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PRIMEIRO ADITAMENTO AO
TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA Ia EMISSÃO, 2Sa E
26a SÉRIES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC

SECURITIZADORA S.A.

Pelo presente primeiro aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários,
referentes aos créditos imobiliários da 25a e 26a Séries da ia Emissão da Habitasec
Securitizadora S.A., celebrado em 18 de março de 2013 ("Primeiro Aditamento"):

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede social na Avenida
Nove de Julho, nO 4.939, 60 andar, conjunto 63, Jardim Paulista, CEP 01407-200, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nO09.304.427/0001-58, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social
("Habitasec" ou "Emissora"); e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,
instituição financeira, com sede social na Avenida das Américas, nO4200, Bloco 04, Sala
514, CEP 22640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o nO17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social ("Agente Fiduciário" e "Instituição Custodiante", conforme o caso),

sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante designados em conjunto "Partes" e
isoladamente "Parte",

CONSIDERANDO QUE,

(i) Em 18 de março de 2013, a Expansion Participações Ltda., sociedade empresária
limitada, com sede social na Rodovia CE-040, Km 52, sl«, Loteamento Fazenda
Imperial, Mata Quiri, Cascavel, Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o número
11.330.992/0001-83, ("Cedente"), celebrou com a Emissora o Instrumento
Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários, com Coobrigação e
Outras Avenças ("Contrato de Cessão"), por meio do qual a Cedente cedeu para a
Emissora os Créditos Imobiliários representados pelas Cédulas de Crédito
Imobiliário listadas no Anexo I ao Contrato de Cessão;

(ii) Após a formalização do Contrato de Cessão, a Emissora celebrou em conjunto com
o Agente Fiduciário o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários ("Termo de
Securitização"), em 18 de março de 2013, por meio do qual foram emitidos os
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 25a e 26a Séries da 1a Emissão da
Emissora ("CRI 25 e 26");

(iii) O Contrato de Cessão estabeleceu que o pagamento de parte do preço de cessão
representado pela Parcela 2, conforme definida no subitem (ii) do item 3.2 do
Contrato de Cessão (ou Parcela Retida, conforme definida no subitem (xx) do item



1.1 do Termo de Securitização dos CRI 25 e 26), ficaria sujeito ao cumprimento de
certas Condições Precedentes, conforme definidas no item 3.3 do Contrato de
Cessão, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da sua assinatura;

(iv) Em 18 de março de 2014, o prazo para cumprimento das Condições Precedentes
expirou sem que as mesmas tivessem sido atendidas;

(v) Em 29 de abril de 2014, os titulares dos CRI 25 e 26, inclusive a Cedente
("Investidores"), aprovaram em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI 25 e 26: (i)
a contratação do Agente de Cobrança; (ii) a formalização do compartilhamento da
garantia dos CRI 25 e 26, descrita no subitem "b", item 8.1, da Cláusula Oitava do
Termo de Securitização dos CRI 25 e 26, composta (a) pelo Fundo de Reserva
previsto no subitem "b", item 8.1., da Cláusula Oitava, e (b) pela Parcela Retida
definida no item "xx" da Cláusula Primeira, ambas descritas no Termo de
Securitização dos CRI 25 e 26 e a garantia dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 33a e 34a Séries da la Emissão da Emissora ("CRI 33 e 34"),
descrita no subitem "b", item 8.1, da Cláusula Oitava do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários dos CRI 33 e 34, celebrado entre a Emissora e o Agente
Fiduciário, em 16 de agosto de 2013; e (iii) novas condições para a utilização e
eventual liberação dos recursos da Parcela Retida; e

(vi) o Agente Fiduciário, na qualidade de agente fiduciário dos titulares dos CRI 25 e 26,
é parte do presente instrumento para anuir seus termos e condições.

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Primeiro Aditamento, no intuito de refletir a
deliberação descrita no item (v) acima, que será regulado pelo presente instrumento e se
regerá pelas seguintes cláusulas e condições, além das demais disposições contratuais e
legais aplicáveis, sendo certo que em caso de qualquer divergência quanto à destinação
da Parcela Retida conforme descrito no Termo de Securitização, ora aditado, e o Contrato
de Cessão, as disposições do Termo de Securitização e seus aditamentos prevalecerão:

1. DAS DEFINIÇÕES

1.1 Todos os termos e expressões iniciados em letra maiúscula no presente Primeiro
Aditamento e que não estejam aqui expressamente definidos, terão os significados que
Ihes são atribuídos no Termo de Securitização dos CRI 25 e 26.

2. DO ADITAMENTO

2.1 Por meio do presente Primeiro Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem
inserir, conforme aplicável, na Cláusula Primeira do Termo de Securitização, as seguintes
definições:
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"Agente de Cobrança": P. G. RECUPERAÇÃODE ATIVOS LTDA - ME, estabelecido na
cidade de Fortaleza (CE), na Av. Barão de Studart, nO 2360, Loja B, Sala 05,
Joaquim Távora, CEP; 60120-375, inscrito no CNPJ sob nO 16.781.313/0001-64,
responsável pela cobrança dos Créditos Imobiliários lastro dos CRI durante a
vigência desses ativos, nomeada por meio da Assembleia Geral dos Titulares dos
CRI 25 e 26, realizada em 29 de abril de 2014, conforme Contrato de Prestação de
Serviços de Cobrança de Carteira de Créditos;

"Carteira": (i) os Créditos Imobiliários descritos no Termo de Securitização dos CRI
25 e 26; (ií) direitos creditórios decorrentes da celebração dos Contratos de
Comercialização, incluindo principal, acessórios, garantias, privilégios,
prerrogativas, direitos e ações, bem como, mas não se limitando, eventuais
indenizações por rescisão contratual, desapropriação dos Imóveis, seguros e taxa
de administração de créditos, consubstanciados nas CCIs - Promessas de Compra e
Venda e CCIs - Contratos de Compra e Venda, relacionadas no Anexo I do Termo
de Securitização dos CRI 33 e 34, exceto as Parcelas Não Cedidas, conforme as
definições constantes do Termo de Securitização dos CRI 33 e 34; e (iii) os Direitos
Creditórios da Cessão Fiduciária, conforme definidos no Instrumento Particular de
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e outras Avenças,
celebrado entre (a) Expansion III Participações Ltda., sociedade empresária
limitada, com sede na Avenida Santos Dumont, nO 2.122, sala 2010, CEP 60150-
161, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o
nO12.821.549/0001-26; e (b) Domus Companhia Hipotecária, sociedade por ações,
com sede na Rua Cambaúba, nO364, com sede na Ilha do Governador, Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MFsob o n? 10.372.647/0001-06;

"Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança de Carteira de Créditos; o Contrato
de Prestação de Serviços de Cobrança de Carteira de Créditos, a ser celebrado
entre a Securitizadora e o Agente de Cobrança;

"Garantias Compartilhadas"; Em conjunto, o Fundo de Reserva da presente
Emissão, a Parcela Retida e o Fundo de Reserva dos CRI 33 e 34;

"Fundo de Reserva dos CRI 33 e 34"; o fundo de reserva descrito no subitem "b",
item 8.1, da Cláusula Oitava do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos
CRI 33 e 34;

"Inadimplência"; significam os créditos imobiliários integrantes da Carteira com
parcelas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias da data de vencimento
original;

"Termo de Securitização dos CRI 33 e 34"; o Termo de Securitização de Créditos .
Imobiliários, referentes aos créditos imobiliários da 33a e 34a Séries da 1a EmiSsãQ//!)
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da Habitasec Securitizadora S.A., celebrado em 16 de agosto de 2013." .
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2.2 Por meio do presente Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem alterar na
Cláusula Terceira do Termo de Securitização, a seguinte definição:

""Garantias": (i) Regime Fiduciário, (ii) Fundo de Reserva, (iii) Coobrigação, (iv)
subordinação dos CRI Iúnior, (v) Parcela Retida, e (vi) Fundo de Reserva dos CRI
33 e 34."

2.3 Por meio do presente Aditamento, as Partes de comum acordo resolvem alterar o
subitem "b", do item 8.1, da Cláusula Oitava do Termo de Securitização dos CRI 25 e 26,
o qual passa a ter a seguinte redação:

"(b) Fundo de Reserva. O Fundo de Reserva será composto durante o Período de
Carência e deverá ser mantido até a integral liquidação dos CRIs Sênior,
destinando-se ao pagamento das obrigações indicadas na cláusula 9.1 (a) a (c), na
hipótese de insuficiência de recursos originados do pagamento dos Créditos
Imobiliários para o cumprimento das referidas obrigações. Independentemente da
insuficiência de recursos originados do pagamento dos Créditos Imobiliários para o
cumprimento das referidas obrigações, em vista as Garantias Compartilhadas, o
Fundo de Reserva poderá ser utilizado a qualquer momento para garantir o
pagamento das obrigações descritas na cláusula 11.1 (a), (b), (c) e (e) do Termo
de Securitização dos CRI 33 e 34. "

2.4 Ainda, as Partes, de comum acordo, decidem alterar os itens 8.4 e 8.4.1 e incluir o
sub-irem 8.4.1.1, todos na Cláusula Oitava do Termo de Securitização dos CRI 25 e 26, os
quais passam a ter a seguinte redação:

"8.4. A utilização da Parcela Retida se dará nos seguintes termos:

8.4.1. Uma vez que as Condições Precedentes não foram cumpridas no prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da Data de Emissão, a Parcela Retida
passa a integrar o Patrimônio Separado e será destinada ao pagamento das
obrigações indicadas na cláusula 9.1 (a) a (c), na hipótese de insuficiência de
recursos originados do pagamento dos Créditos Imobiliários para o cumprimento
das referidas obrigações. Independentemente da insuficiência de recursos
originados do pagamento dos Créditos Imobiliários para o cumprimento das
referidas obrigações, em vista as Garantias Compartilhadas, a Parcela Retida
poderá ser utilizada a qualquer momento para garantir o pagamento das obrigações
indicadas na cláusula 11.1 (a), (b), (c) e (e) do Termo de Securitização dos CRI 33
e 34.

8.4.1.1. Liberação da Parcela Retida. A partir da data de assinatura do
presente Aditamento e até a integral liquidação das obrigações dos CRI (a) caso a
Carteira apresente Inadimplência inferior a 12% (doze por cento) durante o prazo f

de 6 (seis) meses consecutivos, verificados pela Emissora com base em relatóriOr~\~
que lhe for disponibilizado pela Administradora de Créditos, será liberado em favor I .
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