnr. 23 DA LEr N.o to,ggt/o4

peltrÂeotto s.a. DtsÍRrBUrDona oe rÍrulos E vaLoREs rosruÁnros,
instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de laneiro, Estado do Rio de
.lanêlro, na Avenida das Américâs, n.o 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e
304, Sarra da Tijuca, inscrita no CNPJ/lvlF sob o n.o 17.343.682/0001-38
("lnstituicão Custodiante das CCI"), neste ato representada por sêLr reprcsentante
legal ao final assinado, na qualidade de instituição custodiante de Instrumentos
Partlculaíes de Emissão de cédulas de crédito Imobiliário Sob a Forma Escritural,
Com Gôrantia Fidejussória ("Escrituras de Emissão'), por meio dos quais foram
emitldas 100 (cem) das 108 (cênto e oito) cédulas de crédito Imobiliário ("9Ç1")
(CCI das séries ELV001, GAG, G4015, OR002, TCI002, TRI002, VIV007 e OR001)
vinculadãs às 2ã e 3a Séries da 1à Emissão de Certificados de Recebivers
Imobiliários da Octante Securitizadora S.A,, na forma da Cláusúla 2.1 do Termo de

Securitização de Créditos das 2a e 3ô Séries da 1â Emissão de Certificâdos de
Recebíveis Imobiliários da Octante Securitizadora S.4., datado de 20 de abril de
2015 ("Têrmo de Securitizacão"), declara, para os fins legais, em especial do
disposto no §4o do artigo 18 ê no parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931, que

(i) procedeu à custódia de úma via das Escrlturas de Emissão, sendo que os CRI

foram lâstrêêdos pelas CCI por meio do Termo dê SecurÍtização, tendo sido
instituido, conforme disposto no rêferido Termo de Securitização, o regime

fiduciário pela Emissora, no Termo de SecuÍitização, sobre as CcI e os céditos
Imobltlários que êlas representam, nos termos da Lei no 9.514/í997; e (ii) efetuou
o registro do Primêiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos
Imoblllários das 2a e 3a Séries da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis

ImobJllários da Octante Securitizadorã S.A.

Rio de laneiro, 11 de dezembro de 2015.

pENT^GoNo s.a. DrsrRrBUrDoRA DE ÍÍTULos E vÂLoRÉs MoBrLrÁRros

Nome:
Cargo:

Nomei
Cargo:
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Anaxo B ao Primêirc Aditamento ao Terfio de Securitização de Créditos
Imobiliários das 2à e 3à Séries da 1a Enissão de Ceftfflcados de Receblveis
lmobiliários da Octante Securitizadora 5.A., celebrado entre a Octante
Securitizadofa S.A. e a Pentagono S.A, Distribuídora de fitulos e Valores
Mobiliários, em 11 de dezembro de 2015.

DECLARAçÃO DE TNSTITUIçÃO CUSTODIANTE DAS CCt, NOS TERMOS DO
PARÁGRÂFo 40 Do ART. t8 DA LEI N.o 1O.931,/o4

OLTVEIRÂ TRUST DTSTRIBUIDORA DE ÍÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituiçâo financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Êstado do Rio de
Janeiro, na Avenida das Américas, n.o 500, Eloco 13, Grupo 205, Barrô da Tijircê,
inscÍita no CNPI/MF sob o n.o 36.113.876/0001-91 ("Instjtuicão Custodiante das

eel"), neste ato repíesentada por seus representantes lêgais êo final assinados. na
qualidade de instituiÉo custodiante de Instrumentos Partlculares de Emissão de
Cédulas de Crédito Imobiliário Sob a Forma Escritural, Com Garantia Fidêjussóriê
("Escriturês de Emissão"), por meio dos quais foram emltidas I (oito) dâs 108
(cento e oito) cédulas de Crédito Imobiliário C'çe]1 (CcI das séries GA14, ROS03,

TCI01 e TRI001) vinculadas às 2a e 3â Sénes da 1a Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliárlos da Octante Securitizadora S.A., na forma da Cláusula 2.1 do
Termo de Securitização dê Créditos das 2a e 3a Sérles da 1a Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobilíários da Octânte Securitizadora S.A., datado de 20
de abril de 2015 ('Têrmo de Securittzacão'), declara, para os Íins legais, em
especíal do disposto no §4o do artigo 18 e no parágrafo único do artigo 23 da Lei

10,931, que (i) procedeu à custódia de uma via das Escrlturas de Émissão, sendo
quê os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de Securitização, tendo
sldo instituído, conÍormê disposto no refeddo Termo de SecuritizaÉo, o reglme
fiduciário pelâ Emissora, no Têrmo de Secúrltização, sobre as CCI € os Crédltos
Imobiliários que elas representam, nos termos da Lei no 9.514/1997; e (ii) efetuou
o registro do Primeiro Aditamento ao Termo de Securltização de Créditos
Imobiliários das 2a e 3â Sériês da 1â Êmissâo de certificados de Recebíveis
Imobiliários da Octênte Securitizadora S.A.

Rlo de Janeiro, 11 de dezembro de 2015.

oLtvErRA TRusr DtsrRrBUrDoRÂ DE TiTuLos E vaLoREs MoBrLrÁRros
s'a'

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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