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PRIMEIRO ADITAMENTO AO "TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS"

I-PARTES

Pelo presente instrumento particular:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, n° 4.939,3° andar, conjunto 31, Jardim Paulista,
CEP 01407-200, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
("CNPJIMF") sob o n." 09.304.427/0001-58, neste ato representada na forma do seu Estatuto
Social, doravante denominada simplesmente como "Emissora"; e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
instituição financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, n." 4.200, Bloco 4, Grupo 514, CEP 22640-102, inscrita no CNPJIMF sob
o n." 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante
denominada simplesmente "Agente Fiduciário";

(a Emissora e o Agente Fiduciário adiante também denominados, quando em conjunto,
simplesmente como "Partes" e, isoladamente, como "Parte")

11 - CONSIDERANDO QUE:

a) as Partes celebraram, em de 22 de março de 2013, o Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 23a e 24a Séries da Ia Emissão da Habitasec Securitizadora S.A. ("Termo de
Securitização");

b) foi realizada, nesta data, a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, que aprovou
determinado ajuste na forma de cálculo do saldo devedor unitário dos CRI, conforme o
estabelecido na Cláusula 5.1 do Termo de Securitização, para refletir a mesma redação constante
da CCB ("Assembleia dos Titulares dos CRI"); e

c) as Partes desejam aditar o Termo de Securitização para refletir o ajuste aprovado pela
Assembleia dos Titulares dos CRI;

Resolvem a Emissora e o Agente Fiduciário, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente
"Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários" ("Primeiro
Aditamento"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e
aceitam, a seguir descritos:
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Hl - CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Primeiro Aditamento, exceto quando de outra forma definido neste
instrumento, adotam-se as definições constantes do Termo de Securitização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO ADITAMENTO AO TERMO DE
SECURITIZAÇÃO

2.1. Tendo em vista o deliberado na Assembleia dos Titulares dos CRI, as Partes decidem
ajustar a forma de cálculo do saldo devedor unitário dos CRI, conforme o estabelecido na
Cláusula 5.1 do Termo de Securitização, para refletir a mesma redação constante da CCB. Em
razão do referido ajuste, as partes resolvem alterar a Cláusula 5.1 do Termo de Securitização para
que passe a vigorar com a seguinte redação:

"5.1. O cálculo do saldo devedor unitário dos CRI com atualização monetária será
realizado da seguinte forma:

SDa = Sdmant x C,

onde:

SDa = Saldo devedor unitário dos CRI atualizado, antes do cômputo dos Juros
Remuneratórios do mês. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

SDmant = Saldo devedor unitário dos CRI relativo ao mês de emissão ou mês
anterior, após a amortização ou incorporação de juros, se houver, o que ocorrer por
último. Valor em reais calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variação mensal do IPCAlIBGE, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

[

dep J [ de

p

)NI dei PA dei

C = (NI k~J OU ( 1+ 100) ,onde:
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Nh= Valor do número índice do IPCA/IBGE, divulgado no mês da última Data de
Aniversário (conforme definida no item 5.1.1 abaixo) ou Data de Emissão, inclusive
("Mês "k"").

Nik-l= Valor do número índice do IPCA/IBGE, divulgado no mês anterior ao Mês
"k";

PA= Se, em até um Dia Útil antes de quaisquer datas de pagamento previstas neste
Termo de Securitização, não houver a divulgação do IPCA/IBGE, ou do índice que
vier a substitui-lo, nos termos definidos abaixo, será aplicada a projeção do
IPCA/IBGE apurada pela Comissão de Acompanhamento Macroeconõmico da
Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - Anbima para o mês
em curso ("PA") e, caso ainda não esteja disponível a PA Anbima, utilizar-se-â a
variação do número índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior. A projeção será
utilizada provisoriamente até a divulgação do número índice do mês em referência,
desde que a divulgação do índice referente ao mês em referência ocorra até 4
(quatro) Dias Úteis antes da próxima data de aniversário. Caso seja utilizada a PA
ou a variação do número índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior para fins
de apuração de pagamentos ou amortização extraordinária integral, não serão
devidas quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades, por parte da
Emissora, quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável. Na falta de
um índice substituto ao IPCA/IBGE, a Devedora e a Emissora deverão chegar a um
acordo sobre qual índice será utilizado r em até 90 (noventa) dias contados da data
em que o IPCA/IBGE não estiver disponível.

dcp = Número de dias corridos entre a Data de Emissão ou a Data de
Aniversário (conforme definida no item 5.1.1 abaixo) imediatamente anterior e data
de cálculo, sendo "dcp" um número inteiro;

dct = Número de dias corridos entre a Data de Aniversário (conforme definida
no item 5.1.1 abaixo) imediatamente anterior e a próxima Data de Aniversário
(conforme definida no item 5.1.1 abaixo), sendo "dct" um número inteiro."

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO E EVENTUAIS ALTERAÇÕES
FUTURAS

3.1 As Partes ratificam, em todos os termos, naquilo que não conflitar com este Primeiro
Aditamento, o Termo de Securitização inicialmente celebrado, do qual o presente Primeiro
Aditamento é parte integrante, complementar e indissociável, como se nele estivesse transcrito.
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Havendo divergência entre as disposições do Termo de Securitização com as disposições do
presente Primeiro Aditamento, prevalecerão as disposições deste Primeiro Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 Se qualquer disposição ou termo deste Primeiro Aditamento for declarado nulo ou for
anulável, tal nulidade ou anulabilidade não prejudicará a vigência das demais cláusulas deste
Primeiro Aditamento não atingidas pela declaração de nulidade ou pela anulabilidade.

4.2 Qualquer aviso ou notificação relativos ao presente Primeiro Aditamento serão dados às
Partes na forma descrita na Cláusula Décima Nona do Termo de Securitização.

4.3 Este Primeiro Aditamento será regido por e interpretado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil.

4.4 Qualquer litígio originado do presente Primeiro Aditamento será definitivamente
resolvido pelos mecanismos previstos na Cláusula Vigésima Primeira do Termo de Securitização.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas a seguir nomeadas.

São Paulo, 14 de agosto de 2013.

(o restante da página foi deixado intencionalmente em branco)
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(Página de assinaturas do Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários referente à 23a

e 24a Série da r Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A., firmado em
14 de agosto de 2013, entre a Habitasec Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários)

HABITASEC SE<tURITIZADORA S.A ...
Emissora

Nome:
Cargo:

tmílío Humberto Carazzai Sobrinho
CPF 037.321.504-53
CI 1.102.550-SSP-PE

Rodrigo Faria Estrada
CPF 045.294.047-81
Cl09.835.866-6-RJ

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

Nome:
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