
INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2QADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE

CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS

IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Rebouças, nQ

2947, piso superior, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob

nQ 09.304.427/0001-58, inscrita na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob nQ 21628, neste

ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de emissora ("Securitizadora" ou

"Emissora");

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

com sede na Avenida das Américas, nQ 4200, bloco 4, Ed. Buenos Aires, sala 514, Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nQ 17.343.682/0001-38, neste ato

representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário");

Denominados em conjunto como "Partes" e, individualmente, como "Parte", vêm, por meio desta

e em regular forma de direito, celebrar o presente Segundo Aditamento ao Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da 1~ Série da 1~ Emissão de Certificados de Recebíveis

Imobiliários da HABITASEC SECURITIZADORA S.A. ("Primeiro Aditamento", "Termo de

Securitização", e "CRI" respectivamente), em observância às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO

De forma a contemplar as deliberações dos Srs. Titulares de CRI na Assembléia realizada em 11 de

abril de 2011, são alteradas por meio deste Segundo Aditamento as (i) a alínea (g) do item

"CONSIDERANDO QUE:"; (ii) nas cláusulas 6.10, 6.15 e 6.17.8 e (iii) anexo I do Termo de

Securitização, os quais passarão a vigorar com a seguinte redação:

(i) "CONSIDERANDO QUE:"

(g) as Partes reconhecem que o presente Termo integra um conjunto de negociações que, além
deste Termo, envolve os seguintes instrumentos ("Documentos da Operação"): (i) Contratos de
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Locação; (ii) Escritura de Emissão; (iii) Contrato de Cessão; (iv) Contrato de Distribuição; (v)
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis; (vi) Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel; (vii)
Contrato de Fiscalização de Obra; (viii) Contrato de Escrituração de CRI; (ix) Boletim de
Subscrição; e (x) eventuais aditamentos de quaisquer dos Documentos da Operação acima
citados.

(ii) Nas cláusulas:

"6.10 Em virtude do exposto acima, os recursos a serem geridos pela Emissora,

provenientes dos Créditos Imobiliários necessários e suficientes à liquidação dos CRI,
serão depositados junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., na conta corrente 96947-0,
agência 0262, vinculada aos CRI, e no caso dos recursos geridos, estes serão aplicados
em instrumentos de renda fixa referenciados pelo DI ou SEUC. Os pagamentos dos
Créditos Imobiliários serão pagos pelos Devedores na Conta Centralizadora. A Conta
Centralizadora não poderá ser movimentada por cheques e não admitirá quaisquer
movimentações, exceto as permitidas neste Termo, saques ou fechamento sem
autorização pelo Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário desde já autoriza a Emissora a
realizar Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED) ao Banco Liquidante, para realizar os
pagamentos previstos neste Termo, tais como: (i) honorários e despesas do Agente
Fiduciário e Agência de Classificação de Risco, previstos no presente Termo; (ii)
remuneração e despesas incorridas pelo Banco Liquidante na prestação dos serviços
objeto do Contrato de Prestação de Serviços relativos a atuação como instituição
depositária e liquidante dos CRI; (iii) despesas da Securitizadora com a CETIP; (iv)
pagamento das comissões de estruturação, colocação e sucesso, se for o caso, por
ocasião da distribuição pública dos CRI, nos termos do Contrato de Distribuição; (v)
despesas com (a) taxas de fiscalização da CVM, (b) registros na Junta Comercial do
Estado de São Paulo e nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Registro de
Imóveis, conforme o caso, da documentação societária da Securitizadora e do presente
Termo, bem como dos demais documentos e contratos relacionados com a presente
Emissão e seus posteriores aditamentos, conforme o caso; (vi) honorários e as despesas
com contratação de agências de classificação de risco, se houver, inclusive os incorridos na
preparação da atualização dos relatórios de acompanhamento da classificação de risco
obtida; (vii) despesas com publicações legais da Securitizadora relacionadas à presente
Emissão, bem como de anúncios e avisos relativos à distribuição pública dos CRI; (viii)
honorários e despesas com consultores legais contratados para assessorar e preparar a
documentação relativa à Emissão; (ix) quaisquer tributos devidos pela Securitizadora,
inclusive a retenção dos valores relativos à Contribuição ao Programa de Integração Social
- PIS e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; e (x) quaisquer
obrigações pecuniárias da Securitizadora devidas aos titulares dos CRL"

"6.15 A integralização dos CRI será à vista, em moeda corrente nacional, no ato de sua
subscrição pelos investidores e deverá ser depositada na conta corrente nO 96947-0,
agência 0262, mantida pela Securitizadora junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. e aberta
exclusivamente para os fins desta Emissão. A Conta Corrente Vinculada não poderá ser
movimentada por cheques e não admitirá saques ou fechamento sem autorização do
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Agente Fiduciário. Os recursos depositados na Conta Corrente Vinculada, provenientes da
colocação dos CRI serão aplicados em instrumentos de renda fixa referenciados pelo CDI
ou SELIC, os quais poderão ser resgatados proporcionalmente, única e exclusivamente
para o pagamento das seguintes obrigações,. O Agente Fiduciário desde já autoriza e
concede todos os poderes necessários, de forma irrevogável e irretratável, ao Banco Itaú
Unibanco S.A. na qualidade de (i) banco mandatário da Securitizadora e (ii) instituição
financeira liquidante dos CRI, a realizar saques da Conta Corrente Vinculada, para
pagamento exclusivo das seguintes despesas e valores, diretamente ligados à Emissão,
objeto do presente Termo de acordo com o disposto no item 6.16 abaixo."

"6.17.8 Os recursos da Reserva de Liquidez não poderão ser resgatados pela Emissora
durante a vigência dos CRI, exceto para o pagamento das despesas e obrigações prevista
neste Termo de Securitização. "

(iii) anexo I do Termo de Securitização:

( ...)

"Conta Centralizadora" significa a conta nO96947-0, agência 0262,
mantida junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., de
titularidade da Securitizadora

(...)

"Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis"

Instrumento Particular de Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças,
celebrado nesta data, entre a Cedente e a
Emissora

"Contrato de Distribuição" Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Colocação, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob o
Regime de Melhores Esforços de Subscrição, da 1a
Série da 1a Emissão da HabitaSec Securitizadora
S.A., celebrado nesta data, entre a Emissora e o
Coordenador Líder

"Contrato de Escrituração de CRI" Contrato de Prestação de serviços de Escrituração
de Certificado de Recebíveis Imobiliários,
celebrado nesta data entre a Emissora e o Banco
Itaú Unibanco S.A.

(...)
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"Contrato de Fiscalização da Obra" Contrato de Prestação de Serviços de Medição
Física e Análise de Custos de Obra de Construção
Civil e Outras Avenças, celebrado em 8 de
novembro de 2010 entre a DLR engenheiros
associados Itda e a Emissora, com interveniência
da Cedente

"Contrato de Locação" Instrumento Particular de Contrato de Locação e
Outras Avenças dos Salões Comerciais do Jequitibá
Plaza Shopping e respectivo aditamento, firmado
entre o respectivo Devedor e a Cedente

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÕES

2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições anteriormente firmadas que não apresentem

incompatibilidade com o aditamento ora firmado, as quais são neste ato ratificadas

integralmente, obrigando-se as Partes e seus sucessores, inclusive os titulares do CRI, ao integral

cumprimento dos termos constantes no mesmo, a qualquer título.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes o presente instrumento em 2 (duas)

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a seguir nomeadas.

Página de Assinaturas do Segundo Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 19

Série da 19 Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da HABITASEC SECURITIZADORA S.A.,

celebrado em 11de abril de 2011.

São Paulo, 11 de abril de 2011.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissora
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Nome: íJi<.K ~,,~ iJOjf1~{~" vC!j,~Jlú"

Cargo: f'.ven Yít~~

Nome: C2.Dtl'r:''.<1 ,~<.)G'".,I~..IW\

Cargo: 1::.I'1~?J';:;íV(',-

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente Fiduciário

Cargo:

Testemunhas:

1. 2.

Nome: Nome:

CPF/MF CPF/MF:
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